
Regeringens proposition 

1981/82: 100 

med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83; 

beslutad den 22 december 1981. 

Prop. 1981/82: 100 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår av 

föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

ROLFWIRTEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1982 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget i"ör 

budgetåret 1982/83 visar en omslutning av 251 567 milj. kr. Detta innehär 

en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår 

med 13978 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 82625 milj. 

kr. Detta innebär en ökning av underskottet med 4411 milj. kr. i förhållan

de till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna 1-22 till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag 

till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna närmare. 

Bilaga 1 innehåller en finansplan, vari den ekonomiska politiken behandlas 

mot bakgrund av den samhällsekonomiska utvecklingen, och en preliminär 
nationalbudget för år 1982. 

I bilaga 2 ges en närmare presentation av budgetpolitiken och budgetför

slaget. 

I Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100 
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Förslag till 

Statsbudget för budgetåret 1982/83 

Inkomster: 
Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

Underskott 

Summa kr. 

Summa kr. 

2 

140059211000 
18203996000 

70253000 
2842770000 
7766049000 

168 942 279 000 

82 624 921 000 

251567200000 
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Utgiftsans/ag: 

Kungl. hov- och slottsstaterna 

J ustitiedepartementct 
U trikesdepartcmentct 

Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 

Kommunikationsdcpartementet 
Ekonomidepartementet 

Budgetdepartementet 
Utbildningsdepartementet 

Jordbruksdepartementet 

Handelsdepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Bostadsdepartementct 
Industridepartementet 

Kommundepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 

Räntor på statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad övrig medei.lförhrukning: 

Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utRiftshehov, netto 

3 

25204000 

7611862000 

7088 161000 

18055935000 

64 640 964 000 

11 425 833 ()(){) 

452223000 

12 876699000 

32 089 789 000 

6158246000 

1751873000 

12477811000 

17133 144000 

7737303000 

2922357000 

s 18 796000 

39 400 000 000 

1000000 242367200000 

2 000 000 000 

I 200 000 000 3 200 000 000 
6 000 000 000 

Summa kr. 251567 200 000 



Prop. 1981/82: 100 4 

Inkomster på statsbudgeten 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1982/83 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

///0 Fysiska personers skatt pli inkomst, 
reali.rntionsrinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö-
relse 27103000000 27103000000 

1120 Juridiska pasoners skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö-
relse 5 768000000 5 768000000 

1130 Ofördelhara skatter på inkomst, 
realisationsvinst och riirelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse I 000000000 I 000000000 

1140 Övrigu inkomstskaller: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
I 143 Bevillningsskatt 
I 144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
123 I Barnomsorgsavgift 
124 l Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

45000000 

22 000000 
3000000 

_ ___;73_;_5_0_0<_1 o_o_o _ __:_80_5_o_.;coo_o_o-'-o 34 676 ooo ooo 

24436000000 
-60 I 000 000 
6355000000 

691000000 
6000000 

53 100000 

71 800 000 31 (}Il 900 000 310 Il 900 000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på.fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arl'sskatt och gåvvskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Öl'rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försä/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Ö1·erskott vid försäljning av l'llror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på vägtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pä import: 
1471 Tullmedel 

1480 Ö1riga skatter pä \'aror och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

348000000 

926000000 

15000000 

51 0 000 000 
70000000 

5 

348000000 

941000000 

580000000 

1473 800000 1473 800000 3342800000 

40 500000000 40500000000 

5 345000000 
615000000 

548000000 
2 905 000000 
4335000000 
1175000000 
l 038000000 
7 935 000000 

1500000 

I 000 23 897 50 I 000 

100000000 

60 000 000 160 000 000 

159000000 
284000000 
260000000 
78000000 781000000 

2385000000 
I 700 000 000 4 085 000 000 

I 605 000 000 I 605 000 000 

10000 10000 71028 511 000 
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2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 
21 IO Affärs: .. erkens inlevererade ö1·erskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Övriga myndigheters inlevererade 
överskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens inlerererade Öl'erskvtt: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets in/e1·ererade överskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskotr från spefrerksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Överskott av civil fastighet.1förvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

rclsens fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

6 

81000000 

231100000 

I 000 

116900000 

54000000 

1942000000 

80000000 2 505 001000 

74150000 

83500000 

36500000 194150000 

2000000000 2 000 000 000 

87000000 87000000 

814800000 
389339000 I 204 139 000 5990290000 

1435 000 

11897000 

334920000 

570000 348822000 348822000 



Prop. 1981/82: 100 

2300 Ränteinkomster: 

23/0,2320 Riintor på niiringslån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

2340 Räntor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel avsatta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 

310000000 

550000 
2500000 

421000 

226000 
2001000 

13758000 

4 00(} 

61330000 

2091000 

7215000000 

343000 

330000 

45000 

36800000 

403000000 

102000000 

3319000 

409000 

10466000 

7 

392 881 ()()0 

7215673000 

36845000 

403000000 
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2365 Ränteinkomster på medel avsat-
ta vid statens pensionsanstalt 

2366 Ränteinkomster på medel avsat-
ta till pensioner för vissa av riks-
dagens verk 

2370 Räntor på beredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 

2380, 2390 Örriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per-

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per-
sonal inom biståndsförvaltning-
enm.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo-
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom-
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu-
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all-
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na-
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in-
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2396 Ränteinkomster på det av bygg-

nadsstyrelsen förvaltade kapita-
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster lll' stlltens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 

22660000 

74000 

573900000 

760000 

330000 

18000000 

87500000 

11 700000 

162000 

1 185 000 

10500000 
20800000 
56878000 

921600000 

93534000 

345 300000 
150000 

45879000 

64000 
309600000 

8 

138928000 

573900000 

1129415000 9890642000 

93534000 93534000 
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2519 Skeppsmätni ngsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 A vgiftcr vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendct 
2531 Avgifter för registrering i före

nings m.11. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

dclsverk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av beredskaps

lager 

3 250000 
8 380000 

I 500000 

900000 

2 895000 

9000000 
30300000 

775000 
6 700000 

93 875 000 

17000000 
68900000 

507000 

110000000 

8500000 

220000 

7512000 
9500000 

40000000 

16000000 

5600000 

1250000 

11950000 

43 700000 

I 000 

9 

944975000 944975000 

25./ 233 000 254233000 
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2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

171000000 
160500000 

350000000 

10 

331500000 

350000000 

331500000 

350000000 

Summa Inkomster av statens verksamhet 18203996000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 Affärsverkens inkomster m· försålda 
jiutigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner · 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Civila myndigheters inkomster m·.f(!r
så/da byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

I 000 

I 000000 

15000000 

I 000 

6000000 

10000000 

1000 32003000 

I 000000 

1000000 

50000 

200000 

I 000000 
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3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Försl'lirets myndigheters inkomster 
av försålda hy.ia~nader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

3400000 

13600000 

18000000 

Il 

3 250000 

3400000 38653000 

13 600 000 13600000 

18000000 18000000 

Summa Inkomster av försåld egendom 70253000 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återhetalning av industriltln: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återheta/ning av jordbruks/ån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återhetalning m· ii1·riga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

240000000 240000000 

I 350000 
11 500000 

1106000 13956000 

201000 
1956000 

18476000 

18000 

23093000 

1510000 45254000 299210000 
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4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

die!ån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokalcr 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

1450000000 

700000 

650000 

38000000 
635000000 

120000000 

4800000 

3650000 

150000000 

90000 

4 750000 

I 0 000 000 
5 000000 

7172000 

50 {}{}() 000 

1850000 

25000000 
36898000 

12 

1450 700000 1450700000 

673650000 673650000 

120000000 120000000 

299210000 299210000 

Summa Återbetalning av lån 2842 770000 
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5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 A\·skrivningar: 

5110 Affär.n'erkens avskrirningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskriv-

ningar 
5l14 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens 

avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks 

385000000 
1468100000 

I 016000000 
68600000 

57700000 

13 

avskrivningar 2436000000 5431400000 

5120 Arskrivningar på cirilafastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fästig-· 

heter 195874000 195874000 

5130 Uppdragsmyndigheter.1· komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. 

komplementkostnader 56461000 56461000 

5140 Övriga avskrivninRar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

103052000 
84 700000 

ning 108500000 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg-

ningar för ekonomiskt försvar 1062000 297J14 000 5 981049000 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-, domstols- och upp
bördsväsendet m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pcnsionsmcdcl inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols-
och uppbördsväsendet m. m.) I 785000000 1785000000 1785000000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 7 766 049 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 168942279000 
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Statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hovstaten 
1 Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov

hållning 

B Kungl. slottsstaten 
De kungl. slotten: Driftkostnadcr.}i'irs/agsanslag 

2 Kungl. husgerådskammaren,förs/agsans/ag 

1'1 

Summa kr. 

9700000 

9700000 

12 131 000 
3 373 000 

15504000 

25204000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 
I Statsrådsberedningen, försla1::.rnnslaR 
2 Justitiedepartementet, fiirs/a!(stmslax 
3 Kommitteer m. m., reservation.rnnslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Information om lagstiftning m. m .. reservationsans/ag 

B Polisväsendet 
I Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag 
2 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande 

av brott mot rikets säkerhet m. m.,fjjrslag.rnnslax 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium, }ilrslagsanslag 

Lokala polisorganisationen: 
4 Förvaltningskostnader, .förslagsanslag 
5 Utrustning, reservationsanslag 

6 Inköp av motorfordon m. m., reservationsanslag 
7 Underhåll och drift av motorfordon m. m.,fiirslaxsanslag 
8 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg, 

förslag sans/ag 
9 Diverse utgifter, förslagsanslag 

10 Byggnadsarbeten för polisväsendet, reservationsanslag 

C Åklagarväsendet 

Riksåklagaren, förs lagsanslag 
2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, fiirs/ag.1·anslag 

D Domstolsväsendet m. m. 
I Domstols verket, förslag sans/ag 
2 Allmänna domstolarna, förslag sans/ag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna,/örslag.rnns/ag 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m., 

förslag sans/ag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reservationsanslag 
6 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet, reservationsanslag 
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3646463000 

9215000 
28820000 
20000000 

I 050000 
I 000000 

60085000 

216512000 

124660000 
17 883 000 

15716000 3662179000 

47491000 
170781000 

I 000 
5000000 

32000000 

4276507000 

8532000 
205649000 

214181000 

44 530000 
810600000 
279100000 

32700000 
7000000 
8400000 

1182330000 
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E Kriminalvården 
I Kriminalvårdsstyrelsen,}i"irslagsanslag 
2 Kriminalvårdsanstalterna, förslagsanslag 
3 Frivården, förslag.rnnslag 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reserl'(ltionsans/ag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m .. 

reservationsanslag 
6 Utbildning av personal m. fl., reservationsanslag 
7 Vårdutbildningsnämnden, reservationsanslag 
8 Byggnadsarbcten för kriminalvården, reservatior1sanslag 

F Rättshjälp m. m. 
Rättshjälpskostnader, förslagsanslag 

2 Rättshjäl psnämnderna, förslagsanslag 
Allmänna advokatbyråer: 

3 U ppdragsverksamhet. förslagsanslag 
4 Driftbidrag. förslag sans/ag 

5 Vissa domstolskostnader m. m., förslag.sans/ag 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet, fårs/ag sans/ag 

G Övriga myndigheter 
Justitiekanslern, förslag.sanslag 

2 Fidcikommissnämndcn. fiirslagsanslag 
3 Centralnämnden för fastighetsdata. fiirslagsanslag 
4 Datainspektionen. förs/ ag sans/ag 

Brottsförebyggande rådet: 
5 Förvaltningskostnader. förslagsanslag 
6 Utvecklingskostnader, reserl'lltion.rnnslag 

7 Bokföringsnämnden, förslag sans/ag 
Brottsskadenämnden: 

8 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
9 Ersättning för skador på grund av brott.ji'irsla1<sanslaR 

H Diverse 

I Svensk författningssamling, förslagsanslag 
2 Bidrag till utgivande av litteratur på förvalt-

ningsrättens område, reserrationsanslag 
3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m ... 

förslag.rnnslag 
4 Stöd till politiska partier, förslagsanslaR 
5 Allmänna val. j(irslagsanslag 
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I 000 
2550000 

5527000 
3 772000 

2028000 
6000000 

Summa kr. 

69737000 
1127935000 

186 077 000 
11800000 

7400000 
5 900000 
4 743000 

33 700000 

1447 292000 

170000000 
9270000 

2551000 

31 000000 
8000000 

220821000 

2 723000 
405000 

31 900000 
1000 

9299000 

I 335000 

8028000 

53691000 

6600000 

60000 

I 350000 
79500000 
69445000 

156955000 

7611862000 



Prop. 1981182: 100 

111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 
I Utrikesförvaltningen. förslagsanslag 
2 Utlandstjänstemännens representation. reserrntivns

anslag 
3 Inköp. uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen. reservation.wnslag 
4 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat. 

resen·ationsanslag 
5 Kursdifferenser, förs lagsanslag 
6 Ersättning åt olönade konsulcr . .fårs/agsw1slag 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förs lagsanslag 
8 Kostnader för vissa nämnder m. m .. .f('jrslagsans/ag 
9 Kommitteer m. m .. reservation sans lag 

10 Extra utgifter, reservationsanslag 
11 Kostnader för officiella besök m. m .. j(Jrslagsanslag 
12 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m.m., 

re serration.rnnslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

I Förenta Nationerna,förslaxsanslag 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

<OECD). förs lagsanslag 
3 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) . 

.fiirs/agsanslag 
4 Europarådet, .förslag samlag 
5 Övriga internationella organisationer m. m . .förslaxsanslax 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reserra t ionsa ns I ag 

2 Bilateralt utvecklingssamarbete, reservationsanslag 
3 Information, reservationsamlag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förs/agsanslag 
5 Nämnden för u-landsutbildning, förslagsanslag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ. reservationsanslag 
7 Nordiska afrikainstitutet, jc)rslagsanslag 
8 Lån till personal inom biståndsförvaltningen m. m .. 

resen·ationsanslag 

2 Riksdaf!en 1981182. I sam/. Nr 100 
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650576000 

8900000 

20500000 

12 150000 
I 000 

5 740000 

27705000 
200000 
900000 
380000 

4300000 

7 700000 

739052000 

59340000 

18 600000 

8 500000 
12448000 

480000 

99368000 

1767000000 
4 054 777 000 

22 000 000 

130738000 
13 945 000 

149875000 
2290000 

4500000 

6145125000 
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D Information om Sverige i utlandet 
1 Svenska institutet, resen•atio11sw1slag 33 700000 
2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 

reservationsanslag 28427000 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, 

reservationsanslag 9595000 

71722000 

E Diverse 

Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m., 
förslag samlag 3312000 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reservationsanslag 40000 

3 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes-
politiska frågor 6844000 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, 
resen·ationsa11.~lag 12 203 000 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegriinsning och kontroll, 
förslag sans/ag 10495 000 

32894000 

Summa kr. 7088161000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 
Försvarsdepartementet. förslagsanslag 

2 Vissa nämnder m. m .• Jorslagsanslag 
3 Kommittcer m. m .. förslag.Hms/ag 
4 Extra utgifter. reservationsanslag 
5 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

förs/agsanslag 

B Armeförband 

2 
3 
4 

Armeförband: 
Ledning och förbandsverksamhet. förslag sans/ag 
Materielanskaffning, fijrs/ag.rnnslag 
Anskaffning av anläggningar, förs/agsanslag 
Forskning och utveckling, jors/agsanslaR 

C Marinförband 

I 
2 
3 
4 

Marinförband: 
Ledning och förbands verksamhet. förslag sans/ag 
Materielanskaffning, förslag sans/ag 
Anskaffning av anläggningar,förs/ag.rnnslag 
Forskning och utveckling, förslag sans/ag 

D Flygvapenförband 
Flygvapenförband: 

I Ledning och förbandsverksamhet,förs/agsanslag 
2 Materielanskaffning, förslag sans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, }Ors/ag.rnnslag 
4 Forskning och utveckling,förs/agsanslag 

E Operativ ledning m. m. 
Operativ ledning m. m.: 

Ledning och förbandsverksamhet,förslagsanslag 
2 Materielanskaffning, förs/agsanslag 
3 Anskaffning av anläggningar.förs/agsans/ag 

* Beräknat belopp 

19 

26710000 
16635000 
2600000 

750000 

*I 900 000 000 

1946695000 

*3 971 000 000 
*1170000000 

*460000000 
*148200000 

5749200000 

* I 283 900 000 
*657000000 
* 120 400 000 
*75000000 

2136300000 

*2 306 200000 
*2455850000 

*236 600 000 
*407984000 

5406634000 

*512 540000 
*77800000 
*79700000 

670040000 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 
Försvarets civilförvaltning, förslagsanslag 99100000 

2 Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslag sans lag 22880000 
3 Fortifikationsförvaltningcn, förslagsanslag 146250000 
4 Försvarets materielverk, förslar:sanslag 520750000 
5 Gemensam försvarsforskning, förslag sans/ag 267 300000 
6 Försvarets radioanstalt, förslagsanslag 153900000 
7 Värnplikts verket, förslag sans/ag 100850000 
8 Förs varets rationaliseringsinstitut, förslag sans/ag 19420000 
9 Försvarshögskolan, förslagsanslag 2620000 

JO Militärhögskolan, för slagsanslag 29270000 
11 Försvarets gymnasieskola, förslagsanslag 126000 
12 Försvarets förvaltningsskola, förslagsanslag 6860000 
13 Förs varets läromedelscentral, förslagsanslag 3630000 
14 Krigsarkivet, förs lagsanslag 5 352000 
15 Statens försvarshistoriska museer, förslag sans lag 8990000 
16 Frivilliga försvarsorganisationer m. m. ,förslagsanslag 60100000 
17 Försvarets datacentral, förslag.rnnslag 1201000 
18 Anskaffning av anläggningar för försvarets forsknings-

anstalt, förslagsanslag 24400000 

1472999000 

G Civilförsvar 
Civilförsvar, förslagsanslag *271980000 
Civilförsvar: 

2 Anskaffning av anläggningar, förslagsanslag *11000000 
3 Skyddsrum, förslagsanslag *200000000 
4 Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret,förslagsanslag *68000000 

550980000 

H Övrig verksamhet 

Bcredskapsnämnden för psykologiskt försvar, förslags-
anslag *2725000 

2 Beredskapsstyrka för FN-tjänst,förslagsanslag 22492000 
3 Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål. 

resen·ationsanslag 62000000 
4 Flygtekniska försöksanstalten, förs/agsans/ag *2 260000 
5 Signalskydd, förslag sans/ag *l 050000 
6 Vissa teleanordningar, förslag.rnns/ag *27160000 
7 Vissa skyddsrumsanläggningar. förslag sans lag 4535000 
8 ldentitctsbrickor, förs lagsanslag 865000 

123087000 

Summa kr. 18 055 935 000 

* Beräknat belopp 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 
Socialdepartementet, förslagsanslag 

2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet, 

resen ·a tionsanslag 
4 Extra utgifter. resermtionsanslag 
5 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte

mentets verksamhetsområde, reservationsanslag 

B Allmän försäkring m. m. 
Försäkringsöverdomstolen, förslagsanslag 

2 Försäkringsrätter, förslagsanslag 
3 Riksförsäkringsverket, forslagsanslag 
4 Allmänna försäkringskassor, förslagsanslag 
5 Folkpensioner, förslagsanslag 

21 

6 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension,fc'irslagsanslag 
7 Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar,förs/agsanslag 
8 Bidrag till sjukförsäkringen,förslagsanslag 
9 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. ,förslagsanslag 

C Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Ersättning till post verket för utbetalning av allmänna barnbidrag m. m., 

fiir.1·lag.1·an.1·/ag 
3 Bidrag till föräldraförsäkringen, fi"irslagsanslag 
4 Bidragsförskott, förslagsanslag 

D Sociala serviceåtgärder 
Bidrag till social hemhjälp, fc'irslagsanslag 

2 Bidrag till färdtjänst,förslagsanslag 
3 Bidrag till kommunal barnomsorg, .fOrslagsanslag 
4 Bidrag till driften av förskolor och fritidshem, 

förslagsanslag 
5 Bidrag till hemspråksträning i förskolan, fiJrslagsanslag 
6 Bidrag till kommunala familjedaghem, f("irslagsanslag 
7 Barnmiljörådet. fiirslagsanslag 
8 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, .fiirslagsanslag 

* Beräknat belopp 

17673000 
26500000 

25600000 
1560000 

9000000 

80333000 

8039000 
38478000 

228242000 
343000000 

37 320000000 
I 050 000 000 

35 000000 
* 3 850 000 000 

2300000 

42 87 5 059 000 

5 205 000 000 

17 600000 
725000000 
976000000 

6923600000 

I 530000000 
310000000 

I 030000000 

3 250000000 
31 000000 

1 240000000 
2621000 
3 092000 

7 396713000 
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E Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m. 

I Social styrelsen, förslagsanslag 125 578000 
2 Statlig kontroll av läkemedel m. m.,förslagsanslag 38417000 
3 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,förslagsanslag 3 207000 
4 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliserings institut, förs I ags ans[ ag 14675000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
5 U ppdragsverksamhet, förslagsansla1.: I 000 
6 Driftbidrag, reservation.wnslag I 000 
7 Centrallaboratorieu ppgifter, för slagsanslag 18188000 
8 Försvarsmedicinsk verksamhet. förslagsanslag 3 506000 
9 Utrustning, reservationsanslag 2225000 23921000 

10 Statens miljömedicinska laboratorium, förslag sans/ag 16537000 
11 Statens institut för psykosocial miljömedicin, 

Jörslagsanslag 2 187000 
12 Statens rättskemiska laboratorium, förslag.rnnslag 18211000 
13 Statens rättsläkarstationer, förslags anslag 17194000 
14 Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av 

läkemedelsbiverkningar, förs/agsanslag 1273000 

261200000 

F Förebyggande hälso- och sjukvård 

1 Allmän hälsokontroll, förs lagsanslag 3477000 
2 Hälsoupplysning, reservationsanslag 4850000 
3 Epidemiberedskap m. m., Jörslagsanslag 11357000 
4 Åtgärder för att förbättra kontinuiteten i 

hälso- och sjukvården, reservationsanslag 3500000 

23184000 

G Undervisningssjukhus m. m. 
Akademiska sjukhuset i Uppsala: 

1 Avlöningar till läkare, förslagsanslag *133520000 
2 Driftkostnader, förs lagsanslag *36091 000 
3 Utrustning, reservationsanslag *2 746000 
4 Byggnadsinvesteringar, reservationsanslag *15000000 *187 357000 

5 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, 
förslag sans/ag *835000000 

6 Vårdcentralen i Dalby: Förvaltningskostnader, 
förslag sans/ag *2400000 

7 Vidareutbildning av läkare,försla1?sanslag 23 733000 
8 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

förslag sans lag 2657000 
9 Vidareutbildning av tandläkare m. m., försla1?sanslag 2729000 

10 Giftinformationscentralen, förslag sans/ ag 4628000 
Il Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa 

investeringar, reservationsansla1.: 20000000 

1078504000 

* Beräknat belopp 
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H Övrig sjukvård m. m. 

t Rättspsykiatriska stationer och kliniker, 
förslagsanslag 69294000 

2 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 
förslag sans/ag 250000000 

3 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 
fiirslagsanslag 4028000000 

4 Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m .. reserl'a-
tionsanslag *34591000 

5 Driftkostnader för beredskapslagring m. m., för slagsanslag *29810000 
6 Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig 

m. m.,förslagsanslag *5425000 
7 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare,förs/agsan-

slag 15 025 000 

4432145000 

Ungdomsvård m. m. 

U ngdomsvårdssk•Jlorna: 
Driftkostnader, förslag sans/ag 113845000 

2 Engångsanskaffning av inventarier m. m., resermtions-
anslag 660000 

3 Personalutbildning. reservationsanslag 422000 114927000 

4 Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska med-
borgare, flyktingar m. m., förslag sans/ag 148000000 

5 Bidrag till driften av hem för vård eller boende, 
förslag sans/ag 285000000 

6 Bidrag till upprustning och utveckling av hem för vård 
eller boende, reservationsanslag 150000000 

697927000 

J Alkoholpolitik och missbrukarvård 
Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 

Driftkostnader, förs/agsanslag 29385000 
2 Utrustning m. m .. reservationsanslag 150000 29535000 

3 Bidrag till anordnande av vårdanstalter och inackorderings-
hem m. m .. reservationsanslag 1000 

4 Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter m. m., 
reservationsanslag 1000 

5 Bidrag till driften av vårdanstalter och inackorderingshem 
m. m., förslag sans/ag 207050000 

6 Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m., 
förslag sans/ag 94900000 

7 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsanslag 1100000 

8 Bidrag till organisationer m. m. 13475000 
9 Upplysning och information på alkoholområdet, 

reservationsanslag 16250000 

362312000 

* Beräknat belopp 
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K Vissa åtgärder för handikappade 
Kostnader för viss utbildning av handikappade, förslags-
anslag 19 280000 

2 Statens handikappråd, förs lagsanslag 2153000 
3 Statens hundskola, fiirslagsanslag 1890000 
4 Bidrag till driften av särskolorm. m. ,förslagsm1sla1.: 402900000 
5 Bidrag till handikapporganisationer. reserrntion.wmsla1.: 31067000 
6 Kostnader för viss verksamhet för synskadade.förs/ags-

anslag 11964000 
7 Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsför-

sände I ser, förslagsanslag 2400000 
8 Ersättning till televerket för texttelefoner, förs/apans/ag 16000000 

487654000 

L Internationell samverkan 

Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internatio-
nellt socialpolitiskt samarbete m. m .. förslagsanslag 22006000 

2 Vissa internationella resor, reserl'lltionsanslag 127000 
3 Vissa internationella kongresser i Sverige, 

reservationsanslag 200000 

22333000 

Summa kr. 64 640 964 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartementet m. m. 
1 Kommunikationsdepartemcntet, jl5rs/agsans/ag 
2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Vägväsende 

1 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter. j(jrslagsanslag 
2 Drift av statliga vägar, reservationsanslag 
3 Byggande av statliga vägar. reservätionsanslag 
4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

reservationsanslag 
5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 

re servationsans/ag 
6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., reservationsanslaf.! 
7 Bidrag till byggande av enskilda vägar. reser\'(lfionsanslag 
8 "ljänster till utomstående, jOrslagsanslag 
9 Statens vägverk: Försvarsuppgiftcr. resermtionsans/ag 

C Trafiksäkerhet 

2 
3 

Trafiksäkerhets verket: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
Uppdrags verksamhet, förslagsanslag 
Bil- och körkortsregister m. m . .förs/agsanslag 

4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande 

D Järnvägar 
Statens järnvägar, reservationsans/ag 

2 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma 
järnviigslinjer m. m. 

3 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid, 
järn vägskorsningar, reserl'lltionsanslag 

4 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar, 
resen•ationsanslag 

* Beräknat belopp 
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32307000 
1000 
I 000 

15 960000 
3 800000 

430000 

20190000 

6370000 
3171000000 

900000000 

450 500000 

320000000 
274800000 

30000000 
24850000 

* 12 500000 

5190020000 

32 309000 

8923000 

41232000 

1 804 900 000 

863000000 

11600000 

*6000000 

2685500000 
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E Sjöfart 

Sjöfartsl'erket 
I Farledsverksamhet. exkl. isbrytning.fiirslagsanslag 
2 Isbrytning. förslag.rnnslag 
3 Fartygs verksamhet. för slagsanslag 
4 Sjöfartsmateriel m. m .. reserrntio11sa11slag 
5 Övrig verksamhetJörslagsanslag 

Övriga sjöfartsändamål 

6 Handelsflottans pensionsanstalt 
7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd. f<5rslagsanslag 
8 Ersättning till viss kanaltrafik.fiirslagsanslag 
9 Lån till den mindre skeppsfarten. reserrntionsanslag 

F Luftfart 

1 Flygplatser m. m .. resen·ationsanslag 
2 Beredskap för civil luftfart. resernitionsamlag 
3 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flyg-

trafik på Gotland,förslagsanslag 
4 Statens haverikommission 

G Postväsende 

Posthus m. m .. reserrntionsanslag 
2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteför-

sändelser. för slagsans/af.: 
3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

H Telekommunikationer 

I Teleanläggningar m. m .. reservationsans/ag 

I Institut m. m. 
I Transportrådet. förslagsanslag 
2 Transportstöd för Norrland m. m.,fiirslagsanslag 
3 Transportstöd för Gotland.förslagsanslaR 
4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik. 

för slagsamlag 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik. 

fiirslag.rnnslag 
6 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.förslags-

anslag 

* Beräknat belopp 
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343 313 000 
166000000 
29983000 
45700000 
26069000 

1000 
1000 
1000 

40000000 

651068000 

*101400000 
*5 500000 

14500000 
I 000 

121401 000 

166400000 

465 000 000 
54000000 

685400000 

1438400000 

13 382000 
128000000 
72000000 

I 9 200 000 

192 768000 

1 000 
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7 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti
tut, reservatio11sa11slag 

8 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 
Utrustning, reservatio11sa11slag 

9 Statens väg- och trafikinstitut, förslagsanslag 
10 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, resermtion.rnnslag 
11 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reservations-

anslag 
12 Statens geotekniska institut.förslagsanslag 
13 Bidrag till statens geotekniska institut, reserl'atio11sa11slag 
14 Statens geotekniska institut: Utrustning, reservatio11sa11slag 
15 Transportforskningsdelegationen, resermtio11sa11slag 
16 Kostnader för visst värderingsförfarande,fi5rs/agsans/ag 
17 Kostnader för försök med riksfårdtjänst, resermtionsanslag 
18 Viss internationell verksamhet,förslagsanslag 

27 

83580000 

5000000 
1000 

26526000 

500000 
I 000 

7360000 
235000 

20965000 
1000 

20000000 
3102000 

592622000 

Summa kr. ) ) 425 833 000 
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VII. Ekonomidepartementet 

A Ekonomidepartementet m. m. 
Ekonomidepa11ementet, fors/ag sans/ag 

2 Finansråd/ekonomiska attachecr, förslag sans/ag 
3 Kommitteer m. m., reserl'ationsanslag 
4 Extra utgifter, reserl'ationsanslag 

B Centrala myndigheter m. m. 
Statistiska centralbyrån: 

Statistik, register och prognoscr,förslagsanslag 
2 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 

3 Folk" och bostadsräkning 1980,förslagsanslag 
4 Korijunkturinstitutet, förslagsanslag 

Myntverket: 
5 Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 
6 U ppdragsverksamhet, förslag sans/ag 
7 Utrustning, reservationsanslag 

8 Bankirispektionen, reservationsanslag 
9 Försäkringsinspektionen, resen·ationsanslag 

10 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förslag sans/ag 

c Diverse 
I Lönsparande m. m., förslagsanslag 

28 

259080000 
1000 

7609000 
I 000 

968000 

Summa kr. 

10869000 
1400000 
7 500000 

160000 

19929000 

259081000 

7 500000 
12219000 

8578000 

I 000 
150000 
65000 

287594000 

144 700000 

452223000 
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VIII. Budgetdepartementet 

A Budgetdepartementet m. m. 

Budgetdepartementet, försfaf.:sanslag 
2 Gemensamma ändamål för departementen, 

förslag sans lag 
3 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
4 Extra utgifter, resermtionsanslag 

B Statlig rationalisering och revision, m. m. 

I Statskontoret. förslag.rnnslag 
2 Anskaffning av ADB-utrustning, reservationsanslag 
3 Datamaskincentralen för administrativ databehandling, 

förslagsanslag 
4 Viss rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhet, 

förslagsanslag 
5 Riksrevisions verket, förslag sans( ag 

c Skatte- och kontrollväsen 

1 Riksskatteverket. förslag sans/ag 
2 Stämpelomkostnader. för slagsanslag 
3 Kostnader för årlig taxering m. m., ji5rslagsanslag 
4 Ersättning till postverket m. tl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m.Jörslagsanslag 

D Bidrag och ersättningar till kommunerna 

I Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag. 
förslagsanslag 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m .. 
förslagsanslag 

E Statlig lokalförsörjning 

Byggnads styrelsen. förslagsanslag 
2 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning, resen·ationsanslag 
3 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, 

re servationsanslag 
4 Inköp av fastigheter m. m .. reservationsans/ag 

29 

35 827000 

151448000 
13 500000 

625000 

201400000 

65 010000 
98000000 

I 000 

4000000 
59539000 

226550000 

228115000 
1804000 

117000000 

31900000 

378819000 

425 000 

I 0 402 000 000 

10402425000 

I 000 
200000000 

24500000 
30000000 

254501000 
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F Statlig personalpolitik m. m. 

Statens arbetsgivarverk, förs lagsanslag 
2 Statens löne- och pensions verk, förslag sans/ag 
3 Statlig personaladministrativ informationsbehandling. 

förs/agsans/ag 
4 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m .. 

förslag sans/ag 
5 Statens personalbostadsdelegation. förslag.sans/ag 

Personaladministration och personalutbildning: 
6 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
7 U ppdragsverksamhet, förslag sans/ag 

8 Statens arbetsmarknadsnämnd. förslag sans/ag 
9 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 

förslagsanslag 
10 Statens förhandlingsråd, förslagsans/ag 
11 Bidrag till stiftelsen Statshälsan,förs/agsans/ag 
12 Viss förslagsverksamhet m. m.,förs/agsanslag 
13 Vissa skadeersättningar m. m.,förslagsans/ag 
14 Utbildning för högre chefer inom statsförvaltningen. 

förslag sans/ag 
15 Täckande av underskott hos statens institut för personal

administration och personalutbildning 
16 Tillskott av rörelsekapital till statens institut för personal

administration och personalutbildning 

G Övriga ändamål 
1 Kammarkollegiet, förslag sans/ag 
2 Statens förhandlingsnämnd. förs/agsans/ag 
3 Viss informationsverksamhet. reservationsanslag 
4 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
5 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m. m.,förs/agsanslag 
6 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 

förslag sans/ag 
7 Bidrag till vissa investeringar,förslagsans/ag 
8 Exportkreditbidrag, förslagsans/ag 
9 Kostnader för vissa nämnder m. m. ,förslagsanslag 

10 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m .. 
förslag sam/ag 

11 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet, 
förslagsanslag 

30 

14964000 
I 000 

29242000 
43600000 

1000 

50000 
I 029000 

14965000 

20270000 

116000000 
2176000 

133199000 
150000 
100000 

6000000 

6100000 

1100000 

373982000 

17996000 
3550000 
I 000000 

595000 

170000 

10500000 
2500000 

1000 
800000 

I 000000000 

1910000 

1039022000 

Summa kr. 12876699000 
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IX. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

Utbildningsdepartementet, förslag.rnnslax 
2 Kommittcer m. m., reservation.rnnslag 
3 Extra utgifter. reservationsanslag 

B Kulturverksamhet 

Allmänna k11/t11riindamål 

Statens kulturråd, förs/ag.rnnslag 
2 Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer. 

reserl'ationsanslag 
3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

rese rl'a tionsans/ag 
4 Bidrag till samisk kultur 
5 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
6 Bidrag till konstnärer m. m., reservation.rnnslag 
7 Inkomstgarantier för konstnärer, förslag sans/ag 
8 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m . .förslag sans/ag 

Teater, dans och musik 

9 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsans/ag 
IO Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, 

reservation.rnnslag 
11 Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag 
12 Regionmusiken, förslag sans/ax 
13 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förslags ans lag 
14 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, 

re servationsans/ag 
15 Bidrag till Musikaliska akademien 
16 Vissa bidrag till teater-, dans- och musik verksamhet, 

reservationsanslag 

Folkbibliotek m. m. 

17 Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag 
18 Bidrag till regional biblioteksverksamhet, 

förslag sans/ag 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 

19 Förvaltningskostnader, Jörslagsans/ag 
20 Produktionskostnader, re serva tionsanslag 

31 

9257000 
12605000 

28 182000 
17 590000 

609000 

46381000 

14558000 

10304000 

8376000 
I 790000 

14726000 
12324000 
3942000 

34594000 

89595000 

189960000 
38039000 
89551000 

173612000 

18900000 
1498000 

8048000 

13270000 

12316000 

21862000 
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Bild konst 

21 Statens konstråd, förslagsans/ag 
22 Förvärv av konst för statens byggnader m. m .. 

re.1·en·ationsanslag 
23 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
24 Vissa bidrag till bildkonst, reserl'lltionsanslag 

Arkiv, kulturminnesvård, museer och 11tstäl/11ingar 

25 Riksarkivet, .fiirslagsanslag 
26 Landsarkiven. ji"ir.1·/agsanslag 
27 Dialekt- och ortmtmnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

förslagsanslag 
28 Svenskt biografiskt lexikon, j(irslagsanslag 
29 Arkivet för ljud och bild,.f(}rs/agsanslag 
30 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m., reservationsanslag 
31 Bidrag till vissa arkiv 
32 Riksantikvarieämbetet: F örvaltningskostnader. fi'irslagsanslag 
33 Kulturminnesvård. reserl'lltionsanslag 
34 Riksantikvarieämbetet: U ppdragsverksamhet. fiirslagsanslag 
35 Statens historiska museer.förs/qg.wnslag 
36 Statens konstmuseer, förs/agsanslag 
37 Utställningar av nutida svensk l';onst i utlandet, 

reservationsans/ag 
38 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. 

förslagsanslag 
39 Naturhistoriska riksmuseet, .förslagsanslag 

Statens sjöhistoriska museum: 
40 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
41 Underhållskostnader in. m., resen·ationsans/ag 

42 Etnografiska museet, förslag.yanslaR 
43 Arkitekturmuseet. fors/ag.1·m1slag 
44 Statens musiksamlingar. förslaRsanslag 
45 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m., reservationsanslag 
46 Bidrag till Nordiska museet,förslagsan.1'/ag 
47 Bidrag till Tekniska museet jorsla{.:sans/ag 
48 Bidrag till Skansen.fiirslagsanslag 
49 Bidrag till vissa museer 
50 Bidrag till regionala museer,.förslagsanslag 
51 Riksutställningar, reserwllioi,sanslag 
52 Inköp av vissa kulturföremål,pirslag.rnns/a,1.1 

Ungdoms- och nykterhet.wrganisationer 

53 Statens ungdomsråd,förslag.rnnslag 
54 Bidrag till ungdomsorganisåtionernas centrala verksamhet m. m., 

.förslagsans/ag 
55 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 

försla,1.1.rnnslag 
56 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna, 

resen ·a t io11sa 11sl a,1.1 
57 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

re serl'ationsa nslag 
58 Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl .. 

re sen·a tionsanslag 

32 

I 727 000 

16230000 
I 073 000 
6645000 

25405 000 
19721000 

9955000 
1689000 
5438000 

2831000 
3 845 000 

35 618000 
22457000 
10587000 
22865000 
28 718 000 

985 000 

11 728000 
26895 000 

I 3 160 000 
I 000 13 161000 

12082000 
1 204000 
9156000 

5 510000 
29417 000 
6400000 

11 287000 
5085000 

26 392000 
16288000 

100000 

2 943 000 

43 195000 

89610000 

8000000 

2213000 

14450000 

1308170000 
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C :Massmedier, m. m. 

Vissa gemensamma frågor 

Film 

Statens biogratbyrå, förslag.rnnslag 
2 Filmstöd, reserl'lltion.rnnslag 

Radio och television 

Dagspress och tidskr(fter 
3 Presstödsnämnden, fbrs/agsanslag 
4 Stöd till dagspressen,förs/agsanslag 
5 Lån till dagspressen, resermtionsans/af? 
6 Stöd till organisationstidskrifter, förs/ag.rnnslag 
7 Stöd till kulturtidskrifter, reserrntionsansla{? 
8 Stöd till tidningar på andra språk än svenska, 

förslags anslag 

Litteratur 
9 Litteraturstöd, reservationsans/ag 

JO Bokhandclsstöd, j'ifrslagsanslag 
11 Kreditgarantier till förlag och bokhandel,j{jrslagsansla{? 
12 Lån för investeringar i bokhandel, reservationsanslag 
13 Bidrag till Svenska språknämnden 

D Skolväsendet 

Vissa gemensamma frå1:or 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 
I Skolöverstyrelsen, förslaf?.rnnslag 
2 Länsskolnämnderna, förslag sans/ag 
3 Länsskolnämndernas utvecklingsstöd, reserl'lltionsanslag 
4 Statens institut för läromedelsinformation,fiirslagsa11s/ag 
5 Stöd för produktion av läromedel, reseri•ation.rnnslag 
6 Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade, 

förslagsa11Sla{? 

Fiir skoll'äsendet gemensamma frågor 

7 Pedagogiskt utvecklingsarbetc inom skolväsendet. 
reservation.rnnslag 

8 Fortbildning m. m., reserl'lltionsanslag 
9 Särskilda åtgärder på skolområdet 

10 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 
utbildnings väsendet. förs lagsanslag 

Det ohligatoriska sko/väsendet m. m. 

11 Bidrag till driften av grundskolor m. m., 
förslag sans/ag 

• Beräknat belopp 

3 Riksdagm 1981182. 1 sam/. Nr 100 
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*2450000 
*24956000 

1951000 
366800000 

25 000000 
37800000 
9338000 

5347000 

29506000 
2 700000 

I 000 
2200000 
I 093 000 

509142000 

129383000 
107086000 

5079000 
2 165 000 
3850000 

9465000 

30554000 
20730000 

204842000 

5 520000 

12 365 000 000 
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12 Information om läroplan för grundskolan, reserl'ationsans/ag 
13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

förs/ag.sans/ag 
14 Same skolor, fiirslagsanslag 

Specialskolan m. m.: 
15 Utbildningskostnader, förslagsans/ag 
16 Utrustning m. m., reservationsans/ag 
17 Resor för elever jämte ledsagarc,f«irs/agsans/ag 

Gymnasiala skolorm. m. 

18 Bidrag till driften av gymnasieskolor,förslagsanslag 
19 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

fiirslagsa11s/ag 
20 Bidrag till driften av riksintcrnatskolor,förslagsanslag 
21 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad,förslagsanslag 
22 Bidrag till driften av vissa privatskolor . .fi:irslagsanslag 
23 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning. 

reserl'a tirmsanslag 
24 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m .. 

fiirslagsanslag 

lnvesteringsbidrag 

25 Bidrag till byggnadsarbcten inom skolväsendet m. m .. 
förs/ag.rnnslag 

26 Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m., 
förs lagsanslag 

E Högskola och forskning 

Vissa gemensamma frägor 

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. 
Universitets- och högskoleämbetet, förs/agsanslag 

2 Regionstyrelserna för högskolan. ji>rsla1:san.1fag 
3 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor . 

.förslag san slag 

Utbildning och .f(Jrskning inom högskolan m. m. 

4 Utbildning för tekniska yrken, reserl'ationsanslag 
5 Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala 

yrken. reservation.sans/ag 
6 Utbildning för vårdyrken. reservationsanslag 
7 Utbildning för undervisningsyrken. reservationsanslag 
8 Utbildning för kultur- och informationsyrken. 

resen·ationsanslag 
9 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

reservationsans/ag 
10 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

förs/agsans/ag 

34 

153684000 
3965000 
9786000 

11 Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt 
konstnärligt utvecklingsarbete. reserration.rnnslag 

12 Humanistiska fakulteterna, reserl'ationsanslag 

5600000 

23 311000 
12056000 

167435000 

3 733 000000 

1000 
14901000 
2351000 

21663000 

23 368000 

2000000 

122700000 

101000000 

17113060000 

63 030000 
11593000 

8228000 

532467000 

242057000 
369637000 
694802000 

161858000 

335419000 

165 864000 

13 650000 
117763000 
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13 Teologiska fakulteterna, reserl'lltio11.1·anslag 
14 Juridiska fakulteterna, reserl'ationsanslag 
15 Samhällsvetenskapliga fakulteterna, reservativnsanslag 
16 Medicinska fakulteterna. reserl'ationsanslag 
17 Odontologiska fakulteterna, reserl'lltionsanslag 
18 Farmaceutiska fakulteten, reser\'ationsanslag 
19 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

resen·ation.rnnslag 
20 Tekniska fakulteterna. reserl'lltionsanslag 
21 Temaorienterad forskning, reserl'lltion.rnnslag 
22 Vissa tandvårds kostnader, förslagsanslag 
23 Kungl. biblioteket. resavationsanslag 
24 Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. re.1·en·atio11sans/ag 
25 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

j('jrsl agsa ns lag 
26 Lån till student kårlokaler. resen·ationsanslag 
27 Redovisningscentralerna vid universiteten, fc'irslagsanslag 
28 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm, 

förslag sans/ag 
29 Ersättning till vissa lärarkandidater ,försla,1?sans/ag 
30 Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 

jårslagsans/ag 
31 Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m., 

förslag sans/ag 
32 Utbildningsbidrag för doktorander, järslag.wnslag 
33 Forskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m., 

reservations ans lag 
34 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m., reserl'ationsanslag 

Vissa forskningsändamål 

35 Forskningsrådsnämnden. resen•ationsanslag 
36 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

resen·ation.rnns/ag 
37 Medicinska forskningsrådet, reservationsansla!! 
38 Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m .. reserl'lltionsanslag 

35 

39 Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, 
reservationsa nslag 

40 

41 
42 

Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 
fiirslagsanslag 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

Förvaltningskostnader. fiirs/agsans/ag 
Materiel m. m., resernlfionsanslag 

43 Kiruna geofysiska institut, reserl'lltionsanslag 
44 Institutet för internationell ekonomi, reservationsans/ag 
45 Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
46 Bidrag till Vetenskapsakademien. reserrationsanslag 
47 Bidrag till Riksföreningen mot cancer. 

re.1·en·ationsa11s/ag 
48 Bidrag till EISC AT Scientific Association, 

förslagsanslag 

11602000 
2 160000 

9067000 
11469000 

135881000 
339945000 
51018000 
12614000 

289419000 
299482000 

8360000 
65746000 
35249000 
3 350000 

844014000 
1000 
I 000 

I 000 
69771000 

3300000 

5 050000 
78144000 

14635000 
39023000 

39157000 

63604000 
135 301000 
296336000 

JO 789000 

27620000 

13762000 

11175000 
2 240000 

777000 
8179000 

3000000 

700000 

5644548000 
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F Vuxenutbildning 

Vissa gemensamma frågor 

Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges 
Utbildningsradio AB, reservationsanslag 
Statliga skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnader, förs lagsanslag 
3 U ndervisningsmateriel m. m .. reservation.rnnslag 

4 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m., 
förslag sans/ag 

5 Bidrag till folkbildning, förslagsanslag 
6 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslag.rnnslag 
7 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.,fiirslagsanslag 
8 Lån till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, resermtivnsanslag 
9 Bidrag till viss central kursverksamhet 

10 Bidrag till kontakttolkutbildning.förslag.rn11s/ag 

G Studiestöd m. m. 

Vissa gemensamma frågor 

1 Centrala studiestödsnämnden m. m .. förslagsanslag 
2 Ersättning till postverket och riksförsäkringsverket för deras 

handläggning av studiesocialt stöd, förslag.rnnslag 
3 Studiehjälp m. m. ,förslag sans/ag 
4 Studiemedel m. m. ,förslag sans/ag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., reserl'ationsanslag 
6 Timersättning vid grundutbildning för vuxna, förs lagsanslag 
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kredit

garanti, förs lagsanslag 
8 Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande.förslagsanslag 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Vissa gemensamma frågor 

Kulturellt utbyte med utlandet 

Kulturellt utbyte med utlandet, resermtionsanslag 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

förslagsanslag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reservationsanslag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulturellt samarbete 

5 Nordiska ministerrådets kulturbudget,förslagsanslag 
6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. 

reserl'ation.rnnslaf( 

• Beräknat belopp 

36 

12171000 
5 167000 

153558000 

17338000 

698139000 
799502000 

112127000 
371280000 

1000 
26978000 

4574000 

2183497000 

68 291 000 

22096000 
973000000 

3 112000000 
614200000 
46000000 

200000 
3000000 

4838787000 

3674000 

15 134000 

560000 
2086000 

*29377000 

10373000 

61204000 
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I Vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 

Vissa gemensammafrågor 

Byggnadsarbeten inom utbildningsdcpartementets verksamhetsområde, 
resen•ationsanslag 

2 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m .. 
reservationsanslag 

195000000 

190000000 

385000000 

Summa kr. 32 089 789 000 
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X. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

Jordbruksdepartementet. förslagsanslag 
2 Lantbruksråd. försla[.?sans/af? 
3 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
4 Extra utgifter. resermtionsans/ag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

I Lantbruksstyrelsen. fi"irsla{?sanslag 
2 Lantbruksnämnderna, j(Jrslag.1·w1s/af? 
3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m .. _/()rs/ag.1·1111s/af? 
4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering. reserl'lltionsanslag 
5 Lån med uppskjuten ränta. reserrntion.rnnslag 
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6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, }Vrslavanslag 
7 Bidrag till trädgårdsnäringcns rationalisering, m. m. ,förslag.1·ans/af? 
8 Främjande av trädgårdsnäringen. reservationsanslag 
9 Stöd till innehavare av fjällägcnheter m. m., reservationsanslag 

10 Främjande av husdjursaveln m. m .. resermtionsanslag 
11 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet,ji:irs/agsanslai; 
12 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri. reser\'{ltionsans/af? 
13 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reser\'{ltionsans/af? 
14 Främjande av rennäringen. reservationsanslag 

C Jordbruksprisreglering 
Statens jordbruksnämnd. förslagsanslag 

2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, ji'irslagsanslag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område,fiirslagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring, rcserrntion.rnnslag 
5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m.,fi'irslagsanslag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige. förslagsanslag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadcskydd m. m. ,förs lagsanslag 

D Skogsbruk 

1 Skogsstyrelsen, .förs lagsanslag 
2 Skogsvårdsstyrelserna, förslag.Hmslag 

Skogsvårdsstyrelserna: 
3 Myndighetsuppgifter, för slagsanslag 

* Beräknat belopp 

111868000 

17675000 
2819000 
8200000 

500000 

29194000 

42204000 
218617000 
70 000 000 

I 000 
5000000 

10000000 
4000000 

900000 
1 100000 
I 020000 

*1000 
*2200000 

215000 
2 440000 

357698000 

24 744 000 
2231000 

* 3 3 08 000 000 
* 1 7 000 000 
*85 725 000 
235 000000 

15 000000 
36 878 000 

3724578000 

24641 000 
1 ()()() 
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4 
5 

Frö- och plantverksamhet, förs/agsanslag 
Investeringar. reserl'atimzsans/ag 

6 Bidrag till skogsvård m. m.,ji5rslagsanslag 
7 Stöd till byggande av skogsvägar,jiJrs/agsanslag 
8 Främjande av skogsvård m. m., resen•ationsanslaR 

E Fiske 
1 Fiskeristyrelsen, förslagsanslag 
2 Statens lokala fiskeriadministration,förs/agsans/ag 
3 Främjande av fiskerinäringen, reserrntionsanslag 
4 Kurs verksamhet på fiskets område, reserrationsanslag 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag 
6 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen,förs/agsanslag 
7 Bidrag till fiskets rationalisering m. m.,ji'irs/agsans/ag 
8 Fiskerilån, reservationsanslag 
9 Fiskbercdningslån, resen•ationsanslag 

10 Fiskredskapslån, reservationsans/ag 
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I 000 
46000000 

11 Täåande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske, fårslagsanslag 
12 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m., förslagsanslag 
13 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m . ..förslagsanslag 
14 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten, 

reserrn tionsans/ag 
15 Prisrcglerande åtgärder på fiskets område.fiJrslagsanslag 
16 Bidrag till fiskevård m. m., reserrationsanslag 

F Service och kontroll 
Statens livsmedelsverk. fiirslag.1·a11s/ag 

2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier, 
förslag sans/ag 

3 Statens veterinärmedicinska anstalt,förslagsa11s/ag 
4 Veterinärstaten, försla1.:.rnnslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m.,jiJr.11111.:.1·anslag 
6 Statens utsädes kontroll: Uppdrags verksamhet, försla1.:.rnnslag 
7 Bidrag till statens utsädeskontroll, reserratio11sanslag 
8 Bekämpande av växtsjukdomar,förs/a1.:sa11s/ag 
9 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet. 

ji"irslagsanslag 
10 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. reserrntionsanslag 
11 Statens maskin provningar: U ppdragsvcrksamhet. fi'irslagsanslag 
12 Bidrag till statens maskinprovningar, reservationsanslag 
13 Statens växtsortnämnd, förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

157869000 

29 5 000 000 
50 000 000 
6000000 

533511000 

22 958 000 
10 226000 
2 150000 

430000 
10258000 

20000 
6500000 

25 000000 
I 0 000 000 

500000 
I 000 
1000 
I 000 

I 000 
*I 000 

4 800 000 

92847000 

52 796000 

29759000 
*56105000 
*52531000 

10000000 
I 000 

5 005 000 
200000 

I 000 
6472000 

I 000 
5582000 

307000 

218760000 
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G Utbildning och forskning 

Sveriges lantbruksuniversitet: 
Förvaltningskostnader, förslag.rnnslag 

2 Driftkostnader. reservationsanslag 
3 Djursjukhuset i Skara.förslag.rnnslag 

4 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m .. 
resen·ationsanslar: 

5 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m. m., reserl'atio11su11sla1-: 

6 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, rescrw1tio11.w11slau 
7 Stöd till kollektiv jordhruksteknisk forskning, 

reser1•ation.rnnslag 
8 Bidrag till växtförädling. reser\'ationsanslag 
9 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds

förädling och skogsgödsling m. m., reserrntions1111slag 
10 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, 

reservation.rnns/ag 
11 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien. 

förs/ag.rnns/ag 

H Miljövård 

Statens naturvårdsverk. förslagsans/ag 
2 Statens strålskyddsinstitut. ji:irslagsanslag 
3 Koncessionsnämnden för miljöskydd,förslagsanslau 
4 Miljövårdsinformation, resermtionsanslau 
5 Mark för naturvård, reservationsans/ag 
6 Vård av naturreservat m. m., reservationsanslau 
7 Miljövårdsforskning, reserl'ation.rnns/ag 
8 Strålskyddsforskning, reserl'ationsanslag 
9 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet, 

rese rva tionsa ns I ag 
10 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor, 

reser•·ationsans/ag 
11 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

m. m., reservationsanslag 
12 Program för övervakning av miljökvalitet, 

resen·ationsanslag 
13 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m .. 

förslag samlag 
14 Stöd till miljöskyddsteknik, m. m .. reservatio11.1·a11s/ag 
15 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag, 

re.1·ervationsanslag 
16 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m., 

förs lagsanslag 
17 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, 

förslag samlag 
18 Restaurering av Hornborgasjön. resen•ationsanslag 
19 Beredskap mol kärnkraftsolyckor, reservationsans/ag 
20 Toxikologisk informationsservice, m. m .. reservationsans/ag 

* Beräknat belopp 
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326905000 
162566000 

613000 490084000 

16000000 

32000000 
39268000 

2 300000 
27 100000 

6000000 

10000000 

537000 

623289000 

89660000 
13247000 
6702000 
2 800000 

20000000 
24300000 
4 2 800 000 

1900000 

9000000 

4000000 

7700000 

9700000 

10000000 
63000000 

* 2 3 000 000 

5 300000 

14000000 
18000000 

1000 
5 200000 

370310000 
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I Idrott och rekreation 
l Stöd till idrotten, resermtionsanslag 160650000 
2 Rekreationsstöd m. m., reservatiunsanslag 27 400000 

188050000 

J Diverse 
Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m., 
reservationsanslag l 000000 

2 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m .. 
förslag sans/ag 19004000 

3 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt-
ningar, förs lagsanslag 5000 

-- 20009000 

Summa kr. 6158246000 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100 
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XI. Handelsdepartementet 

A Handelsdepartementet m. m. 

I Handelsdepartementet, förs lagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservation.rnns/ag 
4 Krigsmaterielinspektionen, fiirs/agsans/ag 
5 Kostnader för nordiskt samarbete,förslag.rnnslag 
6 Nordiska ministerrådets allmänna budget,förs/agsanslag 
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7 Attache/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor,förslagsanslag 

B Främjande av utrikeshandeln m. m. 

l Exportfrämjande verksamhet, reservationsanslag 
2 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster,förslagsanslag 
3 Sveriges turistråd, reservationsanslag 
4 Interamerikanska utvccklingsbanken,j(irs/agsans/ag 
5 Importkontoret för u-landsprodukter, reservation.rnnslag 

c Kommerskollegium m. m. 

I Kommerskollegi um, förslag sans lag 
2 Bidrag till vissa internationella byråer m. m., 

förslag sans/ag 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m. ,förs/agsans/ag 
4 Bidrag till internationell råvarulagring, jOrslagsanslag 

D Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 
Marknadsdomstolen, förslag sans/ag 

2 Näringsfrihetsombudsmannen, Jörslagsanslag 
3 Statens pris- och kartellnämnd,förs/agsanslag 
4 Konsumentverket, förslag sans/ag 
5 Allmänna reklamationsnämnden, förslag.rnnslag 

E Patent- och registreringsverket m. m. 

I Patent- och registreringsverket,förs/agsanslag 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register, 

förslag sans/ag 
3 Lån till den europeiska patentorganisationen m. m., reservationsans/ag 

* Beräknat belopp 

16015000 
4000000 

165000 
775000 
500000 

*44510000 
515000 

66480000 

183 875000 
l 000 

46440000 
13000000 

1000 

243317000 

29220000 

5481000 
*1235000 

I 000000 

36936000 

2 160000 
*3 740000 
28465000 
39215000 
7 445000 

81025000 

97765000 

7 200000 
1000 

104966000 
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F Ekonomiskt försvar 
1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 

Förvaltningskostnader, jorslagsanslag 
2 Drift av bcredskapslager,förslagsansla,1,1 
3 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag 

G Tullverket 
Tullverket: 
Förvaltningskostnader. förslag sans/ag 

2 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 
3 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket, resermtionsanslag 

* Beräknat belopp 
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Summa kr. 

*31 230000 
*383092000 
*165 100000 

579422000 

636727000 
2000000 
1000000 

639727000 

1751873000 
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XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
Arbetsmarknadsdepartementet.förs/ags anslag 

2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter. reservationsans/ag 
4 Internationellt samarbete. förslag sans/ag 
5 Arbetsmarknadsråd.förslagsanslag 
6 Jämställdhet mellan kvinnor och män, reservationsanslag 

B Arbetsmarknad m. m. 
I Arbetsmarknadsservice, förslag sans/ag 
2 Arbetsmarknadsutbildning. reservationsanslag 
3 Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 

re servation.rnnsl ar: 
4 Sysselsättnings skapande åtgärder, reservationsanslag 
5 Totalförsvarsverksamhet, förslag sans/ag 
6 Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

re servationsans/ag 
7 Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning, 

reservationsanslag 
8 Arbetsdomstolen. förslagsans/ag 
9 Statens fötlikningsmannaexpedition, förslag sans/ag 

I O Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar. 
förslag sans/ag 

C Arbetsmiljö 
Arbetarskydd sstyre 1 sen. f örs/agsans I ag 

2 Yrkesinspcktionen, j("jrslagsanslag 
3 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, 

reserw1tionsan.slag 
4 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. förslagsanslag 
5 Yrkesinriktad rehabilitering. re.servationsanslag 

D Invandring m. m. 
Statens invandrarverk, förslag.wnslag 

2 Åtgärder för tlyktingar,f('irs/agsansla.I,' 
3 Åtgärder för invandrare, reservation.rnnslag 
4 Översättningsservice. förs/agsanslag 

* Beräknat belopp 
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21603000 
14487000 

220000 
9935000 
3650000 
4605000 

54500000 

1 139 851 000 
1680500000 

*2 423 796 000 
2229150000 

90998000 

2700000 

1000 
5176000 
1461000 

30000 

7573663000 

142222000 
121043000 

1632965000 
2 321000000 

454362000 

4671592000 

49566000 
112 625 000 

15 365000 
500000 

178056000 

Summa kr. 12 477 811 000 
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XIII. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
Bostadsdepartcmentet, förslagsanslag 

2 Kommitteer m. m .. reservation.rnnslag 
3 Extra utgifter. reservationsanslar,: 
4 Bidrag till ~issa internationella o;ganisationer m. m., 

reser\'ationsanslag 

B Bostadsförsörjning m. m. 

I Bostadsstyrelsen, förs lagsanslag 
2 Länsbostadsnämnderna. förslagsanslag 
3 Lån till bostadsbyggande. reserrntionsanslag 
4 Räntebidrag m. m .. förslag.rnnslag 
5 Eftergift av hyresförlustlån, fi'irslagsanslag 
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6 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelsc. reserm-
tionsanslag 

7 Bostadsbidrag m. m., förslag sans lag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhct m. m., jårslagsanslag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön. reservationsans/ag 

10 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, reservat:onsanslag 
11 Lån till allmänna samlingslokaler. reserrntionsanslag 
12 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

reservationsanslag 
13 Lån till inventarier i vissa specialbostäder, reservationsanslag 
14 Byggnadsforskning. reservationsanslag 
15 Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. reservationsanslag 
16 Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m .. reserl'lltionsanslag 
17 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 

m. m .. reserl'arionsanslag 
18 Information och utbildning m. m. i energifrågor. resermtionsanslag 

C Planväsendet 

Statens planverk. förslagsanslag 

D Lantmäteri- och kartväsendet 

Lantmäteriet: 
Lantmäteriet, förslag sans/ag 

2 Plangenomförande, förslagsmzslag 
3 Landskapsinformation, reservationsanslag 
4 Försvarsberedskap. reservationsanslag 
5 Utrustning m. m., reservationsanslag 

19620000 
9000000 

300000 

286000 

29206000 

43 100000 
34170000 

6250000000 
* 7 900 000 000 

100000000 

15 000 000 
* I I 00 000 000 

*120000000 
13 000000 
17000000 
13 000000 

35000000 
I 000 

128000000 
5 100000 

43400000 

I 100000000 
22 700000 

16939471000 

33000000 

1000 
35 233000 
90640000 
*2093000 
3 500000 

131467000 

Summa kr. 17 133144 000 

* Beräknat belopp 
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XIV. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 
I Industridepartementet, förslagsanslag 
2 Industtiråd/industriattache, förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer. 

förs lagsanslag 
6 Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län, 

reservationsanslag 

B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
2 Utredningar m. m., reservativnsanslag 

3 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m., 
reservationsanslag 

4 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 
regionala utvecklingsfonder, förslagsanslag 

5 Täckande av förluster i anledning av statliga industri-
garantilån m. m . .förslagsanslag 

6 Sprängämnesinspektionen, förslagsans/ag 
7 Branschfrämjande åtgärder. reservativnsanslag 
8 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag 

inom vissa industribranscher, reservationsanslag 
9 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher, förslagsanslag 
10 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för textil- och konfektionsindustrierna, förslagsans/ag 
11 Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa 

företag, förslag sans/ag 
12 Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin, 

förslagsanslag 
13 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, 

resen•ationsans/ag 
14 Främjande av hemslöjden, reservationsanslag 
15 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservationsans/ag 
16 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit, förslagsanslag 
17 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

Investeringsbank AB, förs/agsanslag 
18 Lån till investeringar inom manuell glasindustri, 

reservat ionsans lag 
19 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för manuell glasindustri, fiirslagsanslag 

* Beräknat belopp 
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18991000 
3717000 

31247000 
554000 

18800000 
447000 

401000 

I 750000 

53199000 

22708000 

*95000000 

*I 000 

*75000000 
1000 

54085000 

I 000 

10000000 

3500000 

I 000 

1000 

22000000 
4284000 

30000000 

380000000 

20000000 

3 000000 

2000000 

721582000 
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c Regional utveckling 

Regionalpolitiskt stöd: 
1 Bidragsverksamhet, förslags anslag *402 200000 
2 Lokaliseringslån, resen·ati1111sanslag *600000000 * I 002 200 000 

3 Åtgärder i glesbygder, resen·11tionsan.1·lag *100000000 
4 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag 

i glesbygder m. m., förslagsa11.1·lag *I 000 
5 Åtgärder m. m. i anslutning till länsplancring, 

resarntionsanslag *35000000 

1137201000 

D Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering samt information och dokumentation, 
reservationsanslag *35617000 

2 U ppdragsverksamhet, förslag sans/ag *l 000 
3 Prospektering ~. m., reserrntionsanslag *7 969 000 
4 Utrustning, reservationsanslag * 5 000 000 *48 587 000 

5 Bergsstaten, förs lagsanslag *I 799000 
Statens gruvegendom: 

6 Prospektering och brytvärdhetsundersökningar, 
re servationsanslag * 72 077 000 

7 Egendomsförvaltning m. m .. förslagsanslag *6 371 000 *78 448 000 

8 Delegationen för samordning av havsresursverksamheten, 
re serva tionsa nsl ag 2 213 000 

131047000 

E Energi 

Statens energiverk: 
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 21 357000 
2 Utredningar m. m. och information, resermtionsanslag 11691 000 33048000 

3 Statens elektriska inspektion,förslagsanslag 7232000 
4 Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi, 

reservationsanslag I 000 
5 Främjande av landsbygdens elektrifiering. reservations-

anslag 4 500000 
6 Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, reservationsanslag I 060000 
7 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer, 

förslagsanslag 215 000 000 
8 Oljeersättningsfonden, rese rvation.rnnslag I 000 

. Statens kärnkraftinspektion: 
9 Förvaltningskostnader, reserwllionsanslag I 000 

10 Kärnsäkerhctsforskning, resen·ationsanslag I 000 2000 

Il Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall, reservations-
anslag I 000 

* Beräknat belopp 
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12 Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m., resen•ations-
anslag 2836000000 

13 Visst internationellt energisamarbete, förslag sans/ag 7900000 
14 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB. 

reserva tionsanslag 7000000 

3111745000 

F Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag 588000000 

2 Drift av forskningsstationer ,för slagsanslag I 000 
3 Utrustning, reservationsanslag 14600000 602601000 

4 Europeiskt rymdsamarbete m. m., förslagsanslag 210000000 
5 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 

förslag.rnnslag *1000 
6 Bidrag till statens provningsanstalt, reserrationsanslag *33 189000 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning. reservationsanslag *6000000 

Marintekniska institutet: 
8 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 1000 
9 Bidrag till verksamheten, reserrationsanslag 5162000 

10 Utrustning. reservationsanslag 1500000 6663000 

Il Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 3200000 
12 Bidrag till Standardiseringskommissionen 8495000 
13 Energiforskning, reservation.wnslag 1000 
14 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. 

reservation.rnnslag *80000000 
15 Avveckling av forskningsrcaktorn R I. reservationsanslag *10000000 
16 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m., 

reservation.rnnslag 6633000 
17 Stöd till industriellt utvecklingsarbete, rt'.1·en·atio11sanslag 150000000 
18 Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete, 

reservationsanslag 37500000 

1154283000 

G Statsägda företag 

Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 
övertalig personal, förs lagsanslag 46000 

2 Kostnader för kronotorp, förslag sam lag 2100000 
3 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning, 

re serva tion.rnnslag 65000000 
4 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till 

SSAB Svenskt Stål AB. reservationsanslag 41 100000 
5 Täckande av förluster på grund av garantier till den 

statliga varvskoncernen, förslag sans/ag 1100000000 
6 Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB, 

förslag sans/ag 100000000 
7 Räntestöd till varvsindustrin, förs lagsanslag 120000000 

1428246000 

Summa kr. 7737 303000 

* Beräknat belopp 
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XV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 

1 Kommundepartementet, för slagsanslag 
2 Kommitteer m. m .. resermtionsans/ag 
3 Extra utgifter, resermtionsanslag 

B Länsstyrelserna m. m. 

I Länsstyrelserna, förslag sans/ag 
2 Lokala skattemyndigheterna, förslagsanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, för slagsans/ag 
4 Civilbefälhavarna, förs/agsanslag 

C Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 

2 Ersättningar till kyrkorm. m.,förslagsanslag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
4 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m., förs/ag sans/ag 
5 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reservationsanslag 
6 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka, 

resen·ution.rnnslag 
7 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
8 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
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9 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas 
kyrkobyggnader, reserl'(ltionsanslag 

10 Bidrag till trossamfund, rescrvationsanslag 
11 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, 

rc sen ·ationsansl ag 

D Räddningstjänst m. m. 
Statens brandnämnd. förslag sans/ag 

2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m.,förslagsanslug 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

förslag sans/ag 
4 Strandbekämpningsbåtar, resermtionsanslag 

11 099000 
7 500000 

175000 

18774000 

1668486000 
642887000 
477 544000 

9704000 

2798621000 

11133000 
140000 

5051000 
I 028000 
2280000 

1800000 
515000 
510000 

340000 
31930000 

12 150000 

66877000 

15412000 
15718000 

5155000 
1800000 

38085000 

Summa kr. 2922357000 
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XVI. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen 

Riksdagen; 
Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter.förslags-
anslag 61524000 

2 Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 
förslag sans/ag 17926000 

3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 
verksamhet, förslag sans/ag 1171000 

4 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 
förslag sans/ag 1806000 

5 Parlamentariska delegationer, förslagsanslag 638000 
6 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 196000 
7 Representation m. m., förslag sans/ag 357000 
8 Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp. 

förslag sans/ag 414000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 130000 

10 Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 30000 
11 Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förslagsanslag 3275000 
12 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., 

förslag sans/ag 12663000 
13 Stöd till partigrupper, förslag sans lag 1593000 
14 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

reservationsanslag 450000 102173000 

102173000 

B Den inre riksdagsförvaltningen 

Den inre riksdagsförvaltningen; 
Förvaltningskostnader. för.dagsans/ag 96170000 

2 Kostnader för riksdagstrycket m. m.,förslagsanslag 19393000 
3 Utgivande av särskilda publikationer, 

reservationsans/ag 115000 
4 Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet, 

förslag sans lag 704000 
5 Nytt riksdagshus, reservationsanslag 195000000 311382000 

311382000 

c Allmänt kyrkomöte 

Allmänt kyrkomöte, förslag sans/ag 1000 

D Riksdagens verk 

Riksgäldskontoret: 
F örvaltningskostnader, förslag sans/ag 40837000 

2 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m .. 
förslag sans/ag 32180000 
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3 Administrationskostnader för lönsparandet, 
förslag sans/ag 1520000 

4 Administrationskostnader i samband med 
premiering av frivilligt sparande av överskjutande 
preliminär skatt, förslag sans/ag 1000 74538000 

5 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 
förs/ag.rnnslag 13327000 

6 Riksdagens revisorer och deras kansli,förslagsans/ag 6195000 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

7 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 4211000 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 

förslag sans/ag 4721000 8932000 

102992000 

E Diverse 

Kommitteer m. m. ,förslag sans lag 200000 
2 Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement, 

förslag sans/ag 2048000 

2248000 

Summa kr. 518796000 
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XVII. Räntor på statsskulden, m. m. 

I Räntor på statsskulden, m. m .. förslagsanslag 39 400 000 000 
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XVIII. Oförutsedda utgifter 

I Oförutsedda utgifter, förslagsanslag 1000000 
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Förslag till 

54 

Bilaga 
till huvudtiteln 
Räntor på stats
skulden, m. m. 

beräkning av utgifter för räntor på statsskulden, m. m. för budget
året 1982/83 

Inkomster 

A Räntor 
I Ränta på uppköpta obligationer 
2 Ränta på rörliga krediter 
3 Ränta på kortfristig upplåning till banker m. fl. 
4 Ränta på övriga utlånade medel 

B Uppgäld. kursvinster m. m. 

I Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Diverse inkomster 
Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 

2 Dragningslistor på premielånen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti m. m. 
4 Övriga diverse inkomster 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

20000000 
s10crboooo 

1000 
17000000 

I 000 
1000 
1000 

20000000 
1000 

78000000 
100000 

Summa kr. 

547001000 

3000 

98101000 

645105000 

39 400 000 000 

40 045 I 05 000 
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Utgifter 

A Räntor på statsskulden 

a Räntor på upplåning inom landet 
1 Ränta på räntelöpande obligationslån,förs/ags11is 
2 Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3 Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4 Ränta på sparobligationer, förslagsvis 
5 Ränta på av staten övertagna lån.förslagsvis 
6 Ränta på lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., 

förslagsvis 
7 Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s. k. Guadelou-

peräntan) 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kv. Lejonet i 

Stockholm 
9 Ränta på Konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 

10 Ränta på kortfristig upplåning hos banker m. tl., förslags-
l'is 

Il Ränta på skattkammarväxlar, förslagsvis 

b Räntor på upplåning i utlandet 

Ränta på upplåning i utlandet för statens vattenfallsverk, 
förslagsvis 

2 Ränta på krediter hos internationella banker.förslagsvis 
3 Ränta på lån på den internationella kapitalmarknaden, 

förslagsvis 

c Ränta på beräknad ny upplåning inom och utom landet, 
förslagsvis 

B Kapitalrabatter, kursförluster m. m. 

1 Kapitalrabatter, förslagsvi.1· 
2 Kursförluster, förslagsvis 
3 Valutaförluster, förslagsvis 

c Dii•erse utgifter 

I Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslagsi•is 
3 Kostnad för börsnotering av obligationslån,förslagsvis 
4 Övriga diverse utgifter, förslagsvis 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1981-10-30 
1 Motsvarar USD 1,5 milj och Bfr62,5 milj. 
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15 440000000 
1518000000 

113000000 
1997000000 

100000 

305000000 

300000 

90000 
7500 

150000000 
4800000000 

176000001 

2 669 000 0002 

3 690 000 0003 

1000 
1000 
1000 

250000000 
80000000 

3000000 
100000 

Summa kr. 

2 Motsvarar USD 377,6 milj., DEM 35,3 milj. CHF 6,1 milj., SDR 71,9 milj. 
3 Motsvarar USD 410,4 milj .• DEM 262,4 milj., CHF 85,1 milj .. NLG 51,0 milj., 

JPY 9623,0 FRF 87,8 milj., GBP 6,8 milj. 

24 323 497 500 

6376600000 

9011904500 

3000 

333100000 

40 045 105 000 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

56 

vid regeringssammanträde 

1981-12-n 

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten, 

Wikström. Friggebo, Dahlgren. Åsling. Söder, Johansson. Wirten. An

dersson, Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt, Tillander, Ahrland. 

Molin 

Föredragande: statsråden Ullsten, Wikström, Friggebo. Dahlgren. Åsling, 

Söder, Johansson, Wirten, Andersson, Boo. Petri, Eliasson. Gustafs.son. 

Elmstedt, Tillander, Ahrland, Molin 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens inkom

ster och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget 

för budgetåret 1982/83 samt inriktningen av den ekonomiska politiken 

under nästa budgetår. Anförandena och i förekommande fall översikter 

över förslagen redovisas i 1,inderprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Wirten anför: Med beaktande av de föredragna förslagen har 

förslag till statsbudget för nästa budgetår med därtill hörande specifika

tioner av inkomster och utgifter upprättats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet 

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1982/ 

83. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 

för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i undcrprotokollen 

jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som bilagorna 

1-22. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Bilaga l 

Finansplanen 

EKONOMJDEPARTEMENTET 

J"öredragande: statsrådet Wirten 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträdc 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser finansplanen 

I Den internationella utvecklingen 

Utvecklingen 1981 

Den internationella ekonomin befinner sig fortfarande i en lågkonjunk

turfas. Under loppet av 1982 förutses dock en viss återhämtning. 

Den politik som har förts efter den andra stora oljeprishöjningen 1979/ 

1980 har varit inriktad på alt snabbt få företag och hushåll att absorbera 

oljeprishöjningarna och dämpa genomslaget på priser och löner. Det 
främsta vapnet i denna strategi har varit penningpolitiken. som också 

under 1981 har varit stram. I Förenta Staterna och i Förbundsrepubliken 
Tyskland hölls t. ex. tillväxttakten för penningmängden nära den undre 

gränsen för det uppsatta målet. 
Trots restriktiv budgetbehandling i många OECD-länder har budgetun

derskotten tenderat att stiga. Orsakerna till detta kan sökas i den låga 
aktivitetsnivån. indexering av utgifterna, ökande räntebörda på statsskul

den och stigande transfereringar. 

Den strama penningpolitiken i kombination med ökande budgetunder

skott har lett till undanträngning av bostadsinvesteringar och andra privata 

investeringar och till stigande räntor. Denna utveckling har varit särskilt 

accentuerad i Förenta staterna. 

Från hösten 1980 fram t. o. m. augusti 1981 steg dollarn gentemot övriga 

valutor dramatiskt. Mot t. ex. D-marken blev apprecieringen drygt 40 t;'(. 

Som förklaring kan nämnas den strama amerikanska penningpolitiken och 

de höga räntorna. Den successiva försvagningen av bytesbalanserna under 

I Riksdt1Re11 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bila~a I och 2 
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Diagram I. Relativ arbetskraftskostnad per producerad enhet i några industriländer 
1977-1981 
Index 1970 = I()() 

FÖRENTA STATERNA FRANKRIKE FÖRBU NDSREPUBLI KE N 
TYSKLAND 

90 120 140 

80 l lO 130 

70 J 100 ..../ 120 

/\ 60 90 110 

77 79 81 77 79 81 77 79 81 

150 STORBRITANNIEN 
JAPAN 

170 140 

160 130 

150 120 

140 110 

130 100 

120 90 

77 79 81 77 79 81 

Anm. Indexserierna är baserade på beräkningar i gemensam valuta. 
Källa: OECD. Noteringen för 1981 är ekonomidepartementets prognos. 

1981 i Västeuropa (bl. a. i Förbundsrepubliken) och motsvarande förstärk
ning i Förenta staterna torde också ha varit bidragande. liksom rent poli
tiska faktorer, t. ex. händelserna i Polen. 

Under 1981 har växelkursförändringarna lett till ändrade konkurrensför
hållanden mellan OECD-länderna. I diagram I redovisas den relativa ar

hetskraftskostnaden per producerad enhet. mätt i gemensam valuta. Här

vid har hänsyn tagits också till förändringar i löner och produktivitet. I 

Förenta staterna försämrades konkurrenskraften med ca 14% 1981 medan 
den förbättrades i Förbundsrepubliken med drygt 8 % i jämförelse med de 

viktigaste konkurrentländerna. Det är också värt att notera utvecklingen i 

Japan resp. Storbritannien under de senaste åren. Japan har kraftigt för

bättrat sin konkurrenskraft medan utvecklingen i Storbritannien har varit 
den rakt motsatta. 

Den amerikanska ekonomin uppvisade ett oväntat starkt vinterhalvår 

1980/1981. Fram emot senvåren skedde en försvagning som yttrade sig i ett 

smärre fall för BNP. Eftersläpande effekter av de höga realräntorna påver

kade kännbart den inhemska eftert'rågan totalt sett och bostadsinvestering

arna i synnerhet. Under andra halvåret planade produktionen ut men 
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uppvisade mot slutet av året tydliga tecken på ytterligare försvagning. 

Sammantaget steg BNP med 13/4% under 1981. 

I Västeuropa påverkades utvecklingen i hög grad av dollarns apprecie

ring. För det första steg importpriserna och därmed. med viss eftersläp

ning, även konsumentpriserna. Detta höll i sin tur tillbaka den privata 

konsumtionsutvecklingen. Efterfrågan påverkades negativt också av en 

avsevärd räntestegring som delvis var framtvingad av utvecklingen i Nord

amerika. För det andra innebar valutakursutvecklingen en förbättring av 

konkurrenskraften som något motverkade den ovan nämnda effekten. I 

Förbundsrepubliken kunde t. ex. en markant ökning av exportorderingång

en noteras under våren. En icke oväsentlig del av den ökade efterfrågan på 

europeiska varor och tjänster kom från OPEC. 

Utrikeshandeln fortsatte att också under 1981 bära upp tillväxten i 

Japan. Totalt steg BNP med ca 33/4% 1981 vilket i en internationell 

jämförelse ter sig imponerande. 

I de nordiska länderna var tillväxten 1981 mest uttalad i Finland. där 

såväl den inhemska efterfrågan som utrikesbalansen bidrog. I Danmark 

var exporten en expansiv faktor 1981 liksom 1980. De konkurrensfördelar 

Tahl'll l. Bruttonationalproduktens utnckling i vissa OECD-ländl'r 1979-19112 
Årlig procentuell förändring 

Andel av 1979 1980 1981~ 1982~ 
OECD-områ-
dets totala 
BNP.% 1 

De sju stora liindema 
Förenta staterna 34,6 2.8 -0.:! I 3/4 -0.5 
Japan 13.7 5.5 4.2 3 3/4 3 3/4 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 10.8 4.6 1.8 -1.0 I 1/4 
Frankrike 8,6 3,5 1.2 0.5 2,5 
Storbritannien 6,9 1.4 -1.!! -2,0 114 
Italien 5,2 5,0 4.0 0.0 I 
Canada 3,3 3.2 0.0 3.5 I 

Norden 
Danmark 0,9 3,5 -0,2 -1,0 .U 
Finland 0.7 7,2 5.0 2.0 2 
Norge 0.8 4,5 3.8 0,5 0.5 
Sverige l.6 4.0 1,6 -0,8 1,0 

Vissa andra OECD-liinder 
Belgien 1,5 2,4 2.5 0,0 314 
Nederländerna , , 

1,8 0,5 -1.5 0,5 -.~ 

Schweiz 1,3 2,5 4.4 I 1/4 0.5 
Österrike 1,0 4,9 :u 0,0 1,5 

OECD-Europa 46,3 3,2 1,4 0 1.5 
OECD-totalt IOO,O 3,3 1.2 I 1/4 I 1/4 

1 1980 års priser och växelkurser. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Källa: OECD. 
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Diagram 2. BNP-tillväxten inom OECD-området 1973-1982 
Säsongrensade halvårsdata i ;)rstakt 
Procent 

·10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

1973 74 75 76 77 

' Ekonomidepartementets prognos. 
Kiilla: OECD. 

78 79 80 81 l 82
1 

4 

som vanns med devalveringarna 1979 höll i sig. Norges traditionella export 

mötte svårigheter främst på grund av det försämrade relativa konkurrens

läget. 

Totalt steg BN P med I 1/4 % i hela OECD-området under 1981, se tabell 

I. På arbetsmarknaden förvärrades läget ytterligare. För OECD-området 

som helhet var i genomsnitt närmare 2.5 miljoner arbetslösa 1981. vilket 

motsvarade drygt 7 % av den totala arbetskraften och en ökning med 

knappt en procentenhet från 1980. I Europa steg arbetslösheten från i 

genomsnitt 7.1 %. till ca 8,7% 1981. Bland ungdomarna var förhållandena 

ännu sämre. 

Utvecklingen ji"ir 1982 

De allmänna utsikterna för 1982 pekar på en tillväxt runt I li4 %· i hela 

OECD-området. Tyngdpunkten i uppgången ligger på andra halvåret, se 

diagram 2. Konjunkturuppgången för Västeuropa och Japan torde snart 

komma att inledas om än i långsam takt. I Förenta staterna förväntas första 

halvåret bli mycket svagt. varefter en uppgång även där sannolikt kan 

påbö1jas. 

En försiktig uppgång i Europa understöds av flera efterfrågekompo

nenter. Den förbättrade konkurrenskraften för Europa medför sannolikt 

att utrikeshandeln ger ett positivt bidrag till totalproduktionen. särskilt i 
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Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom kan lagercykeln komma att 

svänga. Efter hand som inflationen dämpas förstärks också hushållens 

reala disponibla inkomster varvid den privata konsumtionen kan öka nå

got. Denna utveckling motverkas emellertid delvis av en fortsatt restriktiv 

ekonomisk politik, Frankrike undantaget. Om de höga realräntorna består 

kan även invcsteringsutvecklingen bli svag. Mot slutet av 1982 kan dock 

investeringarna komma att uppvisa en något bättre utveckling i takt med 

ökande kapacitetsutnyttjande och bättre avsättningsmöjligheter. 

Ledande indikatorer för den amerikanska ekonomin pekar på ett svagt 

första halvår. En stram ekonomisk politik, höga realräntor och ett försäm

rat konkutTensförhållande är de viktigaste faktorerna som håller tillbaka 

utvecklingen. Under loppet av 1982 och troligtvis först efter halvårsskiftet 

kan en uppgång komma till stånd. För en sådan utveckling talar de 10-

procentiga inkomstskattesänkningarna från I juli 1982 och de ökade för

svarsutgifterna. Sammantaget för året som helhet minskar dock BNP med 

närmare 1/2 %. 

En ytterligare ökning av arbetslösheten, till drygt 8 % för OECD-områ

det som helhet och till ca 9.5 % för Västeuropa, tillsammans med en 

generellt låg aktivitet verkar sannolikt återhållsamt på löneökningarna 

under 1982. Mot detta står emellertid den ihållande höga intlationstakten i 

Västeuropa under 1981. vilken kan utlösa kompensationskrav vid kom

mamle löneförhandlingar. Sammantaget ter det sig ändå troligt att löneök

ningarna blir lägre än 1981. Därför kommer sannolikt också inllationstak

ten att dämpas. 

Med den väntade gradvis tilltagande ekonomiska aktiviteten, kan 

OECD-områdets totala handel förutses öka med 3 a 4%. 1982. Världshan

deln väntas öka något snabbare. Prisökningarna på export- och import

varor stannar troligtvis kring 7%, mätt i inhemsk valuta. Under antagande 
om oförändrade växelkurser och nominellt oförändrade oljepriser kan det 

samlade bytesbalanssaldot för hela OECD-området komma att förbättras 

något i förhållande till 1981. 

Tabell 2. Bytesbalansutvecklingen i vissa länder 1979-1981 
Miljarder dollar 

Förenta staterna 
Japan 
Förbundsrepubliken Tyskland 
Frankrike 
Storbritannien 
OECD totalt 
OPEC-länderna 
Icke oljeproducerande ut vecklingsländcr 
Restpost 

1 Ekonomidepartementets bedömningar. 

/\,i/la: OECD. 

1979 

1.4 
- 1!.8 
- 5.3 

1,2 
- 1.8 
-31.0 

60 
-39 

15 

1980 

3,7 
-10.7 
-16.4 
- 7.4 

7.5 
-7'2.7 
110 

-60 
25 

1981 1 

8.5 
5 112 

- 8.5 
- 6,5 

14 
-35 

60 
-68 

45 
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Men även om det totala underskottet inte ändras nämnvärt kan detta 

innebära kraftiga omslag för enskilda länder. Förenta staterna går sanno

likt mot jämvikt eller underskott och bytesbalansen i Förbundsrepubliken 

torde förbättras kraftigt. De små länderna inom OECD-området får även 

1982 bära en stor del av det samlade underskottet. Det är möjligt att 

OPEC:s totala överskott kan komma att minska från 60 miljarder dollar 

1981 till mellan 35 och 40 miljarder dollar 1982 till följd av minskad 

oljet:xport och ökad import. 

lntt:rnationdla valutafondens. IMF. roll har stärkts t:fter den andra stora 

oljechocken. IMF:s betalningsbalansstöd till medlemsländerna åtföljs av 

förslag till stabiliseringspolitiska åtgärder med inriktning på att strukturellt 

återanpassa ekonomierna. IMF:s ökade finansiella roll har ställt ökade 

krav på medlemsländerna att tillföra Fonden medel. Den 7:e allmänna 

kvothöjningen i slutet av 1980 innebär att IMF:s kapitalbas blev 50 % 

större och motsvarar 60 miljarder särskilda dragningsrättigheter, SDR. 

Utöver detta har Fonden tecknat bilaterala kreditavtal med den saudiara

biska valutamyndigheten SAMA, och med Internationella regleringsban

ken, BIS. De ökande behov av bytesbalansfinansiering, som förutses för 

åren framöver ställer större krnv på IMF:s möjligheter att tillhandahålla 

krediter. Grunden för en sådan resursökning, baserad på bidrag från samt

liga medlemsländer, har lagts med den nu pågående 8:e kvotöversynen. 

Den här angivna konjunkturprognosen överensstämmer med OECD:s 

bedömning. Även om den. såvitt nu kan bedömas. ger en trolig bild av 

utvecklingen under 1982 ligger det i sakens natur att prognoser av dt:nna 

art alltid måste omges med betydande reservationer. 

Den internationella ränteutvecklingcn och dess effekter utgör en svårbe

dömbar faktor. De höga amerikanska räntorna har drivit upp räntorna 

också i andra länder. Mot bakgrund av risken för ett stigande federalt 

budgt:tunderskott i Förenta staterna kommer kredit- och kapitalmarkna

den att bli ansträngd, särskilt som det av myndigheterna uppsatta målet för 

penningmängdens tillväxt reduceras ytterligare inför 1982. Dessutom är 

många företag i behov av att konsolidera sin mycket omfattande kortfris

tiga skuldsättning. En mera markerad nedgång av de långa amerikanska 

räntorna under 1982 förefaller därför inte trolig. 

Höga realräntor har tidigare varit ett ovanligt fenomen i den fas av 

konjunkturcykeln vi nu befinner oss i. Effekterna på den ekonomiska 

utvecklingen är därför svåra att kvantifiera på basis av historiska erfaren

heter. De höga reala räntorna kan, om de blir bestående en längre tid, inte 

umlgf1 att ge menliga effekter på näringslivets investeringar, och därmed 

även på de långsiktiga tillv~ixtmöjligheterna. 

En annan risk kan vara den negativa inverkan på det internationella 

krt:ditsystemet som stora förluster på lån till öst- och u-länder med skuld

tjänstproblem skullt: aktualisera. 

Den angivna prognosen bygger på en lugn utveckling på oljemarknaden. 
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Låg efterfrågan talar för ett läge med fortsatt överskott. Dessutom tyder 
överenskommelsen inom OPEC på en lugn prisutveckling. Även om stör

ningar när det gäller oljetillförseln snabbt kan ändra dagens relativt gynn
samma bild, förefaller det rimligt att anta nominellt oförändrade råolje
priser under 1982. 

Det förutsedda omslaget i bytesbalanserna kan få effekter på växel

kurser och räntor. En försämrad amerikansk och en förbättrad tysk bytes
balans kan ge upphov till spekulationer om en försvagning av dollarn och 
en appreciering av D-marken och övriga EMS-valutor under loppet av 

1982. En sådan utveckling torde dämpa takten i prisökningarna och stimu

lera den privata konsumtionen i Västeuropa. En förbättrad västtysk bytes

balans kan också medföra att räntorna sänks i Förbundsrepubliken Tysk
land och i övriga Europa, vilket torde åtminstone dämpa den nuvarande 

nedgången i investeringarna. 

2 Konjunkturen och den ekonomiska politiken i Sverige 1981 

Möjligheterna att öka exporten påverkades under 1981 av en stagne
rande värlshandel. kraftiga växelkursrörelser och en hög internationell 

räntenivå. 1 industriländerna krympte våra exportmarknader för bearbeta

de varor med 1.5 %. Däremot var efterfrågan från omvärlden i övrigt större 
så att marknaderna totalt för dessa produkter ökade med någon procent. 

Den faktiska exporten av bearbetade varor minskade emellertid något 

vilket innebär att vi förlorade marknadsandelar. 

Därtill kom att exporten av råvaror också minskade medan fartygsex

porten ökade så att den totala exportvolymen låg kvar på 1980 års nivå. 

Valutakursutvecklingen under årets första åtta månader påverkade vår 
ekonomi på ett avgörande sätt. Den svenska kronans yttre värde steg, 
apprecierades, med ca 2 % fram till mitten av september gentemot våra 
viktigaste konkurrentländer. Denna begränsade genomsnittliga apprecie
ring döljer dock kraftigare förändringar gentemot enskilda valutor. 

Under den angivna perioden deprecierades de västeuropeiska s. k. 

EMS-valutorna med ca 6 % gentemot den svenska kronan. En så kraftig 
försvagning av vår konkun-enskraft skulle, om den blivit bestående, på sikt 

ha medfört omfattande strukturella problem för viktiga exportbranscher 

såsom verkstadsindustrin. 
Exportorderingången tyder på att effekterna av konkurrenskraftsför

sämringen hade börjat visa sig innan devalveringen i mitten av september 

ändrade bilden. De negativa effekterna hade dock visat sig fullt ut under 

slutet av 1981 och under 1982. Hade de under våren och sommaren 1981 
uppkomna kursrelationerna fått råda en längre tid hade effekterna sanno

likt blivit förödande. 
En växelkursjustering var därför nödvändig för att kunna vända utveck-
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Tabell 3. Bytesbalans 1980-1981 
Milj. kr.. löpande priser 

Export av vawr 
Import av varor 

Handels balans 

Korrigering av ham.klsst<ttistiken 

Sjöfarts netto 
Resevaluta 
Övriga tjänster. nello 

Korrigering av tjänster 

Bytesbalans för varor och tjänster 

Transfereringar. netto 

Bytesbalans för varor. tjänster 01.:h transfereringar 

1980 

130837 
141804 

-10967 

582 

4105 
- 5 389 
- 5422 

8 825 

- 9430 

- 9397 

-18827 

8 

1981 
prel. 

144100 
144500 

400 

825 

4100 
-· 6650 
- 6200 

10300 

325 

-14400 

-14100 

!ingen. Den 14 september skrevs den svenska kronans värde ner med I O %. 

Härtill kommer att den inom EMS genomförda kursjusteringen den 5 
oktober ytterligare förbättrade konkurrenskraften mot främst Förbundsre

publiken Tyskland. Erfarenheterna från 1977 tyder på att det tar en viss tid 

innan effekterna i form av förbättrad orderingång och produktion blir 

märkbara. En viss förbättring av exportorderingången kan dock skönjas 

redan nu. Under det sista kvartalet 1981 beräknas den totala exporten ha 

ökat med 1.5-2% i volym i jämförelse med motsvarande kvartal 1980. 

Den inhemska eftert'rågan föll med drygt 2,5 % 1981. Detta är en viktig 

förklaring till den förbättring av handelsbalansen som kunnat konstateras. 
Hade efterfrågan legat kvar på 1980 års nivå hade importen sannolikt varit 

ca 10 miljarder kr. större. detta utan att hiinsyn tagits till de effekter på 

priserna och därmed konkurrenskraften som en högre efterfrågenivå kun

nat ge. 

En viktig faktor när det gäller utvecklingen av handelsbalansen är verk

ningarna av den förda energipolitiken. Till följd av bl. a. ökade besparings

insatser samt en konsekvent prispolitik som syftar till att hålla uppe 

realpriset på olja inom landet har förbrukningen minskat kraftigt. Den 

totala eftert'rågan på oljeprodukter minskade 1981 med ca 20%, motsva

rande ca 6 miljoner ton. varav ungefär hälften kan beräknas bero av 

minskade lager och hälften av en lägre slutlig förbrukning. Även andra 

lager iin oljelager har minskat vilket också bidrar till att förklara den 

sjunkande importnivån. 

Handelsbalansens underskott begränsas till ca 0,5 miljarder kr. vilket är 

en förbättring med drygt I 0 miljarder kr. jämfört med 1980. Bytesbalansen 

visar ett underskott på ca 14 miljarder kr. Den största underskottsposten 

utgör transfereringarna där räntebetalningen på utlandsskulden utgör den 

tyngsta posten. Det negativa transfcreringsnettot uppgår till över 14 mil

jarder kr. eller ungefär 2.5 '7c av BN P. Eftersom denna negativa post kan 

nedbringas endast på lång sikt måste ett överskott skapas i utbytet av varor 
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och tjänster. Någon positiv inverkan av devalveringen syns inte omedel

bart i de löpande handelssiffrorna eftersom den primära effekten är att 

importkostnaderna stiger. De positiva effekterna kan dock beräknas börja 

märkas under början av 1982. 

Privat och offentlig konsumtion svarar för 80 % av efterfrågan inom 

landet. För att efterfrågan inte skall öka alltför snabbt måste således 

konsumtionen totalt sett hällas tillbaka. Den större delen av åtstramningen 

har lagts på den privata konsumtionen. Detta skedde i ett första steg 

hösten 1980 då mervärdeskatten och vissa punktskatter höjdes motsvaran

de en indragning av köpkraftsutrymme på drygt 2.5 9c. Som utförligare 

kommer att redovisas senare har också kreditpolitiken inriktats på att 

begränsa konsumtionens efterfrågan. Utlåningen till hushållen begränsa

des så att den enbart ökade med I % i löpande priser. 

Hushållens totala realinkomster föll med 2 % 1981. Löntagarnas real

löner efter skatt minskade med 4 % medan de totala pensionerna realt 

ökade med 2.8 %. De besparingar som föreslogs i proposition 1980/81: 20 

hösten 1980 har verkat nedåtdragande på hushållens inkomster. 

Den strama politiken har således minskat hushållens realinkomster. 

Enligt senast tillgängliga uppgifter skulle hushållen dock ha minskat kon

sumtionen i något lägre grad än vad som motsvarar inkomstminskningen. 

Sparkvoten skulle därmed ha sjunkit och konsumtionsnedgången begrän

sats till 1,3 %. 

Den offentliga konsumtionen ökade med l,8%. Tyngdpunkten låg på 

den kommunala konsumtionen som ökade med 3.3 % enligt preliminära 

uppgifter. Detta är mer än som tidigare bedömts troligt. Exkl. effekterna 

av kommunernas beredskapsarbeten var ökningstakten 3.8% 1980 och 

3,3% 1981. 

I våras beslutades om en begränsning av det finaI:lsiella utrymmet för 

kommunerna inför \982 med 1.8 miljarder kr. netto. Vidare förändrades 

reglerna vad gällde utbetalningen av kommunalskattemedlen vilket inne

bar att kommunernas ränteinkomster blir något lägre. Dessa åtgärder 

vidtogs mot bakgrund av en bedömning att den kommunala volymökning

en 1981 skulle stanna vid 3 %. 

När det gäller de fasta investeringarna har en minskning skett; bidragan

de härtill är sannolikt osäkerheten om den internationella konjunkturen, 

det höga ränteläget samt den relativt kraftiga ökning som uppnåddes under 

1980. 

Devalveringen ger en omedelbar effekt på importpriserna och den in

hemska prisnivån. Den senare effekten kan teoretiskt beräknat bli 2,5 a 
3 %. Såvitt nu kan bedömas har genomslaget hittills blivit mindre än 

beräknat. Inte desto mindre skulle den prisindex som ingår i löneavtalen ha 

ökat mer än de 9,4% under loppet av året som utlöser kompensation om 

inte motverkande åtgärder vidtagits. Den av regeringen föreslagna sänk

ningen av mervärdeskatten var dimensionerad dels med tanke på att en 
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rimlig efterfrågenivå skulle hållas 1982, dels med tanke på att en utlösning 
av avtalsklausulen ej skulle behöva ske. Genom att devalvcringens gc

nomslag på prisnivån blivit mindre än väntat, och då räntan kunde sänkas i 
oktober, blir det möjligt att nå samma mål även inom ramen för en lägre 

sänkning av mervärdeskatten. 

Sänkningen av skattesatsen från 23 ,46 till 21.51 % (exkl skatt) per den 16 
november sänker priserna på skattebelagda varor med 1.6% vilket mot

svarar ca I% på den totala konsumentprisnivån. Därmed utlöses inte 

prisklausulen i december, marginalen utgör ca 0,5 procentenheter. Därmed 

undgår man att näringslivets kostnader höjs under 1982 av denna anled
ning. En utlösning av klausulen hade inte heller givit löntagarna full kom

pensation för den högre inflationstakt det då varit fråga om. 

Konsumentpriserna steg med ca l0% under loppet av 1981. 1980 var 
motsvarande ökningstakt 13.7%. 

Den totala produktionen i landet, BNP, beräknas ha sjunkit drygt 112%. 
Om man tar hänsyn också till de utländska räntebetalningarna och till att 

bytesförhållandet försämrats finner man att bruttonationalinkomsten -
som är ett mått på den resursförbrukning vi kan tillåta oss inom ramen för 

oförändrat bytesbalanssaldo - sjunkit mer eller med ca I, 7 %. 

Som framgår av nationalbudgeten har den inhemska förbrukningen 

minskat med närmare 3 %. Detta har främst drabbat importen. produk
tionsminskningen stannar vid 0,8 %. Nettot av export och import ger ett 

Tabell 4. Försiirjningsbalans 1980-1981 

Tillgång 
BNP 
Import av varor 01.:h tjänster 

Summa tillgång 

I:fterfr<lgan 

Bruttoinvesteringar 
Näringsliv 
därav: industri 
Statliga myndigheter och affärsverk 
Kommuner 
Bostäder 

Lagerinvestering 1 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 

Statlig 
Kommunal 

Inhemsk efterfrågan 

Export av varor och tjänster 

Summa efterfrågan 

Miljarder kr., Pro1.:entuell 
löpande pris0;:r volymförändring 

1980 1980 1981 
prel. 

523, 1 l.8 -0.8 
167.5 I. I -6.5 

690.6 I. 7 -2.1 

105,3 3.1 -6.1 
48.5 4.0 -8.2 
HU 19,2 -9.0 
12.0 6,8 -1,5 
19.9 5.8 -2.8 
24,9 -3.5 -7,0 
6,4 1,4 -1,4 

267.1 0,0 -1,3 
153.7 2.5 1,8 
47,6 1,6 -1.4 

106,l 3,0 3,3 

532,5 2.7 . -2,8 

158.1 -1,5 -0,I 

690,6 1,7 -2,I 

' Lageromslag i procent av föregående års BNP. 
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positivt bidrag till produktionen om 2 procentenheter. I förhållande till 
1980 är det en betydande omsvängning i resursanvändningen som åstad

kommits. Som jag tidigare framhållit har detta huvudsakligen åstadkom
r: .its genom inhemsk åtstramning. För att en varaktig förbättring av bytes
balanssituationen skall komma till stånd krävs också en expansion av den 

konkurrensutsatta produktionen. Devalveringen har givit förutsättningar 
för detta. 

Avmattningen av produktionen har hittills endast fätt begränsad effekt 
på sysselsättningen och antalet sysselsatta har fortsatt att öka under året. 

Totalt beräknas ca 10000 fler personer vara sysselsatta 1981 än 1980. 

Samtidigt har dock utbudet ökat med drygt 35 000 personer. 

För att motverka ökad arbetslöshet har successiva arbetsmarknadspoli
tiska insatser gjorts. I våras beslutades om insatser utöver den reguljära 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten på 1,5 miljarder kr. I två omgångar 

under hösten har ytterligare medel, sammanlagt ca 1 miljard kr tillskjutits 

med successivt ökad inriktning på ungdomar. Härigenom har ökningf.n av 
arbetslösheten hållits tillbaka. Vid årets slut låg arbetslöshetsnivån på ca 

3 % mot drygt 2 o/t; vid dess början. 

3 Den ekonomiska politikens mål och inriktning 

3.1 Utgångspunkter 

Den ekonomiska utvecklingen sedan 1973, då den första oljechocken 

drabbade världsekonomin, har varit svag inte endast i Sverige utan även i 
praktiskt taget alla andra industrialiserade länder. Åren efter 1973 har 

präglats av inflation. arbetslöshet och låg tillväxt. I många länder har man 
stora underskott i statsbudgeten. Självfallet har OECD-området också ett 
stort underskott i sin samlade bytesbalans som motsvaras av överskott hos 
de oljeexporterande länderna. Det är således uppenbart att Sverige utgör 

en del av en internationell bild och att våra problem ingalunda är unika. 
Vid en internationell jämförelse finner man att Sverige hävdat sig väl när 

det gällt att försvara sysselsättningen men att vår utveckling i andra av
seenden varit sämre än genomsnittet. Mest slående är att den svenska 

industriproduktionen utvecklats svagt och det höga bytesbalansunderskot

tet. 
I de senaste årens finansplaner och propositioner om den ekonomiska 

politiken. senast i proposition 1981/82: 30. har orsakerna till denna utveck

ling analyserats. Sammanfattningsvis kan man konstatera att dels har de 
internationella förutsättningarna varit väsentligt sämre efter oljechockerna 

än tidigare. dels har den interna svenska utvecklingen i vissa avseenden 

förvärrat situationen. 
På det internationella planet finns det anledning att understryka att 

medan vi före 1973 gynnades av successivt fallande realpriser på olja, 
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Tabell 5. Jämförelse Sverige och övriga OECI>-länder 1973-1981 

Årliga gt:nomsnittstal under periodt:n 

Sverigt: OLCD 

lnflationstakt I0.5 llU 
Arbetslöshet 2.1 5.2 
Tillväxt i BNP 1,6 2.3 

Underskott i bytesbalans' 2.5 0,7 

lndu~triproduktionen 1981 
(index 1973 = 100) 101 113 

1 Avser förhållandena 1981 i procent av BNP. 
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snabb liberalisering av världshanddn, hög tillväxt för vära exportmarkna

der, stabila växelkurser och låg inflationstakt och en åtminstone periodvis 

undervärderad krona har vi därefter drabbats av en negativ utveckling i 

samtliga dessa hänseenden. 

Den interna utvecklingen i Sverige har bl. a. karakteriserats av succes

sivt skärpt progression och stigande marginalskatter, dåligt fungerande 

arbets-. kapital- och råvarumarknader. samt snabba offentliga utgiftsök

ningar. De åtgärder som vidtagits - i första hand devalveringarna 1977. 

inflationsskyddet av skatteskalan, uppbromsningen av den offentliga ut

giftsökningen, och ett antal åtgärder för att öka funktionsdugligheten hos 

den svenska ekonomin - har haft en positiv inverkan men måste följas upp 

med ytterligare åtgärder för att mer fundamentalt vända utvecklingen. 

De djupgående balansbrister som präglar den sv<:nska ekonomin och 

vars mest dramatiska uttryck är underskotten i bytesbalans och statsbud
get har således sina rötter åtskilliga år tillbaka i tiden. Härav följer också 
att utvecklingen inte kan brytas med några enkla och snabbt verkande 

patentmediciner. Arbetet med att restaurera den svenska ekonomin måste 

i stället bygga på en långsiktig och konsekvent genomförd strategi. 
En ytterligare utgångspunkt för den ekonomiska politiken utgörs av de 

internationella konjunkturutsikterna. 

Enligt OECD:s beräkningar (Economic Outlook No 30) kommer den 

internationella konjunkturuppgången att bli något svagare och komma 

något senare än man tidigare ansett sig ha anledning att räkna med. Det är 

framför allt i Förenta staterna som produktionsuppgången försenats. To

talt beräknas OECD-områdets produktion som nämnts öka med I l/4lJ·~ 

1982. Världshandeln beräknas öka med 3 a 4% och ökningstakten i konsu

mentpriserna sjunka något till 8 a 9 %. 
Tyngdpunkten i uppgången ligger på andra halvåret då BNP för OECD

Iänderna totalt beräknas öka med en årstakt av 3 1/4 %·. 1983 skulle bli ett 

relativt utpräglat högkonjunkturår. För Västeuropas del bärs ökningen upp 

av en ökad export - i första hand till OPEC - och i viss utsträckning 

m.:kså av högre privat konsumtion. I Förenta staterna kan skattesänkning

en och ökade försvarsutgifter få en relativt kraftig stimulanseffekt. Därmed 
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skulle den konjunkturdämpning som intensifierades fjärde kvartalet 1981 i 

Förenta staterna och som alltjämt är kännbar få en begränsad varaktighet. 

Det finns emellertid. som jag tidigare angivit flera osäkerhetsmoment 

och även om den angivna utvecklingen framstår som den mest sannolika 

måste prognosen omges med reservationer. 

Det är oroväckande att även om konjunkturen vänder uppåt 1982 så 

kommer den internationella inflationen att förbli hög och arbetslösheten att 

öka till mycket höga tal. Dessa problem kan lätt komma att förvärras av 

den något ensidiga betoning av penningpolitiska och monetära mål som 

kännetecknar politiken i vissa länder. 

Politiken har också medfört kraftiga ränte- och växelkursfluktuationer 

som skapar betydande problem för omvärlden. Sverige har mot denna 

bakgrund - i likhet med bl. a. de övriga nordiska länderna - i olika 

internationella sammanhang pekat på att en mer pragmatisk uppläggning 

av den ekonomiska politiken med en balanserad kombination av finans-. 

kredit- och utbudspolitik skulle vara välkommen. 

I västvärldens nuvarande ekonomiska situation föreligger betydande 

risker för ökad protektionism. Sådana tendenser har heller inte saknats 

under senare år. Skulle dessa accentueras kommer på sikt alla länder att 

förlora. Icke minst gäller detta ett litet land som Sverige som i avgörande 

grad bygger sitt välstånd på den specialisering som den internationella 

frihandeln möjliggör. Det är dä1för naturligt att Sverige söker motarbeta 

dessa tendenser. Såväl vårt egenintresse som vår trovärdighet i internatio

nella sammanhang kräver att vi inte själva genom lagstiftning eller diskri

minering ger spridning åt dessa tendenser. 

3.2 Den ekonomisk-politiska strategin 

Det råder i Sverige sedan lång tid tillbaka enighet om målen för den 
ekonomiska politiken: låg inflationstakt. god tillväxt, full sysselsättning. 

riittvis inkomstfördelning och regional balans. 
De olika målen har ocksä ett inbördes samband. Full sysselsättning 

torde t. ex. långsiktigt endast kunna upprätthållas vid en låg inflationstakt. 

På motsvarande sätt utgör stabila priser. full sysselsättning och god tillväxt 

den viktigaste förutsättningen när det gäller att förbättra villkoren för de 

sämst ställda i samhället. 

En diskussion om den politik som kriivs för att återvinna den samhälls

ekonomiska balansen måste ta sin startpunkt i den aktuella situationen och 

i de internationella förutsättningarna. 

Regeringens ekonomiska ojfensiv har mot den angivna bakgrunden två 

huvudinslag, som innebär att vi både arbetar och sparar oss ur krisen. 

För det.första vidtas en rad åtgiirder för att stärka den konkurrensutsatta 

sektorn och höja den svenska ekonomins effektivitet och produktionsför

måga. Hit hör devalveringen av den svenska kronan. skattereformen och 
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en rad åtgärder för att förbättra arbets-, kapital- och råvarumarknadernas 
funktionsförmåga. 

· Det är uppenbart att vi för att nå målen för den ekonomiska politiken 

måste uppnå en ökad tillväxt i den konkurrensutsatta sektorn. i första hand 
industrin. Det förtjänar att poängteras att detta är det enda sättet att 
långsiktigt trygga den fulla sysselsättningen. 

Som framhållits i olika sammanhang är det givetvis ingen lätt uppgift att 

uppnå ökad tillväxt i den utlandskonkurrerande sektorn i en situation där 

många andra industriländer söker lösa sina balansproblem på samma sätt. 
Vi kan emellertid inte fortsätta att ta på oss en oproportionerligt stor del av 

det samlade bytesbalansunderskottet i västvärlden som följt i oljeprishöj

ningarnas spår. År 1981 uppgick vårt bytesbalansunderskott till 21/2% av 

BNP att jämföra med knappt 1 % för hela OECD-området. 

Vi måste återta åtminstone en del av de andelsförluster vi gjort i världs
handeln på senare år. Härvidlag är konkurrenskraften av avgörande bety

delse. Devalveringen i kombination med de relativt låga avtalen för 1982 

innebär att vår konkurrenskraft förbättras. Det är därutöver nödvändigt att 

företagen utnyttjar det utrymme som skapats till att sänka sina relativ

priser och återta förlorad terräng. 
För det andra måste vi hålla tillbaka de resursanspråk som finansieras 

via de offentliga budgetarna. 

Vad beträffar vikten av att uppnå ökad tillväxt i den utlandskonkurre

rande sektorn råder principiell enighet i den svenska debatten även om det 
finns olika uppfattningar om hur detta skall åstadkommas. På den andra 

punkten föreligger principiellt skilda synsätt. 
Således finns de som hävdar att vi i nuvarande läge av hänsyn till 

sysselsättningen bör avstå från att spara i de offentliga utgifterna. En sådan 

strategi lider emellertid av ett antal avgörande svagheter. 
Den bortser från att underskotten i bytesbalans och statsbudget begrän

sar vår ekonomisk-politiska handlingsfrihet. Vi kan inte ersätta en för låg 
utländsk efterfrågan på svenska varor och tjänster med en stimulans av 
inhemsk efterfrågan. För att finansiera en sådan expansion skulle staten bli 

tvungen att låna än mer, vilket skulle leda till ett tryck uppåt på räntor och 

inflation och medföra ökade risker för valutautflöde. 
Alternativet vore att kraftigt höja skatterna vilket skulle förvärra kost

nadsinflationen. komplicera avtalsförhandlingarna och accentuera desor

ganisationstendenserna i den svenska ekonomin i for:n av svarta och grå 

marknader m. m. 
I bägge fallen skulle således den utlandskonkurrcrande sektorns förut

sättningar försämras. vilket skulle leda till krav på ytterligare stimulans av 

den inhemska efterfrågan osv. i en ond cirkel som inte kan undgå att få 

negativa konsekvenser för sysselsättningen. 
Förslag om ökad stimulans av den inhemska efterfrågan bortser också 

från erfarenheterna av hur den svenska ekonomin reagerar på efterfrågesti-
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Diagram 3. Relativ efterfrågan Sverige/OECD orh bytesbalansen 1970-1982 
Faktisk tillväxt i inhemsk efterfrågan i Sverige jämfört med hela OECD (skala till 
vänster) resp. bytesbalansens saldo i procent av BNP <skala till höger). Procent. 
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mulanser. Härvidlag är erfarenheterna från 1970-talet entydiga. När vi fört 

en i relation till omvärlden försiktig efterfrågepolitik har vår konkurrens

kraft förbättrats och förutsättningar skapats för en positiv utveckling av 

bytesbalansen; under perioder när vi istället stimulerat den inhemska 
efterfrågan har utvecklingen varit den motsatta (diagram 3). 

Utvecklingen är ett uttryck för att det vid rådande institutionella förhål

landen på arbetsmarknaden, lönestruktur m. m. finns det så många infla
tionsskapande flaskhalsar att möjligheterna att driva en aktiv efterfrågepo

litik är starkt begränsade. Den givna slutsatsen är att vi på olika sätt bör 

förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Jag återkommer härtill i det 
följande. 

En ytterligare orsak till att vi inte kan stimulera den offentliga efterfrå
gan är att den - till den del den innebär en snabb ökning av antalet 
offentliganställda - riskerar att medföra att den offentliga sektorn hlir 

löneledande. 

Besparingsarbetet måste således drivas vidare med all kraft av en rad 
strukturella skäl. Sjiilvfallet medför detta att de från budgeten utgående 
stimulanseffekterna blir mindre. Skulle den totala efterfrågenivån i samhäl

let därmed i någon fas av konjunkturcykeln hli för låg kan detta pareras 

med förändringar på budgetens inkomstsida. 

Budgetens utgiftssida är ett trubbigt instrument i konjunkturpolitiken 

också av det skälet att det tar lång tid mellan det att förslag om besparingar 

inom ett visst område väcks och till dess att de sätts i verket och hinner få 
effekt. Inkomstförändringar kan däremot beslutas och sättas i kraft med 

relativt kort varsel. 
Den ekonomiska politiken med sin kombination av offensiva åtgärder 
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för att stärka den utlandskonkurrerande sektorn och återhållsamhet med 

offentliga utgifter och inhemska konsumtion är utformad för att successivt 

återföra den svenska ekonomin till balans. Exporten kommer att öka 

påtagligt 1982. Detta kommer. med viss tidseftersläpning. att dra med sig 

ökad sysselsättning och ökade investeringar. 

Erfarenheterna från 1977 års devalveringar understryker vikten både av 

att vidta åtgärder för att öka nexibiliteten på arbets- och kapitalmarkna

derna och av att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan så att inte devalve

ringens positiva effekter går förlorade i kompensatoriska pris- och lönchöj

ningar. Devalveringens första fas blev den gången en framgitng genom att 

företagen kunde avveckla de betydande överlagren och bättre utnyttja 

befintlig kapacitet. Marknadsandelar återvanns i begränsad utsträckning. 

Den andra fasen - att överföra resurser från den skyddade sektorn till den 

konkurrensutsatta - misslyckades dock, vilket sammanhängde med stel

heten på arbetsmarknaden m. tl. faktorer och med den alltför snabba 

ökningen av efterfrågetrycket 1979. Det är viktigt att vi nu drar nytta av 

dessa erfarenheter. 

Utsikterna att 1981 års devalvering får ett varaktigt positivt utfall är 

också goda. En serie åtgärder som ökar ekonomins flexibilitet har vidtagits 

respektive förberedes. Vidare är suget från den offentliga sektorn denna 

gång väsentligt lägre. Kommunerna ökade 1978 och 1979 sin personal med 

i genomsnitt över 45 000 personer vilket i stort sett motsvarade hela netto

tillskottet på arbetsmarknaden. Under 1982 torde den kommunala ökning

en bli mindre än hälften så stor som efter 1977 års devalvering. En annan 
positiv faktor är att företagens vinstsituation är bättre, liksom deras möjlig

heter att attrahera nytt riskkapital, vilket ökar deras möjligheter att följa 
upp devalveringen med motsv?·,mde relativprissänkningar. 

Innan jag övergår till att mer i detalj behandla den ekonomiska politikens 
olika komponenter vill jag understryka att statsmakternas roll är att lägga 

grunden för en positiv utveckling. För att politiken skall ha åsyftat resultat 

krävs därutöver att andra parter som har stort innytade i den svenska 

blandekonomin såsom löntagarnas organisationer. kommuner och företag 

tar sin del av ansvaret. 

3.3 Åtgärder för att förbättra den svenska ekonomins produktionsförmåga 

Dcvalrering och kamp mot ittflationen 

Den svenska kronan devalverades den 14 september 1981 med 10%. I 

oktober skedde en kursjustering inom ramen för det europeiska monetära 

samarbetet som innebar att kronans värde sänktes ytterligare något. Med 

hänsyn till att lönerna i Sverige under 1982 förutsätts öka relativt måttligt 

innebär detta att den svenska industrins konkurrenskraft bör förbättras 

påtagligt. Det relativa kostnadsläget beräknas sjunka med drygt 7%-, 1982 

jämfört med genomsnittet för 1981. Detta bör möjliggöra en sänkning av 

våra exportpriser och leda till ett visst återtagande av marknadsandelar 
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Diagram 4. Marknadsandelar och relativpriser för svensk export 1970-1982 
Bearbetade varor till OECD-området. 
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Diagrammet, som avser situationen för bearbetade varor, exkl. fartyg, 

illustrerar tydligt det välkända sambandet mellan pris- och marknadsande

lar. Högre priser går hand i hand med lägre marknadsandelar och vice 

versa. Det är emellertid också uppenbart att det därutöver finns en sjun

kande trend ifråga om våra marknadsandelar. Trots att relativpriserna 
1979- 1981 låg på ungefär samma nivå som vid 1970-talets början uppgick 
marknadsandelen bara till drygt 85 % av den tidigare nivån. 

En viktig orsak till den sjunkande trenden torde återfinnas i vår industris 

struktur. De friska och lönsamma delarna inom industrin har visserligen 

expanderat men tillväxten har inte varit tillräcklig för att kompensera den 

sjunkande exporten från företag som på grund av ändrade prisförhållanden 

på världsmarknaden eller av andra skäl fått en sämre konkurrenskraft. 

Utvecklingen understryker vikten av att industripolitiken inriktas på att 

underlätta en nödvändig strukturomvandling. 

För att devalveringen skall kunna få en långsiktig positiv verkan är det 

nödvändigt att de fördelar som den initialt medför i konkurrenskraftshän

seende inte äts upp av ökad inflation. 

Själva devalveringen medför att importen blir dyrare. Därmed ökar de 

svenska företagens möjligheter att konkurrera på hemmamarknaden vilket 

också är avsikten. De ökade importpriserna leder teoretiskt till att konsu

mentprisindex på sikt stiger med knappt 3 % vid en devalvering om ca 

2 Riksdaf?en 1981/82. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1och2 
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10%. Genomslaget av devalveringen har hittills varit mindre än väntat 

vilket torde sammanhänga med den ekonomiska politikens relativt restrik

tiva inriktning. 

Ett av motiven för att sänka merl'iirdeskatten var också att dämpa 

inflationen och hindra att löneavtalens pri<iklausuler utlöstes. 

I syfte att förhindra att devalveringen ger upphov till prisstegringar 

utöver dem som direkt följer av ökade importkostnader och för att dämpa 

inflationsförväntningarna har prisstopp gällt till årsskiftet. Det efterföljs av 

en period av intensiv prisövervakning av samma omfattning som före 

prisstoppet. På längre sikt kan dock inflationen inte bekämpas genom 

prisregleringar. Det måste i stället ske genom att de underliggande orsa

kerna till prisstegringarna angrips. 

Sammantaget har den förda politiken medfört att avtalens prisklausul 

inte behövde utlösas. Det är väsentligt att så ej heller sker 1982. Lönerna 

beräknas detta år öka med ca 6,51/f. inkl. en beräknad löneglidning om 2 %·. 

Efter det att hänsyn tagits till en förutsedd ökning i produktiviteten om 3 C;i: 

bör kostnaden per producerad enhet öka med ca 3.5% i industrin. Jag 

räknar med att prisökningen under loppet av 1982 blir avsevärt lägre än 

under 1981. Den strama inriktning som den ekonomiska politiken givits 

kommer också att verka dämpande på inflationen. 

I detta sammanhang har också l'ii.telkurspolitiken en viktig roll att spela. 

Riksbanken har möjlighet att ändra riktmärket för valutaindex så att kro

nan apprecieras med upp till 4%. 

Företagens vinster beräknas öka 1982 <diagram 51. Driftöverskottet 

(netto), mätt som andel av förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin, beräk
nas stiga till ca 16% enligt konjunkturinstitutets beräkningar. Det pressade 

vinstläget under senare år har utgjort en allvarlig hämsko på såväl företa

gens möjligheter som deras benägenhet att investera. utvidga rörelsen och 

anställa personal. Den återhämtning som förutses utgör därför ett positivt 

inslag i den ekonomiska bilden. 
Vinsterna kommer likväl inte att nå upp till mer än vad som utgjort 

normalår under tidigare konjunkturcyklar. Företagens position är också 

väsentligt svagare än tidigare. Soliditeten har sjunkit från 34% år 1970 till 

23 % år 1980. Detta har medfört att de ränteutgifter som skall betalas ur 

driftsöverskottet vuxit kraftigt, en utveckling som ytterligare accentuerats 

av det starkt höjda ränteläget. 

Av diagrammet framgår också att avkastningen på det totala i företagen 

arbetande kapitalet ligger långt under låneräntorna. Det är också att märka 

att avkastningen på företagens egna kapital varit negativ i reala termer 

under senare år. Därmed har företagens kapital successivt urholkats. 
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Diagram 5. Företagens vinster 1970-1982 
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En nations välstånd måste byggas på arbetsinsatser. produktiva investe
ringar och sparande. Det är i grunden en självklarhet att skattesystemet 

måste utformas med denna utgångspunkt. Därutöver har skatterna viktiga 

uppgifter att fylla också i stabiliserings- och fördelningspolitiska hänseen

den. 

Genom oljechockerna har Sverige som nation blivit mindre rikt. Oljeno

tan har - trots stora och på senare år fruktbara ansträngningar att spara 

eller ersätta olja - vuxit från 5 miljarder motsvarande 9 %: av exporten från 

1973 till 28 1/2 miljarder motsvarade 20% av exporten för 1981. Enda sättet 

att betala denna räkning är genom att producera mer och samtidigt hålla 

tillbaka den inhemska konsumtionen. Behovet av ett skattesystem som 

befrämjar produktiva insatser har således tilltagit kraftigt under senare år. 
U ndcr 1970-1977 skärptes marginalskatter och progression successivt. 

Därefter har den statliga skatteskalan varit inflationsskyddad och vissa 

sänkningar har också genomförts. Kommunalskatterna har emellertid 

höjts så all marginalskatterna för stora löntagarkategorier totalt sett fort

satt att stiga även under perioden 1977-1982. 
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Sverige har högre marginalskatter än något annat land och progressivite

ten är också unikt stark. Detta gäller även om man begränsar jämförelsen 

till länder såsom de nordiska vars ekonomiska och sociala förhållanden i 

övrigt påminner om Sveriges. 

I syfte att angripa de många problem i den svenska ekonomin som har 

sin rot i de orimligt höga marginalskatterna har centern. folkpartiet och 

socialdemokraterna enats om en skattereform som innebär att marginal

skatten sänks för praktiskt taget alla hcltidsarbetande. Avsikten är att när 

reformen i sin helhet är genomförd 1985 endast I 0 % av inkomsttagarna 

mot f. n. knappt hälften. skall ha en marginalskatt som är större än 50%. 

En marginalskatt som överstiger 55 % bör gälla för endast ca 5 % av 

inkomsttagarna mot nära 40 % idag. 

I reformen ingår också att det skattemässiga värdet av underskottsav

drag begränsas till högst 50 % .. Vidare ersätts den nuvarande indexregle

ringen av skatteskalan under omläggningstiden med ett system som inne

bär att basenheten räknas upp med i genomsnitt 5.5 % per år. 
Sänkningen av marginalskatten och begränsningen av underskottsavdra

gens värde genomförs samtidigt och samordnat. Genom att åtgärderna 

avvägs mot varandra blir det fördelningspolitiska resultatet mer rättvist. 

Reformen kommer att ha positiva verkningar och i en rad avseenden och 

bidra till att den svenska ekonomins produktionsförmåga förbättras. Det 

kommer att löna sig bättre att göra produktiva arbetsinsatser både för 

löntagare och företagare. De enskilda människorna stimuleras att bete sig 

på ett sätt som är samhällsekonomiskt önskvärt. 

Den som sparar får en högre behållning efter skatt. Däremot kommer det 

att bli dyrare att låna. Omläggningen innebär att hushållens räntekänslighet 

ökar vilket underlättar kreditpolitiken. 
Marginalskattesänkningen kommer att underlätta kampen mot inflatio

nen eftersom man kan uppnå en åsyftad real lönenivå inom ramen för ett 

lägre brutto. Förutsättningar skapas för successivt minskade löneklyftor 

före skatt. 
Sänkningen av marginalskatterna innebär att den enskilde får behålla en 

större del av sin lön. Effekten härav är mest märkbar för högre inkomstta

gare. Till en betydande del motverkas detta av begränsningen av under

skottsavdragens värde. Därutöver är det emellertid också nödvändigt att 

det begränsade utrymmet för löneförbättringar som står till fö1fogande 

under reformperioden i huvudsak reserveras för de inkomsttagare som 

endast i begränsad utsträckning får direkta fördelar av de sänkta marginal

skatterna. 

Skattereformen kommer att påverka tillväxttakten och därmed skatteun

derlaget i den svenska ekonomin positivt. I nuvarande statsfinansiella läge 

är det angeläget att denna förbättring används för att minska budgetsaldot. 

Skattereformen bör dä1for ges en ansvarsfull finansiering. 
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Sysselsättnings- och industripolitiken 

Det är en självklarhet att ju smidigare den svenska arbetsmarknaden 

fungerar desto högre efterfrågetryck - och därmed desto mindre arbets

löshet - kan vi hålla utan att inflationsdrivande flaskhalsar uppstår. F. n. 
fungerar emellertid arbetsmarknaden inte tillfredsställande. Det finns ett 

flertal indikationer härpå. Medan antalet lediga platser fluktuerat inom 

relativt snäva marginaler sedan början av 1960-talet har antalet personer 

som är arbetslösa eller är föremål för olika former av arbetsmarknadspoli

tiska insatser blivit allt fler. Marknaden fungerar alltså sämre när det gäller 

att passa ihop utbud och efterfrågan och den tid som går åt innan en ledig 

plats besätts har successivt vuxit. Förklaringen står huvudsakligen att 

finna i minskad frivillig rörlighet. 

Det finns ett flertal faktorer som förklarar den minskade rörligheten: 

ändrade attityder, ökad frekvens dubbelarbetande hushåll, m. m. Trygg

hetslagstiftningen har givits en sådan utformning att den premierar dem 

som blir kvar länge på samma arbetsplats. De höga marginalskatterna har 

gjort att lönsamheten för enskilda att byta arbete blir låg. 

Vakanstiderna har ökat mest för industrin, vilket innebär att den kon

kurrensutsatta sektorn drabbats särskilt hårt av arbetsmarknadens försäm

rade funktionsförmåga. Detta beror bl. a. på att attityden till just industri

arbete ofta är negativ. Detta torde bl. a. avspegla att industrins anställ

nings villkor - inklusive lönesättningen - av de arbetssökande ses som 

mindre attraktiva i relation till vad som erbjuds inom andra sektorer bl. a. i 

den offentlig sektorn. 

Samtidigt som benägenheten att ta industrijobb under många år minskat 

har också företagen blivit mer försiktiga i sin anställningspolitik. Löne

strukturen har lett till att företagens efterfrågan på arbetskraft utan yrkes

livserfarenhet minskat. Den utformning som lagen om anställningsskydd 
givits och som försvårar provanställning har haft likartad effekt. Det för

hållandet att relativt enkla inträdesjobb som tidigare fanns för nybörjare i 

stor utsträckning rationaliserats bort är en annan faktor av viss betydelse. 

När det gäller åtgärder för att förbättra situationen kommer bl. a. ändra

de skatteregler och ändrad lagstiftning i förgrunden. Marginalskatterefor

men skall bl. a. ses i detta ijus liksom de förslag som lagts fram för att 

möjliggöra provanställning och tillfälliga anställningar vid arbetstoppar. 

Om inte arbetsmarknadens funktionsförmåga förbättras riskerar vi att få 
en kraftig ökning av arbetslösheten med åtföljande utslagning av männi

skor och svåra sociala problem. En sådan utveckling skulle i första hand 
drabba ungdomar, tidigare hemarbetande kvinnor, handikappade och and

ra med en svag ställning på arbetsmarknaden. 

Härtill kommer att svårigheter för industrin att rekrytera arbetskraft 

riskerar att medföra att företagen missar möjligheterna att återta mark

nadsandelar därför att erforderlig produktionsökning ej kan förverkligas. 
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I enlighet med de riktlinjer som riksdagen lade fast i våras kommer också 

platsförmedling och arbetsmarknadsutbildning att ges en central roll när 

det gäller att främja anpassningen på arbetsmarknaden. 

De nämnda åtgärderna ligger inom statsmakternas ansvarsområde. Där

utöver är det nödvändigt att arbetsmarknadens parter, de arbetssökande 

och företagen gör vad de kan för att förbättra situationen. I detta samman

hang kan nämnas att diskussioner, efter vad jag inhämtat, f. n. pågår 

me!län LO, PTK och SAF om ungdomslöner och lämpliga arbetsuppgifter i 

syfte att få en bättre arbetsmarknad för ungdomar. Regeringen har beslutat 

om ett statsbidragssystem för att stimulera en sådan utveckling. 

Lönepolitiken är också betydelsefull i detta sammanhang. Lönesättning

en på arbetsmarknaden måste anpassas så efterfrågan på nytillträdande 

arbetskraft ökar. 

Sverige har bättre än flertalet andra industriländer lyckats hålla syssel

sättningen uppe. Arbetslösheten har därmed också i internationell jämfö

relse kunnat hållas på en låg nivå. Arbctsmarknadsläget är dock för svens

ka förhållanden sämre än på länge och arbetslösheten har under hösten 

nått en nivå som är jämförbar med den som redovisades under lågkonjunk

turen i början av 1970-talet. Särskilt hårt har ungdomarna och då särskilt 

de unga flickorna drabbats. 

För att stärka näringslivets konkurrenskraft och anpassa kostnadsut

vecklingen till den internationella nivån lade regeringen i september fram 

ett ekonomiskt-politiskt program med bl. a. devalvering, besparingar och 

förslag till momssänkning. Senare kunde också riksbanken sänka räntan. 
De nämnda åtgärderna får effekt först pfi lite längre sikt. För att möta 

arbetslösheten i det korta perspektivet beslutade regeringen i samband 

med det ekonomiskt-politiska programmet om ytterligare 600 milj. kr. till 

riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 200 milj. kr. till tidigare

lagda statliga investeringar och 400 milj. kr. till beredskapsarbeten. I 

samband härmed öppnades möjligheten för enskilda beredskapsarbeten 

företrädesvis inom industrin. 
I november 1981 beslutades om ytterligare 400 milj. kr. i beredskapsar

beten med speciell inriktning på ungdomarna. Vidare avsattes 60 milj. kr. 

förs. k. arbetspraktik för 16-17-åringar som genomgått yrkesintroduktion 

och inte kunnat beredas plats i gymnasieskola eller avslutat gymnasial 

yrkesutbildning. I november beslutades om 51 milj. kr. och senare denna 

dag kommer att föreslås ytterligare 40 milj. kr. för tidigareläggning av 

smärre investeringsobjekt. 
Hittills har sföedes under innevarande budgetår drygt 3, 1 miljarder kr. 

beviljats för beredskapsarbeten och 2,6 miljarder för arbetsmarknadsut

bildning. 640 milj. kr. har anvisats för tidigareläggningar av statliga inve

steringar. Därigenom kan som mest ca 45 000 sysselsättas med beredskaps

arbeten och ca 50000 beredas plats i arbetsmarknadsutbildning i vinter. 

För att bekämpa arbetslösheten i vinter finns också ett antal nya inslag i 
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arbetsmarknadspolitiken vilka antogs av riksdagen våren 1981 i samband 

med den sysselsättningspolitiska propositionen. Ett särskilt rekryterings

stöd har införts till företag som utökar antalet anställda. Ett särskilt bidrag 

utgår till företag som anställer långtidsarbetslösa ungdomar. Till företag 

som måste dra ner arbetsstyrkan kraftigt utgår ett särskilt omställningsbi

drag för att ge de anställda längre tid att finna nytt arbete. 

Industri- och regionalpolitiken kompletterar arbetsmarknadspolitiken 

men har samtidigt givetvis också ett vidare syfte. 

Det är naturligt att industripolitiken. som framför allt under lågkonjunk

turen 1977 och 1978 utformades för att på bred front möta den akuta 

krissituationen i näringslivet nu alltmer inriktas på förnyelse och utveck

ling. På detta sätt kan en ökad rörlighet av resurser från branscher och 

yrken med vikande framtidsutsikter till företag med gynnsamma utveck

lingsmöjligheter uppmuntras. 

När det gäller näringslivets möjligheter att på sikt hävda sig har forsk

nings- och utvecklingsinsatserna avgörande betydelse. FoU-insatserna i 

svensk industri är höga sedda i ett internationellt perspektiv. Gjorda un

dersökningar tyder på att det svenska näringslivet lägger ner större FoU

kostnader per krona förädlingsvärde än något annat OECD-land och att 

FoU-kostnaderna stigit snabbt under senare år. Om hänsyn tas inte endast 

till investeringar i byggnader och maskiner utan iiven till FoU-investering

ar finner man att i själva verket har investeringarna i det svenska näringsli

vet hållits väl uppe sedan 1970-talets början. 

Regeringen har lagt en rad förslag i syfte att öka forsknings- och utveck

lingsansträngningarna. Nyligen beslutade riksdagen på regeringens förslag 

att det tillfälliga forskningsavdraget skulle permanentas. Jag vill också 

peka pä det treårsprogram för Styrelsen för Teknisk Utveckling som 

riksdagen antog i samband med behandlingen av den industripolitiska 

propositionen. Även de insatser som görs inom ramen för energipolitiken 

har stor industripolitisk betydelse. 

Även speciella statliga industripolitiska insatser spelar en positiv roll för 

industrins utveckling. Det gäller främst inom flyg-. rymd- och försvarsom

rådena. I detta sammanhang finns anledning att peka på två satellitprojek1. 

VIKING och Tele-X. som syftar till en höjning av den svenska industrins 

konkurrenskraft, inte enbart på rymdområdet. Det är alltmer uppenbart att 

ett kunnande om satellittekniken är en förutsättning för produktutveckling 

och framtida leveranser inom traditionellt svenska industriområden av 

vital betydelse. 

Fc)rctagens kapita((iirsörjni11g 

Företagens riskkapital måste under de kommande åren växa betydligt 

snabbare än under 1970-talet för att vi skall kunna bygga ut industrisek

torn. Enligt den senaste långtidsutredningen kommer industrins externa 
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riskkapitalbehov - nyemissionskraven - att uppgå till ca 3 miljarder kr. 

per år förutsatt att vinstnivån och soliditeten stiger till genomsnittet för 

perioden 1970-1974 och att tillväxten i industrisektorn blir 4.5 t:;f per år. 

Efterfrågan på externt riskkapital riktar sig inte enbart till hushållen. 

Dessa äger f. n. mindre än 50% av det totala aktievärdet, dvs. om hushål

len svarar för sin del av kapitaltillskotten skulle de behöva skjuta till ca 1,5 

miljarder kr. per år. 

I syfte att öka utbudet av riskkapital har en rad åtgärder vidtagits för att 

mildra den skattmässiga diskrimineringen av aktiesparandet. Dubbelbe

skattningen av utdelade vinstmedel från börsföretagen har mildrats för 

utdelningsinkomster upp till 7 500 kr. för ensamstående och 15 000 för 

makar. Skattefondsparandets villkor har förbättrats genom att skattere

duktionen höjts från 20 till 30% och det högsta tillåtna sparbeloppet höjts 

från 400 kr. till 600 kr. per månad. De anställda i börsnoterade företag har 

fått möjlighet att spara i det egna företagets aktier med samma skatteför

måner som för det vanliga skattefondsparandet . 

De vidtagna åtgärderna har lett till att intresset att spara i aktier ökat. På 

ett år har antalet skattefondsparare mer än femdubblats. Från oktober 1980 

till oktober 1981 har antalet skattefondkonton ökat från 63 000 till 336 000. 

Skattefondsparandet var för ett år sedan 15 milj. kr. per månad. Idag 

sparas mer än 120 milj. kr. per månad. vilket innebär en årstakt på ca 1,5 

miljarder kr. Dessutom har lindringen i dubbelbeskattningen av utdelade 

vinstmedel gjort det intressantare för hushållen att aktiespara även utanför 

skattefondsparandets ram. 

Denna utveckling av det frivilliga aktiesparandet visar att hushållen mer 
än väl kan svara för sin andel av riskkapitalbehoven i de börsnoterade 

företagen under 1980-talet. 

Den ökade efterfrågan pf1 aktier har inneburit väsentligt stigande börs

kurser, vilket i sin tur minskat företagens kostnader för nytt riskvilligt 

kapital. Därmed sänks kapitalräntan vid investeringar. En nödvändig för

utsättning för att öka industriinvesteringarna är att börsvärdet på företagen 

står i rimlig relation till suhstansvärdet. I annat fall kan realtillgångar 

förvärvas mycket billigare genom köp av andra företag än genom egna 

investeringar. Företagsköp och ökad koncentration inom näringslivet bli: 

dominerande i stället för ökade reala investeringar. 

Det förhållandet att börsvärdet på industriföretagen närmat sig suhstans

värdet är inte att se som en konstlat framdriven utveckling utan i huvudsak 

en följd av att skatteregler som särskilt hårt drabbat aktiesparandet under 

1970-talet har delvis eliminerats. Nyemissionsaktiviteten i börsföretagen 

har som en följd av det stigande börsvärdet ökat kraftigt 1981 jämfört med 

föregående år. Nyemissionerna överstiger 1,5 miljarder kr. 1981 att jämfö

ra med drygt 100 milj. kr. för 1980 och drygt 600 milj. kr. för 1979. 

Huvuddelen av de åtgärder som hittills vidtagits har varit inriktade på att 

underlätta börsföretagens riskkapitalanskaffning. Det är angeläget att även 
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de mindre m:h medelstora företagen får ökade mQjligheter all dra till sig 

riskkapital. Småföretagen svarar för omkring hälften av sysselsättningen i 

näringslivet och nya produkter och affärsideer utvecklas ofta inom dessa 

företag. 

Vissa åtgärder har redan vidtagits för att underlätta den finansiella 

utvecklingen i småföretagen. Fjiirde AP-fonden har givits möjlighet att 

placera i icke börsnoterade företag. Vidare har regler införts som minskar 

ägarens behov att ta ut medel ur företagen för att betala arvs- och förmö

genhetsskatter. 

Utredningen om de mindre och medelstora företagens finansiella situa

tion har i ett delbetänkande 1SOU 1981:95) föreslagit en rad åtgärder för 

att förbättra småföretagens möjligheter att skaffa riskkapital. Åtgärder för 

att underlätta småföretagens riskkapitalanskaffning bereds f. n. inom re

geringskansliet. Under vårriksdagen kommer förslag i dessa och andra 

frågor som berör småföretagen att framläggas. 

3.4 Åtgärder som berör efterfrågan i den svenska ekonomin 

Komm11nerna 

Ett nödvändigt villkor för att balansen i den svenska ekonomin skall 

kunna återvinnas är att den kommunala sektorns expansion begränsas. Jag 

har i det föregående utförligt redovisat hur en alltför snabb tillväxt i de 

offentliga utgifterna äventyrar den konkurrensutsatta sektorns möjligheter 

att återta marknadsandelar och uppnå en förbättring av bytesbalansen. 

Den kommunala konsumtionen ökade under senare delen av 1970-talet 

med mer än 4 % per år. Det innebiir att den kommunala sektorns resursför

brukning i reala termer 1981 var 25 9( större än 1975 och 50 %. större än 

1970. Delvis speglar den snabba expansionen av statsmakterna beslutade 

eller initierade program. 

Den kommunala sysselsättningen har ökat i ännu snabbare takt. Antalet 

sysselsatta i den kommunala sektorn var 1981 en tredjedel fler än 1975 och 

mer än 80t:;f· fler än 1970. Under slutet av 1970-talet ökade sysselsättningen 

i kommunerna med 45 000-50 000 personer per år. 

Denna snabba ökning av den kommunala verksamheten har bl. a. möj

liggjorts genom att de statliga bidragen till kommunerna ökat kraftigt. 

Mellan 1975 och 1981 ökade statsbidragen med 140%, vilket innebär en 

årlig volymökning på 4.5 7t:. Statsbidragen motsvarar nu mer än I /3 av 

kommunernas konsumtionsutgifter. 

Tidigare försök all begränsa den kommunala expansionen genom frivilli

ga överenskommelser i kombination med ökade statliga bidrag har inte 

varit framgångsrika. I stället har det visat sig att expansionen kan dämpas 

genom att det finansiella utrymmet för nya utgifter begränsas. 
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Inför 1982 begränsades det finansiella utrymmet i kommunerna med 1.8 

miljarder kr. i netto. främst genom åtgärder som minskar det kommunala 

skatteunderlaget. 

Den kommunala konsumtionens ökningstakt kommer 1982 att dämpas 

jämfört med tidigare år. rnen det uppsatta målet om 1 % volymökning 

kommer inte att uppnås. På basis av enkäter som utförts av statistiska 

centralbyrån och kommunförbunden förefaller det troligt att primärkom

munerna kommer att öka sin konsumtion med I il 1.5 %. och b1dstingen 

med drygt 2 % 1982. Sammantaget skulle den kommunala konsumtionen i 

så fall öka med 1,5-2% 1982. 

En orsak till att expansionen även under 1982 synes komma att bli alltför 

snabb är den goda finansiella situationen i kommunerna. För 1982 förutses. 

trots de inkomstbegränsande åtgärder som vidtagits, kommunernas in

komster öka i en takt som medger en snabbare utgiftsökning. Det kan 

därför inte uteslutas att den kommunala konsumtionen kan komma att öka 

snabbare än vad som antagits i prognosen för 1982. 

Eftersom den finansiella situationen i kommunerna beräknas förbättras 

markant både 1982 och 1983 erfordras en kraftig begränsning av de kom

munala inkomsterna 1983 för att åstadkomma rimliga förutsättningar för 

att expansionstakten inte skall överskrida I %· . .lag avser därför att senare 

denna dag återkomma med förslag till generella åtgärder som begränsar det 

finansiella utrymmet i kommunerna med omkring 3 miljarder kr. 1983. 

Härtill kommer nerdragningar i specialdestinerade bidrag. 

Statsutgijierna och finanspolitiken 

Ett viktigt mål för finanspolitiken är att dämpa den offentliga utgiftsex

pansionen till vad som är förenligt med en gradvis återgång till samhiills

ekonomisk balans. Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 

måste dämpas för att reala resurser skall finnas tillgängliga för den nödvän

diga expansionen inom den konkurrensutsatta sektorn. 

Även den offentliga sektorns transfereringsutgifter måste hållas tillbaka. 

En alltför snabb expansion av dessa utgifter riskerar niimligen att genom 

ökad köpkraft hos hushåll och företag ta så stor del av samhällets resurser i 

anspråk att utrymmet för reallöneökningar uteblir eller förbyts i krav på 

kraftiga reallönesänkningar. I en sådan situation är risken stor att inflato

riska lönekrav omöjliggör den lugna lönekostnadsutveckling som är nöd

vändig för att stärka industrins konkurrenskraft. dämpa inflationen och 

möjliggöra en återgång till samhällsekonomisk balans. 

Under 1970-talct ökade de totala offentliga utgifterna i reala termer med 

knappt 6 % per år. Tillväxten i ekonomin uppgick samtidigt till ca 2 % per 

år. De offentliga utgifternas andel av BNP steg därigenom från 45 % 1970 

till 62% 1979. Under 1980 och 1981 skedde en markant inbromsning i den 

offentliga utgiftsexpansionen till drygt 3 %· per år. Eftersom tillväxten i 

ekonomin samtidigt uteblev steg ändå de offentliga utgifternas andel av 

BNP till knappt 66% 1981. 
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Tabell 6 Den konsoliderade offentliga sektorns utgifter i reala termer 1970-1982 

Miljarder Årlig prucentudl förändring 
kr.. löpan-
de priser 1970- 1980 1981 1982 
1980 1979 

Transfereringar 154 8.9 2.9 8.1 2.6 
Transfereringar exkl. räntor 137 9.1 -0,9 3.5 0.7 
Konsumtion och investeringar 176 3,9 3.1 -0.3 -U.I 

Totalt 330 5.9 3,0 3.h 1,2 

Totalt cxkl. räntor 313 5.9 1.3 1.4 0.2 

BNP 523 2.0 1,8 -0.8 1.0 

Anm. Utvecklingen i fasta priser har erhållits genom dcflatcring med HNP-defla
torn, vilken speglar prisutvccklingen på den totala produktionen i landet. 

Trots att den totala offentliga utgiftsexpansionen var ungefär lika stor 

1981 som 1980 finns det väsentliga skillnader mellan utvecklingen resp. år. 

Under 1980 ökade den offentliga sektorns direkta anspråk på resurser i 

form av konsumtion och investeringar och dess indirekta resursanspråk 

genom transfereringar till andra sektorer ungefär lika mycket. Under 1981 

däremot minskade de direkta resursanspråken i reala termer något medan 

transfereringsutgifterna ökade kraftigt !tabell 6). 

Den höga expansionstakten i de offentliga transfereringsutgifterna under 

såväl 1980 som 1981 förklaras delvis av statsskuldsräntorna som ökat 

mycket kraftigt från 10 miljarder kr. 1979 till 17 miljarder kr. 1980 och n 
miljarder kr. 1981. Accelerationen i utgiftsexpansionen 1981 kan huvud

sakligen hänföras till att statens transfereringar till företagen som under 

1980 minskat med ca I miljard kr. under 1981 åter ökade med knappt 5 

miljarder kr. Stora belopp utbetalades till varven. LKAB och kärnkraftsin

dustrin. Även räntebidragen till bostadssektorn ökade kraftigt till följd av 

det högre ränteläget. 

Som framgår av tabell 6 skedde under 1981 en viss minskning i den 

offentliga sektorns direkta resursanspråk i form av konsumtion och inves

teringar. Jag vill fästa uppmärksamheten på att de reala utgiftstakter som 

redovisas i denna tabell avser att ställa ökningen i de totala offentliga 

resursanspråken i relation till ökningen i den totala produktionen i landet. 

Utgifterna har därför beräknats med hjälp av det prisindex som speglar 

prisutvecklingen för BNP. den s. k. BNP-dellatorn. 

Under 1981 steg denna väsentligt snabbare än motsvarande deflatorer 

för den statliga resp. kommunala konsumtionen och investeringarna. Där

igenom ger de expansionstakter för offentlig konsumtion och investeringar 

som redovisas i tabell 6 för 1981 en bristfällig bild av den offentliga 

sektorns anspråk på produktionsresurser framför allt i form av arbetskraft. 

Detta resursanspråk speglas bättre av de ökningstakter för statlig respekti

ve kommunal konsumtion och investeringar som framkommer vid en fast

prisberäkning på sedvanligt sätt med hjälp av prisindex för respektive 
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Tabell 7. Offentlig konsumtion och in\'Csleringar 1980-19112 
Årlig proccmudl förändring 

1980 

Statens' konsumtion och investeringar 0.5 
därav: konsumtion l .6 

investeringar -8.3 

Kommunernas kon~umtil>n och investeringar 3.3 
därav: konsumtion 3.0 

investeringar 5.6 

Totala offentliga sektorns konsumtion och 
investeringar 2.4 

1 Myndigheter inkl. socialförsiikring. 

28 

1981 1982 

- 2,7 -2.3 
- 1.4 -2.2 
-15.0 -3.3 

2.6 11,9 
3.3 1.7 

- 2.~ -5.2 

0.9 -0.l 

användningområde. Utvecklingen för offentlig konsumtion och investe

ringar beräknad pådetta sätt redovisas i tabell 7. 

Den statliga konsumtionen minskade 1981 med 1.4 % och för myndighe

ternas investeringar registrerades en kraftig minskning. Den kommunala 

konsumtionsökningen 1981 uppgick till 3.3%· vilket är mer än 1980. Exkl. 

beredskapsarbeten ser dock bilden. som jag tidigare framhållit. något 

annorlunda ut. Mätt på så sätt uppgick kommunernas expansion till 3.8 '/·~ 

1980 att jämföra med 3 .3 '/'c 1981. 
Underskottet i våra utrikes affärer är ett uttryck för att det totala 

sparandet i den svenska ekonomin är för lågt. Delvis till följd av det svaga 

konjunkturläget förbättrades bytesbalansen under 1981 med ca 5 miljarder 

kr. Sparandebristen minskade således. Bakom denna utveckling låg en 
förbättring i det finansiella sparandet i företag och hushåll med ca 10 

miljarder kr. och en motverkande försämring i den offentliga sektorns 

finansiella sparande med ca 6 miljarder kr. En mycket hård finanspolitisk 

åtstramning under 1981 skulle visserligen ha lett till en större förbättring av 

bytesbalansen. men sannolikt också till oacceptabla effekter på sysselsätt

ningen. 
Jag övergår nu till att behandla utvecklingen 1982. I takt med att deval

veringens effekter blir mer påtagliga och den internationella konjunkturen 

förbättras torde finanspolitiken alltmer kunna stramas åt utan att negativa 

stabiliseringspolitiska effekter uppkommer. Den budget som jag senare 

denna dag kommer att föreslå för budgetåret 1982/83 innebär dels att 

praktiskt taget inga nya kostnadskrävande reformer genomförs. dels att 

åtgärder vidtas som tillsammans med under hösten redan beslutade be

sparingsåtgärder ger en långsiktig bcsparingseffekt på ca 13 miljarder kr. 

Av den totala besparingseffekten kommer drygt 9 miljarder kr. att få 
effekt under budgetåret 1982/83. Tillsammans med tidigare genomförda 

besparingsåtgärder och en allmän återhållsamhet hos såväl stat som kom

muner beräknas den totala offentliga utgiftsexpansionen under 1982 däm

pas till drygt I%. Räknat exkl. räntor blir utgifterna ungefär oförändrade 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 1 29 

jämfört med 1981. 1970-talets offentliga utgiftsexpansion på knappt 6% per 

år har därmed brutits under perioden 1979-1982. Under 1982 skulle ut

giftscxpansionen komma ner till en nivå som understiger tillväxten i eko

nomin under goda år. 

Jag har också räknat med att den statliga konsumtionen skall minska 

med drygt 2 % och att den kommunala konsumtionens ökningstakt skall 

minska från 3,3% 1981 till drygt 1.5% 1982 !tabell 7). De kommunala 

investeringarna beräknas minska med 5 %. 

Den offentliga sektorns transfereringsutgifter beräknas efter den kraftiga 

ökningen 1981 på ca 8 % åter öka långsammare. Ökningstakten har beräk

nats till knappt 3 %. Räknat exkl. räntor sjunker ökningstakten från ca 

3.5 7r till knappt 1 %. Sänkningen avspeglar besparingsansträngningarna 

och berör såväl statens egna utgifter som socialförsäkringssystemet. 

Trots dämpningen av den statliga utgiftsexpansionen fortsätter statens 

budgetsaldo att försämras från ca 66 miljarder kr. 1981 till ca 80 miljarder 

kr. 1982. 

På längre sikt är det nödvändigt att finanspolitiken inriktas på att hålla 

den offentliga utgiftsexpansionen vid ca I ':Yc per år. Ytterligare bcsparings

åtgärder blir därför nödvändiga under kommande år. Den kommunala 

konsumtionens ökningstakt måste ner till ca I %. De åtgärder som jag 

senare denna dag kommer att föreslå för att begränsa kommunernas in

komster under 1983 spelar i det sammanhanget en central roll. 

B11di::et1111dersk11tte11 och statssk11ldsriintorna 

Utgiftstrenden vad gäller såväl den totala offentliga sektorn som staten 

har brutits. Trots detta fortsätter hudgetunderskotten att växa. Denna 
utveckling har ett par viktiga förklaringar. 

För det.första har tillväxten i skatteunderlaget varit mycket svag. vilket 

medfört att budgetens intäktssida stagnerat. Delvis avspeglar detta en svag 

konjunkturutveckling. De inbyggda stabilisatorerna i budgeten verkar au
tomatiskt för ett ökat underskott i en lågkonjunktur. 

Därtill avspeglar utvecklingen ett dilemma som är förenat med själva 

ansträngningen att minska underskotten. Den åtstramning i finanspolitiken 

som är nödvändig för att minska underskotten verkar på kort sikt neddra

gande på aktivitetsnivån och därmed också på skatteunderlagets tillväxt. 

Detta medför att den kortsiktiga budgeteffekten av en besparing blir starkt 

reducerad i förhållande till besparingen. I en studie som nyligen genom

förts av OECD-sekretariatet har man för de sju stora OECD-länderna 

funnit att denna reduktion. vid oförändrad politik i övrigt kan överstiga 

hälften av den ursprungliga besparingen. 

Det andra huvudskälet till att budgetunderskottet fortsätter att växa 

trots de senaste årens besparingar är den snabba tillväxten i statens rän-
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teutgifter. De höga tillväxttalen för denna utgiftspost avspeglar dels de 

senaste årens stigande ränteläge, men till största delen är de en effekt av 

den snabba skuldökning som de senaste årens nettoutgiftsöverskott fört 

med sig. 

Situationen belyses av nedanstående tablå. 

Budgetår 

1976177 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Budgetsaldo 
exkl. räntor - 8776 -22533 -34041 -41 133 -42089 -57650 
Ränteutgitier - 5420 1 - 6920 1 - 8800 1 -14500 1 -23750 1 -29400 1 

Ränteinkomster 3 7122 42742 4163 1 4 770 1 5 888 1 8850 1 

Statens 
räntenetto - 1708 - 2646 - 4637 - 9730 -17 862 -20550 

Totalsaldo -10484 -25179 -38678 -50863 -59951 -78200 

1 Enligt riksrevisionsverket. 
2 Enligt nationalräkenskaperna. 

Eftersom såväl den höga inflationstakten. via ökade räntebetalningar. 

som den låga tillväxten bidrar till ett växande budgetunderskott. så har 

man på vissa håll dragit slutsatsen att vi tills vidare måste bortse från 

budgetunderskotten och till priset av en fortsatt ökning inrikta oss på att få 

upp tillväxten och få ned inflationstakten. Niir politiken lyckats på dessa 

punkter skulle det vara dags att ta itu med underskottet. vilket för övrigt nu 

skulle tendera att minska automatiskt. Den låga inflationen sänker vid 

given realränta räntebetalningarna och den goda tillväxten ökar automa
tiskt budgetens intäktssida. 

För att detta skall vara en hållbar strategi krävs att stora och snabbväx

ande budgetunderskott inte utgör ett avgörande hinder för att få igång en 

process med god tillväxt och låg inflation. Såväl teori som erfarenhet tyder 

emellertid på att ett växande budgetunderskott har starkt negativa effekter 

just på tillväxt och inflationstakt. Växande underskott innebär en snabb 

potentiell likviditetsökning. Om denna realiseras leder detta till valutaut

flöde och/eller ökad inflationstakt. Vill man i stället begränsa likviditetsök

ningen, dvs. hålla nere ökningen i penningmängden. skiirps kraven på 

kreditpolitiken, vilket tar sig uttryck i stigande räntor och/eller kvantitativa 

restriktioner. Detta verkar i sin tur neddragande på investeringar och 

aktivitetsnivå i ekonomin. 

I detta sammanhang kan frågan ställas i vilken mån problembilden 

ändras av att ökningen i budgetunderskottet till stor del kan hänföras till 

snabbt ökande räntebetalningar. Denna fråga kan analyseras genom att ur 

några olika aspekter studera effekterna av ökade räntebetalningar över 
budgeten. 

a) Effekter på kreditmarknaden. Hela budgetunderskottet måste finansi

eras. Ur kreditmarknadssynpunkt är det ingen skillnad på den upplåning 

som täcker ränteutgifter och den som täcker andra utgifter. 
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Räntorna skulle å andra sidan inta en särställning om de till skillnad från 

andra utgifter skapade sitt eget låneutrymme genom exempelvis ökad 

placeringskapacitet vad gäller långfristiga placeringar. Studerar man den 

finansiella utvecklingen i Sverige under de senaste åren kan det förefalla 

som om just detta vore fallet. Sparandet i finansiella företag, i första hand 

försäkringsbolag. finansbolag och banker har stigit kraftigt till följd av 

ökade ränteintäkter från bl. a. staten. Samtidigt har statens upplåning i 

banker och försäkringsbolag också ökat påtagligt. Man kan emellertid inte 

av detta dra slutsatsen att statens ökade ränteutgifter är en affär mellan 

staten och de finansiella företagen som har små effekter på övriga delar av 

ekonomin. 

Bakom den beskrivna utvecklingen ligger nämligen ett mönster där 

visserligen de finansiella företagens sparande ökat men där samtidigt brut

tosparandet i andra delar av den svenska ekonomin minskat. Uppgången i 

statsskuldsräntorna har således inte medfört en kompenserande uppgång i 

bruttosparandet i övriga delar av ekonomin. Problemet är således att även 

om en del av tillväxten i budgetunderskottet kan hänföras till ökade stats

skuldsräntor tar finansieringen av detta underskott likväl i anspråk en 

växande del av kreditmarknadens kapacitet. 

Det kan tilläggas att slutsatsen blir densamma för den ökning i budgetun

derskottet som kan hänföras till en försvagning av skatteunderlaget. 

b) Finanspolitiska effekter. Utgiftsbenägenheten hos de institutioner 

som erhåller de ökade statsskuldräntorna är relativt låg. Därigenom blir 

den direkta expansiva effekten av växande riintcutgifter begränsad. Om 

det samtidigt sker en åtstramning i övriga delar av budgeten. där inkomst

poster och utgiftsposter är förknippade med högre utgiftsbenägenheter är 

det möjligt att den finanspolitiska effekten av budgeten blir åtstramande 

trots att budgetunderskottet ökar. 

c) Skuldtjiinstki'oten. Eftersom statsskulden ökar måste amorteringar på 

existerande lån omsättas med nya lån. Bruttobetalningarna på statsskulden 

ett givet år är alltså betydligt större än den ökade nettoskuldsättning som 

motsvaras av budgetunderskottet. För att dessa omsättningar skall löpa 

störningsfritt krävs en väl fungerande kreditmarknad såväl i Sverige som 

internationellt. Om det skulle inträffa någon störning i upplånings verksam

heten måste staten sköta skuldtjänsten över de löpande inkomsterna. 

En uppfattning om vilken påfrestning detta skulle kunna innebära får 

man genom att studera den s. k. skuldtjänstkvoten, dvs. kvoten mellan 

bruttoamorteringar och räntor och totala inkomsten. Detta mått används 

ofta vid kreditvärdighetsbedömning i internationella sammanhang. Ökad 

intlationstakt och ökade nominella räntor innebär i detta sammanhang ett 

problem. Omsättningshastigheten på lånen drivs ju upp och bruttobetal

ningarna ökar och därmed stiger också skuldtjänstkvoten. 

Överslagsmässiga kalkyler visar att även vid oförändrat underskott ex kl 

räntor. kan stigande räntebetalningar snabbt driva upp skuldtjänstkvoten 

till oroväckande höga tal. 
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d) Det långsiktiga ätcrhetalningsperspekti1·et. Sell ur förmögenhetssyn

punkt utgör en betydande del av statens räntebetalningar ersättning till 

långivarna för deras inflationsförluster. Ur långsiktig återbetalningssyn

punkt kan det därför säg;ls vara relevant att endast beakta den del av 

budgetunderskottet som genererar en real skuldökning. Den del av under

skottet som svarar mot värdeminskningen av statsskulden ett givet år ökar 

inte den reala skuldbördan. 

Det bör också observeras att f. n. har vi även med ett realt synsätt ett 

stort och växande underskott i budgeten. Även ur denna synpunkt blir 

alltså slutsatsen att budgetunderskottet måste nedbringas. 

Sammanfattni11g.1·1·is finns det anledning att skilja ut ränteposten i en 

ekonomisk analys av budgetunderskotten. Noga uttryckt bör också rän

torna delas upp i en realdel och en inflationsdel. Vilken vikt man skall 

tillmäta räntebetalningarna beror på ur vilken aspekt man vill analysera 

underskottet. 

Ur kreditpolitisk synpunkt är det inte möjligt att bortse från statsskulds

räntornas ökning. De skärper de kreditpolitiska och penningpolitiska pro

blemen på samma sätt som övriga utgiftsökningar som ej finansieras med 

skattehöjningar. Eftersom likviditetsökningen måste begränsas tvingar de 

växande underskotten fram en kreditpolitisk åtstramning. Å andra sidan är 

den finanspolitiska effekten av ökade statsskuldsräntor relativt begränsad. 

Slutresultatet av detta kan bli en situation med både kreditpolitisk och 

finanspolitisk åtstramning samtidigt som budgetunderskotten växer. 

Budgetsituationen är därför destabiliserande och utgör en riskfaktor när 
det gäller våra möjligheter att nå balans genom god tillväxt vid låg infla

tion. 

Den nuvarande budgetsituationen har uppnåtts genom att tidigare under

skott har lett till en snabb skuldökning och därmed en snabb tillväxt i 

räntorna. Det vore ytterst kortsiktigt att försöka lösa det budgetpolitiska 

dilemmat genom en ny expansion. Svårigheterna kommer då snart tillbaka 

med än större kraft. Slutsatsen är i stället att besparingsarbetet även 

fortsättningsvis måste bedrivas med stor kraft så att vi därigenom för 

möjlighet att snabbt komma ur den nuvarande budgetsituationen. 

4 Kreditpolitiken 

4.1 Utvecklingen under 1981 

Det växande underskottet i statsbudgeten fortsatte under 1981 att sätta 

sin prägel på kreditmarknadcn. Trots att statsskuldspolitiken inriktades pä 

att öka upplåningen från allmänheten kunde en fortsatt kraftig likvidist:ring 

av banksystemet inte förhindras. Denna likviditetsökning fick dock inte 

något genomslag på bankernas kreditgivning till allmiinhcten. Affiirsban

kernas s. k. övrigutlåning i svensk valuta ökade under perioden januari till 
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oktober endast med ca 2 %. Detta sammanhängde med att kreditefterfrå

gan var låg och i stor utsträckning inriktades på krediter refinansierade i 

utlandet. vilka ligger utanför riksbankens direkta kreditpolitiska styrning. 

Även kreditefterfrågan på den s. k. grå marknaden utvecklades svagt. 

Finansbolagens utestående krediter minskade under de tre första kvarta

len. 

Bankernas totala inlåningsökning under 1981 på ca 40 miljarder kr. kom 

därigenom att motsvaras av ökade fordringar på staten på ca 30 miljarder 

kr. och ett ökat bostadsobligationsinnehav på ca 5 miljarder kr. En mycket 

stor del av inlåningsökningen motsvarades således av en ökning av de 

prioriterade placeringarna. 

Under de tre första kvartalen ökade bankernas övrigutlåning till hushål

len med knappt 3 % och till kommunerna med knappt 5 %. Trots detta 

ökade bankernas övrigutlåning i svensk valuta som nämnts endast med ca 

2 %. vilket sammanhänger med att utlåningen till företagen i svensk valuta 

minskade. Genom en mycket kraftig ökning av den kreditgivning som 

refinansieras i utlandet ökade bankernas övrigutlåning till företagen ändå 

med över 20%. Detta motsvarar en ökning på ca 13% efter justering för 

valutakursförändringar. 

Den starka ökning som skedde i den privata sektorns utlandsupplåning 

bl. a. via bankerna medförde i kombination med förbättringen av bytesba

lansen att staten kunde minska sin utlandsupplåning mycket kraftigt, från 

ca 22 miljarder kr. 1980 till ca 8 miljarder kr. 1981. Denna dämpning i den 

statliga utlandsupplåningen var nödvändig efter den mycket omfallande 

upplåningen under 1980. Omsvängningen i den privata sektorns kapital-

. transaktioner med utlandet från ett utflöde 1980 på ca 3 miljarder kr. till ett 

uppskattat inflöde 1981 på ca 6 miljarder kr. beror till största delen på 

förändringar i ränteläget i Sverige och i omvärlden. En stor del av inflödet 

sammanhänger med den kortfristiga upplåning som sker via bankerna för 

finansiering av krediter i samband med export- och importaffärer. 

De korta räntorna. som höjts mycket kraftigt i samband med valutaoron 

i januari kunde under våren åter sänkas. Bankernas kostnader för upplå

ning i riksbanken. som i stor utsträckning styr ränteutvecklingen på den · 

korta marknaden. sänktes i två steg från 17 9l i januari till 15 % i juni. Det 

stora statliga budgetunderskottet. den höga intlationstakten och valutalä

get medgav emellertid inte motsvarande sänkningar i det allmänna räntelä

get. 

Efter devalveringen i september förbättrades möjligheterna att utan risk 

för negativa valutaeffekter sänka det svenska diskontot. Då samtidigt 

ränteläget visat en sjunkande tendens på de internationella kreditmarkna

derna blev det i oktober möjligt att sänka diskontot från 12 till 11 %. Till 

detta bidrog även förbättringen av bytesb~lansen och sänkningen av den 

svenska inflationstakten. 

Efter neddragningen av de korta räntorna och sänkningen av diskontot 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga I och 2 
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Diagram 6. Diskonto i Sverige resp. ,·ägt genomsnitt för valutakorgens länder 
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var det också möjligt att i början av december sänka den långa räntan på 

statsobligationer från 13 ,5 till 12, 75 %·. 

Den nedåtriktade trenden i fråga om penningmarknadsräntorna bestod 

under sommaren och hösten. I november låg räntesatserna på drygt 12 Si· 

jämfört med drygt 16% i början av året. Därigenom minskar företagens 

avkastning på finansiella placeringar. vilket bör ge en positiv effekt på 

viljan att investera i produktionskapital. 

4.2 Utsikterna för 1982 

Det centrala problemet vid utformningen av kreditpolitiken under 1982 

kommer att vara hur det svenska ränteläget bör avvägas i förhållande till 

ut:t internationella. Vid ett relativt högt svenskt ränteläge finns det anled
ning att räkna med ett fortsatt privat kapitalinflöde, vilket minskar behovet 

av statlig utlandsupplåning. Eftersom företagen då i betydande utsträck

ning får sitt kreditbehov tillgodosett genom fortsatt utlandsupplåning kan 

bankernas kreditgivning till allmänheten i svensk valuta hållas på en myc

ket låg nivå. Vid ett något lägre svenskt ränteläge kan det privata kapitalin

flödet bli mindre och statens utlandsupplåning behöver ökas i motsvarande 

mån. Bankernas inhemska kreditgivning får då tillåtas expand.era något 

mera. 

Den närmare avvägningen av det svenska ränteläget måste självfallet 

ske löpande mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen under året. Ett 

mål bör emellertid enligt min mening vara att kreditpolitiken utformas så 

att den privata sektorns kapitaltransaktioner med utlandet är i balans och 

helst ger upphov till ett visst kapitalinflöde. Statens utlandsupplåning 
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skulle då kunna hållas pä en nivå som något understiger bytesbalansun

derskottet. 

Kreditpolitiken måste vidare utformas så att det stora underskottet i 

statsbudgeten kan finansieras på ett sätt som begränsar likviditetstillväx

ten i ekonomin. Av central betydelse är diirvid att öka dt:n inht:mska 

statsupplåningen utanför bankerna. Statens upplåning i AP-fonden och hos 

kapitalmarknadsinstitukn har under st:nare år ökat kraftigt bl. a. genom att 

placeringskrav införts. Denna upplåning torde nu t:ndast kunna ökas i takt 

med den ökning som sker i institutens placeringskapacitet, om inte nä

ringslivets möjligheter till långfristig finansiering allvarligt skall försvåras. 

Den ökade upplåningen utanför bankerna måste således i första hand ske 

från företag och hushåll. Under året kommer försök att göras att öka 

bankernas incitament att medverka till en ökad statsupplåning utanför 

banksystcmet. Ett steg i denna riktning har redan tagits i samband med 

emissionen av sparobligationslånet i december 1981. En ökad statsupplå

ning hos allmänheten minskar något kravet på bankerna att förvärva stats

obligationer vilket begränsar påfrestningen på bankernas balansräkningar 

av den ökade statsupplåningen. En nödvändig förutsättning för att upplå

ningen direkt från allmänheten skall kunna ökas är att ränteläget hålls på 

en attraktiv nivå i förhållande till alternativa placeringar. Jag anser det 

rimligt att långfristiga obligationsplaceringar sett över en längre period ger 

en positiv realavkastning. 

Även om upplåningen från allmänheten under 1982 skulle kunna ökas 

relativt kraftigt kommer kraven på bankerna att förvärva statsobligationer 

likväl att vara stora. Fortsatta höjningar av likviditetskravcn pä bankerna 

torde därför bli nödvändiga. 

Som jag tidigare påpekat kommer bankernas kreditgivning i svensk 

valuta att få anpassas bl. a. med hänsyn till hur stor företagens utlandsupp

låning blir. Jag räknar med att bankernas s. k. övrigutlåning i svensk valuta 

skall komma att öka med mellan .'i och 9 <::L 

Hushållens och kommunernas kreditefte1irågan kan under 1982 väntas 

bli relativt svag. När det gäller hushållen kan man räkna med att den 

träffade skatteöverenskommelsen mellan regeringspartierna och socialde

mokraterna kommer att medföra en ökad räntekänslighet som tillsammans 

med den svaga realinkomstutvecklingen verkar återhållande på kreditef

terfrågan. 

I syfte att dämpa expansionen av kontokortskrediterna åtog sig bran

schen efter förhandlingar med ekonomidepartementet att tillämpa s. k. 

fördröjd kontantinsats vid kontokortsköp. Detta i förening med förändring

ar i hushållens attityder med utgångspunkt i inkomstskatteförslaget med

förde att den åsyftade åtstramningen på kontokortsområdet kom till stånd: 

i själva verket inträffade under de tre första kvartalen 1981 en kredit

minskning i nominella termer på ca 7 % . Även om en säsongmässig ökning 

kan förväntas under fjärde kvartalet torde den totala ökningen i konto-
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F Vuxenutbildning 

Vissa gemensamma frå{for 

Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges 
Utbildningsradio AB, reserl'ationsanslag 
Statliga skolor för vuxna: 

2 U tbildningskostnader, förslag.rnns/ag 
3 U ndervisningsmateriel m. m., reserrntionsanslag 

4 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m., 
förslags anslag 

5 Bidrag till folkbildning,förslagsanslag 
6 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m .. 

förslagsanslag 
7 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.,förslagsanslag 
8 Lån till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, resermtionsanslag 
9 Bidrag till viss central kursverksamhet 

10 Bidrag till kontakttolkutbildning,förslagsans/ag 

G Studiestöd m. m. 

Vissa gemensamma frågor 

Centrala studiestödsnämnden m. m.,förslagsanslag 
2 Ersättning till postverket och riksförsäkringsverket för deras 

handläggning av studiesocialt stöd. förs/agsans/ag 
3 Studiehjälp m. m. ,förslagsanslag 
4 Studiemedel m. m . .förslagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., reserl'ation.rnns/ag 
6 Timcrsättning vid grundutbildning för vuxna, förslagsanslag 
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kredit

garanti, för slagsanslag 
8 Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, j(jrslagsanslag 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Vissa gemensamma frägor 

Kulturellt utbyte med utlandet 

1 Kulturellt utbyte med utlandet, re.H'n'ationsanslag 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

förslagsanslaR 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reservationsanslag · 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulturellt samarbete 

5 Nordiska ministerrådets ku1turbudget.j0rslagsanslag 
6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m., 

re serl'ationsanslag 
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5 Utvecklingen under 1982 

Ett av de viktigaste kraven på dt:n ekonomiska politiken är att åstad

komma en förbättring i bytcshalanscn. Med den internationella utveckling 

som nu kan förutses sker under 1982 en förbättring av denna realt sett. 

Utvecklingen framgår av följande tablå: 

Bidrag till BNP-förändring 1980-1982 
Procentenheter 

Inhemsk efterfrågan 
Nettoefterfrågan från utlandet 
BNP-förändring 

1980 

2.6 
-0.8 

1.8 

1981 1982 

-2.8 -1.0 
2.0 2.0 

-0.8 1.0 

Den kraftiga inhemska efterfrågeökningen 1980 ledde till en försämrad 

bytesbalans. De åtgärder som regeringen vidtog med bö1jan hösten 1980 

medförde att den inhemska efterfrågan dämpades kraftigt 1981 och den 

reala utrikesbalansen förbättrades, i första hand genom lägre import. Un

der 1982 kan en expansion av utländsk nettoefterfrågan ske genom att 

exporten ökar betydligt snabbare än importen. 

Vi har under 1981 genomfört den fas där en vändning till det bättre 

påbörjats medan effekterna blir klart synliga först under 1982. När det 

gäller möjligheterna att uppnå en sådan förbättring ger en jämförelse med 

utvecklingen 1977 och 1978 en viss belysning. BNP-tillväxten i OECD

området var klart högre 1978 än den beräknas bli 1982. Skillnaden i 

marknadstillväxt för våra bearbetade industrivaror är dock ringa vilket 

förklaras av exportens ländersammansilttning. 

Marknadstillväxten var 5%. 1978 och beräknas bli 4~+ 1982. Om företa

gen utnyttjar devalveringsutrymmet i samma grad som efter den förra 

devalveringen skulle det medge en andelsvinst på 4%. Exporten av bear

betade varor skulle öka med 8 % och den totala exporten med 7 o/i:. 

När det gäller möjligheterna att uppnå en sådan med 1978 likartad 

utveckling bör observeras att företagens vinstläge i dag är bättre och att 

möjligheterna för företagen att sänka sina relativa priser är större. Den 

inhemska efterfrågan för konsumtion och investering är också mera däm

pad än 1978. Det bör vidare beaktas att den kommunala sektorns behov av 

arbetskraft nu är lägre, vilket är av betydelse för industrins rekryterings

möjligheter allt eftersom behovet att öka kapaciteten visar sig. 

Jag räknar med att importen kommer att öka obetydligt i volym 1982, ca 

I C:{. Bidragande härtill är att konsumtion och investeringar faller. medan 

export och lagerinvesteringar drar upp importen. 

Vi har ingen tidigare erfarenhet av hur importen utvecklas i ett läge där 

privat konsumtion och investeringar minskar två år i rad som sker 1981 och 

1982. Vi vet dock att i ett läge med låg aktivitet på hemmamarknaden ökar 
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företagens benägenhet att finna nya marknader. Denna strävan tar sig 

. uttryck dels i att ansträngningarna att öka marknadsandelarna på gamla 

och nya exportmarknader intensifieras, dels i att benägenheten att försöka 

vinna andelar på hemmamarknaden ökar. Detta skulle i och för sig kunna 

ge anledning räkna med något högre export och lägre import än vad jag 

gjort i föreliggande beräkning. 

Volymmässigt förbättras utrikeshandeln kraftigt även 1982, över 5 mil

jar1J.;r kr. räknat i 1981 års prisnivå. Eftersom importen. till följd av 

devalveringen, stiger snabbare i pris än exporten stannar handelsbalansens 

förbättring i löpande priser vid 2.5 miljarder kr. 

Oljehandelns netto försämras, eftersom den ökade aktiviteten i landet 

kommer att medföra en ökad oljeimport. Till detta kommer att företagen 

sannolikt behöver bygga upp oljelagren något under 1982. 

När det gäller tjänstenettot anger riksbankens statistik att tjänsteexpor

ten ökat från drygt 11 miljarder kr. 1975 till niirmare 20 miljarder kr. 1980. 

Med all sannolikhet innebär detta en underskattning av tjänsteexporten. 

De enkätundersökningar som sedan 1978 utförts av statistiska central

byrån på uppdrag av betalningsbalansdelegationen tyder på att tjänsteex

porten, inkl vissa transfereringar, skulle vara underskattad med 12 mil

jarder kr. 1980 varav knappt 9 avser tjänster och resten transfereringar. 

För 1981 och 1982 har delegationen gjort en prognos för korrigeringspos

ten diir hänsyn bl. a. tagits till en trolig utveckling av tjänsteexporten. 

Prognosen - som givetvis måste anges med betydande osäkerhetsmargi

naler - innebär att tjänsteexporten volymmässigt skulle öka med knappt 

3% 1981 och 5% 1982. 
Jag vill i detta sammanhang framhålla att tillräcklig ertarenhct av enkät

metoden nu vunnits och att statistiska centralbyråns årliga enkäter fort

sättningsvis bör kunna läggas till grund för denna del av bytesbalansstati

stiken. 

Tabell 9. Bytesbalans 1980-1982 
Milj. kr .. löpande priser 

1980 1981 1982 
prel. prognos 

Export av varor 130837 144100 170 100 
Import av varor 141804 144 500 167900 

Handelsbalans -10967 400 2200 

Korrigering av handclsstatistiken 582 825 900 

Sjöfartsnetto 4105 4100 4 700 
Rcscvaluta - 5 389 - 6650 - 7050 
Övriga tjänster, netto - 5422 - 6200 - 6700 
Korrigering av tj~inster ~nm 10300 11800 

Bytesbalans för varor och tjänster - 9430 325 4050 

Transfereringar. netto - 9397 -14400 -17600 

Bvtesbalans för varor. tjänster 
o~h transfäreringar . -18827 -14100 -13600 
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Sammantaget innebär prognoserna att bytesbalansen i löpande priser 

inte förbättras nämnvärt 1982. trots den starka förbiittringen av den reala 

utrikesbalansen. Det är flera faktorer som förklarar detta. För det första 

leder en devalvering omedelbart till en fördyring av importen. För det 

andra har här antagits att exportföretagen håller tillbaka sina prisökningar. 

De intäktsförbättringar genom ökad exportvolym som detta leder till sprids 

över flera år och upptriider därför inte med full kraft redan 1982. För det 

tredje medför vår ökande utlandsskuld att räntebetalningarna kontinuerligt 

försämrar bytesbalansen. År 1982 beräknas denna försämring bli ca 3 

miljarder kr. 

En mera påtaglig förbiittring av bytesbalansen i löpande priser kan 

påräknas först under 1983. 

Den andra viktiga balansbristen i ekonomin utgörs av bwigetutl'eckling

en och den <!t.f'e11tliga sektorns tilll'iixt. Jag kommer senare all mera i detalj 

redogöra för budgeten och det i den ingående besparingsprogrammet. 

Även 1982 försämras budgetsaldot. från 66 miljarder kr. 1981 till ca 80 

miljarder kr. 

Försämringen beror till stor del av den långsamma inkomstulve1:klingen 

som i sin tur är en följd av den låga aktiviteten i ekonomin. Detta är således 

en ofrånkomlig följd av den från allmänekonomisk synvinkel nödvändiga 

åtstramningspolitiken. En kraftigare inkomsttillväxt kan inte påräknas 

förrän produktionen på nytt skjuter fart och sysselsättningen ökar. 

Del finns dock anledning räkna med att statens inkomstförbäl!ring den

na gång blir långsammare än vad som varit fallet i tidigare konjunkturupp

g{mgar. Riksrevisionsverkel baserar sina prognoser för slalsinkomsterna 

på antaganden om lönesumman ltimlön och sysselsättning), och privat 

konsumtion som bestämmer viktiga inkomstslag som inkomstskatt. arbets

givaravgifter. mervärdeskatt och punktskatter. Eftersom de kommande 
åren måste präglas av återhållsamhet med avseende p~1 löneökningar och 

privat konsumtion blir inkomstökningarna i första hand beroende av att 

inkomstbasen vidgas genom en ökad sysselsättning. En real expansion 

genom exportökningar ger inte kortsiktigt samma statsinkomstökningar 

som en expansion genom inhemsk efterfrägan. siirskilt privat konsumtion. 

Däremot ger den underlag för en långsiktig tillv[ixt i skatteunderlaget. 

Återhållsamheten med statsutgifterna har medfört att den totala offent

liga utgiftsvolymen 1981 och 1982 växer med ca 3.51/i. resp. drygt I'/~. 

Därmed har utgiftstakten bringats ned till en ökning i takt med B NP

tillväxten. Utgiftstakten påverkas självfallet av besparingsprogrammen. 

Huvuddelen av det i budgetförslaget ingående besparingsprogrammet 

faller på kalenderåret 1983. 

Den kommunala sektorn beräknas volymmässigt öka med 1.7 %. vilket är 

klart högre än del av statsmakterna formulerade riktmärket pa I%. Lands

tingen svarar för den snahbaste ökningen. Den underliggande ökningstak

ten. dvs. exkl. förändringar i beredskapsarbeten. av den totala kommunala 
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konsumtionen uppgick till 3.8 )'(, 1980. 3.3 % 1981 och beräknas bli 1.7 % 

1982. 
En tredje viktig balansbrist i vårt lands ekonomi är i11flatio11e11. Oljepris

höjningarna under 1979 och 1980. den högre efterfrägcnivån och den därav 

föranledda ökningen av mervärdcskatten hösten 1980 drev upp intlations

takten till som mest över 15 % ni.knal på årsbasis. Den avsaktande interna

tionella inflationen och det lättare efterfrågeläget inom landet har medfört 

en sänkning av inflationstakten ned till ca 10% vid utgången av 1981. 

Från kostnadssynptmkt är förutsättningarna goda att få ned prissteg

ringstakten ytterligare. Den internationella prisstegringen på industrivaror 

torde gå ned till ca 7 %. Råoljepriserna torde bli nominellt oförändrade 

under året. Arbetskraftskostnaden per producerad enhet stiger med endast 

3,5%·. 

En negativ faktor utgörs å andra sidan av den ökande likviditeten i 

ekonomin som riskerar att underlätta löncg\idning och prisökningar på 

insatsvaror. Den sjunkande efterfrågan talar dock mot att detta skulle bli 

fallet. 
Inflationen bör därför kunna avta ytterligare under 1982. Enligt konjunk

turinstitutets bedömning skulle prisstegringarna bli drygt 8 % under loppet 

av 1982 vilket skulle medföra ett genombrott av avtalsklausulen under 

hösten. Den ekonomiska politiken har utformats för att motverka en sädan 

utveckling. Jag har tidigare erinrat om att valutapolitiken kan användas för 

all appreciera bort genomslag från utifrån kommande prisimpulser. Detta i 

kombination med den låga efterfrågenivån innebär att förutsättningar finns 

att även 1982 undgå en utlösning av avtalens prisklausul. 
Den minskade inhemska cfterfrägan betingas både av minskande privat 

konsumtion och av minskande investeringar. Hushållens realt disponibla 

inkomster väntas falla närmare 2.5 )'c·. Härvid har beaktats effekterna av i 

budgeten ingående besparingar. som i och för sig påverkar hushållen 

obetydligt under 1982. och de energiskattehöjningar som jag senare denna 

dag kommer att föreslå. 
Med hänsyn till alt hushållen enligt nu tillgängliga uppgifter mötte de 

sjunkande realinkomsterna genom att i någon mån minska sitt sparande iir 

det rimligt att räkna med att så sker också 1982. Den privata konsumtionen 

skulle därmed falla i något långsammare takt än realinkomsten. Här har 

antagits att konsumtionsvolymen minskar med 1.8 %. Därmed minskar 

konsumtionen 1981 och 1982 tillsammans med drygt 3 '.l. 
Den produktionsökning som sker under 1982 tar sig till en bör:ian formen 

av ett ökat utnyttjande av befintlig kapacitet. Därmed kommer inte indu

striinvesteringarna att börja öka förrän under andra halvåret 1982 och 

under 1983. De invcsteringsenkätcr som nu föreligger tyder på en lägre 

investeringsnivå 1982 än vad det under hösten fanns anledning räkna med. 

Konjunkturinstitutet har tolkat enkäten så att denna skulle indikera en 

investeringsminskning pä 8 %. Det finns dock betydande skillnader mellan 
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olika branscher. Det är främst i råvaruindustrierna som investeringarna 

faller. Inom verkstadsindustrin. där vinstläget sannolikt förbättras relativt 

kraftigt. torde investeringsvolymen öka. 

Vidare förefaller det vara så att de statliga företagens investeringar 

trappas av medan de privata företagen ökar investeringarna något. Detta 

innebär en vändning i förhållande till tidigare år. 

En faktor som riskerar att påverka investeringarna negativt är den 

osäkerhet om framtiden som debatten om kollektiva fackföreningsfonder 

skapat. 

För att. utöver de åtgärder som tidigare vidtagits. ytterligare stimulera 

industriinvesteringarna under 1982 bör nu även investeringsfonderna fri

släppas för maskininvesteringar. I jämförelse med konjunkturinstitutets 

bedömning där fondfrisläppet ej kunnat beaktas. har prognosen för indu

striinvesteringarna räknats upp något. Det torde dock fortfarande vara 

realistiskt att räkna med en viss minskning, ca 5 % mellan genomsnitten 

1981 och 1982 medan en förbättring sker under loppet av 1982. 

De statliga investeringarna ökar som en följd av ökad investeringsverk

samhet inom affärsverken, främst statens järnvägar och televerket. 

Bostadsbyggandet torde minska något. från drygt 43 000 påbörjade lä

genheter 1981 till ca 40000 1982. Detta innebär en fortsatt dämpning av 

nybyggnadsinvesteringarna. 

Under 1970-talet har den totala byggnadsproduktionen volymmässigt 

vuxit med 1/2 % per år. Bostadssektorn svarar för drygt 1/3 av den totala 

byggproduktionen. Även bostadsbyggnadsproduktionen har ökat något 

under 1970-talet trots att antalet nybyggda lägenheter i flerfamiljshus och 

småhus minskat från 110 000 år 1970 till drygt 43 000 år 1981. Det minskade 

nybyggandet har kompenserats av en snabbt växande reparations- och 

ombyggnads verksamhet. 

Flera faktorer samverkar till att efterfrågan på nya lägenheter kommer 

att minska under 1980-talet. Befolkningsökningen inom de hushållsbil

dande åldersgrupperna avtar under första hälften av 1980-talet. Efterfrågan 

på nya bostäder minskar därmed. Realinkomstutvecklingen beräknas ut

vecklas svagt under de närmaste åren. Som följd härav begränsas även 

efterfrågan på nya lägenheter och den efte11'rågan som uppstår vänds 

alltmer mot mindre och billigare lägenheter. 

Under de närmaste åren beräknas ocksä boendekostnaderna fortsätta 

stiga snabbare än den allmänna prisstegringstakten. Besparingarna inom 

den offentliga sektorn måste avse också subventionerna till boendet. Inom 

främst de icke-statligt belånade delarna av bostadsbeståndet höjs boendets 

relativpris även genom marginalskatte- och avdragsreformen. 

Ur samhällsekonomisk synpunkt är det väsentligt att bostadsbyggandet 

anpassas till en långsiktigt hållbar nivå genom en omfördelning av resurser 

både inom byggsektorn och till andra områden. 

Medan investeringarna i fast realkapital inte kan beräknas öka under 
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1982 kommer en viss uppbyggnad av lager att äga rum. Dels kommer 

oljelagren att fyllas på. dels kommer det att finnas ett behov av att bygga 

upp lager av i första hand insatsvaror inför produktionsuppgången. Jag 

finner dock anledning räkna med en något svagare lageruppbyggnad 1982 
än vad som gjordes i prop. 1981/82: 30 med hänsyn till att bedömningarna 

för efterfrågan och produktion nedreviderats. 

En säkrad konkurrenskraft är den yttersta garantin för att produktion 

och sysselsättning kan förbättras. Devalveringen och med den förenade 

åtgärder ger förutsättning för detta. I jämförelse med bedömningen i den 

nämnda propositionen torde det vara realistiskt att räkna med något lägre 

tillväxt 1982. I betydande grad förklaras det av att den internationella 

konjunkturen nu väntas förbättras i något långsammare takt. Det återver

kar både direkt på exporten och indirekt genom att investeringsbenägenhe

ten i näringslivet blir svagare. I ett läge med ntigot svagare internationella 

konjunkturutsikter blir företagen också mera avvaktande när det gäl kr att 

bygga upp lager. 

Sammantaget innebär det att BN P-tillväxten 1982 kan beräknas bli I c;f,. 
Under loppet av året är dock utvecklingen mera positiv. Produktionen 

faller under det första halvåret som en följd av att åtstramningen då verkar 

innan devalveringens produktionsstimulerande verkan ännu börjat synas. 

Under det andra halvåret vänder produktionen och visar åter positiva 

siffror. Omräknat i årstakt torde BNP-tillväxten andra halvåret bli 3.5-
4%. 

Industriproduktionen som föll med 2.5-3 % 1981 vänder i positiv rikt

ning till följd av exportuppgången. Som genomsnitt för I 982 väntas en 

ökning på ca 3.5 %. Utnyttjandegraden i ekonomin kommer att stiga. Detta 

kommer också att märkas i en syssclsättningsförbättring. 

Under första delen av 1982 beräknas arbetslösheten ligga på en i stort 

sett oförändrad nivå. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har successivt 

satts in i syfte att klara sysselsättningen. 

Sysselsättningsläget påverkas också av att arbetskraftsutbudet ökar 

långsammare. 

Det ökande arbetskraftsbehovet under loppet av 1982 får till effekt att 

sysselsättningen successivt förbättras och arbetslösheten minskar. Under 

den senare delen av 1982 förväntas arbetslösheten sjunka som en följd av 

vidtagna ekonomisk-politiska åtgärder och en förväntad konjunkturupp

gång. 

Konjunkturnedgångens återverkningar på sysselsättningsläget skulle 

därmed kunna bli begränsat till en relativt kort period. 
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Tabell 10. Försörjningsbalans 1980-1982 

Tillgång 
l:lNP 
lmpmt av varor och tjiinster 

Summa tillgång 

l:,fterfräRan 
l:lruttoinvesteringar 

Näringsliv 
därav: industri 
Statliga myndigheter och affärsverk 
Kommuner 
l:lostäder 

Lagcrinvestering' 
Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 

Statlig 
Kommunal 

Inhemsk efterfrågan 
Export av varor lKh tjänster 

Summa efterfrågan 

Miljanlcr kr.. Procentuell 
löp;mde priser volymföriimlring 

1980 1981 1982 

5:!3.1 -0.8 1.0 
167.5 -6.5 1.0 

690.6 -2.1 1.0 

IO:'i.3 -6,1 -4.4 
48.5 -8.2 -3.7 
18.3 -9,0 -5.0 
12.0 -1.5 3.4 
19.9 -2.8 -5,9 
24.9 -7.0 -9.6 
6.4 -1.4 0.6 

267.1 -1.3 -1.8 
153.7 1.8 0.5 
47.6 -1.4 -2.:! 

\06,I 3.3 I. 7 

532,5 -2,8 -1.0 
158, l -0.1 6.7 

690,6 -2,1 1,0 

1 Lageromslag i procent av föregående ärs DNP. 

6 Avslutning 

43 

Den internationella ekonomiska miljön har på senare år försämrats dra

matiskt i första hand till följd av de påfrestningar som följt i oljechockernas 

spår. Som ett resultat härav har vi en internationell situation som utmärks 
av en intlationstakt på ca I 0 %. svag produktion sökning och hög arbetslös

het. 
Det är ytterst oroväckande att ansträngningarna att få ned intlationstak

tcn i industriländerna synes bära frukt endast mycket långsamt och att 
arbetslösheten snabbt ökar. Totalt väntas denna 1982 nå 28 milj. i OECD
länderna motsvarande 8 % av arhetskraften. Arbetslösheten är mycket hög 
både i Förenta staterna och Västeuropa. 

Även i den svenska ekonomin är balansbristerna stora. Sysselsättnings

läget är dock bättre än i nästan alla andra länder. Vi har också goda 

förutsättningar att med en målmedveten politik rätta till situationen. Den 

ökade medvetenheten om de åtgärder som krävs, den traditionella stabili

teten på arbetsmarknaden och värdegemenskapen i politiken utgör härvid 

viktiga styrkefaktorer. 
Regeringens ekonomiska offensiv innebär att en rad åtgärder vidtagits 

för att få fart på den svenska ekonomin. Devalveringen ökar industrins 

konkurrenskraft och lägger grunden för en påtaglig exportökning. Därmed 
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kommer - med viss tidsförskjutning - också investeringarna att öka och 
sysselsättningsläget att förbättras. 

Samtidigt är int1ationstakten, som för drygt ett år sedan var uppe i en 
årstakt väl över 15 %, nere i mindre än 10% och i fortsatt avtagande. Den 

svenska inflationen ligger nu under det internationella genomsnittet. 

När det gäller att öka produktionen i den svenska ekonomin torde man 
knappast kunna överskatta betydelsen av den skattereform varom rege

ringspartierna och socialdemokraterna träffat överenskommelse. Refor
men medför citt det kommer att löna sig att arbeta och spara samtidigt som 

låneekonomin motverkas. Genom den breda parlamentariska förankringen 

har en fast grund lagts för de sänkningar av marginalskatten som sedan 

länge stått överst på regeringspartiernas skattepolitiska program och som 
utgör en oundgänglig förutsättning för att vi skall kunna återgå till ekono

misk balans. 

Samtidigt som viktiga åtgärder vidtagits för att öka produktionsförmå

gan i den svenska ekonomin har ökningstakten i de offentliga utgifterna 

brutits. Det är nödvändigt att besparingsarbetet metodiskt drivs vidare. 

Den produktionsökning som vi kan åstadkomma måste i allt väsentligt 
reserveras för ökade investeringar i näringslivet och för att förbättra bytes

balansen. Fortsatta besparingsansträngningar är också nödvändiga för att 

lösa de problem som budgetunderskottet skapar. 
I viktiga avseenden kommer den ekonomiska utvecklingen under 1982 

att bli positiv. En grund har också lagts för en positiv utveckling under 

1983, när den internationella konjunkturuppgången väntas bli mer mar

kerad, och under kommande år. 
Sverige har chansen att reda upp sina ekonomiska problem. Det gäller 

nu att vi alla - politiska partier, stat och kommun, arbetsmarknadens 
parter, företag och enskilda - tar tillvara de möjligheter som skapats. 
Regeringens politik bygger på övertygelsen att människor i samverkan 
förmår forma ett bättre samhälle. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas såsom bilaga: Prelimi

när nationalbudget 1982 (bilaga 1.1 ). 

7 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1 

godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som jag 

har förordat i det föregående. 
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vid regeringssammanträde 
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Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser utgiftspro

grammet och beräkning av statens inkomster, m. m. 

Budgetförslaget 1982/83 

Jag övergår nu till att närmare redovisa budgetförslaget för budgetåret 

1982/83. Jag skall först i all korthet redovisa huvuddragen i budgetutveck

lingen under senare år och målen för budgetpolitiken. Innan jag går in på 

nästa års budget avser jag också att översiktligt beröra besparingsarbetet 

m. m. i andra länder. Budgetpolitikens allmänna inriktning redovisas mot 

bakgrund av de samhällsekonomiska förutsättningar som jag tidigare angi

vit. Därefter kommer jag in på besparingsprogrammet och utvecklingen av 
statens inkomster och utgifter för innevarande och nästa budgetår. Innan 

jag avslutningsvis behandlar den kommunala sektorns ekonomi skall jag 
kort också ange vissa utgångspunkter för kommande års budgetarbete. 

1.1 Budgetutvecklingen under senare år 

Jag har tidigare - senast i 1981 års kompletteringsproposition - behand

lat orsakerna till den snabba ökningen av underskottet i statsbudgeten 

under senare år. 

Statens inkomster är starkt beroende av den reala tillväxten i ekonomin. 

Utgiftsanslagen däremot utvecklas till följd av gällande regelsystem och 

fleråriga program i många fall oberoende av resurstillväxten. En omfat

tande genomgång av utgiftsstyrande faktorer gjordes i den senaste lång

tidsbudgeten. Av denna framgår att ca 85 ')(av statsbudgetens utgifter ökar 

automatiskt på grund av indexbindningar m. m. Inte minst statsskuldrän

tornas tillväxt bör i detta sammanhang framhållas. 
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Under 1960-talet var tillväxten i ekonomin snabb. Detta möjliggjorde en 

kraftig expansion av både den offentliga och den privata sektorn. 

Som ett resultat av den offentliga sektorns expansion blev utgifterna 

som andel av BNP allt högre. När expansionstakten i de offentliga utgif

terna under 1970-talet bibehölls trots att expansionen dä skedde från en 

stöJTe bas och den ekonomiska tillviixten avtog kom ökningen av de 

offentliga utgifterna att t. o. m. överstiga den totala resurstillväxten. Mot 

slutet av 1970-talet blev det alltmer uppenbart att en fortsatt expansion av 

offentliga utgifter i samma takt som tidigare inte var möjlig utan allvarliga 

konsekvenser för samhällsekonomin. 

Bl. a. skulle en fortsatt kraftig ökning av skattetrycket i syfte att finansi

era de växande utgifterna leda till mycket negativa effekter på ekonomin. 

Det skulle hålla tillbaka tillväxten i ekonomin och därigenom i realiteten 

minska möjligheterna att balansera den offentliga expansionen. I samman

hanget bör också uppmärksammas sambandet mellan den statliga och den 

kommunala sektorns ekonomi. Den kommunala expansionen har i hög 

grad möjliggjorts av att staten genom sänkt statsskatt skapat utrymme för 

kommunalskattehöjningar och av att statsbidragen ökat kraftigt. Detta har 

bidragit till försämringen av statsfinansema. Jag återkommer senare till 

frågan om den finansiella fördelningen mellan staten och kommunsektorn. 

Utvecklingen under 1970-talct har resulterat i ett strukturellt underskott 

i statsbudgeten. För att vända trenden måste utgifternas ökningstakt min

skas och anpassas till en balanserad ekonomisk utveckling. Samtidigt 

måste den ekonomiska tillväxten stimuleras för att öka statens inkomster. 

Denna process har också inletts med de ekonomiska handlingsprogram 
och särskilda "sparpaket'" som regeringen har lagt fram under de senaste 

åren. 

1 .2 Budgetpolitiken i den ekonomiska politiken 

Budgetunderskottens storlek och fortsatta tillväxt utgör ett av de cen

trala balansproblemen i svensk ekonomi. Det råder en bred enighet om 

behovet av att dämpa de offentliga utgifternas ökningstakt. Samtidigt bör 

understrykas att begränsningen av budgetunderskottet inte utgör något 

överordnat mål för den ekonomiska politiken utan är att se som ett bland 

flera medel som behövs för denna politik. 

Prövningen av de statliga utgifterna måste, som jag vid min anmälan av 

finansplanen redan påpekat. vara mycket stram. Det gäller inte bara stat

liga konsumtions- och investeringsutgifter, vilka svarar för ca en ljärdedel 

av statsbudgetens totala utgifter. utan också övriga utgifter. främst trans

fereringar till kommuner. hushåll och företag. 

Möjligheterna att minska budgetunderskottet blir givetvis också beroen

de av inkomstutvecklingen. Som jag flera gånger framhållit ter sig dock 

fortsatta skattehöjningar inte som någon framkomlig väg för att i avgöran-
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de mån minska budgetunderskottet. Inkomstutvecklingen kommer d~i1for 

huvudsakligen att vara beroende av den allmänna ekonomiska tillväxten. 

Det bör dock understrykas att budgetunderskottet inte ens vid en mycket 

god ekonomisk tillväxt kommer att minska om inte utgiftsutvecklingen 

samtidigt hålls starkt tillbaka. En stram utgiftspolitik är med andra ord 

nödvändig för att få ned underskottet. 

Målen för budgetpolitiken måste också sättas i relation till bl. a. fördel

nings- och stabiliseringspolitiska mål. I fråga om offentlig konsumtion och 

offentliga transfereringar är målet att växla ned från den höga tillväxttakt 

som förelegat de senaste decennierna. Detta är en process som måste 

tillåtas ta viss tid. En chockpolitik som syftar till mycket snabba resultat 

skulle sannolikt tendera att förstärka obalanserna i ekonomin genom kraf

tiga förändringar i efterfrågans sammansättning. Dessutom skulle den kun

na leda till fördelningspolitiska orättvisor. 

Kortsiktigt måste takten i denna process. som jag tidigare framhållit. 

bl. a. i 1981 års kompletteringsproposition. också bli beroende av konjunk

turutvecklingen. Underskottets storlek påverkas ju bl. a. av aktivitetsni

vån i ekonomin. De budgetpolitiska avvägningarna ett enskilt år måste 

därför göras mot bakgrund av den ekonomiska situationen i stort. 

1.3 Besparingsarbetet m. m. i andra länder 

Innan jag redogör för regeringens förslag till besparingsåtgärder vill jag 

ge en kort redovisning av besparingsarbetet i vissa andra europeiska 

länder. 

I flertalet OECD-länder har de offentliga utgifterna sedan mitten av 

1970-talet ökat snabbare än inkomsterna. De offentliga utgifterna utmärks 

även i andra länder än Sverige av en omfattande automatik. Utgifterna har 
därför fortsatt att växa snabbt även i tider då den ekonomiska ut vecklingen 

varit svag. En grupp mindre länder i Europa uppvisar den snabbaste 

ökningen av den offentliga sektorn i förhållande till BNP. Förutom Sverige 

hör Norge, Danmark. Belgien och Nederländerna till denna grupp. En 
avgörande förklaring till utvecklingen i dessa länder är den kraftiga ökning

en av transfereringarna. Underskotten i de offentliga budgetarna ligger i 
storleksordningen 5- 12 % av BN P. 

Flera regeringar har lagt fram sparprogram som syftar till att dämpa 

tillväxten i de offentliga utgifterna och minska budgetunderskotten. Avsik

ten har varit att anpassa utvecklingen av de offentliga utgifterna till den 

ekonomiska utvecklingen. Sparprogrammen har vanligen först presente

rats som särskilda paket, men efter hand har sparåtgärderna blivit en del av 

det ordinarie årliga budgetarbetet. 

Olika riktlinjer för budgetutvecklingen har i många länder ansetts vara 

av värde för det konkreta budgetarbetet. I Belgien fastställdes år 1978 som 

mål att statsutgifterna inte fick öka snabbare än BNP. I Storbritannien 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. nr 100. Bilaga I och 2 
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angav regeringen år 1980 att de offentliga utgifterna budgetåret 1983/84 

skulle ligga 4 % lägre i reala termer än budgetåret 1979/80 samtidigt som 

budgetunderskottet skulle minska från 4,7% av BNP till 1.5%. I För

bundsrepubliken Tyskland sattes år 1981 som mål att sänka ökningstakten 

för de federala stats utgifterna till 3, 7 '7c år 1985 jämfört med en ökning om 

4,2 % mellan åren 1981 och 1982. Samtidigt skulle upplåningsbehovet 

minskas till 17 ,5 miljarder DM jämfört med preliminärt 26 . .'i miljarder DM 

år 1981. I Danmark är målet att få den reala tillväxten av statsbudgeten att 

upphöra inom de närmaste åren. 

I Finland och Norge är målet att bruttoskattegraden (samtliga skatter i 

förhållande till BNP) inte skall öka. 

Det finns vissa drag som återkommer i de olika ländernas besparingspro

gram. Det vanligaste förfaringssättet är att man gör gcnaclla ncdskiirning

ar av budgetens samtliga utgiftsområden. Det kan ske genom procentuella 

minskningar som i Belgien med 2.2 % eller genom alt vissa besparingsbe

lopp fastställts såsom i Nederländerna. Andra metoder är att förändra 

sättet att ge indexkompensation eller generellt begränsa löne- och priskom

pensationen för offentliga myndigheter med vissa procentsatser. 

För att begränsa kommunernas expansion har man i exempelvis Neder

ländern~t och Storbritannien pa olika sätt skurit ned de statliga bidragen till 

kommunerna. I Danmark har regeringen träffat avtal med kommunerna om 

att begriinsa tillväxten i de kommunala utgifterna från först 4 S·h till 2 % och 

sedan till högst I'% per år. 

En form av besparing är begränsningar av avtalade eller indexerade 

höjning<tr av olika förmåner inom socia(fi"irsiikringssystcmct. I Storbritan

nien har det fastställts all de sociala bidragen skall höjas med fem procent

enheter mindre och pensioner. barnbidrag och arbetslöshetsunderstöd 

med en procentenhet mindre än inflationen. I Nederländerna har man 

sänkt ö1'ningstakten av bidragen frän socialförsäkringssystemet inkl. pen

sioner så att den ligger 0.5 procentenheter per halvår under marknadslö

nerna. 

I Danmark har införts en särskild s. k. so1.:ialinkomst där hänsyn tas bl. a. 

till förekomst av avdrag. Den skall ligga till grund för alla bidrag från det 

danska socialförsäkringssystemet såsom pensioner, barnbidrag, studiebi

drag och bostadsbidrag. Avsikten med att införa socialinkomstbegrcppet 

är dels att minska statsutgifterna. dels att bättre nå de grupper som verkli

gen är i behov av inkomstförstärkningar. 

I anslutning härtill kan nämnas att man i några fall för såväl arbetsgivare 

som arbetstagare har höjt avgifterna för pensioner. socialförsäkringar och 

arbetslöshetsunderstöd. I Belgien har arbetsgivarnas avgift för arbetslös

hetsförsäkringen höjts. Nederländerna har skurit ned de statliga bidragen 

till socialförsäkringssystemet vilket i sin tur inneburit ett ökat avgiftsuttag 

från löntagarna.·~ Förbundsrepubliken Tyskland har man också ökat avgif

terna till arbetslöshetsförsäkringen från såväl arbetsgivare som löntagare. 
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En vanlig åtgärd är att höja olika m·g(fter särskilt inom utbildningsområ

det och sjukvården. I Förbundsrepubliken Tyskland har man ökat egenav

gifterna för recept. infört strängare regler för ersättning för tandvård, 

minskat möjligheterna till kostnadsfri vistelse på kurort, samt infört korta

re sjukhusvistelser i samband med förlossning. Vidare vill man öka pris

konkurrensen inom det medicinska området som till största delen är upp

byggt av privata läkare och privata sjukhus. 

Nederländerna har minskat det statliga stödet till hälsovården samt 

infört höjda avgifter i den offentliga sjukvården. I Belgien har man höjt 

avgifterna inom sjukvården samt infört vissa begränsningar av läkarnas 

löner och pensioner. 

I flera sparprogram ingår såväl minskningar av antalet anstiillda i offent

lig tjänst som förändringar i de offentliganställdas löne- och pcnsionsvill

kor. I Storbritannien har regeringen beslutat minska antalet offentligan

ställda med 102000 till 600000 år 1984. I Nederländerna har man beslutat 

minska planerade statliga personalökningar om 2 300 tjänster med I 000. 

Dessutom har man beslutat sänka de offentliganställdas avtalade löneök

ningar med 0,5 procentenheter halvårsvis jämfört med marknadslönerna. 

Förbundsrepubliken Tyskland har beslutat minska antalet federalt anställ

da med I% vilket motsvarar en minskning om 3 000 tjänster. Samtidigt 

genomfördes en minskning av lönen med 1 %, en förskjutning med ett 

kvartal av påföljande lönejustering samt löneklassuppflyttningar vart tred

je år i stället för vartannat. 

I Belgien har antalet anställda i statlig förvaltning frysts. Man har också 

infört ett särskilt löneavdrag för statstjänstemän som tillförs socialförsäk

ringssystemet. Det kallas solidaritetsavgift och motiveras med de särskilda 

anställningsförmåner bl. a. i form av anställningstrygghet som statstjänste

männen åtnjuter. Avgiften utgår med 0,9% och stiger till högst 2.7%. 
För att stimulera syssclsättnin.gen skall deltidstjänstgöring uppmuntras 

och ersättning för övertidstjänstgöring begränsas. I lärarkåren skall före

träde ges åt dem som önskar deltid. 

I några länder har det även beslutats att vissa former av stiid till niiring.1·

lil·et skall skäras ned. I Storbritannien har man dragit ned stödet till vissa 

statliga företag samt föreslagit en försäljning av några av dem. Dessutom 

har man beslutat se över hela det statliga industristödet samt avveckla 

vissa subventioner och regionala stödformer. Den västtyska regeringen 

har också skurit ned vissa industribidrag. 

De olika sparprogrammen har ofta kombinerats med skattehiijningar. 

Mervärdeskatten har sålunda höjts i Storbritannien från 8 resp. 12 till 

enhetliga 15%, i Nederländerna från 16 till 18% och i Belgien från 16 till 

25 % (samtidigt som den lägre skatten om 6% på vissa basvaror bibehölls). 

Flera länder har höjt skatterna på drivmedel såsom bensin och olja samt på 

vin, sprit och tobak. Höjningar av den direkta inkomstskatten är däremot 

ovanliga. Tvärtom har dessa på flera håll sänkts. Däremot har skatten på 
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vissa löneförmåner skärpts i Belgien. Förbundsrepubliken Tyskland och 

Storbritannien. Det gäller förmånsvärdet av fri bil. rätten att utnyttja 

företagets kreditkort samt, i Förbundsrepubliken Tyskland. en höjning av 

skatten på biinkomster som dittills endast belagts med hälften av den 

genomsnittliga skattesatsen. I Belgien har man ålagt personer med mycket 

höga inkomster att teckna statliga obligationer, industriobligationer eller 

nyemitterade aktier till ett belopp motsvarande 10% av skatten. Värdepap

peren får inte överlåtas under en tvåårsperiod. Skatterna på utvinning av 

gas och olja från Nordsjön har ökat betydligt i berörda länder. 

l Belgien och Storbritannien har också budgetgranskningen förstärkts 

genom institutionella förändringar. I Storbritannien har underhusets bud

getgranskning förstärkts genom en permanent kommitte med ansvar för 

granskning av budget- och personalfrågor i samtliga ministerier. I Belgien 

har man upprättat en särskild budgetkommitte under regeringen samtidigt 

som parlamentet fått en särskild rådgivare i budgetfrågor. 

Den statsfina!lsiella situationen i de nordiska liinderna är av särskilt 

intresse för svenskt vidkommande. De nordiska länderna uppvisar såsom 

små, utrikeshandelsberoende länder många likheter och mot denna bak

grund förekommer ett givande informationsutbyte mellan finansdeparte

menten i syfte att dra nytta av varandras erfarenheter. 

Utvecklingen har varit tämligen likartad i Danmark. Sverige och Norge 

med betydande strukturell obalans mellan offentliga inkomster och ut

gifter. Norge befinner sig emellertid i en unik situation på grund av de 

särskilda intäkterna från oljesektorn som gör att det sedan år 1980 förelig

ger ett överskott i den statliga budgeten. Situationen är något annorlunda i 
Finland där den offentliga sektorn inte alls ökat lika snabbt. Detta kan 

delvis förklaras med de åtgärder som vidtogs i Finland i mitten av 1970-

talet för att anpassa utvecklingen av de offentliga utgifterna till inkomster

na. 

Det har framgått av min redovisning i det föregående att besparingsåt

gärder är en allmän företeelse i OECD-området. Sparåtgärderna har fram

tvingats i ett läge där den ekonomiska tillväxten dämpats eller upphört 

samtidigt som de offentliga utgifterna fortsatt att öka i snabb takt. Effekten 

av beslutade åtgärder har emellertid ibland varit mindre än beräknat. Ofta 

tar det en viss tid innan besparingsåtgärderna får fullt genomslag. Vidare 

har effekten på budgetens saldo blivit mindre än vad som förutsatts bero

ende på såväl den allmänna konjunkturutvecklingen som på effekter av 

besparingarna på budgetens inkomstsida. Härtill kommer att i en konjunk

turnedgång trycket på sociala transfereringar ökas. Erfarenheter av detta 

slag har gjorts i flertalet industriländer som har problem med stora under

skott i sina offentliga budgetar. 
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1.4 Budgetpolitiken för budgetåret 1982/83 

1.4./ Bud,.-:etpolitikens allmänna inriktning 

Underskottet i statsbudgeten är, som jag i andra sammanhang framhållit. 

till stor del strukturellt. Det innebär att det inte kan väntas minska utan 

aktiva budgetpolitiska åtgärder. Av skäl som jag nyss utvecklat måste de 

huvudsakligen beröra budgetens utgiftssida. Det är också vad som syste

matiskt skett såväl vid utarbetandet av innevarande års budget som av det 

nu föreliggande budgetförslaget för budgetåret 1982/83. 

I 1981 :lrs kompletteringsproposition angavs ett preliminärt sparmål för 

budgetåret 1982/83 till 12 miljarder kr. Målet har senare i olika samman

hang upprepats av regeringen och också fått stöd av riksdagen. Förslag 

kommer senare i dag att redovisas som tillsammans med under hösten 

beslutade åtgärder innebär besparingar på sammanlagt drygt 12 miljarder 

kr. Därutöver görs vissa besparingar i syfte att finansiera nya insatser. 

Vissa av besparingsåtgärderna föreslås träda i kraft först den I januari 1983 

varför effekten under budgetåret 1982/83 blir lägre. 

Mot bakgrund av den jämfört med i våras något mer pessimistiska 

konjunkturbild för år 1982 som jag tidigare redovisat anser jag det inte 

motiverat att nu föreslå ytterligare besparingsåtgärder i syfte att just under 

budgetåret 1982/83 kassamässigt nå besparingar på 12 miljarder kr. Bespa

ringarna syftar till att angripa det strukturella underskottet i budgeten. De 

bör om möjligt sättas in så att de får sin tyngdpunkt när konjunkturen 

vänder uppåt. Den effekten uppnås med det nu föreslagna besparingspro

grammet. 

Jag redovisade i 1981 års kompletteringsproposition ett mål för statsut

gifternas reala utgiftsutveckling exklusive statsskuldräntor och vissa kon

junkturberoende anslag. Målet är att minska dessa utgifter med ca 3 ')(, per 
år under de kommande åren. Det nu framlagda budgetförslaget för budget

året 1982/83 innebär att målet uppnåtts. Jag har därvid beaktat de bespa

ringar som redovisningstekniskt faller på budgetens inkomstsida. Skälen 
för att förfara på detta sätt redovisar jag i presentationen av besparingspro

grammet. Jag vill understryka den osäkerhet som alltid vidlåder prognoser 

av den reala utvecklingen. Såväl utgifts- som prisutvecklingen kan komma 

att bli annorlunda än vad som nu förutses. Huruvida målet verkligen 

uppfyllts kan med säkerhet konstateras först i efterhand. De föreliggande 

beräkningarna indikerar dock. som sagt. en utveckling som ansluter till det 

uppsatta målet. 

Regeringen har också angivit att ett något mer långsiktigt mål är att 

minska budgetunderskottet som andel av BNP. Med nu föreliggande be

räkning för budgetunderskottet och prognos för BNP torde underskottet 

under nästa budgetår komma att ligga kvar på nuvarande nivå. dvs. om

kring 13 %. Med de besparingsåtgärder som föresläs i budgetpropositionen 

och den konjunkturutveckling som nu kan förutses för år 1983 torde det 
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dock bli möjligt att under kalenderåret 1983 minska underskottets andel av 

BN P. Sambandet mellan besparingspaketet, inkomstutvecklingen och 

budgetunderskott har jag närmare berört vid presentationen av finanspla

nen. Där framgår också att det från finanspolitisk synpunkt är av intresse 

att betrakta budgetunderskottet exkl. statsskuldräntorna. Detta beräknas 

sjunka som andel av BNP från 8 % innevarande budgetår till ca 6,5 %· 

nästa budgetår. 

1.4.2 Budgetpolitiska riktlinjerJi'ir hudgettlrct 1982183 

Jag övergår nu till att redovisa de riktlinjer som har gällt för utgirtspröv

ningen i budgetarbetet. Allmänt giilkr att årets budgetarbete ansluter till de 

riktlinjer sorn angavs i 1981 års kompletteringsproposition. I min genom

gång av besparingsprogrammet kommer jag att närmare redovisa hur dessa 

riktlinjer har tillämpats. 

Nya egentliga re.Jimnätaga11den har, med några undantag. inte varit 

aktuella i 1982 års budgetproposition. Jag återkommer strax härtill. 

Budgetf'örslaget präglas av en mycket restriktiv behandling av myndig

hetsanslagen. För i stort sett alla myndigheter har det s. k. lzurntl.fi:irslaget 

tillämpats. Detta innebär att anslagen efter pris- och kineomriikning redu

cerats med 2 rk. Huvudförslaget tillämpas därmed systematiskt för tredje 

året i rad. För varje år har allt färre verksamheter undantagits. I år giiller 

det främst tullverket. kriminalvården. åklagarväsendct och domstolsvii

scndet. Därutöver har liksom tidigare undantag gjorts för vissa mindre 

myndigheter med begriinsadc rationaliseringsmöjligheter. 

Vidare gäller för myndigheternas anslag att knappast några nya (jii11ster 
accepteras. Endast några få undantag görs. Kriminalvftnlsverket föresläs. 

med hiinsyn till den mycket hårda belastningen i verksamheten. få 80 nya 

tjänster. Vidare har skatteväsendet tillförts nt1gra nya tjiinster. Till sist har 

fiirsiikringsriitterna tillförts vissa tjänster för att komma till riitta med sina 

stora ärendebalanser. 

Även för bidragen till andra iin statliga organ har budgetbehandlingen 

varit mycket restriktiv. Statliga bidrag till organisationer och andra organ 

som inte är statliga myndigheter har i princip riiknats upp med endast 3 q., 

Även om denna begränsade uppräkning tillämpades i en del fall redan i 

närmast föregående budgetarhek så innebär den mer allmänna tillämp

ningen i är en avsevärd uppstramning. Vidare kommer nya mer enhetliga 

reglerfiir utbetalning a1· statliga hidrag att tillämpas fr. o. m. nästa budget

år. l normalfalh:t kommer bidrag fortsättningsvis att betalas ut med 25 1,/(, i 

början av varJt: kvartal. F. n. sker ofta utbetalningen med hela eller mer

parten av bidragsbeloppet i början av budgeltiret. Den nya ordningen leder 

dels till minskade räntekostnader t'ör staten, dels till att det statliga upplå

ningsbehovet fördelas jämnare över ftret. Besparingseffekten av denna 

åtgärd återkommer jag till. För bl. a. vissa folkrörelse- och invandraror

ganisationer gäller ue tidigare utbetalningsreglerna. En minskad likvidise-
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ring erhålls dessutom genom att bl. a. Stiftelsen Samhiillsföretag framdeles 

kommer att placera sina medel i riksgäldskontoret i stället för i banksyste

met. 
J den senaste kompletteringspropositionen anmälde jag att statliga kre

ditgurantier bör prövas med samma omsorg som statliga utgifter. Så har 

också skett i årets budgetarbete. Av den redovisning jag senare kommer 

att ge i avsnittet Särskilda frågor framgår att endast ett fätal neråriga 

garantiramar höjts i årets budgetarbete. medan de årliga garantiramarna 

behållits på nuvarande nivå eller minskats. Vidare har en genomgång gjorts 

av vilka garantier som f. n. inte är belagda med avgifter alternativt belagda 

med låga avgifter. För flera slag av garantier kommer garantiavgifter att 

införas eller höjas. 

I 1981 års budgetproposition aviserade jag att regeringen närmare skulle 

granska myndigheternas kostnader för såväl interna som externa tidskr(f~ 

ter. Så har skett i årets budgetarbete. I flera fall har myndighetsanslagen 

anpassats med hänsyn till vad som kan anses vara en rimlig kostnad för 

intern information. För externa tidskrifter ställs ökade krav på finansiering 

genom prenumerationsavgifter och/eller kostnadssänkningar i verksamhe

ten. Undantag görs för de fall då myndigheten fått i uppdrag av statsmak

terna att särskilt informera inom sitt verksamhetsområde. 

Regeringen har tidigare initierat ett antal örersynsprojekt. I flera fall har 

goda resultat nåtts eller förefaller sådana möjliga att uppnå. Jag återkom

mer med en mer utförlig redovisning av detta i avsnittet Särskilda frågor. 

Där presenteras också ytterligare översynsprojekt som bör initieras. Som 

exempel på sådana projekt kan nämnas besparingsmöjlighcterna vid för

säkringskassorna och en översyn av existerande branschprogram på indu

stridepartementets område. 

I kompletteringspropositionen våren 1981 aviserade jag att åtgärder för 
att begränsa och effektivisera kommitte1·erksamheten skulle vidtas. Detta 

har i viss mån redan genomförts. och ytterligare åtgärder kommer att 

aktualiseras under den närmaste tiden. Jag återkommer senare till detta i 
avsnittet Särskilda frågor. Regeringen har i kommittedirektivcn ( 1980: 20) 

ålagt kommitteer och särskilda utredare att de. om de lägger fram kost

nadskrävande förslag. samtidigt skall visa hur förslagen kan finansieras 

genom besparingar i form av rationaliseringar och omprövning av på

gående verksamhet inom utredningsområdet. Dessa direktiv har lett till att 

de förslag som numera läggs fram av kommittccr och utredare på ett 

avsevärt bättre sätt än tidigare beaktar prioriteringsaspekter. Statsmakter

nas möjligheter att väga nyttan av förslag till ny eller utökad verksamhet 

mot befintlig verksamhet har därmed ökat. Regeringen kommer därför 

även framdeles att ålägga kommitteer och utredare att redovisa hur even

tuella kostnadskrävandc förslag kan finansieras genom besparingar. 

I 1981 års komplettcringsproposition anförde jag vidare att det. som ett 

led i det fortsatta besparingsarbetet. bör ske en fortlöpande och systema-
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tisk översyn av statliga myndigheters normgil'lzing. Jag tog särskilt upp 

vikten av att detta sker i fråga om normer som grundar sig på allmänt 

hållen ramlagstiftning. De starka krav på begränsning i den kommunala 

sektorns utnyttjande av samhällsresurserna som måste ställas under 

överblickbar tid. ger dessa frågor en viktig roll. I syfte att se över och 

begränsa statlig regelstyrning. normgivning och tillsynsverksamhet till

sattes stat-kommungruppen (Kn 1980: 03) inom kommundepartementet. 

Nu föreslås vidare ändrade handläggningsrutiner hos yrkesinspektionen 

vilka kommer att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för arbets

miljöåtgärder. 

/ .4.3 Besparingsprowammet 

Innan jag översiktligt redovisar besparingsförslagen vill jag något beröra 

de problem som det innebär att entydigt beriikna besparingarnas effekter. 

Ett allmänt problem uppkommer genom att besparingarna kan få åter

verkningar på ekonomins funktionssätt. Större besparingsförslag kan på

verka hushållens disponibla inkomster och därmed indirekt hushållens 

konsumtionsbeteende eller sparande. Även kreditmarknaden och syssel

sättningen kan påverkas. Ju större besparingarna totalt sett är desto större 

blir rimligtvis den samhällsekonomiska effekten. Denna kan i nästa fas i sin 

tur påverka statens inkomster och utgifter. Detta beroende i ett mer 

dynamiskt förlopp kan vara mycket svårt att belysa med någon större 

precision. Det är likväl viktigt att beakta vid avvägningen av budgetpoliti

ken. 
När man skall uppskatta storleken på en statsfinansiell besparing är 

valet av referensnivå viktigt. Enligt min mening bör man som besparing 

endast betrakta åtgärder som resulterar i direkta volymminskningar jäm

fört med gällande regler. Transfereringar styrs t. ex. ofta av rcgelsystcm 

med långtgående automatik. Besparingar uppkommer i dessa fall endast 

genom förändringar i rådande regler. Jag anser däremot inte att utgifts

minskningar till följd av demografiska förändringar eller liknande som 

medför minskad efterfrågan bör ses som besparingar. Detta hindrar givet

vis inte att sådana förändringar kan vara betydelsefulla för utgiftsutveck

lingen. Som exempel härpå kan nämnas det sjunkande sjuktalet som har 

gynnsamma effekter på såväl samhällsekonomin som på statsbudgeten. Av 

samma skäl betraktas givetvis inte heller ökade utbetalningar som endast 

beror på t. ex. demografiska förändringar. t. ex. ökat antal pensionärer. 

som en reform. 

Besparingarnas brutto- och nettoeffekt måste också uppmärksammas. 

Vissa besparingar t. ex. en ökad självrisk inom sjukförsäkringen eller mins

kade räntesubventioner inom boendet påverkar den beskattningsbara in

komsten. Det är i sådana fall rimligt att man som besparing räknar nettoef

fekten. 
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De kassamässiga konsekvenserna av föreslagna regeländringar kan i 

vissa fall uppkomma med eftersläpning jämfört med de reala effekterna. 

Det gäller t. ex. om ytnormerna för småhus ändras. De som skall bygga 

småhus måste omedelbart justera sina planer med hänsyn till de nya 
reglerna för statliga bostadslån. På statsbudgt:ten får detta effekt först niir 

byggprojekten är klara och lånen skall placeras. 

För vissa besparingar ökar besparingseffektcn över tiden. Det gäller 

framför allt vissa förändringar i räntebidragssystemet pä bostadsområdet. 

Som allmän utgångspunkt har jag i kalkylerna beaktat effekten under det 

första hela äret då åtgärden verkar. 

Vissa åtgärder är av tillfällig konjunkturpolitisk karaktär. De utgifter 

som beslutats är framför allt avsedda att mildra effekterna av en svag 

konjunktur. Dessa tillfälliga utgifter faller bort efter något år när konjunk

turen vänder och skall således inte avräknas mot de långsiktiga besparing

arna inom statsbudgeten som är avsedda att minska budgetens strukturella 

obalans. De bör alltså inte ses som någon "reform .. när de sätts in och inte 

heller bör det ses som en besparing när de faller bort. 

Att entydigt bestämma vad som är besparingar inom den statliga inves

teringsverksamheten kan vara svårt. En investering som varaktigt sträcks 

ut i tiden bör räknas som besparing. vilket. som jag skall återkomma till, 

gäller t. ex. oljelagringsprogrammet. Däremot hör en investering som en

dast kortsiktigt skjuts framåt i tiden inte räknas som besparing. Min åsikt 

är att det sålunda krävs mer bestående minskningar i investeringsverksam

heten för att besparingskriteriet skall vara uppfyllt. Ett exempel på en 

sådan besparing är den neddragning av invcsteringsverksamheten som 

beräknas under budgetdepartementets verksamhetsområde. 

Jag vill i detta sammanhang även beröra effekterna av om en viss del av 

de statliga investeringarna eller viss statlig utlåning lyfts ut från statsbud
geten. I sådana fall uppstår en budgetavlastning. Det finns emellertid ingen 

anledning att betrakta detta som en samhällsekonomisk besparing om 

finansieringen fortsättningsvis sker med prioriterade lån eller med stöd av 

statliga kreditgarantier. 

Verksamheten inom socialförsäkringssystemet styrs av statliga beslut 

men redovisningen sker till stora delar utanför statsbudgeten. I de senaste 

långtidsbudgetarna har samspelet mellan statsbudgeten och socialförsäk

ringssystemet belysts. Samhällsekonomiskt har besparingar inom social

försäkringssystemet i princip samma innebörd som besparingar inom bud

geten. Jag anser därför att besparingar inom socialförsäkringssystemet bör 

likställas med direkta budgetbesparingar. 

Finansutskottet har i sin bedömning (fiU 1981/82: ]) av regeringens 

proposition (1981/82: 30) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder beräknat 

de där angivna besparingsåtgärderna till 2.3 miljarder kr. De förändringar 

som beslutats vid riksdagsbehandlingen av propositionen påverkar endast 

marginellt detta belopp. Helårseffekten av besparingarna överensstämmer 
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vidare ungefär med de kassamässiga besparingarna för budgetåret 1982/83. 
Jag kommer i det följande att utgå från utskottets kalkyler. Vid beräkning 

av besparingarnas omfattning bör emellertid bl. a. mot bakgrund av vad jag 

nu anfört ytterligare två poster i regeringens höst proposition hcaktas. 

För det första bör hänsyn tas till besparingar inom rnmen för socialför

säkringssystemet med anledning av riksdagens beslut om ändrade regler 

för fastställande av basbeloppet. Dessa besparingar kan uppskattas till 

sammanlagt 700 a 800 milj. kr. i helårseffekt. För det andra har riksdagen 

på regeringens förslag beslutat om en snabbare avtrappning av folkpensio

närernas extra avdrag. Denna besparing. vars helårseffckt kan skattas till 

I. I miljard kr.. uppstår visserligen pä budgetens inkomstsida. Den är dock 

till sin effekt helt likställd med besparingar på budgetens utgiftssida. Detta 

är uppenbart inte minst med hänsyn till att ett direkt bidrag ibland över

vägts som ett alternativ till det extra avdraget. Ett sådant synsätt överens

stämmer också med vad som gäller i en dd andra länder. t. ex. USA där 

man talar om "skatteutgifter" ("tax expenditures"). Som kommer att 

framgå i det följande är samma synsätt också tillämpligt i andra fall. t. ex. 

vad gäller huvuddelen av de besparingar som föreslås för kommunsektorn. 

Jag övergår nu till att presentera de besparingar som föreslås eller 

aviseras i årets budgetförslag. Resp. föredragande kommer senare vid sin 

föredragning att lämna en mer detaljerad redovisning av besparingsförsla

gen. Som jag själv skall återkomma till föreslas. utöver en neddragning av 

vissa specialdestinerade statsbidrag. olika gencrdla åtgärder som räknat 

på helår minskar kommunernas och landstingen•; finansiella utrymme med 

ca 3 miljarder kr. Effekten för budgetåret I %2/83 kan beräknas till 1.5 
miljarder kr. 

Helårseffekten av besparingsiitgärderna. inkl. de nämnda ätgärderna 

avseende kommunsektorn och de av riksdagen under hösten beslutade 
besparingarna. uppgår. som framgår av följande sammanställning till ca 

13,4 miljarder kr. Bcsparingseffekten för budgetåret 1982/83 kan beräknas 

till knappt 9.7 miljarder kr. 

Beloppen i sammanställningen är avrundade till närmaste tiotal milj. kr. 

Jag vill understryka de osäkerheter som gäller den exakta beräkningen av 

enskilda bcsparingspostcr. 

Av de nämnda beloppen beräknas ca 800 milj. kr. både vad avser helår 

och budgetåret 1982/83 falla på ATP-systemet. På samma sätt faller knappt 

290 milj. kr. av besparingarna inom arbetsmarknadsdepartementets områ

de vad avser arbetslöshetsförsäkringen på socialförsiikringssektorn. 

Till dessa besparingsbelopp bör läggas de besparingar som följer av en 

tillämpning av det s. k. huvudförslaget för bl. a. statliga myndigheters 

förvaltningskostnader, de skärpta reglerna vid utbetalning av statsbidrag 

samt den begränsade priskompensationen för vissa bidragsanslag. Bespa

ringscffekten till följd av dessa åtgärder kan budgeti\ret 1982/83 beriiknas 

till totalt ca 400 milj. kr. 
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Tabell I. Besparingarna fördelade på hurndtitlar 
(Milj. kr.) 

Huvudtitel/område Besparing (milj. kr. l 

Helår Budgetån:t 1982/83 

Prop. 1981/82: 30 4100 3800 
Kommunsektorn. genert!lla åtgärder 3000 1500 

J11stitied<'purteme11tl't 140 90 
varav 

rättshjälp (50) 1301 

Utrikesdepartemc11tl't 40 40 

T11ta/j(irs1 ·arsområde t 150 300 

Socialdepurtemenlel 1880 I 060 
varav 

sjukförsäkring (1400) (650) 
tandvårdsförsäkring (200) (200) 
bidrag till företagshälsovård ()50) 180) 

Komm11nikationsdepartementet 150 130 

t"konomi- och budgetdepartementen 200 150 
varav 

statlig lokalförsörjning 1100) (100) 
lönekostnader vid viss omskolning och 
omplacering (90) (50) 

U1hildning.1·deparleme11tet 1230 1230 
varav 

skolan (74()) (770) 
studiestödet (300) (260) 

Jordhruk.1·depar/1•111entet 70 60 

Ha11delsdepartemente1 430 430 
varav 

oljelagring (400) 1400) 

Arbetsmarknadsdepartementet 780 780 
varav 

arbetslöshetsförsäkring (520) (520) 
förkortning av beredskapsarbeten 180J 180) 
tilläggsbidrag till kommuner för 
beredskapsarbeten 160) ((10) 

Bostadsdepartement1'I 1200 

Industridepartementet 70 70 

K1J1111111111departementet 20 20 

Totalt ca 13400 9700 

59 

Inom justitiedepartementets vmräde föreslås besparingar på samman

lagt 135 milj. kr. Den största besparingen, ca 50 milj. kr., avser rättshjäl

pen. Vidare föreslås besparingar inom polisviiscndet på ca 30 milj. kr. 

Inom utrikesdepartementets omrade redovisas förändringar som inne

bär att belastningen på statsbudgeten minskar med ca 38 milj. kr. Vidare 

har rutinerna för utbetalning av internationellt utvecklingsbistånd setts 

över. Räntebesparingarna till följd av denna översyn kommer att uppgå till 
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minst 40 milj. kr. Detta belopp har upptagits under den tidigare redovisade 

besparingen till följd av skärpta utbetalningsregler. 

Inom tota(för.warsomrlidet bör den ekonomiska inriktning som gäller för 

arbetet med totalförsvarspropositioncn beaktas i detta sammanhang. Den

na inriktning innebär att den besparing om 300 milj. kr. som har beslutats i 

statsbudgeten för budgetåret 1981/82 beräknas ligga kvar under budgetåret 

1982/83. På sikt bör dock helårseffektcn, såsom har angivits av 1978 års 

försvarskommitte, nu inte beräknas högre än till ca 150 milj. kr. Den lägre 

helårseffekten hänger samman med en successiv utbyggnad av civilförsva

ret och hälso- och sjukvården i krig. 

Inom socialdepartementets omräJe kommer i särskild proposition sena

re under riksmötet att föreslås att ökad självrisk införs inom sjukförsäk

ringen. Besparingen beräknas medföra en minskad kostnad för sjukförsäk

ringen om ca 2 000 milj. kr. då hänsyn tagits till kostnaden för ett högrisk

skydd. Därav faller 15%, ca 300 milj. kr., på statsbudgeten. Besparingen 

kan, efter det att hänsyn tagits till skattebortfall för staten, beräknas till 

1400 milj. kr. för helår räknat. Budgetåret 1982/83 beräknas spareffekten 

bli 650 milj. kr. Vidare kommer senare under innevarande riksmöte att 

föreslås att 200 milj. kr. sparas på tandvårdsförsäkringen. Ca 150 milj. kr. 

på helt år räknat beräknas sparas genom att bidraget från sjukförsäkringen 

till företagshälsovården minskas. Övriga besparingar inom socialdeparte

mentets område kan beräknas uppgå till drygt 130 milj. kr. räknat på helår. 

Förslag kommer senare under detta riksmöte att lämnas om hur bl. a. de 

här nämnda åtgärderna i sin helhet kan tillgodoföras statsbudgeten. 

Inom kommunikationsdepartementets omräde föreslås besparingar om 
sammanlagt 145 milj. kr. Besparingarna har inte riktats mot affärsverkens 

investeringar. I övrigt berörs de flesta av departementets områden av 

besparingarna. 
Inom ekonomidepartementets område föreslås besparingar om drygt 3 

milj. kr. varav huvuddelen avser besparingar vid statistiska i..:entralbyrån. 

Inom budf{etdepartementets område beriiknas för nästa budgetår utgif
terna för byggnadsarbeten för statlig förvaltning uppgå till i.;a 200 milj. kr., 

vilket innebär en minskning med ca 125 milj. kr. i förhållande till inneva

rande budgetår. Investeringarna bedöms även på längre sikt kunna begrän

sas oi..:h därmed medföra en bestående besparing av storleksordningen 100 

milj. kr. 
P{i det statliga personalpolitiska området föreslås besparingar på 94 milj. 

kr. Besparingen görs på anslaget lönekostnader vid omskolning och ompla

cering genom att kostnaderna för arbetsvår<lsåtgärdcr för kommunalt an

ställda med statligt reglerade tjänster förs över på kommunsektorn. 

Inom utbi/Jningsdepartementets område föreslås besparingar om sam

manlagt I 230 milj. kr. Ca 740 milj. kr. avser skolområdet. Av detta belopp 

har riksdagen redan i särskild ordning fattat beslut om drygt 500 milj. kr. 

Detta gäller bl. a. förändringen av gymnasieskolans utformning samt att en 
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ökning av förstärkningsresursen enligt läroplan 80 för grundskolan inte 

genomförs. Ca 300 milj. kr. avser besparingar och effektiviseringar inom 

studiestödssystemet. Därutöver har vissa ytterligare besp<tringar gjorts 

som utnyttjats för andra satsningar inom utbildningsområdet. 

Inom jordbruksdepartementets område föreslås besparingar på drygt 70 

milj. kr. Beloppet fördelas på ett flertal poster och berör bl. a. rationalise

ringsstödet till jordbruket, skördeskadeskyddet, anslaget för miljöskydds

teknik. stöd till säkerhetsutrustning på tiskefartyg, slopad restitution av 

bensinskatt samt verksamheten vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Inom handelsdepartementets omrilde komer senare under riksmötet 

förslag att lämnas om ändrad finansiering och utsträckning i tiden av det 

statliga oljelagringsprogrammet i syfte att bl. a. minska utgifterna för in

lagring av råolja m. m. I samband med detta kommer förslag att lämnas på 

hur besparingen skall tillgodoföras statsbudgeten. Besparingen under bud

getåret !982/83 liksom helårseffekten kan uppskattas till 400 milj. kr. 

Besparingarna i övrigt inom handelsdepartementets område kan beräknas 

till ca 30 milj. kr. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets nmråde uppgår besparingarna till 

780 milj. kr. i helårseffekt. Den största enskilda posten är hänförlig till 

vissa förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen. Besparingen på denna 

uppgår till 520 milj. kr. varav knappt 290 milj. kr. är hänförliga till social

försäkringssektorn. Förslag om denna förändring kommer att läggas fram 

under våren 1982. Om arbetslöshetskassorna på sikt skulle behöva höja 

egenavgiften för att kompensera det sänkta statsbidraget kommer bespa

ringseffekten netto att reduceras något. Andra större besparingar erhålls 

genom en förkortning av anvisningstiden för beredskapsarbete inom tjäns

tesektorn (80 milj. kr.), reducerat tilläggsbidrag för beredskapsarbeten (58 

milj. kr.) samt rationaliseringar inom arbetsmarknadsutbildningen (50 milj. 

kr.). 
Inom hostad.~departementets område föreslås åtgärder för att begränsa 

storleken på nybyggda småhus med statliga lån. Förändringarna syftar 

också till en förenkling av bestämmelserna. Förslaget medför en besparing 

på statsbudgeten pa ca 70 milj. kr. Vidare bereds inom regeringskansliet 

förslag om förändrad inriktning av bostadssubventionerna. Förslag kom
mer att läggas fram under våren 1982 och avses träda i kraft fr. o. m. den I 

januari 1983. Utgångspunkten är att statsbudgeten skall förstärkas med 

I 200 milj. kr. inkl. nyssnämnda besparing. Förslaget kan komma att berö

ra såväl budgetens utgiftssida som dess inkomstsida. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att vissa besparingar på bostadsområ

det. som jag tidigare nämnt, växer över tiden. Sålunda blir effekten av 

tidigare beslutade besparingar drygt 350 milj. kr. större under budgetåret 

1982/83 än under innevarande budgetår. 

Inom industridepartementets område föreslås besparingar uppgående 

till sammanlagt ca 70 milj. kr. budgetåret 1982i83. Därtill kommer en 
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neddragning på 130 milj. kr. av statens vattcnfallsverk investeringar. Den

na neddragning är dock inte av bestående karaktär. Besparingarna om 70 

milj. kr. hänför sig till ett stort antal anslag. De största enskilda posterna är 

utebliven pris- och löncomräkning för regionalpolitiska anslag och slopan

de av kreditstöd vid försäljning inom landet. 

Inom kommundepartementets område föreslås besparingar inom läns

styrelsernas verksamhetsområde om sammanlagt 17 milj. kr. 

Efter denna departemcntsvisa redovisning övergår jag nu till en allmän 

översikt av inriktningen av besparingsåtgärderna. 

Riksdagen har tidigare på regeringens förslag fastställt län,::siktiga rikt

linjnfiir besparingsarhetet. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: 

- Produktionen av offentliga tjänster måste effektiviseras. Åtgärder måste 

vidtas för att ytterligare effektivisera och begränsa statsförvaltningen. 

- Generella subventioner måste begränsas. vissa bidragssystem ses över i 

syfte att göra dem mer selektivt inriktade och möjligheterna prövas att 

införa ökade inslag av självrisk i socialförsäkringssystemet. 

- Transfereringar till kommunerna begränsas. 

- Möjligheterna bör övervägas att senarelägga och i tiden striicka ut 

statliga investeringar och investeringsprogram. 

Härutöver gäller allmänt att automatiken i statsbudgeten måste begrän

sas och att statliga myndigheters normgivning bör bli föremål för en fortlö

pande och systematisk översyn. 

Av de nya besparingar som redovisats i den tidigare sammanställningen 

kan drygt 620 milj. kr. hänföras till besparingar avseende myndighetsl'erk

samhet och produktion m· statliga (jiinster och l'tlror. Drygt 75 milj. kr. 
avser taxe- och avgiftshöjningar. Återstående belopp avser i allt väsentligt 

effektiviseringar. systemförändringar och ambitionsnivåförändringar. dvs. 

åtgärder för att effektivisera och begränsa statsförvaltningen. Besparingar 

som följer av tillämpningen av huvud~iltcrnativet är i stort sett hänförbara 

till denna grupp. Inräknas dessa besparingar kan de totala besparingarna 

avseende myndighetsverksamhet och produktion av statliga tjänster anges 

till ca 840 milj. kr. 

Drygt 3 860 milj. kr. av besparingarna hänför sig till minskade tra/l.\fere

ringar orh bidrag till andra sektorer iin kommunsektorn. Till denna grupp 

bör härutöver föras de besparingar som uppkommit genom att den med

givna priskompensationen på vissa bidragsanslag understiger inflationen. 

Av besparingarna avser ca 2 080 milj. kr. socialförsäkringsscktorn varav ca 

1400 milj. kr. resp. 200 milj. kr. avser ökad självrisk inom sjukförsäkringen 

och tandvårdsförsäkringen. Knappt 290 milj. kr. beror på minskade stat

liga insatser inom arhetslöshetsförsiikringen. Av besparingarna i övrigt 

avser ca 1485 milj. kr. sänkt subvcntionsgrad i biJragssystcm eller helt 

avskaffande av bidrag medan ca 145 milj. kr. avser ökad selektiv inriktning 

av bidragssystem och ökad självrisk i bidragssystem. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 63 

Jag kommer i det följande att föreslå generella åtgärder som minskar 

kommunscktvrns finansiella utrymme med omkring 3 000 milj. kr. år 1983. 

Kommuner och landsting berörs härutöver även av de tidigare departe

mentsvis redovisade besparingarna. För kalenderåret 1983 innebär de åt

gärder som i detta sammanhang aktualiseras för första gången att den 

kommunala verksamheten berörs av minskningar i specialdestinerade 

statsbidrag om tillhopa närmare 600 milj. kr. Av dessa är ca 190 milj. kr. 

direkt kopplade till minskning i den kommunala verksamhetsvolymen. 

Huvuddelen rör utbildningsområdet. Riksdagen har tidigare fattat beslut 

om vissa åtgärder som rör kommunsektorn och som innebär besparingar 

på statsbudgeten. Det gäller bl. a. besluten om återställande av klassmedel

tal i grundskolans mellanstadium till 1975/76 års nivå, om ny timplan i 

gymnasieskolan och om att en ökning av förstärkningsresurs enligt läro

plan 80 för grundskolan inte genomförs. Effekten av dessa ågärder som till 

en avgörande del innebär minskning av den kommunala verksamhetsvoly

men uppgår till drygt 700 milj. kr. i besparing på statsbudgeten budgetåret 

1982/83. Bland nu aktualiserade besparingar utanför skolområdet kan näm

nas förslagen om minskning av tilläggsbidraget för beredskapsarbeten och 

en frysning av bussbidragen. Sammantaget uppgår de för helt år redovi

sade besparingarna vad avser specialdestinerade statsbidrag till kommun

sektorn till drygt 950 milj. kr. i effekt på statsbudgeten. 

Av de nya besparingarna är drygt 300 milj. kr. hänförbara till regelsy

stemförändringar i statlig 11tlå11i11g.n·erksamhet. Merparten avser bespa

ringar genom effektivisering inom studiestödsområdet. 

Slutligen avser ca 580 milj. kr. senareläggning och utsträckning av tiden 

av statliga investeringar och im·esteringsprogram varav ca 400 milj. kr. är 

hänförbara till den nämnda förändringen av oljelagringsprogrammet. 

Jag har nu redogjort för de besparingar som tas upp i årets budgetförslag. 
Jag kommer senare vid min anmälan av särskilda frågor att närmare 

behandla olika åtgärder för att förstärka budgetens i r. koms t sida. 
Jag vill emellertid redan nu redovisa de samlade budgeteffekterna av 

åtgärderna. 

Skatterna och avgifterna på olja och bensin föreslås öka med 75 kr./m3 

resp. 7 öre/liter fr. o. m. I april 1982. Statens inkomster beräknas härige
nom öka med totalt ca 1 500 milj. kr. Av beloppet ut'gör ca 1 000 milj. kr. en 

budgetförstärkning medan ca 500 milj. kr. utgörs av avgifter som tillförs 

oljeersättnings-. energiforsknings- och oljeprospekteringsfonderna. 

För att förstärka budgeten under budgetåret 1982/83 kommer senare att 

föreslås att vissa affärsverk skall åläggas extra avskrivningar och/eller 

extra inleveranser av överskottsmedel i syfte att förstärka statsbudgeten. 

Budgetförstärkningen till följd av dessa åtgärder kan beräknas till ca 800 
milj. kr. 

Senare under riksmötet kommer i särskild proposition att lämnas förslag 

om ändrad finansiering och utsträckning i tiden av det statliga oljelagrings-
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programmet. Utöver den besparingseffekt som jag tidigare redogjort för 

erhålls under budgetåret 1982/83 en positiv finansiell effekt av storleksord

ningen 600 milj. kr. 

Inkomstförstärkningen på statsbudgeten till följd av nu nämnda åtgär

derna kan beräknas till 2 400 milj. kr. 

I detta sammanhang vill jag också nämna att förslag lämnas att överföra 

försäkringskassornas fonder till staten. Därigenom uppkommer en min

skad belastning med 475 milj. kr. på anslaget till sjukförsäkringen. 

Jag vill slutligen nämna att ett förslag om skatt på ljud- och videokasset

ter bereds inom regeringskansliet. Förslaget beräknas ge en viss inkomst

förstärkning. 

Vidare vill jag avisera att jag anser att en förkortning av kredittiderna för 

skatteinbetalningarna när det gäller skatterna på olja och bensin framstår 

som angelägen. Kredittiderna är väsentligt längre än de som i allmänhet 

tillämpas inom den indirekta beskattningens område. Jag avser därför att 

så snart som möjligt föreslå regeringen de författningsändringar som be

hövs för att förkorta kredittiderna. 

Det är enligt min mening också angelägei att de olika frågor som har 

samband med uppbörden av mervärdeskatt vid importen ses över. Jag 

avser att i samråd med chefen för handelsdepartementet så snart som 

möjligt ta upp dessa frågor till behandling i regeringen. Jag räknar med att 

detta kan ske redan under det första kva11alet 1982. 

Jag har tidigare redogjort för de riktlinjer som gällt vid hudgetprövningen 

i 1982 års budgetproposition. Dessa innebär bl. a. att inga förslag om 

bestående utgiftsåtaganden läggs fram såvida de inte finansieras genom 
omprioriteringar eller besparingar utöver vad som krävs för att uppnå 

sparmålet. Genom sådana omprioriteringar och besparingar har ett begrän

sat utrymme kunnat skapas för ökade insatser inom ett fåtal särskilt 

angelägna områden. 

Bl. a. föreslås ytterligare insatser för att fiirstiirka skattekontrollen och 

därmed öka statens inkomster. Ett nytt datasystem införs till hjälp för 
mervärdeskatteenheterna inom länsstyrelserna. Dessa erhåller också per

sonella förstärkningar. Skattekontrollen förstärks vad gäller svårkontrol

lerade deklarationer genom ökade insatser för den kvalificerade revi

sionen. Detta innebär även förbättrade möjligheter ait biträda i kampen 

mot den ekonomiska brottsligheten. I detta syfte för~tärks också polisen 

med fyra tjänster för kvalificerade ekonomer. 

Beläggningen inom kriminalvårdens anstalter och häkten har fortsatt att 

öka under år 1981. Två nya lokalanstalter kommer att tas i bruk under 

budgetåret 1982/83. Vidare kommer tidigare stängda anstaltsavdclningar 

att temporärt öppnas. Sammanlagt ökas kriminalvårdens resurser med 

knappt 30 milj kr.. vilket bl. a. inkluderar 80 nya tjänster. 

För att bekämpa missbruket av alkohol och narkotika kommer bl. a. i en 
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särskild proposition att föreslås att 10 milj. kr. satsas bl. a. på upplysning 

och på förstärkning av tullens resurser. 

Vidare föreslås en utbyggnad av pensiontillskotten med två procenten

heter för ålderspensionärer. änkor och förtidspensionärer. Kostnaderna 

inkl. effekterna på inkomstskatten till följd av ökade extra avdrag kan 

beräknas till ca 300 milj. kr. varav 200 milj. kr. hänför sig till ökade 

pensionstillskott. 

Ytterligare insatser om sammanlagt ca 33 milj. kr. föreslås för att för

bättra de handikappades situation. I detta inryms bl. a. en höjning av 

handikappersättningen. 

Satsningen på.forskning fortsätter. Sammanlagt anvisas för reformer ca 

80 milj. kr. varav ca 12 milj. kr. utgör omfördelning inom utbildningshu

vudtiteln. Huvuddelen av satsningen som görs är inte bunden till speciella 

projekt. 

Skogsvårdsm·g(ften föreslås bli sänkt från 0.6 % till 0.5 % den I juli 

1982. Inkomsterna minskar därigenom med knappt 60 milj. kr. 

Förslag kommer senare att framläggas om åtgärder mot försurning av 

mark och vatten med bl. a. förslag om ett flerårigt kalkningsprogram för 

sjöar och vattendrag. 

Förslag om en höjning av dagpenningk/asser inom arbetslöshetsförsäk

ringen och 11tbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen kommer 

senare att läggas fram. Kostnaderna för förbättringarna kan brutto beräk

nas till totalt ca 255 milj. kr., varav ca 115 milj. kr. på statsbudgeten. 

Nettokostnaden. efter hänsyn till skatteeffekten. blir lägre. 

För att undvika flaskhalseffekter m. m. har smärrre volymtillskott fått 
accepteras på några få områden. Som ett exempel på detta kan nämnas att 

försäkringsrätterna tilldelats 5 milj. kr. för att kunna avarbeta balanser. Jag 

bedömer att summan av dessa volymtillskott inte överstiger 50 milj. kr. 
Kostnaderna för de nu nämnda insatserna inom mycket prioriterade 

områden kan uppskattas understiga 900 milj. kr. Avräknas dessa utgifter 

från de tidigare redovisade besparingarna kommer nettobesparingarna att 

uppgå till mer än väl 12 miljarder kr. 

Som jag nyss nämnt bereds inom regeringskansliet ett förslag om skatt 

på ljud- och videokassetter. Inkomstförstärkningen ger utrymme bl. a. för 

vissa insatser på musik-. film- och bildområdena. 

1.4.4 Det aktuella budgetläget 

I samband med det ekonomisk-politiska åtgärdspaket som regeringen 

framlade hösten 1981 föreslogs en tidigareläggning av vissa besparingsåt

gärder som ursprungligen planerats till budgetåret 1982/83. De direkta 

besparingarna på budgetens utgiftssida till följd av de i denna proposition 

föreslagna åtgärderna beräknas kassamässigt uppgå till ca I miljard kr. för 

innevarande budgetår och ca 2,3 miljarder kr. för budgetåret 1982/83. 

Dessutom föreslogs en viss begränsning av folkpensionärernas extra av-

5 Riksdagen /98/i82. I sam/. nr J(JO. Bilaga i och 2 
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drag. vilken kassamässigt för budgetåret 1982/83 beräknas ge en budgetför

stärkning om 800 milj. kr. lnkl. förslagen i det nu aktuella budgetförslaget 

erhålls en budgetförstärkning för budgetåret 1982/83 om drygt 8.5 miljarder 

kr. Vidare föreslås. som jag nyss redovisat. inkomstförstärkningar om 

inemot 2.5 miljarder kr. Saldoförbältringcn till följd av dessa åtgärder kan 

alltså uppskattas till ca 11 miljarder kr. 

I april 1981 träffades en överenskommelse mellan centerpartiet. folkpar

tiet och socialdemokraterna om grunderna för en inkomstskattereform. I 

början av juni 1981 tillsattes en expertgrupp med företrädare för de båda 

regeringspartierna och socialdemokraterna för att utarbeta ett konkret 

förslag. Expertgruppen har nyligen redovisat sitt resultat i en departe

mentspromemoria (Ds B 1981: 16 Reformerad inkomstbeskattning) som 

f. n. rcmissbehandlas. Avsikten är att våren 1982 framlägga en proposition. 

I avvaktan härpå har prognosen avseende inkomstskatten baserats på 

oförändrade skatteregler. Eftersom avsikten är att omläggningen skall 

finansieras bör statsbudgetens inkomster sammantaget inte förändras till 

följd av omläggningen. bortsett från att kassamässiga förskjutningar kan 

tänkas uppstå beroende på val av finansieringsmetod m. m. Jag avser 

återkomma i 1982 års kompletteringsproposition till denna fråga och de 

justeringar som måste göras för de av omläggningen berörda inkomsttit

larna. 
För det närmast förllutna budgetåret uppgick budgetunderskottet till 60 

miljarder kr. Kalkylerna för innevarande budgetår pekar på en ökning av 

underskottet till drygt 78 miljarder kr. För budgetåret 1982/83 innebär 

budgetförslaget trots den ovan nämnda budgetförstärkningen ett under
skott om inemot 83 miljarder kr. 

Tabell 2. Statsbudgetens utnckling budgetåren 1980/81-1982/83 
( Miljan.lcr kr.) 

Absolut niva Förändring till 

1980/81 1981/82 1982/83 1981/82 1982/83 

Inkomster 155,3 159.4 169,0 + 4.1 +9.<i 
Utgifter exkl. 
sl<ltsskuldräntor 191.5 207,8 212,2 + 16.3 +4,4 

Saldo exk/. 
.1 w tssku/drii ntor -36,2 -../il . ../ -../3.2 -12.2 +5.2 
Statsskul<lräntor 23.ll 29.8 39.4 Hi.ll +9.6 

Saldo inkl. 
statsskuldriintor -60,0 -78,2 -112,6 -18,2 -4.4 

För budgetåret 1981/82 kan konstateras att budgetunderskottet jämfört 

med föregående budgetår ökar med drygt 18 miljarder kr. Orsaken till 

denna kraftiga saldoförsämring är bl. a. den mycket låga tillväxten av 

statens inkomster - ca 4 miljarder kr. I förra årets budgetproposition 

behandlade jag lllförligt skälen hiirtill. Samtidigt ökar utgifterpa med drygt 
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22 miljarder kr. varav statsskuldräntorna svarar för 6 miljarder kr. Den 

kraftiga utgiftstillväxten är i hög grad en effekt av de automatikbindningar 

som finns i utgifterna. Sålunda kan nämnas att av utgiftstillväxten exkl. 

statsskuldräntor - drygt 16 miljarder kr. - svarar utgifterna avseende 

folkpensioner för 3,5, försvaret för drygt 1.5, räntebidrag till bostäder för 

drygt 1,5 samt det internationella utvecklingsbiståndet för drygt I miljard 

kr. 

Trots de budgetförstärkande åtgärder som föreslås för budgetåret 1982/ 

83 och den starka återhållsamhet som i övrigt varit vägledande i årets 

budgetförslag beräknas budgetunderskottet således öka med inemot 4,5 

miljarder kr. jämfört med innevarande budgetår. Denna saldoförsämring 

inträffar trots att inkomsterna ökar med 6 % och utgifterna exkl. stats

skuldräntor med endast drygt 2 %. 1 nominella belopp innebär detta att 

inkomsterna ökar med ca 9.5 miljarder kr. och utgifterna exkl. statsskuld

räntor med inemot 4.5 miljarder kr. Försämringen av budgetsaldot beror 

på statsskuldräntornas kraftiga ökning - drygt 9,5 miljarder kr. I samman

hanget bör beaktas att föreslagna besparingsåtgärder i flera fall inte slår 

igenom med full effekt förrän efter budgetåret 1982/83. 

Tabell 3. Statsinkomsternas utveckling budgetåren 1980/81-1982/83 
(Miljarder kr.) 

Inkomstslag Absolut nivå Förändring till 

1980/81 1981/82 1982/83 1981/!C 1982/83 
Inkomstskatt 34.1 31.8 34.7 -:u +2.9 
Socialavgifter 33.9 31.0 31.0 -2.9 () 

Mervärdeskatt 37.3 38,2 40.5 +0,9 +2.3 
Övriga skatter på 
varor och tjänster 
m.m. 29.5 31.9 33,9 +2.4 +2,0 
Övriga inkomster 20.5 26.5 28.9 +6.0 +2.4 

Summa inkomster 155,3 159,4 169,0 +4,1 +9,6 

Av statsinkomsternas ökning om drygt 9 miljarder kr. svarar den statliga 

inkomstskatten för 2.9. mervärdeskatten för 2.3. skatter på varor och 

tjänster för 2,0 och övriga inkomster för 2.4 miljarder kr. Av inkomstskat

tens ökning är 1.5 miljard kr. hänförlig till de förslag till begränsningar av 

det finansiella utrymmet inom kommunsektorn som jag strax återkommer 

till. Vidare bör nämnas de ökade inkomster från bensin- och energiskatt -

ca I miljard kr. - som uppstått till följd av de förslag till höjningar jag nyss 

nämnt. Även de ökade inleveranserna från affärsverken - ca 0.8 miljard 

kr. - bör nämnas i detta sammanhang. Exkl. dessa förslag skulle inkoms

ternas tillväxt således ha begränsats till drygt 6 miljarder kr. 

För en närmare genomgång av de faktorer som lett fram till nu beräknad 

inkomstökning hänvisar jag till den sammanfattande inledningen i riksrevi

sionsverkets skrivelse som innehåller beräkningar av inkomsterna under 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 (bilaga 2.1 ). Jag återkommer dessutom vid 

KurtonR: S. 78. raderna 11 och 12 Står: år 1983 - - - förskottt:t niimnda år. Rättat 
till: åren 198J och 1984 - - - förskott och slutavräkning nämnda iir. 
raderna 29 och 30 Står: Bestämmande - - - 198J - -- - förskott som -
- - 1984. Rättat till: Skattesats bestäms - - - 1983 och 1984 - - -

förskott och slutavräkning som - - - 1985 
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min anmälan av avsnittet Särskilda frågor till de justeringar av verkets 

beräkningar som jag vill göra. 

Tendenserna i budgetens utgiftsutveckling till budgetåret 1982/83 kan 

kort karaktäriseras på följande sätt. Utgiftsökningen exkl. statsskuldräntor 

uppgår till inemot 4,5 miljarder kr. Fyra av statsbudgetens stora utgil'tspos

ter. nämligen folkpensionerna, försvaret, utvecklingsbiståndet samt utgif

terna för räntebidrag ökar därvid med drygt 5 miljarder kr. Det utgiftsom

råde som avser näringspolitiken beräknas minska med inemot 2 miljarder 

kr. 

1.5 Utblick mot budgetåret 1983/84 

Jag vill efter denna genomgång av 1982/83 års budget något beröra 

uppläggningen av budgetpolitiken inför budgetåret 1983/84. 

Tillförlitliga kalkyler för budgetåret 1983/84 föreligger av naturliga skäl 

inte ännu. Allmänt sett torde dock gälla att statsinkomsternas tillväxt i 

absoluta tal inte blir sådan att den motsvarar den automatiska ökningen av 

statsutgifterna. Även detta budgetår torde en snabb ökning av statsskuld

räntorna innebära att budgetsaldot i nominella tal försämras. De bespa

ringsåtgärder som nu vidtagits bör dock leda till att utgifternas tillväxt dras 

ned. Den automatiska saldoförsämringen bör med andra ord ha minskat i 

storlek. Dock kvarstår bedömningen att en ytterligare saldoförsämring 

knappast kan undvikas om inte medvetna budgetpolitiska åtgärder vidtas. 

Finanspolitiken måste inriktas på att minska sparandeunderskottet i den 

statliga sektorn. Detta kan t1stadkommas genom ökade inkomster eller 

minskade utgifter. När det gäller inkomsterna mäste ökningen. som jag 

tidigare framhållit, framför allt ske genom att tillväxten i ekonomin främ

jas. 

För att minska sparandeunderskottet är det emellertid framför allt nöd

vändigt att hålla tillbaka de statliga utgifternas ökningstakt. Ett sparmal 

bör uppställas iiven för budgetåret 1983/84. Storleken på detta kan dock 

f. n. inte pre<.:iseras. Kommande besparingar bör i sin helhet presenteras i 

1983 års budgetproposition om inte den allmänna ekonomiska utveckling

en motiverar annat. Det är i första hand inom ramen för den årliga budget

processen som statsmakterna ges möjligheter att på ett planmässigt sätt 

oc:h i ett långsiktigt perspektiv göra avvägningar mellan olika besparingsal

ternativ. 

De långsiktiga riktlinjer för bt:sparingsarbetet som godkänts av riksda

gen ligger fast. Inom stora delar av den statliga o<.:h statsunderstödda 

sektorn är verksamheten av sådan art att en omställnings- och ncdskär

ningsprocess tar lång tid att förbereda och genomföra. Det bör i detta 

sammanhang betonas att värdefulla erfarenheter vunnits av de senaste 

årens besparingsarbctc. Vidare kommer flera redan beslutade besparingar 

att vaka dämpande på utgiftsautomatikt:n även på längre sikt. Min avsikt 
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är att i 1982 års kompletteringsproposition redovisa effekterna av vidtagna 

besparingar i ett sådant längre perspektiv. 
Ett viktigt inslag i utgiftspolitiken framöver måste också vara att myn

digheterna anpassar sitt planerings- och budgetarbete till att resurstilldel
ningen kommer att minska. I de årliga anvisningar för myndigheternas 

anslagsframställningar för budgetåret 1983/84, som inom kort kommer att 

utfärdas, bör förutsättas att det s. k. huvudförslaget tillämpas även för 

detta budgetår. Jag vill vidare erinra om de riktlinjer som gäller för de 
långtidsbedömningar som myndigheterna skall redovisa i sina anslagsfram

ställningar. För myndighetsanslag och liknande anslag skall därvid såsom 

planeringsram gälla att anslagen successivt minskar realt med sammanlagt 
minst 10 % under den närmaste femårsperioden. Nedskärningen bör kun

na ske både genom successiva rationaliseringar och genom större föränd

ringar vid ett eller ett par tillfällen. För övriga anslag, dvs. huvudsakligen 

transfereringar till hushåll. kommuner och företag, skall myndigheterna 

redovisa vilka förändringar i verksamheter och stödformer m. m. som bör 

kunna göras under perioden samt vilka statsfinansiella konsekvenser de 

föreslagna förändringarna för med sig. 

Riksdagen (KU 1981/82: 10. rskr 1981/82: 25, SFS 1981: 1097) har beslu

tat att riksdagsordningen ändras. så att det krav som nu finns i RO 3 kap. 

2 §,att propositioner med förslag om nytt eller väsentligt höjt anslag också 

skall innehålla en uppskattning av framtida kostnader för det ändamål som 

förslaget avser. utvidgas till att gälla även sådana propositioner som inne
håller riktlinjer för viss stats verksamhet (RF 9 kap. 7 § ). 

Som motiv för ändringen i riksdagsordningen anförs vad som sägs i 
finansutskottets yttrande (Fi U 1980/81: 6y) om bättre beslutsunderlag för 

principbeslut i riksdagen. Finansutskottet anför i sitt yttrande att det torde 

finnas en rad exempel på riksdagsbeslut om riktlinjer för viss statsverk
samhet som fått mycket betydande kostnadskonsekvenser, utan att dessa 
närmare redovisats i propositionen och inte heller klarlagts vid beredning
en i riksdagen. Detta bör enligt finansutskottet inte accepteras. Noggranna 
kostnadsuppskattningar är nödvändiga för att ett förslag skall anses till
räckligt berett. 

Den av riksdagen beslutade ändringen av riksdagsordningen träder i 
kraft den I juli 1982. De nya bestämmelserna måste beaktas vid förberedel
serna till det budgetarbete som startar inom regeringskansliet under hösten 

1982. Jag förordar att sådana åtgärder vidtas för arbetets bedrivande inom 
regeringskansliet att även förslag om ändrad eller ny lagstiftning av 

riktlinjekaraktär så långt som möjligt redovisar tillförlitliga kostnadsbe

dömningar. 

1.6 Den kommunala sektorn 

Den kommunala sektorns växande betydelse för möjligheterm1 att nå 
samhällsekonomisk balans har under de senaste åren alltmer kommit i 
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blickpunkten. Statsmakterna har successivt skärpt kraven på denna sektor 

som ett led i den politik vilken skall föra fram till samhiillsekonomisk 

balans. Under år 1981 har statsmakterna fattat beslut om både finansiella 

och reala åtgärder för att anpassa den kommunala sektorns utveckling till 

de samhällsekonomiska förutsättningarna. 

Riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om kom

munalekonomiska frågor inför år 1982 (prop. 1980/81: 116. FiU 1980/81: 31. 

rskr 1980/81: 290) innebär att kommunsektorns finansiella nettoutrymme 

för detta år begränsas med närmare två miljarder kr. Till helt avgörande del 

är dessa åtgärder av generell karaktär och fördelas relativt jämnt på enskil

da kommuner och landstingskommuner. Dessa åtgärder följdes upp genom 

riksdagens beslut om de riktlinjer för utvecklingen av de kommunala 

verksamheterna som föreslogs i kompletterings propositionen ( prop. 1980/ 

81: 150 bil. 2 s. 26-32. FiU 1980/81:40. rskr 1980/81:4201. 

Resultatet av det kommunala budgetarbetet för år 1982 kan nu över

blickas. Budgetarna innebär en kraftig dämpning av volymökningen och 

begränsade höjningar av skattesatserna. Kommunernas sammantagna vo

lymökning synes kunna närma sig del av statsmakterna uppställda målet ca 

I % medan den genomsnittliga ökningen för landstingskommunerna kan 

komma att uppgå till omkring 2 C:1· trots att iiven dessa dragit ned avsevärt 

på ökningstakten. 

Jag tar nu upp de åtgärder som bör vidtas på det kommunala området för 

år 1983 i syfte att begränsa expansionsutrymmet. Som jag tidigare har 

framhållit är dessa också ett kd i besparingarna på statsbudgeten budget

året 1982/83 och därefter. Jag vill först nämna att jag och chefen för 

kommundepartementet i dessa frägor haft överläggningar med företrädare 

för kommuner. landstingskommuner och kyrkliga kommuner. Vid dessa 

överläggningar lämnade kommunförbunden synpunkter på valet av olika 

metoder för att åstadkomma begriinsningar i finansiellt utrymme år 1983. 

Inför överläggningarna hade den särskilda arbetsgruppen om kommuner

nas ekonomi, KEA. dels reviderat sin volymrapport från våren 1981. dels 

tagit fram en rapport om den finansiella utvecklingen för åren 1981- 1983. 

Den reviderade volymrapporten påkallar inte någon ändring i statsmak

ternas beslut från våren 1981. För år 1983 bör således de fastlagda riktlin

jerna gälla som innebär att volymökningen begränsas till högst 11/f·. Det 

måste också slås fast att det inte finns utrymme för statligt beslutade 

reformer som ökar de offentliga utgifterna och innebär att man äventyrar 

en begränsning av den kommunala volymökningen till högst I% per år. 

Det förtjänar här nämnas att den nya hiilso- och sjukvårdslag som inom 

kort kommer att föreläggas riksdagen inte innebär att krav ställs på nya 

resurser till hälso- och sjukvården. Om detta råder samstämmighet mellan 

regeringen och landstingsförbundet. 

Utöver volymrapporten förelåg inför överläggningarna med kommunför

bunden som nämnts en finansiell rapport frän KEA. Den visar hur den 
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finansiella situationen beräknas komma att utvecklas för kommunsektorn 

åren 1981-1983. Enligt rapporten är den finansiella situationen åren 1981 

och 1982 god. Senare framkomna uppgifter. vilka också legat till grund för 

den preliminära nationalbudgeten. utvisar att det finansiella sparandet 

nämnda år t. o. m. är större än vad som framgår av rapporten. Det är 

landstingskommunerna som har den generellt sett bättre situationen lik

som de haft tidigare under en följd av år. Detta förhållande kan illustreras 

med följande diagram där de likvida tillgångarna satts i relation till dt: 

externa utgifterna. 

Lik vida medel i förhållande till externa utgifter för kommuner och landsting 
1972-06-30-1981-06-30 
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Källa: SCB SM N 1981: 5.2 

Den finansiella situationen skiljer sig dock avsevlirt Ut mellan enskilda 

kommuner resp. landstingskommuner. Följande stapeldiagram belyser si

tuationen. Där kan utläsas hur andelen kommuner resp. landstingskommu

ner fördelar sig när det gäller storleken på relationen mellan likvida medel 

och externa utgifter. Av diagrammet framgar att det är en relativt stor 

andel kommuner som har en mycket låg likviditetskvot medan även de 

landsting som har det sämst uppvisar en betydligt bättre situation. Allmänt 

sett kan sägas att en relation på 8 % räcker till t:n månads utbetalningar. 

Det finns också en tendens till att de som har sämre utgångsläge ut vecklas 

ytterligare i negativ riktning och vice versa. 
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Likvida medel i förhållande till externa utgifter för kommuner och landsting 
1981-06-30 
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KEA har i ett räkneexempel också belyst hur det finansiella sparandet 
under vissa förutsättningar kommer att utvecklas i kommunsektorn år 

1983. Förutsättningarna är att den kommunala konsumtionsvolymen ökar 

med I%· medan investeringsvolymen minskar med 2 %. Pris- och lönekost

nadsut vecklingen har satts till 7 %. Med dessa utgångspunkter har det 

finansiella sparandet i kommunsektorn år 1983 beräknats uppgå till över 
fem miljarder kr. Det är högre än under senare år. Orsaken till dessa 

mycket kraftiga förbättringar av det finansiella sparandet finns au söka 

dels i den låga volymökningen. dels i att skatteunderlaget, på grund av 

eftersläpningseffekter, ökar snabbare än den antagna pris- och lönekost

nadsutvecklingen. En högre pris- och lönekostnadsökning och en snabbare 

volymökning skulle givetvis försämra situationen en del. En procentenhets 

snabbare pris- och lönekostnadsutveckling skulle t. ex. innebära en minsk

ning av det finansiella sparandet med drygt en miljard kr. Jag nämnde nyss 

att uppgifter som kommit fram sedan KEA lämnade sin rapport visar på en 

bättre situation föråren 1981 och 1982 än vad KEA utgick från. För år 1983 

skulle det finansiella sparandet med dessa förutsättningar t. o. m. avsevärt 

överstiga fem miljarder kr. Det kan här nämnas att resultatet av 1981 års 

allmänna fastighetstaxering har mycket stor betydelse. Mer än två mil

jarder kr. kan hänföras till denna faktor genom att den får dubbel effekt år 

Likvida medel; 
externa utgiher 
'0/ I .. o 
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1983. Den inverkar då både på förskottsutbetalningarna och sluta vräkning

en på kommunalskatt. Vidare erhålls ett bättre utfall än väntat av den s. k. 

förenklade beräkningen av det kommunala skatteunderlaget som innebär 

att de skattepliktiga sociala ersättningarna har tillförts det kommunala 

skatteunderlaget. 

Den kraftiga förbättringen i finansiellt sparande för såväl år 1982 som år 

1983 sker trots de begränsningar i finansiellt utrymme som statsmakterna 

beslutat om för år 1982 och som utgör en förutsättning även för år 1983. Jag 

har tidigare konstaterat att kommunalskattehöjningarna för år 1982 blivit 

mycht begränsade. Utrymmet för fortsatta sådana höjningar framöver är 

allmänt sett sa litet att det enligt min mening måste krävas alldeles särskil

da skäl för att kunna motivera dem. I en samhällsekonomisk situation där 

de aktiva grupperna får vidkännas reallönesänkningar måste de politiskt 

ansvariga i kommuner och landstingskommuner medverka till att inte 

ytterligare urholka hushållsinkomsterna genom skattehöjningar. 

KEA:s rapport ger vid handen att det år 1983 synes ske en viss utjäm

ning i finansiellt sparande mellan kommuner och landstingskommuner. 

Detta torde ha sin grund i att de senare fortsätter att expandera sin 

konsumtions volym . För år 1982 beräknas denna öka med omkring 2 %. De 

planerar också öka investeringsvolymen med så mycket som ca 10% år 

1982. Det är dock tveksamt om det går att realisera en så stor ökning av 

investeringsvolymen. Erfarenheter från tidigare år visar att landstingen har 

svårigheter att realisera hela sin planerade investeringsvolym. Jag vill här 

också erinra om den restriktiva hållning som intagits till sådana investe

ringar som prövas av regeringen. 

När det gäller volymutveeklingen finns det anledning betona att den 

givna riktpunkten på högst en procent i ökning gäller kommuner och 

landstingskommuner sedda som kollektiv. Det kan emellertid vara natur
ligt att riktpunkten läggs till grund även för den enskilda kommunens resp. 

landstingskommunens strävanden. Däremot kan statsmakterna givetvis 

inte garantera att det finns finansiellt utrymme för en ökning på hela 1 % i 

det enskilda fallet. I många fall kan den ekonomiska situationen och 
förhållanden i övrigt motivera en utveckling som ligger på en lägre nivå. 

Jag övergår nu till överväganden om vilka konkreta åtgärder som behö

ver vidtas för år 1983 för att begränsa det finansiella utrymmet i kommun

sektorn. Åtgärderna är som jag tidigare anfört också ett led i regeringens 

besparingsarbete. De i budgetarbetet aktualiserade besparingarna på vissa 

specialdestinerade statsbidrag uppgår till sammantaget närmare 600 milj. 

kr., varav ca 190 milj. kr. är direkt kopplade till minskning i kommunal 

verksamhetsvolym. Därutöver bör enligt min mening ytterligare begräns

ningar göras på omkring 3 miljarder kr. Jag vill i sammanhanget åter erinra 

om att vissa tidigare beslutade minskningar av statsbidrag på skolans 

område har en återhållande effekt på ökningen av den kommunala verk

samhetsvolymen. Neddragningarna av specialdestinerade statsbidrag finns 
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redovisade i bilagorna för social-. kommunikations-. budget-. utbildnings

jordbruks- och arbetsmarknadsdepartementen. 

Med hänsyn till att landstingen allmänt sett har en bättre ekonomisk 

situation än kommunerna och att de i allmänhet har varit mindre fram

gångsrika i att bromsa sin volymexpansion bör en relativt sett större del av 

begränsningen på tre miljarder kr. falla på dessa. Det är också motiverat av 

att en större del av neddragningen i specialdestinerade statsbidrag faller på 

kommunerna. 

Efter att ha övervägt olika alternativa möjligheter har jag kommit till den 

slutsatsen att indragningen av finansiella resurser bör ske genom att på 

olika sätt reducera det kommunala skatteunderlaget. Sådana åtgiirder har 

statsmakterna som jag har nämnt. tidigare beslutat om inför iir 1982. 

Statsmakterna beslutade år 1979 om en omfattande reformering av skat

teutjämningssystemet som genomförs i sin helhet under år 1982. Genom 

denna reform har skatteutjämningsbidragen ökat friin knappt 5 000 milj. kr. 

år 1979 till över 10000 milj. kr. år 1982. en fördubbling på tre år. Bara den 

automatiska ökningen i skatteutjämningsbidragen uppgår till betydande 

belopp varje år. Enligt min mening finns det inte några möjligheter för 

staten att under kommande år åstadkomma ytterligare skatteutjämnande 

åtgärder via tillskott över statsbudgeten. Eftersom det ändå finns starka 

skäl att minska de mest iögonenfallande skillnaderna i ekonomiska förut

siittningar anser jag att den egna skattekraften bör minskas för de kom

muner som har den allra högsta skattekraften. Jag föreslår därför att 

kommuner och landstingskommuner fr. o. m. år 1983 inte får tillgodoräkna 

sig skatteinkomster från den del av det egna skatteunderlaget som över

stiger 136?'c av mcdelskattekraften. Denna nivå har valts eftersom den 

motsvarar den högsta grundgarantin i skatteutjiimningssystemct. Detta 

system kommer i sig inte att beröras av den föreslagna begränsningen. Inte 

heller beräkningen av medelskattekraften berörs. Jag utvecklar i det föl

jande den tekniska konstruktionen av förslaget. Sammanlagt. och efter 

hiinsyn tagen till de iltgärder jag förordar i det följande. innebiir denna 

åtgärd att statens utbl!lalningar till kommunerna minskar med över 200 

milj. kr. Åtgärden berör om man ser till situationen år 1982 fyra kom

muner, nämligen Danderyd. Lidingö, Solna och Stockholm. 

Jag övergår nu till överväganden om de mer generellt verkande åtgärder 

som bör vidtas för att begränsa det finansiella utrymmet i kommunsektorn 

för år 1983. En central utgångspunkt för omfattningen och inriktningen av 

de åtgärder som jag föreslår är att de inte skall behöva kompenseras med 

kommunalskattehöjningar år 1983. Med hiinsyn till utvecklingen av det 

finansiella sparandet bör detta vara realistiskt. 1 övrigt gäller de förutsätt

ningar jag har angett i det föregående. Jag har kommit till Jcn slutsatsen att 

en ytterligare reducering av skatteunderlag från juridiska personer bör ske 

från 80% år 1982 till 60% fr. o. m. år 1983. Härigenom minskar det finan

siella utrymmet med inemot I. I miljard kr. varav ca 640 milj. kr. for 
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kommuner och ca 440 milj. kr. för landstingskommuner. För att uppnå 

totalt ca 3 miljarder kr. är ytterligare åtgärder diirför nödviindiga. Det har 

legat närmast till hands att generellt reducera det skatteunderlag som 

kommunsektorn får tillgodoräkna sig. Jag föreslår dock med hiinsyn till 

vad jag anfört om fördelningen mellan kommuner och landstingskommu

ner all reduceringen görs med högre procenttal för de senare. Förslaget 

innebär att de kommunala skatteinkomsterna får riiknas på ett skatteun

derlag som. efter neddragning till 6Q<lc. av skatteunderlaget från juridiska 

personer. reduceras med I 91: för kommuner och med 4 '/(. för landstings

kommuncr. Jag återkommer till de mer tekniska delarna av förslaget i det 

följande. De senare åtgiirderna innebär att det finansiella utrymmet be

gränsas med närmare 2 miljarder kr. varav ca 515 milj. kr. för kommuner 

och ca 1435 milj. kr. för landstingskommuner. 

De kyrkliga kommunerna berörs inte av mina förslag. För dessa kommer 

att gälla ett skatteunderlag som för de juridiska personernas del uppgi'tr till 

80'/i:. i likhet med vad som gäller för år 1982. 

För åren 1983 och 1984 bör åtgärderna förutom all de i berörda delar 

kommer att ligga till grund för beräkning av medelskattekraft endast avse 

förskott pä kommunalskatt. Förskotten skall för år 1983 liksom för år 1982 

beräknas också efter ett kommunalt grundavdrag på 7 000 kr. i enlighet 

med vad jag kommer att närmare utveckla i det följande. 

Av tabell 4 framgår de fördelningsmässiga effekterna av de samlade 

åtgärder jag har förordat i del föregående. 

I tabell 4 anges effekterna bl. a. i skattetermer. dvs. vad de motsvarar i 

utdebitering. Det skall självfallet inte uppfattas så att kommunerna och 

landstingen behöver höja skatten utan är bara ett siitt att ge en någorlunda 

rättvisande bild av hur förslagen slår på olika kommuner och landsting. 

På raderna I och 4-27 i tabellen redovisas effekterna av åtgiirderna för 

de kommuner och del landsting som har en skattekraft vilken överstiger 

den i skallcutjämningssystcmel garanterade. 

När det gäller kommuner och landstingskommuner som får tillskott av 

skattekraft genom skatteutjämningssystemet berörs de relativt sell lika 

mycket. Variationer uppkommer enbart till följd av olika skattesatser. Det 

bör framhållas all siffrorna är beräknade utifrån 1982 års förhållanden. 

I likhet med vad som gäller för år 1982 bör särskild kompensation utgä 

för år 1983 i samband med prövning av extra skatteutjämningsbidrag för all 

särskilt utsatta kommuners förhållanden skall kunna beaktas. Även om 

det, som tidigare sagts, finns förutsättningar för en generellt sett mycket 

god finansiell situation år 1983 också sedan hänsyn tagits till åtgärdernas 

effekter bör enligt min mening 200 milj. kr. avdelas som en särskild ram till 

kommuner och landstingskommuner som för år 1983 drabbas hårt av 

åtgärderna och bedöms ha en särskild svag ekonomisk situation. 

Det är som jag nämnde tidigare inte acceptabelt alt kommuner och 

landstingskommuner kompenserar sig genom skattehöjningar. Det finns 
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Tabell 4. Effekter för kommuner och landsting av generella åtgärder' 

Landsting Begränsning av Reducering av Maximering av Summa 
Kommuner skatteunderlaget skatteunderlaget eget skatteunderlag 
Län från jur. personer för landsting med till 136% av medel-

till 60% 4 % och kommuner skattekraften 
med 1% 

Milj. kr. kr./skr. 2 Milj. kr. kr./skr. 2 Milj. kr. kr./skr. 2 Milj. kr. kr./skr. ~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 

I. AB läns landsting 143,2 0,24 339,6 0,56 48~.8 0.80 
2. Övriga landsting 294.4 0,14 I 096,1 0.53 I 390,5 0.67 
3. Samtliga landsting 437.6 0.16 1435.7 0,54 I 873.3 0.70 

4. Danderyd All 1.6 0.13 1.5 0.12 20.9 1.71 24.0 l.96 
5. Huddinge AB 2.4 0,10 4.0 0,16 6.4 0.26 
6. Järfälla AB 5.4 0.25 3.2 0.15 8,(l 0.40 
7. Lidingö AB 1.5 0,09 2, I 0.13 16.5 1.00 20,1 1,2:! 
8. Nacka AB 1.9 0.08 3.4 0,15 5,3 0.23 
9. Sollentuna AB 2J 0.13 2.7 0.15 5.0 fU8 

JO. Solna AB 4.2 0,19 3.1 0,14 19.0 0.85 26.3 I, 18 
11. Stockholm AB 111.6 0.39 41,9 0,15 160.2 0.56 313,7 l. IO 
12. Sundbyberg AB 1.8 0,16 1,7 0.15 3,5 0.31 
13. Tähy AB 1.4 0,07 2.3 0.13 n 0.20 
14. Uppsala c 5.4 0,11 7,8 0,16 D.2 0,27 
15. Oxelösund D 0.8 0, 17 0.8 0.17 1.6 0,34 
\6. Linköping E 4,1 0.11 6.U 0,\6 10.1 0,27 
17. Lund M 2.9 0,10 4,1 0,15 7.0 0.25 
18. Malmö M 39.7 0.47 24,8 0,30 64,5 0.77 
\9. Göteborg () 61,I 0.39 45,8 0.30 10(1,9 0,69 
20. Mölndal 0 2.3 0,14 2,5 0.16 4.8 0.30 
21. Trollhätt;rn p 2,8 0,17 2.7 0,17 5.5 0,34 
22. Karlstad s 3.4 U.14 4,0 0,16 7.4 0.30 
23. Karlskog;-1 T 2.5 0,20 2,:! (), 18 4.7 0,38 
24. Fagersta u 1.0 0.19 0,9 0,18 1.9 0,37 
25. Västerås u 4.7 0,12 6.4 0,16 Il.I 0.28 
26. Gävle X 5.4 0.18 4,8 0,16 10.2 0,34 
27. Jokkmokk BD 5,5 1.78 0.3 0.08 5.8 1.86 

28. Summa r<id 4-27 275,7 0,29 179,0 0.19 216.6 0.23 (171.3 0.71 
29. Övriga kommuner 360.8 0.18 335.8 0,16 696,(l 0.34 
30. Samtliga kommuner 636.5 0.21 514,8 0.17 216.6 0,07 1367,9 0.45 

1 Skatteunderlaget frun juridiska personer begränsas till 60 %. återstående totala skatteunderlag reduceras 
med \ ':;{ för kommuner och 4 % för landsting samt eget skatteunderlag maximeras till 136 % av mcdelskattc-
kraften. Effekterna bygger pa preliminär utdebitering för år 1982 och skatteunderlaget för taxeringsflret 1981 
enligt RSV:s prognos 1981-11-16. 
2 Kronor per skattekrona vid oförändrat utdebiteringsbehov. 

bl. a. mot bakgrund av erfarenheterna inför år 1982 års kommunala budge

tar hel.ler ingen anledning tro att så annat än i undantagsfall skall ske för år 

1983. 
Inom budgetdepartementet har upprättats förslag till (bilaga 2.31 

I. lag om ändring i Jagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m. 

2. lag om ändring i lagen ( 1961 :436) om församlingsstyrclse 

3. lag om ändring i lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag 

4. lag om ändring i lagen ( 1979: 417) om utdebitering och utbetalning av 
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skatt vid ändring av rikets indelning i kommuner, lamlstingskommuner och 

församlingar. 

I fråga om förslaget under 2 har jag samrått med chefen för kommunde

partementet. 

Jag övergår nu till att närmare kommentera lagförslagen. 

I I§ lagen (/965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och 

annan menighets utdebitering tll' skatt, m. m. (11tdebiteri11Rslaf{en) har 

tagits in en erinran om att skattesatsen skall bestämmas med beaktande av 

de särskilda reglerna om reduktion av skatteunderlaget. 

De nya bestämmelserna om begränsning av det kommunala skatteunder

laget har tagits in i en ny 2 .~ i utdebiteringslagen. Förutvarande 2 ~. som 

också innehöll regler av detta slag, upphävdes år 1979. I paragrafcnsji:irsta 

stycke behandlas reduceringen med 40% (iandstingskommuner och kom

muner) resp. 20% (annan menighet. dvs. församlingar o.d.) av underlaget 

från andra skattskyldiga än fysiska personer, dödsbon och familjestif

telser. Det är alltså skattskyldiga som redovisas på de s.k. B- och C

längderna. i huvudsak de juridiska personerna. I samma stycke regleras 

reduceringen av återstående skatteunderlag med 4 % för landstingskom

muner och med I % för kommuner. 

Den nya regeln om maximering av skatteunderlaget till vad som motsva

rar 136 % av medel skattekraften har tagits in i 2 § andra stycket. Beräk

ningen sker i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatteutjämningsbi

drag. Såvitt gäller förskott är det fråga om helt identiska beräkningar. När 

det giiller slutavräkningen tillkommer de taxeringsändringar som kan ske 

till följd av överklaganden. Dessa skall som framgår av lagtexten inte 

föranleda att medelskattekraften räknas om. Maximeringsregeln skall där

emot tillämpas. vilket kan leda till att en taxeringsändring inte medför 

någon fordran eller skuld för kommunen. 
Eftersom reglerna anges skola gälla vid tillämpning av lagen kan någon 

hänvisning till dem från 4 .~ inte behövas. Däremot kan i sammanhanget 

påpekas att de inte påverkar tillämpningen av bestämmelserna om uppräk

ning av förskott på grund av ökat invånarantal. Dessa skall tillämpa5 pä 

samma sätt som f. n., varvid uppräkningen naturligtvis kommer att avse 

det med tillämpning av de nya reglerna beräknade förskottet. 

Oe nya reglerna bör träda i kraft den I juli 1982 och tillämpas första 

gången i fråga om förskott under år 1983 samt bestämmande av skattesats 

för detta år. Såvill gäller slutavräkningen bör de för landstingskommun 

och kommun tillämpas första gången under år 1985 ( 1984 års taxering). För 

församling o.d. kan de tillämpas första gången redan vid slutavriikningen 

under år 1984 ( 1983 års taxering), eftersom de för dessa har samma innehåll 

som de särskilda regler som gäller enligt lagen ( 1981: 346) om särskilda 

grunder för beräkning av förskott på kommunalskatt m. m. och av skat

teutjämningsbidrag bidragsåret 1982. I iirergä11gshestiimmel.1·ema tas vi

dare in vissa särskilda bestämmelser. Den första innebär att vid beräkning 
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av förskott under år 1983 underlaget först skall omräknas efter ett grundav

drag om 7 000 kr. Vidare skall vid sluta vräkning för landstingskommun och 

kommun under år 1984 underlaget från juridiska personer reduceras med 

20%, motsvarande vad som gäller i fråga om förskottet under år 1982. 

Däremot behövs inte någon särskild reglering för slutavräkningen med 

hänsyn till omräkningen till ett grundavdrag om 7 000 kr. Denna höjning 

har redan skett vid 1983 års taxering som ligger till grund för slutavräkning

en. (I sammanhanget kan påpekas att den ytterligare höjning av grundav

draget med 500 kr. som sker samtidigt balanseras av en sänkning av 

avdragen för resor till och från arbetet.) Slutligen anges att skattesats för 

åren 1983 och 1984 skall fastställas med beaktande av de särskilda regler 

som gäller för förskott och sluta vräkning nämnda år. 

En hänvisning till bestämmelserna i 2 ~ utdebitcringslagen har tagits in i 

84 § lagen om f<:ir.rnm/ingsstyre/se. Ändringen bör träda i kraft den I juli 

1982 och tillämpas första gången i fråga om förskott under år 1983 och 

slutavräkning under år 1984. I ö1·ergå11gshestiimmelserna har tagits in en 

hänvisning till övergångsbestämmelserna till utdebiteringslagen. 

De nya bestämmelserna har i lagen om skatteutjiimningsbidrag tagits in 

som två nya stycken i 2 §. som innehåller definitioner av vissa i lagen 

använda begrepp. I ett nytt andra stycke har tagits in bestämmelserna om 

reducering av skatteunderlaget från juridiska personer och om generell 

begränsning av återstående underlag. Maximeringen av skatteunderlag, 

som skall beaktas vid bedömningen av rätt till skatteutjämningsbidrag, har 

tagits in i tredje stycket. I iil'ergångshestiimmelserna anges att omräkning 

till ett grundavdrag om 7 000 kr. skall göras vid beräkning av skatteutjäm

ningsbidrag bidragsåret 1983 före övriga justeringar. 

Sammanfattningsvis kommer de nya reglernas verkningar att inträda 

e11ligt följande. 

Skattesats bestäms för åren 1983 och 1984 med beaktande av de särskil

da regler för förskott och sluta vräkning som gäller för nämnda år samt för 

år 1985 och senare år med hänsyn till de nya reglerna fullt ut. 
Omräkningen till ett till 7 000 kr. höjt grundavdrag sker vid beräkning av 

förskott och skatteutjämningsbidrag för åren 1982 (enligt vad tidigare be

slutats) och 1983. 

Reducering av underlaget från juridiska personer med 20% sker för 

landstingskommuner och kommuner vid förskott och skatteutjämningsbi

drag under år 1982 (enligt tidigare beslut) samt sluta vräkning under år 1984 

och för församlingar o.d. vid förskott fr.o.m. år 1982 (inräknat tidigare 

beslut) samt sluta vräkning fr. o. m. år 1984. 

Reducering av underlaget från juridiska personer med 40% och av 

återstående underlag med 4 resp. I% samt maximering av skatteunderla

get sker för landsting och kommuner fr. o. m. förskott och skatteutjäm

ningsbidrag under 1983 samt slutavräkning under år 1985. 

I 3 § lagen om utdehitering och uthetalning a1· skatt vid iindring i rikets 
/. 
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indelning i kommuner, /andstinf.{skommuner och fiirsamliingar (indel

ninf.{siindrinf.{slagcn) regleras slutavräkningcn de två första åren efter de 

tre typfallen av indelningsändring. I det första fallet - ett område förs över 

från en kommun till en annan - påförs avräkningsposterna rörande områ

det den kommun som området tillhörde före ändringen. I det andrn fallet -

en kommun delas upp - påförs avräkningsposterna de nya kommunerna i 

förhållande till deras andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen. 

Här görs ett tillägg av innebörd att skatteunderlaget skall beräknas med 

tillämpning av reglerna i 2 ~ första styck~! utdebiteringslagen om procen

tuell reducering av skatteunderlaget. I det tredje fallet - sammanläggning 

av kommuner - tillfaller avräkningslikviderna från de förutvarande kom

munerna givetvis den nybildade kommunen. 

Regler om hur bestämmelserna om maximering av skatteunderlaget har 

tagits in i en ny 4 § indelningsändringslagen. medan numrande 4 § fått 

beteckningen 5 §.Syftet är att uppnå symmetri mellan förskott och slutav

räkning. I paragrafen föreskrivs därför att maximcringsregeln under de två 

första åren efter indelningsändringen vid slutavräkning skall tillämpas som 

om den äldre indelningen fortfarande gällde. 

2 Särskilda frågor 

2.1 Förändring av vissa energiskatter m. m. 

2.1./ Energiskatt 

Ett centralt mål för energipolitiken är ett minskat oljeberoende. Oljebe

roendet kan minskas genom insatser för energihushållning och ersättning 

av olja med andra energislag. Energiskatten utgör härvid ett av de verk
sammaste styrmedlen. Av uttalanden bl. a. i prop. 1980/81: 90 om riktlinjer 

för energipolitiken <bil. I s. 41) framgår att priset på energi under 1980-talet 
bör användas för att uppnå en god energihushållning. 

Genom att energianvändarna informeras om att energin successivt kom

mer att bli allt dyrare. oavsett tillfälliga variationer i t. ex. oljepriserna. 
skapas en stabil grund för planeringen av fortsatta insatser för energihus

hållning och oljeersättning. Energiskatten bör användas i detta syfte. Även 

den statsfinansiella situationen och balansproblemen i utrikeshandeln mo

tiverar en höjning av energiskatten. 

Energiskatten på cl är f. n.något högre än skatter och avgifter på olja i 

förhållande till energiinnehållet. Den goda tillgången på cl under 1980-talet 

bör användas för att ersätta olja. Vidare gäller att priset på bensin i Sverige 

är lägre än i flera andra europeiska länder. Mot bakgrund härav bör skatten 

på eldningsoljor och andra skattepliktiga oljor samt på bensin höjas. Jag 

anser att höjningen bör vara 46 kr. per kubikmeter för oljorna och 7 öre per 
liter för bensin. 
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Även skatten på gasol och motoralkoholer bör höjas. I prop. 1979/80: 30 

om höjning av skallen på energi, m. m. uttalades bl. a. att skatkuttaget på 

gasol skulle stå i samma relation till det sammanlagda skatte- och avgiftsut-

taget på bensin som gällde före skattehöjningarna i december 1979 (tö~). 
Skatte- och avgiftsuttaget på bensin uppgår efter den nu föreslagna höj

ningen till 171 öre per liter. Detta innebär att den sammanlagda skatten på 

gasol bör bestämmas till ( ici~ x 171 =) 86 öre per liter, vilket innebär en 

höjning med 4 öre per liter. 

När det gäller motoralkoholer har i prop. 1980/81: 49 om stöd för åtgär

der för att ersätta olja, m. m. uttalats att skatteuttaget bör vara ungefär 

hälften av skatten på bensin. Skatten på bensin blir efter den nu föreslagna 

höjningen 154 öre per liter och skatten på motoralkoholer bör därför 

bestämmas till 77 öre per liter, vilket innebär en höjning med 4 öre per liter. 

Energiprishöjningarna, de energipolitiska styrmedien och konjunkturbe

tingade orsaker har medfört att användningen av olja under år 1981 har 

minskat mer än enligt tidigare bedömningar. Flera energipolitiska verk

samheter finansieras genom den särskilda beredskapsavgift som utgår på 

oljeprodukter. Den minskade förbrukningen gör att inflytande medel inte 

motsvarar kostnaderna för beslutade ambitionsnivåer i fråga om dessa 

åtgärder. Mot denna bakgrund kommer statsrådet Eliasson senare i dag att 

föreslå att beredskapsavgiften höjs med 29 kr. per kubikmeter olja. De av 

mig förordade energiskattehöjningarna i kombination med höjningen av 

beredskapsavgiften kommer enligt min mening att ytterligare stimulera 

energihushållning och oljeersättning 

2.1.2 Nedsättning m• allmän enert::iskatt 

Industrier med mera betydande bränsle- och kraftkostnader har alltse
dan en allmän energiskall infördes i Sverige åtnjutit viss nedsättning av 

sådan skall varigenom skallens kostnadsfördyrande effekt begränsats. 

Bestämmelser härom finns numera intagna i lagen (1974: 992) om nedsätt

ning av allmän energiskatt. Skattens kostnadsfördyrande effekt har härige

nom kunnat begränsas. Även för yrkesmässig växthusodling sker nedsätt

ning av energiskatten. 

För industrins del gäller som en generell regel att energiskatt på elkraft 

och annat bränsle än drivmedel till motorfordon. dvs. eldningsolja och 

fasta kolbränslen, som förbrukas vid industriell tillverkning, inte skall 

överstiga 3 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. 

Riksskatteverket beslutar om nedsättning enligt denna generella regel. 

Vidare gäller enligt 2 ~ andra stycket lagen att regeringen, när särskilda 

skäl föreligger. kan för visst företag medge nedsättning utöver vad som 

följer av den allmänna regeln. Detta bemyndigande har utnyttjats sedan 

hal vårsskiftet 1975. På ansökan har regeringen genom individuella beslut 

medgett industrin nedsättning av energiskatt i sådan omfattning att skat-
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tens belopp begränsats till viss procent av de tillverkade produkternas 

försäljningsvärde fritt fabrik. 

Nedsättningen bestämdes för perioderna den I juli 1975-den 30 juni 

1976 och den I juli 1976-den 31 december 1976 så att skatten maximalt 

blev 1 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde. För kalender

åren 1977-1981 har nedsättningen genom årliga beslut bestämts till 1.3 %. 

För år 1981 beräknas nedsättningen för de ca 130 företag som beviljats 

en sådan innebära minskade skatteintäkter för staten med drygt 570 milj. 

kr. enligt de uppgifter som företagen lämnat under slutet av år 1980 eller i 

början av år 1981. 

Under hösten 1981 beslutade riksdagen om vissa stimulanser för en 

förbättrad virkesförsörjning. Frågan om hur dessa åtgärder skulle finansi

eras lämnades då öppen. Stimulansåtgärderna beräknades få positiva ef

fekter för skogsindustrin i form av ökad aktivitet i skogsbruket. ökade 

exportmöjligheter. minskat behov av importerat virke och en aktivare 

avverkning. 

Med hänsyn till dessa förhållanden är det rimligt att skogsindustrin får 

finansiera en del av kostnaderna för stimulansåtgärderna. Chefen för jord

bruksdepartementet kommer senare denna dag att redovisa den del av 

finansieringen som skogsägarna bör svara för via skogsvårdsavgiften. Re

geringen har i december 1981 beslutat om nedsättning av energiskatt för 

vissa enskilda företag. Därvid har ncdsättningsgraden minskats något för 

de företag som förädlar skogsprodukter. Nedsättning har för dessa företag 

medgetts till 1,6% av de tillverkade produkternas försäljningsvärde i stäl

let för den i övrigt tillämpade gränsen 1,3 %. Kostnaderna för nedsättning

en beräknas därigenom minska med ca 70 milj. kr. för helt år räknat. Jag 

har beaktat denna effekt i min beräkning av inkomsterna under inkomstti

teln energiskatt. 

2. I .3 Kompensation för bensinskatt i vissa fall 

Kompensation för bensinskatt lämnas individuellt till dem som förbrukat 

bensin vid användning av traktor eller skördetröska i jordbruk enligt lagen 

( 1974: 870) om kompensation för skatt på bensin i vissa fall. Kompensation 

lämnas också enligt kungörelsen ( 1968: 440) om kompensation för bensin- · 

skatt vid yrkesmässig användning av motorsåg och enligt lagen ( 1960: 603) 

om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon. 

Kompensation för bensinskatt lämnas också kollektivt till den yrkes

mässiga trädgårdsodlingen. rennäringen och fiskerinäringen. De kollektiva 

kompensationerna lämnas över anslag på jordbruksdepartementets huvud

titel. Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare i dag att ta upp 

frågan om att slopa de kollektiva restitutionerna till trädgårdsnäringen. 

fisket och rennäringen. 

Kompensationen till jordbrukarna för traktorer och skördetröskor är 

f. n. 425 kr.lår för traktor, 475 kr.lår för en självgående skördetröska och 

6 Riksdagen 1981/82. I sqm/. nr 100. Bila1:a I och 2 
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160 kr.lår för en skördetröska med hjälpmotor. Kompensationen beräknas 

för budgetåret 1981/82 uppgå till ca 8 milj. kr. 

Kompensationen för bensinskatt vid yrkesmässig användning av motor

såg beräknas på kostnaden för bensin och smörjolja och medges om denna 

kostnad har uppgått till lägst 600 kr. för ett år. Kompensationen beräknas 

till 10% av kostnaden om denna är högst 4000 kr. och annars 50% av 

bensinskatten. Kompensationsbeloppet beräknas för budgetåret 1981182 

uppgå till ca 7 milj. kr. 

Bidrag till handikappade fordonsägare utgår med ett belopp som motsva

rar skatten på 700 liter bensin per år för en bil och 250 liter bensin per år för 

en motorcykel. 

Den administration som krävs för att betala ut den individuella kompen

sationen är tämligen omfattande i förhållande till de belopp som utgår. Mot 

bakgrund härav samt med hänsyn till de uppsatta besparingsmålen finns 

det enligt min mening nu skäl att avveckla den siirskilda kompensationen 

för bensinskatt till jordbrukare som använder bensindrivna maskiner i 

jordbruket och till dem som använder motorsågar. Denna åtgärd inryms i 

det besparings program jag tidigare redovisat. 

Kompensationen till jordbrukarna regleras i en siirskild lag. Denna bör 

upphävas. Förslag härom har upprättats inom budgetdepartementet (bilaga 

2.3). Lagen bör upphävas den 1 juli 1982. För år 1982 bör kompensation 

utgå med hälften av det belopp som skulle ha utgått om lagen fortfarande 

hade gällt. Kompensationen till dem som använder motorsåg regleras i en 

förordning. Jag avser att senare föreslå regeringen att även den författning

en upphävs. Kompensationen utgår för beskattningsår. Författningen bör 
gälla för beskattningsår som börjar före den I juli 1982. De nu föreslagna 

åtgärderna beräknas för budgetåret 1982/83 medföra en besparing om ca 4 

milj. kr. medan effekten på helår räknat blir ca 15 milj kr. Härtill kommer 

att kostnaderna för administration av kompensationen bortfaller efter 

hand. 
Vad gäller kompensationen till de handikappade fordonsägarna bör den

na Jär~mot finnas kvar i oförändrade former. Ett skäl härtill är att bilstöds

kommitten (S 1979:04) f.n. ser över formerna för samhällets stöd till 

handikappade fordonsförare. Kommitten har därvid i uppgift att föreslå ett 

enklare administrativt system för bitstödet till handikappade. Därvid kan 

även kompensationen av bensinskatt komma att beröras. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet och statsrädet 

Ahrland. 

2.2 Vissa uppbördsfrågor 

Uppbörden av merriirdeskatt sker dels i samband med import av skatte

pliktiga varor. _dels efter yrkesmässig omsättning inom landet av skatte

pliktiga varor och tjänster. Den mervärdeskatt som tas ut vid importen 
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betalas till tullverket och utgör till den helt dominerande delen avdragsgill 

ingående mervärdeskatt hos importören. I vissa fall är den ingående skat

ten högre än den utgående. I ett sådant fall återbetalas det överskjutande 

beloppet. 
Utformningen av uppbördssystemet för mervärdeskatten vid import 

medför att olika likviditets- och ränteeffekter uppstår. Detta hänger sam

man med fakturerings- och betalningsrutinerna hos tullverket och med 

redovisningen av mervärdeskatt till länsstyrelsen. Det förekommer att 

mervärdeskatt som skall betalas till tullverket kan återtas från länsstyrel

sen innan den har betalats till tullverket. Så är fallet t. ex. när någon som 

redovisar mervärdeskatt för perioder om en kalendermånad har tullkredit. 

I andra fall kan effekterna vara mindre eller de motsatta. 

Det är enligt min mening angeläget att de olika frågor som har samband 

med uppbörden av mervärdeskatt vid importen kan lösas så att de skatt

skyldiga inte gör några påtagliga likviditets- eller räntevinster på uppbörds

fölfarandet. Jag avser att i samråd med chefen för handelsdepartementet ta 

upp dessa frågor till behandling i regeringen så snart som möjligt. Jag 

räknar med att de förslag som denna behandling kan ge till resultat kan 

föreläggas riksdagen under det första kvartalet 1982. 

Effekterna av en sådan omläggning kommer statsfinansiellt att påverka 

budgetåret 1982/83 vilket jag vägt in vid min beräkning av posten för 

beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto. 

Skallen på eldningsolja och andra skattepliktiga oljor redovisas f. n. i 

huvudsak för redovisningsperioder motsvarande kalenderkvartal. Skatten 

skall betalas inom en månad efter redovisningsperiodens utgång. Detta 

innebär att den genomsnittliga kredittiden för skatten är 75 dagar. 

Skatterna på bensin redovisas f. n. i huvudsak för redovisningsperioder 

om en månad. Skatten skall betalas inom 75 dagar efter utgången av 
redovisningsperioden. Detta innebär att den genomsnittliga kredittiden för 

skatten är 90 dagar. 
1969 års punktskatteutredning (Fi 1970: 57) har i sitt slutbetänkande 

Punktskatter och prisregleringsavgifter ISOU 1981: 83) föreslagit att redo

visningsperioden för dessa skatter skall vara två kalendermånader med en 

betalningsfrist om 35 dagar. Den genomsnittliga kredittiden blir då 65 

dagar. Utredningen har vidare föreslagit all förkortningen skall genomfö

ras med viss fördröjning. Betänkandet remissbehandlas f. n. och jag avser 

att ta upp frågan om utredningens förslag när beredningen är avslutad. 

Jag vill dock redan nu avisera att jag anser att en förkortning av kreditti

derna för skattebetalningen när det gäller skatterna på olja och bensin 

framstår som angelägen. Kredittiderna är väsentligt längre än de som i 

allmänhet tillämpas på den indirekta beskattningens område. Jag avser 

dälför att så snart som möjligt föreslå regeringen de författningsändringar 

som behövs för att förkorta kredittiderna. 
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2.3 Översynsprojekt 

De senaste årens besparingsarbete har bedrivits på olika sätt och i olika 
former. Myndigheternas utgiftsramar har allmänt beskurits med 2 % per år. 
Väsentliga besparingar har åstadkommits genom ingrepp i olika bidrags
och regelsystem. För besparingsarbetet krävs att erforderligt beslutsun
derlag finns tillgängligt. Även om sådant beslutsunderlag kan tas fram 
inom regeringskansliet är det angeläget att också myndigheterna och utred
ningsväsendet ger underlag till besparingar i anslagsframställningar, betän

kanden o. d. 
Under senare tid har det funnits en strävan att som ett led i besparingsar

bctet starta olika översynsprojekt. Sättet att bedriva sådana projekt vari
erar. Vanligen deltar dock berörda myndigheter och de statliga effektivi

seringsorganen. Översynerna kan avse regel- och bidragssystem o. d. De 
kan också vara organisationsöversyner. 

En omprövningsverksamhet som medverkar till att förbättra statens 
finanser måste ofrånkomligen få effekter för allmänheten eller statligt 
anställda. Det har därför i tidigare sammanhang strukits under att igångsät
tandet av översyner måste grundas på en klar politisk vilja för att inte 

dessa skall leda till främst negativa effekter hos berörda myndigheter och 

organ. 
I kompletteringspropositionen våren 1981 (prop. 1980/81: 150 bil. 2 s. 33) 

lämnade jag en sammanfattning för det aktuella läget beträffande översyns
projekten. På motsvarande sätt vill jag nu kort beskriva hur utredningsar
betet har fortskridit och redovisa de översynsprojekt som har tillkommit 
under höstens budgetarbete. Beskrivningar av projekten kommer också att 
lämnas senare av berörda statsråd. 

Justitiedepartementet. Översynen av rättshjälpen fortsätter. På grund
val av en departementspromemoria som håller på att arbetas fram, kom
mer besparingar att föreslås till en proposition under våren 1982. Vidare 
har regeringen beslutat att tillsätta en kommitte för ytterligare övervägan
den angående rättshjälpen. Helårseffekten av de kommande åtgärderna 
beräknas komma att uppgå till 50 milj. kr. 

Utrikesdepartementet. Besparingsutredningen om utrikesförvaltningen. 
vars uppgift är att för perioden 1982/83-1986/87 redovisa besparingar om 
50 milj. kr. i fast penningvärde. har nyligen avslutat sitt arbete. Chefen för 
utrikesdepartementet kommer senare denna dag att som ett led i detta 
arbete föreslå en besparing för det kommande budgetåret om 10 milj. kr. 

Försvarsdepartementet. Inom projektet samverkan mellan försvaret och 
övriga samhällssektorer har arbetet hittills inriktats mot frågor rörande 
samordnad dykutbildning, samordning kommun-fredsförband och utnytt
jandet av flygvapnets flygtransportresurser. En närmare redovisning av 
projektet kommer att lämnas till totalförsvarspropositionen i mars 1982. 

När det gäller översynen av försvarets materielunderhåll har 1980 års 
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underhållsutredning ( U 80) i september 1981 lämnat ett delbetänkande ( Ds 

Fö 1981:07). U 80 räknar med att de lämnade förslagen skall ge årliga 

besparingar på ca I 00 milj. kr. mot slutet av 1980-talet. Förslag till riksda

gen avses lämnas i totalförsvarspropositionen. 

U 80 fortsätter sitt arbete i en andra etapp med att bl. a. närmare 

precisera omfattningen av försvarsmaktens egna underhållsresurser. Yt

terligare besparingar kan då bli aktuella. Den andra etappen skall vara 

avslutad den 1 juli 1982. 

Socialdepartementet. Översynsarbetet rörande statens bakteriologiska 

laboratorium <SBLl och statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är i 

princip avslutat. En föreslagen samordning av vaccinproduktionen vid 

SBL och SV A beräknas ge en årlig besparing om ca 6 milj. kr. Vidare kan 

en planerad nybyggnad för SY A undvikas. Beträffande SBL har förhand

lingar med Stockholms läns landsting inletts i syfte att uppnå ett mer 

rationellt utnyttjande av laboratorieresurserna inom SBL och landstinget. 

Beträffande översynen rörande receptförskrivningen m. m. avvaktas re

sultatet av en förvaltningsrevision som riksrevisionsverket inom kort kom

mer att redovisa. 

Med hänsyn till behovet av en mera långsiktig bedömning av resursbe

hov och besparingsmöjligheter vid försäkringskassorna har riksförsäk

ringsverket givits i uppdrag att utarbeta en rationaliseringsplan för riksför

säkringsverket och försäkringskassornas verksamhet med inriktning på att 

under en fyraårsperiod successivt kunna minska administrationen med 

2500, alternativt 4000 tjänster. Vid utarbetandet av denna plan bör verket 

samråda med statskontoret, riksrevisionsverket och försäkringskasseför

bundet. 

Kommunikationsdepartementet. Statens vägverk fortsätter sitt över

synsarbete rörande vägverkets centrala, regionala och lokala organisation. 
Vägverket har i sin anslagsframställning redovisat att översynen av organi

sationen på olika nivåer torde leda fram till en minskning av personalen 

med ca 25 % från nuvarande ca I 0 000 till ca 7 500 tjänster under åren 1982 

t. o. m. 1986. Ett femtiotal arbetsområden blir aktuella för sammanläggning 

med intilliggande arbetsområden. Enligt chefen för kommunikationsdepar
tementet är det angeläget att verket även framgent anpassar sin organisa

tion till medelstilldelningen. Frågan kommer fortlöpande att bevakas. 

Vägverket har i oktober 1981 redovisat sin utredning om möjligheterna 

att minska beläggningsslitaget av dubbdäck. Chefen för kommunikations

departementet har i annat sammanhang anfört att ett totalförbud mot 

dubbar inte är motiverat. Nya normer för dubbade däck kan fastställas 

fr. o. m. vintersäsongen 1982/83. De nya normerna kan innebära en minsk

ning av vägslitaget med ca 25 %. Normerna blir i stort gemensamma i 

Norden. Vidare pågår ett arbete att utveckla en nordisk forskning med 

inriktning på att gemensamma normer och föreskrifter utfärdas som grun

das på funktionella provningar. 
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Sjöfartsverkets översyn av isbrytarverksamheten redovisades i en skri

velse den 21 september 1981. Verket anser att gällande målsättning för 

isbrytarverksamheten bör ligga fast vilket förutsätter oförändrad isbrytar

kapacitet. Sjöfartsverket anser att det flexibla sätt på vilket trafikrestrik

tioner och prioriteringar tillämpas fungerar bra och skapar underlag för ett 

effektivt utnyttjande av tillgängliga isbrytarresurser. Rapporten föranleder 

f. n. inga åtgärder från regeringens sida. 

Statskontoret har nyligen fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 

produktionssamverkan mellan den civila och den militära vädertjänsten. 

För- och nackdelarna med en ökad samverkan bör belysas bl. a. genom 

försök. i vilka berörda myndigheter deltar. 

Inom departementet pågår vidare en översyn av statsbidragsgivningen 

till kollektivtrafiken. Därvid kommer att beaktas hl. a. den förändrade 

situation som uppkommit genom bildandet av regionala huvudmän för 

länstrafiken i landet. 

Ekonomidepartementet. Statistikutredningen (E 1980:02) genomför en 

översyn av den statliga statistikproduktionen. Utredningens huvuduppgif

ter är att kartlägga behovet av statlig statistik samt att göra en prioritering 

av statsfinansierad statistik inom och mellan skilda områden. 

Utredningen har nyligen genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att vid 

slutredovisningen av sitt arbete lämna synpunkter på vilka begränsningar 

av statistikproduktionen som hör ske om resurserna för den anslagsfinan

sierade statliga statistiken på kort sikt måste minskas med 20o/c. Statistik

utredningen räknar med att avsluta sitt arbete under år 1983. 

Budgetdepartementet. Statskontoret har fått i uppdrag att undersöka 
vissa frågor rörande myndigheternas resurser för sin interna administra

tion. Därvid skall bl. a. undersökas om det finns myndigheter med jämfö

relsevis lftga resp. höga kostnader samt skälen till detta. Åtgärder som kan 

vidtas för att sänka de interna administrationskostnaderna skall också 

redovisas. Uppdraget beräknas vara avslutat sommaren 1982. 

Uthild11i11gsdeparte111entet. Ett uppdrag kommer, enligt vad jag erfarit. 

inom kort att ges till statskontoret att i samråd med skolöverstyrelsen finna 

grunder för ett schabloniserat system för bidrag till gymnasieskolan. I 

nuvarande system är bidraget låst till de direkta kostnaderna för olika 

verksamheter. Ett -;chabloniserat bidrag med friare resursanvändning skul

le göra det möjligt för huvudmännen att genomföra utbildningen anpassad 

till de individuella, lokala förhållandena. 

En översyn av möjligheterna till administrativ och teknisk samverkan 

mellan de centrala museerna skall göras inom en organisationskommitte. 

Reglerna för arkivering m. m. i den offentliga verksamheten har setts 

över av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har nyligen redovisat en rapport 

med förslag till effektiviseringar inom arkivområdet. Rapporten kommer 

att sändas ut på remiss under våren. 
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Uppföljningskommittcn ser över möjligheterna att minska kostnaderna 

för administrationen inom högskolan. 

Jordbruksdepartementet. Översynen av statens veterinärmedicinska an

stalt (SV Al är som tidigare nämnts avslutad. Förslaget har remitterats. En 

proposition i frågan kommer enligt vad jag erfarit att lämnas i vår. varvid 

besparingar i verksamheten kommer att övervägas. 

Handelsdepartementet. Översynen av konsumentverket är avslutad. 

Arbetet har givit till resultat att en besparing om I. 7 milj. kr. kan göras 

under budgetåret 1982/83. 

I samband med Sveriges tillträde till den europeiska patentkonventionen 

<EPCl diskuterades frågan om att erfarenheterna för svensk del och konse

kvenserna på sikt för svenska patent- och registreringsverket av medlem

skapet i europeiska patentorganisationen <EPOl borde utvärderas. Sverige 

har nu varit medlem i EPO i snart fyra år. Chefen för handelsdepartemen

tet avser därför att ta initiativ till en sådan utvärdering. 

Vidare kommer en översyn att göras kring tullverkets möjligheter att ta 

ut avgifter för sin medverkan inom andra områden och på andra tider än de 

som normalt gäller för klarering av trafik. Inriktningen kommer att vara att 

ta fram ett avgiftssystem som är så utformat att det inriktar trafikföretagen 

att förlägga sin trafik så att tullverkets resursbehov för expediering av 

trafik kan begränsas. 

Arbetsmarknadsdepartementet. Inom departementets verksamhetsom

råde pågår översynsprnjekt av olika slag. Främst kan nämnas den översyn 

som stiftelsen Samhällsföretag gör av sin organisation, m. m. 

Bostadsdepartementet. Översynen av lantmäteriverkets verksamhet är 

nyligen avslutad. Verket har i en särskild rapport kartlagt möjligheterna 

och effekterna av att ändra reglerna för eller upphöra med den s. k. beteck

ningsrcformen. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 
Arbetet på olika nivåer med att förenkla byggnormer och låneregler och 

att flytta besluten närmare de enskilda bör fortsätta. Senare kommer vissa 
riktlinjer att lämnas för myndigheternas fortsatta arbete med en översyn av 

de nuvarande standardkraven i låneregler och byggbestämmdser. Inrikt
ningen på detta arbete bör vara att med bevarade bostadssociala miil 

minska kostnaderna i byggandet. 

Industridepartementet. Ett uppdrag om en förutsättningslös översyn av 

branschprogramverksamheten avses att lämnas. Syftet skall vara att stu

dera vilka insatser som gjorts och resultaten av dessa. Översynen skall 

ligga till grund för en samlad bedömning av vilket behov som fortsättnings

vis kan finnas av dessa tidsbegränsade åtgärder. 

Kommundepartementet. Översynen av planeringsaktiviteterna vid läns

styrelserna är avslutad. Den har lett till en besparing på statsbudgeten om 5 
milj. kr. 

Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen har tillkallat en expertgrupp 

för studier i offentlig ekonomi (Dir 1981: 25). Expertgruppen avses kunna 
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bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida budgetpolitiska 

och samhällsekonomiska avgöranden. Gruppen arbetar främst genom att 

liimna studieuppdrag till myndigheter och forskare. Enligt vad jag inhämtat 

kommer de första rapporterna avseende av expertgruppen initierade un

dersökningar att bli tillgängliga under våren 1982. 

Jag förordar att riksdagen får möjlighet att ta del av vad jag nu anfört om 

översynsprojekt. 

2.4 Vissa budgettekniska förenklingar 

Riksdagen beslutade under hösten 1977 om riktlinjer för en modernise

ring av det statliga budgetsystemet (prop. 1976/77: 130. FiU 1977/78: I, rskr 

t 977/78:19). Beslutet innebar bl. a. att en budgetteknisk omläggning ge

nomfördes budgetåret I 980/81. I riktlinjerna ingick vidare att bedriva en 

fortsatt, löpande budgetmodernisering. Detta innebär förutom budgettek

niska förändringar. att de ekonomiadministrativa metoderna och rutinerna 

vid de statliga myndigheterna successivt skall förbättras. Den budget

handbok som regeringen har utfärdat efter förslag av riksrevisionsverket 

och verkets utbildningsverksamhet i anslutning till budgethandboken är 

exempel på medel att nå detta mål. 

Som ett led i budgetmoderniseringen genomför vidare budgetdeparte

mentet och riksrevisionsverket gemensamt en översyn av regleringsbre

vcns form och innehåll. Regleringsbreven är de beslut varigenom regering

en; genom att föreskriva hur anslag disponeras och redovisas etc., regkrar 

medelstilldelningen till olika verksamheter. Syftet med översynen är att 

åstadkomma förenklingar. ta bort onödigt krångel och onödiga detaljregle
ringar samt att ge regleringsbreven en enhetligare utformning. Detta arbete 

har bl. a. resulterat i att regleringsbreven för myndighetsanslag har utfor

mats på ett nytt sätt för budgetåret 1981/82. 

Ändringarna innebär en betydelsefull förenkling och minskad detalj

styrning från regeringens sida av resursanvändningen hos myndigheterna. 

Det tidigare stora antalet utgiftsposter i en stat för en myndighet har i 

normalfallet ersatts av två utgiftsposter: Förvaltningskostnader och Lokal

kostnader. Inom ramen för anslagsposten Förvaltningskostnader får löne

kostnaderna liksom tidigare inte överskridas utan regeringens medgivan

de. Vidare maximeras som hittills utgifterna för representation och utrikes 

resor av regeringen. I vissa fall förekommer härutöver även speciella 

anslagsposter för särskilda ändamål. I övrigt beslutar myndigheten själv 

om fördelningen av kostnaderna på olika utgiftsslag inom den givna ramen. 

Genom den ökade flexibiliteten i resursanvändningen kan myndigheterna 

utnyttja sina resurser på ett effektivare sätt. Enligt min mening bör detta 

kunna underlätta besparingsarbetet vid myndigheterna. Myndigheternas 

redovisning av utgifter följer föreskrifterna i den statliga bokföringsförord

ningen ( 1979: 1212) och anvisningarna från riksrevisionsvcrket. 
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I förslaget till statsbudget för nästa budgetår kommer myndighetsansla

gen att redovisas på samma sätt som i regleringsbreven. De olika föredra

gandena anmäler således anslagen på detta sätt. 

Jag vill i detta sammanhang omnämna att ytterligare åtgärder övervägs i 

syfte att förenkla budgetarbetet hos myndigheterna. Beträffande myndig

hetsanslagen övervägs sålunda möjligheterna att anpassa underlaget för 

prisomräkningen i anslagsframställningarna till den indelning som tilläm

pas vid den obligatoriska utgiftsslagsredovisningen för statliga myndighe

ter. Härigenom möjliggörs en förenkling av nuvarande praxis för 

prisomräkning av olika omkostnader. 

Ytterligare ett budgettekniskt utvecklingsarbete kan nämnas. I anslut

ning till den ändring av reglcringsbreven som jag tidigare redogjorde för 

och ett utredningsförslag från byggnadsstyrelsen, har regeringen anvisat 

medel till vissa försöksmyndigheter under endast en anslagspost Förvalt

ningskostnader. Detta innebär att även lokalkostnaderna inkluderas i för

valtningskostnadcrna och blir utbytbara mot andra resursslag hos myndig

heten. Syftet med denna försöksverksamhct är att pröva om myndigheter

nas kostnadsmedvetande i lokalfrågor kan ökas liksom intresset för att 

åstadkomma reala besparingar på lokalsidan. Jag kommer senare denna 

dag vid min anmälan av anslaget till byggnadsstyrclscn att närmare redovi

sa denna fråga. Chefen för utbildningsdcpartementet kommer också vid sin 

redovisning av vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

gemensamma ändamål att närmare redogöra för de frågor som särskilt 

berör lokalkostnader för detta departements myndigheter. De övervägan

den som där görs avser förändringar med samma syfte som jag här har 

redogjort för. 

Jag vill i detta sammanhang även ta upp frågan om i vilken form myndig

heternas lokalvård bör bedrivas. Riksdagen har som sin mening givit 
regeringen till känna att det är olyckligt att det beslut i frågan som riksda
gen fattade år 1972 i så hög grad har tolkats som om myndigheterna är 

bundna till att bedriva städverksamhet i egen regi samt att det är angeläget 

att då och då pröva om städverksamheten kan bedrivas till lägre kostnad 
genom ändrad regiform. Jag anser det angeläget att myndigheterna - med 

beaktande av de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall - nog

grant prövar i vilken form lokalvården skall bedrivas i syfte att uppnå den 

för statsverket minst kostnadskrävande lösningen. 

Jag förordar att riksdagen får möjlighet att ta del av vad jag nu anfört om 

vissa budgettekniska förenklingar. 

2.5 Det statliga kommitteväsendet 

Regeringen aviserade i det reviderade budgetförslaget för budgetåret 

1981 /82 (prop. 1980/81: 150 bil. 21 att utöver tidigare insatta åtgärder för att 

begränsa och effektivisera kommitteverksamheten ytterligare åtgärder 
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skulle vidtas. Jag har tidigare denna dag kommenterat vissa åtgärder som 

syftar till att få kommitteer och utredare att lägga sina förslag bättre 

ekonomiskt prioriterade. Allmänt kan konstateras att antalet nya kommit

teer med uppgifter som förväntas få statslinansiella konsekvenser har 

minskat under det senaste året. De som tillsatts har fått sådana direktiv att 

besparingsaspekterna klarare framhävts. 

Jag avser att ta upp ytterligare ett antal åtgärder som berör kommittevä

sendet. 
Som ett led i arbetet att minska lokalkostnaderna för statlig verksamhet 

inkl. kommittcverksamheten inom storstockholmsområdet uppdrog rege

ringen den 27 augusti 1981 åt byggnadsstyrelsen att i den fortsatta lokalför

sörjningsplaneringen särskilt beakta möjligheterna att begränsa de statliga 

myndigheternas lokalkostnader. Det skall ske genom en fortlöpande an

passning av myndigheternas lokalinnehav till den minskade omfattning av 

verksamheten som uppstår till följd av besparingsarhetet. 

Vidare avser regeringen inom kort besluta om förordning om ändring i 

kommitteförordningen (1976: 119). Enligt gällande förordning ska varje 

kommitte snarast göra upp en plan för utredningsarbetet. Efter lindringar i 

kommittcförordningen skall i planen anges den beräknade kostnaden för 

fullgörandet av uppdraget. För att skapa större fasthet i kommittecrnas 

verksamhetsplanering kommer fortsättningsvis i flertalet fall i direktiven 

en bortre tidsgräns för utredningsuppdraget att anges. Längre utrednings

tid än två år skall få förekomma endast undantagsvis. 

Under år 1981 har utbildning av kommittepersonal päbö1jats. Utbild

ningen vänder sig främst till kommitteväsendets sekreterare. biträdande 
sekreterare samt anställda experter och sakkunniga. Syftet med utbild

ningen är att effektivisera kommittcviisendet genom att ge deltagarna 

kunskaper om dels de formella regler som gäller. dels den speciella plane

rings- och utredningsteknik som gäller för kommittearhetet. En utgångs

punkt för utbildningsverksamheten är gällande kommittchandbok (Os SB 

1978: I). En översyn av kommittehamlboken pågår.. 

Riksdagen har (skr. 1980/81:144. FiU 1980/81:30. rskr 1980/81:284) be

gärt en analys av orsakerna till den kraftiga förskjutningen mot en ökad 

andel konsultkostnader som skett. Samtidigt konstateras att den andel av 

kommittekostnaderna som dagarvodena svarar för har minskat. Inom 

regeringskansliet pågår arbete med denna fråga. Detta arbete beräknas bli 

avslutat under år 1982. 

Jag förordar att riksdagen får möjlighet att ta del av vad jag nu har 

redovisat. 

2.6 Statliga kreditgarantier 

Staten utfärdar kreditgarantier för skilda ändarna!. Sådana kreditgaran

tier möjliggör en upplåning som annars kanske inte skulle ha kommit till 
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stånd. En effekt av de statliga kreditgarantierna kan därigenom vara att 

andra låntagare trängs undan på kreditmarknaden. De statliga kreditgaran

tierna har vidare ekonomiska effekter för staten. Dels medför garantigiv

ningen vissa administrativa kostnader, dels uppstår kostnader för staten 
om garantierna måste infrias till följd av att låntagaren inte fullgör sina 

förpliktelser. 

Som jag anmälde i 1981 års kompletteringsproposition är den samman

lagda omfattningen av de statliga kreditgarantierna av sådan omfattning att 

det är motiverat att löpande göra en samlad redovisning av dem. 

I tabell 5 redovisas i aggregerad form av riksgäldskontoret uppgivna 

utestående statliga kreditgarantier den 30 juni 1981. 

Tabell 5. Utestående statliga kreditgarantier 1981-06-30 
<Milj. kr.) 

Utestående garanti
belopp 

Garanterat ar rik.~giildskonturet 
Export kreditgarantier 
Garantier till banker och andra kredit

institutioner 
varav till Konung<•riket Sveriges 

Stadshypotekskassa 
Sveriges Investeringsbank AB 
Sveriges Allmänna Hypoteksbank 

Garantier till varv och rederier 
varav avseende varv 
Garantier till företag och stiftelser 
varav tillSvensk Kärnbränsleför-

sörjning AB 
Svenska Petroleum AB 
Svenskt Stål AB 

Garanterat ar andra myndigheter 
Garanterat av statens vattenfallsverk 
Garanterat av lantbruksstyrelsen 
Garantera! av statens industriverk 
Garanterat av andra myndigheter 

Summa 11/estående kredit{larantier 

1981-06-30 

20688 

14 768 

8500 
5000 

900 
14 738 

10068 
2 735 

512 
510 
285 

5 569 
3013 
1452 

289 

63252 

Som framgår av tabellen uppgick de av staten utställda kreditgarantierna 

den 30 juni 1981 till 63 252 milj. kr .. vilket innebar en ökning med 6 948 milj. 

kr. sedan den 30 juni 1980. För den största delen av denna ökning svarade 

exportkreditgarantierna. garantier till varv och rederier samt garantier 

utfärdade av statens vattenfallsverk. l de redovisade beloppen ingår även 

vissa borgensåtaganden. 

Riksdagen har fastställt garantiramar inom vilka kreditgarantier får 

beviljas. Dessa ramar är betydligt större än vad som framgår av nyss

nämnda redovisning. Mycket stora icke utnyttjade belopp finns främst 

inom ramarna avseende exportkreditgarantier och garantier till varvsförc

tag. Vid utgången av budgetåret 1980/81 uppgick sålunda det icke utnytt-
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jade ramutrymmet för exportkreditgarantisystemct till ca 40 000 milj. kr., 
medan motsvarande utrymme inom varvsgarantiramen var ca 13 600 milj. 

kr. Yarvsgarantiramen skall utnyttjas för att garantera lån avseende pro

duktionen vid svenska varv t. o. m. utgången av år 1983. 

För vissa av de utställda kreditgarantierna är förlustriskerna betydande. 

Budgetåret 1980/81 uppgick förlusterna i form av infriade garantier till ca 

402 milj. kr. Härav svarade infriandet av garantier förs. k. industrigaranti

lån för 172 milj. kr. Förluster inom exportkreditgarantisystemet skall i 

princip täckas från de reservfonder som exportkreditnämnden byggt upp 

med influtna garantiavgifter. Reservfonderna hade vid utgången av hudget

året 1980/81 en behållning på endast ca 141 milj. kr. Under detta budgetår 

utbetalades ett belopp av I 05 milj. kr. från statshudgeten för att täcka vissa 

förluster. Utgifterna för att infria utställda varvsgarantier uppgick under 

det aktuella budgetåret till ca 102 milj. kr. Återstående infrianden om ca 23 

milj. kr. avsåg ett antal olika garantisystem. 

I syfte att täcka kostnaderna för förluster i samband med krcditgaranti

givning samt täcka kostnaderna för att administrera garantigivningsverk

samheten tas i vissa fall ut kreditgarantiavgifter. Även från låntagarens 

synpunkt kan en kreditgarantiavgift synas motiverad eftersom denne nor

malt får bättre villkor på lånet än vad som annars skulle blivit fallet. Praxis 

i fråga om uttag av kreditgarantiavgifter skiftar dock. Mot denna bakgrund 

har genomförts en översyn av den nuvarande avgiftsstrukturen. Som en 

följd härav kommer. enligt vad jag erfarit efter samråd med berörda stats

råd, en vidgad användning av kreditgarantiavgifter att föreslås inom en rad 

områden. 
Jag övergår nu till att redovisa de förslag som regeringen under inneva

rande budgetår har lagt fram samt de förslag för budgetåret 1982/83 som 

senare denna dag kommer att framläggas avseende ramar för statliga 

åtaganden i form av kreditgarantier. Däri inkluderar jag även vissa bor

gensåtaganden. Jag har härvid samrått med berörda departementschcfer 

och övriga statsråd. I det fall inte annat särskilt anges redovisas förslagen i 

budgetpropositionen. 

Inga statliga kreditgarantier för lån ges f. n. eller föreslås inom justitie-. 

bostads- och kommundepartementens verksamhetsområden. 

Inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde föreslås att 

ramen för samlat statligt garantiåtagande avseende lån till lantbrevbärare 

höjs med 10 milj. kr. till 40 milj. kr. 

Inom ekonomidepartementets område föreslås i prop. 1981/82: 84 att den 

av staten garanterade grundfonden för Konungariket Sveriges stadshypo

tekskassa höjs med 2 miljarder kr. till 10,5 miljarder kr. Stadshypotekskas

san ansvarar för upplåningen till den långivningsverksamhet som de tjugo 

regionalt verksamma stadshypoteksföreningarna bedriver inom bostads

finanseringens område. 

Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde föreslår regering-
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en för nästa budgetår att - i likhet med vad som gäller för innevarande 

budgetår - årliga garantiramar om 2 milj. kr. resp. 1.5 milj. kr. skall gälla 

för lån till nyetablering av förlag m. m. resp. till bokhandel. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde föreslås i budget

propositionen årliga garantiramar för lån för olika ändamål. Den årliga 

ramen för statlig kreditgaranti för lån till jordbrukets rationalisering m. m .. 

trädgårdsnäringens rationalisering m. m.. rennäringens rationalisering 

m. m. samt inköp av avelshästar och ridhästar föreslås uppgå till 550 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. Detta innebär att ramen minskas med 251 milj. 

kr. i förhållande till innevarande budgetår. lnom denna ram föreslås höj

ning av delramen avseende trädgårdsniiringens rationalisering från 40 milj. 

kr. till 50 milj. kr. och en sänkning av ramen för jordbrukets rationalisering 

från 708 milj. kr. till 497 milj. kr. Övriga delramar föreslås få oförändrad 

omfattning. Garantiramarna för lån till fiskeföretag, fiskberedningsföretag 

samt för åtgärder som främjar fritidsfisket föreslås minskas från samman

lagt 32,4 milj. kr. till 25 milj. kr. Minskningen hänför sig till garantiramen 

för lån till fiskeföretag som föreslås sänkt med 5.4 milj. kr. till 14,6 milj. kr. 

och till ramen för fiskberedningsföretag där en minskning med 2 milj. kr. 

till 8 milj. kr. föreslås. Slutligen föreslås att den årliga garantiramen för lån 

till byggande av skogsvägar för budgetåret 1982/83 får en oförändrad 

omfattning av 11 milj. kr. 

Inom handelsdepartementets verksamhetsområde föreslås i budgetpro

positionen att ramen för exportkreditgarantier höjs med 3 000 milj. kr. till 

70000 milj. kr. 

Inom industridepartementets verksamhetsområde föreslås att den årliga 

ramen för garantier enligt förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilån 

m. m. och för lån till turisthotell skall uppgå till 300 milj. kr., vilket är 

samma nivå som innevarande budgetår. Förslag lämnas också om ökat 
bemyndigande för regeringen att teckna borgen för företag i vilka statens 

vattenfallsverk förvaltar statens aktier med 1915 milj. kr. till sammanlagt 

9998 milj. kr. 
Inom övriga departements verksamhetsområden läggs inga förslag till 

ändring av kreditgarantier eller borgensåtaganden fram. 

Den information jag nu har lämnat beträffande de årliga statliga garanti

ramar som föreslås för budgetåret 1982/83 sammanfattas i följande tabell. 
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Tabell 6. Förslag angående ramar för årligt statligt garantiåtagande 
!Milj. kr.> 

Ramar.för årlif?I sratlit?t f?arantiätagandc 

Garantier för Hin till nyetabh:ring av förlag m. m. samt 
till bokhandel 
Garantier för lån till jordbrukets rationalisering m. m .. 
etc. 
Garantier för lån till fiskeföretag. etc. 
Garantier för lån till byggande av skogsvägar 
Garantier för industrigarantilån m. m. 

Summa ramar för årligt garantiåtagande 

1981/82 
Beviljad 
garantiram 

3.5 

751.0 
32.4 
11.0 

300.0 

1097,9 

1982/83 
Föreslagen 
garantiram 

3.5 

550.0 
25,0 
11.0 

300.0 

889,5 

94 

De förändringar som föreslås beträffande ramar som anger samlat stat

ligt garantiåtagande framgår av följande tabell. 

Tabell 7. Förslag angående förändring a\· ramar för samlat statligt garantiåtagande 
(Milj. kr.) 

Exportkreditgarantier 
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 
Rätt för statens vattenfallsverk att te<.:kna 
borgen 
Garantier för lån till lantbrevbärare 

Summa förändring av ramar för samlat 
statligt garantiåtagande 

Garantiram 

1981/82 1982/83 

67000 70000 
8500 10500 

8083 9998 
30 40 

Förändring 
mellan bud-
getären 

+3000 
+2000 

+1915 
+ 10 

+6925 

Om riksdagen bifaller regeringens förslag kan sammanfattningsvis. som 

framgår av de båda nu redovisade tabellerna. under budgetåret 1982/83 

statliga kreditgarantier för lån m. m. ges med ytterligare dels ca 890 milj. 

kr. hänförliga till ramar för årligt engagemang. dels 6925 milj. kr. hänför

liga till ramar avseende totala engagemang. Den sammanlagda ökningen 

blir därmed närmare 8 miljarder kr. Härutöver kommer det ramutrymme 

som i vissa fall frigörs till följd av att lån med statlig garanti amorteras. 

Som framgått av redovisningen föreslås inte i något fall höjning av ram 

för årligt garantiåtagande. Däremot föreslås att vissa årliga garantiramar 

får minskad omfattning. Vad gäller flertalet ramar för samlat statligt garan

tiåtagande föreslås inte någon förändring av omfattningen. De har därför 

inte tagits med i redovisningen. I de fall höjningar föreslås gäller det i allt 

väsentligt garantiramar av särskild karaktär. Den största ökningen avser 

exportkreditgarantierna. som har formen av ett försäkringssyslem som 

syftar till att förbättra förutsättningarna för svensk exportindustri. Den 

andra stora ökningen avser grundfonden för Konungariket Sveriges stads

hypotekskassa. Denna grundfond styr beräkningen av kassans upp-
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låningsrätt och höjs med vissa tidsintervall för att möjliggöra en ökning av 

utlåningsverksamheten på bostadsfinansieringens område. Den vidgade 

rätten för statens vattenfallsverk att teckna borgen har motiverats av 

behovet av investeringar i kraftproduktion m. m. 
Med tanke på de effekter kreditgarantierna har på såväl kreditmarkna

den som statsbudgeten har regeringen i årets budgetproposition - i likhet 

med vad som har gällt budgctbehandlingen av reguljära utgiftsanslag -

gjort en restriktiv prövning av kreditgarantierna. Det är enligt min mening 

angeläget att få en fortlöpande bevakning av utvecklingen av de samlade 

statliga kreditgarantierna vad gäller ramar för garantiåtaganden. omfatt

ningen av gjorda utfästelser, förluster genom infriandet av kreditgarantier 

m. m. Jag avser därför föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i upp

drag att följa och redovisa dessa frågor. Min avsikt är all även i kommande 

års budgetförslag lämna en samlad redovisning av regeringens förslag till 

förändringar vad gäller kreditgarantier. 

Jag förordar att riksdagen får möjlighet att ta del av vad jag nu har 

anfört. 

2.7 Statsbudgeten budgetåren 1981/82 och 1982/83 

2. 7.1 Underlag för beräkningarna 

Riksrevisionsverket har med skrivelser den 15 december 1981 lämnat 

beräkningar av dels statsbudgetens inkomster under budgetåren 1981/82 
och 1982/83, dels budgetutfallet för budgetåret 1981/82. För en närmare 

redogörelse hänvisar jag till verkets skrivelser <bilagorna 2.1 resp. 2.2). 
Med detta och övriga av mig kända förhållanden som underlag kommer jag 

nu att redovisa mina kalkyler avseende budgetutvecklingcn budgetåren 

1981/82 och 1982/83. 
Min avsikt är att först kort redovisa mina beräkningar för innevarande 

budgetår för att därefter mer utförligt redogöra för min kalkyl avseende 

nästkommande budgetår. 

2.7.2 Statsbudgeten.i· inkomster och utg{fter budgettlret 1981182 

Riksrevisionsverket beräknar i skrivelserna stalsinkomsterna för inne

varande budgetår till totalt 159 860 milj. kr. Av skrivelsen, innehållande en 

beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1981/82, framgår att verket 

beräknar utgifterna till 238 352 milj. kr. och budgetunderskottet till 78 492 

milj. kr. 

Inkomsterna 

Som jag just har nämnt beräknar 1iksrevisionsverkct statsinkomstcrna 

till 159860 milj. kr. Verket har emellertid inte kunnat beakta alla av mig 

kända förhållanden. Sålunda beräknar jag statsinkomsterna till totalt ca 

159375 milj. kr., dvs. ca 485 milj. kr. mindre än riksrevisionsverket. Jag 
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återkommer strax till vilka inkomsttitlar som justerats och grunderna här

för vid min redovisning av inkomsterna för budgetåret 1982/83. Jag vill 

dock redan nu nämna att de största avvikelserna mellan min beräkning och 

verkets förklaras av de korrigeringar jag förordar vad gäller antagandena 

för lönesummans utveckling. 

U1gijierna 

Riksrevisionsverket har i sin beräkning av budgetutfallet för budgetåret 

1981/82 beräknat de totala utgifterna till 238352 milj. kr. Därvid har verket 

beaktat anslag på tilläggsbudget om tillhopa 4415 milj. kr. samt beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten om totalt I 060 milj. kr. I prognosen har 

reserverats 2 000 milj. kr. för tillkommande utgifts behov. netto. 

Emellertid har verket inte kunnat beakta samtliga förslag och beslut från 

regering och riksdag. Sålunda beräknar jag anvisade medel på tilläggsbud

get I till 4189 milj. kr., vilket är 226 milj. kr. mindre än i riksrevisionsver

kets skrivelse. Därvid har jag bl. a. beaktat riksdagens beslut att nu endast 

anvisa medel för kalenderåret 1982 för bidrag till vissa transporter på 

malmbanan. Detta innebär att det av riksdagen anvisade anslaget för detta 

ändamål är 250 milj. kr. mindre än i verkets beräkning av samma anslag. 

Jag ansluter mig dock till verkets beräkning av den kassamässiga belast

ningen under anslaget under budgetåret 1981/82. Med hänsyn härtill blir 

anslagsbehållningarna lägre vid ingången av budgetåret 1982/83. Som en 

konsekvens härav räknar jag upp förbrukningen av anslagsbehållningar 

med 250 milj. kr. jämfört med verkets kalkyler. Därtill kommer beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten om ca 51 milj. kr. utöver vad som ingår i 
verkets prognos. Beslutet avser byggande av ett tjänstefartyg som ersätt

ning för två äldre lotsdistriktsfartyg. Vidare kommer senare denna dag att 

föreslås att ytterligare 40 milj. kr. av finansfullmakten utnyttjas för syssel

sättningsskapande åtgärder inom byggnadsverksamheten. De belopp jag 

hittills har redovisat är, med beaktande av gängse avrundningsregler. 

angivna i jämna milj. kr. Även fortsättningsvis i min redovisning kommer 

jag om inte annat anges att avrunda belopp på detta sätt. 

Senare denna dag kommer att föreslås anslag på tilläggsbudget Il om 

sammanlagt 123 milj. kr. Enligt min bedömning är det tillfyllest att reserve

ra I 000 milj. kr. för att täcka under resterande del av budgetåret tillkom

mande utgifter som kan bli aktuella på tilläggsbudget m. m. Jag räknar 

därför ned det av riksrevisionsverket avsatta beloppet för beräknat till

kommande utgiftsbehov. netto med 1 000 milj. kr. Jag är medveten om att 

denna beräkning dels är behäftad med icke oväsentliga osäkerheter, dels 

avser kassamässig belastning. Det senare innebär att anvisade anslag kan 

visa sig bli större än ovannämnda belopp, vilket dock - under i övrigt lika 

förutsättningar - motverkas av en uppbyggnad av anslagsbehållningar. I 

övrigt har jag inget att erinra mot verkets prognos. 

Vad jag nyss anfört innebär sammanfattningsvis att jag beräknar utgif-
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terna till 237 589 milj. kr., vilket är en nedjustering med 763 milj. kr. 

jämfört med verkets beräkning. 

Tabell 8. Statsutgifterna budgetåret 1981/82 
<Milj kr.) 

1981/82 

Stats-
budget 

U tgiftsanslag 225 058 
Finansfullmaktsutnyttjande 
Beräknad merbelastning på 
förslagsanslag 
Förändringar i anslagsbe- +3000 
hållningar 
Ändrad disposition av rör- +500 
liga krediter 
Beräknat tillkommande ut- +5000 
giftsbehov. netto 
Summa statsutgifter 233558 

Riksrevi- Före-
sionsverket draganden 

229473 229370 
+I 060 +1151 
+3038 +3038 

+2906 +3156 

- 126 - 126 

+2000 +I 000 

238352 237589 

Jag övergår nu till min redogörelse för statsbudgetens inkomster och 

utgifter för nästkommande budgetår. 

2. 7.3 Statsbudgetem inkomster och utgifter budgetåret 1982183 

Inkomsterna 

I riksrevisionsverkets beräkning av statsbudgetens inkomster för bud

getåret 1982/83 har verket tagit hänsyn till beslut eller förslag om föränd

ringar som lagts fram av regeringen i propositioner offentliggjorda före den 

I december 1981. Efter detta datum har vissa förutsättningar förändrats. 

Jag avser därför i det följande redogöra för de justeringar av verkets 

beräkningar som jag har funnit vara nödvändiga. I den mån det inte 
närmare angivits vilket budgetår förändringen avser, gäller denna för näst

kommande budgetår. ' 
Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisions

verkets beräkningar grundas på antagandet att lönesumman mellan åren 

1979 och 1980 ökar med 11,2 %. Mellan år 1980 och år 1981 antas lönesum
man öka med 7, I % samt med 7 ,0 % mellan åren 1981 och 1982. År 1983 har 

verket schablonmässigt satt ökningen till 8%. Jag har tidigare i min egen

skap av chef för ekonomidepartementet utgått från en något lägre tillväxt 

av lönesumman för kalenderåren 1981 och 1982. Även för år 1983 har jag 

grundat mina kalkyler på en något lägre schablonmässig ökning av löne

summans utveckling jämfört med verkets beräkningar. Innan jag går in på 

ut vecklingen av olika inkomsttitlar vill jag erinra om vad jag tidigare denna 

dag anfört angående kommande förslag till en inkomstskattereform grun

dad på en överenskommelse som träffades i april 1981 mellan företrädare 

för centerpartiet. folkpartiet och socialdemokraterna. Eftersom avsikten 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. 11r 100. Bila{?a I och 2 
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är att förslag till omläggning skall finansieras, bör de totala statsinkoms

terna inte förändras. Däremot kan kassamässiga förskjutningar uppstå 

beroende på val av finansieringssystem. Min avsikt är att återkomma till 

denna fråga i nästkommande års komplettaingsproposition. 

Den antagna lägre ökningstakten för lönesumman föranleder mig att 

räkna ned riksrevisionsverkets beräkningar för inkomsttiteln fysiska per

soners skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. Jag räknar sålunda 

ned dessa inkomster med I 700 milj. kr. för budgetåret 1982/83 och med 550 

milj. kr. budgetåret 1981/82 jämfört med verkets beräkningar. Därvid har 

jag även beaktat att prognoserna avseende kommunalskattesatsen nu är 

något högre än i verkets beräkningar. Dessutom påverkas beräkningen av 

inkomsterna av förslaget till höjning av pensionstillskotten som chefen för 

socialdepartementet senare denna dag kommer att föreslå. Riksrevisions

verket har vidare i sina inkomstberiikningar inte kunnat beakta de förslag 

till generella åtgärder som jag i det föregående föreslagit för att begränsa 

det finansiella utrymmet för kommunsektorn fr. o. m. kalenderåret 1983. 

Förslagen innebär att utbetalningarna av kommunalskattemedel från sta

ten får en mindre omfattning än vad som annars vore fallet. Totalt kommer 

för budgetåret 1982/83 utbetalningarna av kommunalskattemedel att bli ca 

1 500 milj. kr. lägre än vad verket har räknat med. Härav hänför sig ca I 000 

milj. kr. till inkomsttiteln fysiska personers skatt på inkomst. realisations

vinst och rörelse. 

Sammantaget innebär detta att på inkomsttiteln .frsiska personers skatt 

på inkomst, realisationsl'inst och riirelse räknas inkomsterna ned med 700 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. och med 550 milj. kr. för budgetåret 1981/ 
82. Vad gäller inkomsttiteln juridiska personers skatt på inkomster, reali

sationsvinst och rörelse innebär de lägre utbetalningarna av kommunal

skattemedel att inkomsterna ökar med 500 milj. kr. 

För inkomsthuvudgruppen lagstadgade socialavgifter innebär den an

tagna lägre lönesummeutvecklingen att inkomsterna sammanlagt måste 

justeras ned med 550 milj. kr. för budget{1ret 1982/83 jämfört med verkets 

beräkningar. Under innevarande budgetår justeras inkomsterna däremot 

upp under inkomsttiteln sj11kförsiikri11{:w11·g(tt. netto med 21 milj. kr. Orsa

ken till att inkomsterna ökar trots att lönesumman minskar är att utbetal

ningarna av sjuk- och föräldrapenning samtidigt minskar. 

Som jag tidigare anfört föreslås skatten på bensin höjas med 7 öre/liter 

fr. o. m. den 1 april 1982. Därutöver föreslås vissa förändringar i skatteut

taget vad avser motoralkoholer och gasol. Inkomsterna under inkomstti

teln hensinskat1 ökar på grund härav med ca 310 milj. kr. för budgetåret 

1982/83 jämfört med riksrevisionsverkets beräkningar. Därvid har jag även 

tagit hänsyn till förslaget om förändrade regler för nedsättning av kompen

sation av bensinskatt som jag tidigare nämnt. 

För olja föreslås skatten från den I april 1982 öka med 46 kr./m3
. Vidare 

har, som jag tidigare angivit. praxis för nedsättningen av allmän energi-
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skatt för vissa företag skärpts något. För inkomsttiteln _energiskatt innebär 

dessa förändringar att inkomsterna bör justeras upp för budgetåret 1981/82 

med ca 20 milj. kr. och för budgetåret 1982/83 med ca 700 milj. kr. 

I riksrevisionsverkets inkomstberäkning har televerket grundat kalky· 

lerna över sina in!everanser till statsverket med en avkastningsränta på 

10.75 %. Jag beräknar preliminärt - på grundval av det underlag jag under 

hand inhämtat - att avkastningsräntan torde uppgå till 12 % från den I juli 

1982. Jag har av denna anledning justerat riksrevisionsverkets beräkningar 

avseende televerket med 6,7 milj. kr. Denna justering avser budgetåret 

1982/83 och verkar i inkomstförstärkande riktning. Beräkningen av.förena

de fahriksrerkens överskott har jag av samma anledning ju
0
5terat upp med 

3.2 milj. kr. Jag vill vidare nämna alt en nedjustering av den beräknade 

inleveransen från verket med 4.5 milj. kr. kommer att göras som ett led i 

finansieringen av den civila satsning som nu görs vid Gevärsfaktoriet i 

Eskilstuna. Sammantaget har jag således justerat ned fabriks verkens in le

verans med 1.3 milj. kr. Även post verket har beräknat inleveranserna efter 

en avkastningsränta om 10,75%. För postverkets del tillkommer dessutom 

att avkastningen sjunker till följd av den extra avskrivning. som jag senare 

återkommer till. Dessa två faktorer leder till attjag räknar ned inkomsterna 

under inkomsttiteln postl'erkets inlevererade örerskott med 19 milj. kr. 

jämfört med riksrevisionsverkets beräkning. Jag har i dessa frågor samrått 

med berörda departementschefer. 

Riksrevisionsverket har tagit upp inkomsterna under inkomsttitlarna 

/.:örkortsm·g{fter och arg{fter vid registrering av motorfordon till 27 resp. 

123.4 milj. kr. för såväl innevarande som nästa budgetår. Riksdagen har 

efter förslag från trafikutskottet beslutat att höja registerhållningsavgiften 

med 10 kr. fr. o. m. den I januari 1982. Till följd härav räknar jag efter 

samråd med chefen för kommunikationsdepartementet upp inkomsttiteln 

avgifter vid registrering ar motorfordon med 24 milj. kr. för budgetåret 

1981/82. Från samma håll har jag erfarit att inkomsterna från trafiksäker

hetsverkets registerverksamhet senare denna dag kommer att föreslås 

redovisas som uppbörd under anslaget Tratiksäkerhetsverket: Bil- och 

körkortsregister m. m. fr. o. m. budgetåret 1982/83. Inkomsttitlarna kör

kortsavgifter och avgifter vid registrering av motorfordon föreslås därför 

utgå ur statsbudgeten vid budgetårsskiftet 1981/82-1982/83. 

Den höjda registerhållningsavgiftcn om 10 kr. skall emellertid även 

framgent tillföras budgetens inkomstsida. Jag föreslår därför att dessa 

inkomster från den I juli 1982 redovisas under inkomsttiteln övriga in

komster av statens verksamhet. Enligt min uppfattning bör vidare inkoms

ter från de avgifter som föreslås senare denna dag vad beträffar polisbe

vakning av s. k. breda transporter, värdetransporter samt beträffande ser

viceavgifter för larmaniäggningar hos polisen likaledes redovisas under 

denna inkomsttitel. Statsrådet Tillander kommer senare i dag att föreslå att 

en avgift införs för kommuner med elever i de statliga specialskolorna. 
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Avgiften - som bör redovisas under inkomsttiteln övriga inkomster av 
statens verksamhet - skall motsvara den interkommunala ersättningsni

vån. Inkomsterna beräknas för budgetåret 1982/83 uppgå till ca 5 milj. kr. 
Sammanlagt innebär detta att Öl'ri[?a inkomster a1• statens verksamhet bör 

räknas upp med 50 milj. kr. för budgetåret 1982/83 jämfört med riksrevi

sionsverkets beräkningar. I denna fråga har jag utöver statsrådet Tillander 

samrått med cheferna för justitie- och kommunikationsdepartementen i de 

delar som berör resp. statsråd. 

Inkomsttiteln lot.1·m·Rifter bör jämfört med riksrevisionsverkets beräk

ning räknas upp med 6 milj. kr. till 40 milj. kr. med hänsyn till beslutade 

avgiftshöjningar. Riksrevisionsverket har beräknat inkomsttiteln fyrm·

Rifier.farled.1Tar11m·g(fter till 314 milj. kr. Med utgångspunkt i sjöfartsver

kets reviderade inkomstberäkning och den av chefen för kommunikations

departementet beräknade belastningen på inkomsttiteln beräknar jag net
toutfallet till 309,6 milj. kr. En höjning av den del av felparkeringsavgif

terna som tillfal!er statsverket planeras från den 1 januari 1983. Till följd 

härav räknar jag upp inkomsterna under inkomsttiteln inkomst av uppbörd 

m'felparkeringsm'Rifier med 5 milj. kr. I fråga om dessa justeringar har jag 

samrått med chefen för kommunikationsdepartementet. 

Cheferna för kommunikations- och industridepartementen samt statsrå

det Eliasson kommer senare i dag att föreslå regeringen att vissa affärsverk 
åläggs att göra extra inleveranser eller extra avskrivningar bl. a. i syfte att 

förstärka statsbudgeten. Till följd härav räknar jag upp inkomsterna under 

inkomsttitlarna postverkets avskrivningar och statens ratte11fall.1Terks tff

skrirningar med 300 milj. kr. resp. 436 milj. kr. Jag räknar vidare med att 
televerket i bokslut för 1982/83 i budgetförstärkande syfte skall göra en 
extra avskrivning med 40 milj. kr. utöver de avskrivningsbelopp som 

riksrevisionsverket beräknat. Vidare räknar jag med att domiinverkets 

inleverans för verksamhetsåret 1981 av ovan nämnda skäl blir 20 milj. kr. 
större än vad riksrevisionsverket beräknat. Den sammanlagda budgetför
stärkningen av de extra inleveranser och avskrivningar som föreslås upp

går sålunda till ca 800 milj. kr. 

Jag avser senare denna dag föreslå regeringen att justera byggnadsstyrel

sens kostnadsförslag angående fastighetsförvaltningen. Till följd av denna 

ändring räknas inkomsterna under överskott m· byggnadsstyrelsens fas

tighet.1förl'a/1ning upp med ca 30.9 milj. kr. 

Jag har av chefen för justitiedepartementet inhämtat att vissa taxor m:h 
avgifter som redovisas under inkomsttiteln expeditionsavg(fter föreslås 

höjas den l juli 1982. Den sammanlagda effekten uppgår till ca 60 milj. kr .. 

varav ca 15 milj. kr. är en följd av ändrade grunder för avgifter inom 

inskrivningsväsendet. Kommerskollegiets inkomster från importlicensav

gifter som tidigare beslutats bör fr. o. m. budgetåret 1982/83 redovisas 
under inkomsttiteln expeditionsavgifter. För budgetåret 1982/83 beräknar 

jag att inkomsttiteln bör räknas upp med 4 milj. kr. jämfört med riksrevi-
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sionsverkets beräkning. Jag vill också nämna att avgiftsfriheten för stat, 

kommun och landstingskommun beträffande exekutionsavgifter har upp
hört. Sammantaget innebär justeringarna under inkomsttiteln expeditions

ai·gijier att inkomsterna ökar med ca 64 milj. kr. Jag har därvid samrått 
med berörda departemcntschcfär. 

Riksrevisionsverket har baserat sina beräkningar av inkomsterna under 
titlarna rii11teinkomster på lån.for bostadshygga11de, räntor på e11ergispar

lä11 och ränteinkomster på /ä11 för kommunala markfiin·iirr på antagandet 
om en 12,75-procentig räntesats. Regeringen har sedermera beslutat om en 

höjning av räntan på statliga bostadslån till 13 %. Till följd härav har jag, 

efter samråd med chefen för bostadsdcpartementet, höjt inkomsterna un

der resp. titlar med sammanlagt 150 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 
I riksrevisionsverkets beräkning över vägverkets avskrivningar redovi

sas att vägverket har anmält att beräkningarna för budgetåret 1982/83 

bygger på en ändrad avskrivningsprincip. Vägverket har övergått från att 
beräkna avskrivningarna på anskaffningsvärdet i stället för på återanskaff

ningsvärdet. Jag finner därför - efter samråd med chefen för kommuni
kationsdepartementet -- att avskrivningarna för budgetåret 1982/83 som 

hittills bör grundas på återanskaffnings värdet och jag höjer därför inkoms

terna under inkomsttiteln vägverkets m·skril'ni11gar med 15 milj. kr. 

Riksrevisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 

från min eller berörda departementschefcrs och statsråds sida. Totalt 

innebär de av oss förordade avvikelserna från verkets beräkningar en 

nedjustering av inkomsterna för budgetåret 1981/82 med 485 milj. kr. och 
för budgetåret 1982/83 en uppjustering med ca I 209 milj. kr. Jag beräknar 

således statsbudgetens inkomster för budgetåret 198 l/82 till ca 159 375 

milj. kr. och för budgetåret 1982/83 till ca 168942 milj. kr. Jag har låtit 

upprätta en tabellarisk uppställning som sammanfattar avvikelserna från 
verkets beräkningar (tabell 9). 

Jag övergår nu till vissa allmänna frågor vad avser tekniken för beräk
ning av statens inkomster m. m. 

Som underlag för beräkning av fysiska personers inkomstskatt använder 
riksrevisionsverket bl. a. resultat från sin årliga taxeringsstatistiska urvals
undersökning omfattande ca 23 000 självdeklarationer. Fr. o. m. taxerings
året 1979 förlängdes taxeringsperioden vilket medfört att leveransen av 

material från lokal skattemyndighet till riksrevisionsverket försenats och 

att resultatet av undersökningarna föreligger vid en senare tidpunkt än vad 

som tidigare varit normalt. Årets beräkning baseras sålunda på undersök

ningen avseende 1979 års inkomster vilket innebär en eftersläpning med ett 

år jämfört med förhållandena innan taxeringsperioden förlängdes. Dock 
har årets beräkning kunnat baseras på ett mer aktuellt material än i beräk

ningarna i fjolårets budgetproposition då eftersläpningen var två år. 
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Tabell 9. Justering av riksrevisionsverkets beräkningar av statsbudgetens inkomster 

< I UOO-tal kr.) 

1981/82 1982/83 

Riksrevi- Förändring Riksrcvi- Förändring 
sionsver- enl. före- sionsvcr- enl. före-
kets be- draganden kels be- draganden 
räkning räkning 

Föredragandens justeringar: 
1111 Fysiska personers skatt på in-

komst, realisationsvinst och 
rörelse 28 256000 -550000 27 803000 - 700000 

1121 Juridiska personers sk;.itt på 
inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 5 268000 + 500000 

1211 Folkpensionsavgift 24695000 - 259000 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto I 022000 + 21000 -387000 214000 
1231 Barnomsorgsavgift 6424000 69000 
1241 Vuxenutbildningsavgift 699000 8000 
1421 Bensinskatt 5 035 000 + 310000 
1428 Energiskatt 6960000 + 20000 7 235 000 + 700000 
2111 Post verkets inlevererade 

överskott 100000 19000 
2112 Televerkets inlevererade 

överskotl 224400 + 6700 
2115 Förenade fabriksverkens in-

levererade överskotl 55 300 1300 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 60000 + 20000 
2214 Överskott av byggnadsstyrelscns 

fastighetsförvaltning 304 010 + 30910 
2332 Ränteinkomster på lån för bo-

stadsbyggande 7075000 + 140000 
2351 Räntor på cnergisparlån 395000 + 8000 
2384 Ränteinkomster på lån för 

kommunala markförvärv 85 500 + 2000 
2511 Expeditionsavgifter 281 300 + 64000 
2516 Körkortsavgifter 27000 27000 
2517 Avgifter vid registrering av 

123 4()0 motorfordon + 24000 123400 123 400 
2518 Fyravgifter. farlcdsvaru-

avgifter 314000 4400 
2617 Lotsavgifter 34000 + 6000 
2624 Inkomster av uppbörd av 

felparkeringsavgifter 38700 + 5000 
2811 Övriga inkomster av statens 

verksamhet 300000 + 50000 
5111 Postverkets avskrivningar 85000 + 300000 
5112 Televerkets avskrivningar I 428 100 + 40000 
5116 Statens vattenfr.llsverks 

avskrivningar 2000000 + 436 000 
5141 Statens vägverks avskriv-

ningar 88052 + 15000 
Summa förändring enligt föredraganden -485000 +1208510 
Summa inkomster 159859997 159374997 167733769 1689-12279 
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Strävan bör vara att förbättra prognoserna genom att liksom tidigare 

kunna utnyttja det mest aktuella materialet. I dagsläget gäller att de lokala 

skattemyndigheterna uppmanats att behandla de deklarationer som ingår i 

verkets urvalsundersökning med förtur. Det har emellertid hittills visat sig 

svårt att få en väl fungerande förtursgranskning. Enligt vad jag erfarit 

utreds f. n. möjligheterna att effektivisera denna inför 1982 års undersök

ning. Parallellt härmed kommer inom riksrevisionsverket att göras en 

översyn i syfte att finna metoder att - utan att öka urvalet - motverka de 

kvalitetsförsämringar som bortfall av underlag erfarenhetsmässigt ger i 

dessa undersökningar. 

Jag vill också nämna det projektarbete som bedrivs inom riksrevisions

verket i syfte att förbättra prognosmetoderna avseende inkomsterna av 

mervänleskatt. I detta arbete har variationer i halvårsvisa inkomstbelopp 

under 1970-talet i det närmaste helt kunnat förklaras av variationer i privat 

konsumtion, import. export och maskininvesteringar. En utvärdering av 

resultaten pågår. 

Med den osäkerhet som råder beträffande prognoserna för löneutveck

lingen och efterfrågeutvecklingen torde det vara ofrånkomligt att inkomst

prognoserna varierar vid olika beräkningstillfallen. Detta skärper enligt 

min mening kravet på att förändringarna redovisas och analyseras på ett 

fylligt sätt. Även riksdagen har uppmärksammat detta ( Fi U 1980/81: 20 och 

43, rskr 1980/81: 156 och 430). Det är sålunda enligt finansutskottet väl så 

viktigt att följa och analysera utvecklingen av statsinkomsterna som att 

följa och beräkna utgifternas utveckling. Avdragen vid inkomstbeskatt

ningen bör, som utskottet påpekat, uppmärksammas särskilt. Riksrevi

sionsverket har i sin senaste inkomstberäkning tagit upp dessa frågeställ

ningar. Av skrivelsen framgår bl. a. de statsfinansiella effekterna av vissa 

avdrag. Vidare redovisas effekterna av förändringar i olika regelsystem på 

ett utförligt sätt. Enligt min mening utgör verkets analyser i dessa hiinseen

den ett värdefullt underlag som kan utnyttjas vid studium av statsinkoms

ternas utveckling. 

Avslutningsvis vill jag redovisa några förslag från riksrevisionsvcrket till 

förändringar i uppställningen av budgetens inkomster (tabell 10). Enligt 

min uppfattning faller sig de av verket förordade omläggningarna naturliga 

med tanke på de anslagstekniska förändringar m. m. som föranlell verkets 

förslag. Jag har sålunda inget att erinra mot verkets förslag. 

Utgifterna 

Utgångspunkten för beräkningen av statsbudgetens utgifter ett visst 

budgetår är de utgijhanslag riksdagen anvisat eller regeringen begärt. För 

att få en rättvisande budgetbelastning måste därutöver beaktas.förii11dring 

i anslagsbehål/11ingar. Vissa myndigheter och bolag har beviljat.: rörliga 

krediter hos riksgäldskontoret. Ändringar av ianspråktagna kreditbelopp 

påverkar statsbudgetens utgifter. 
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Tabell 10. Riksrevisionsverkets förslag till förändringar i uppställningen av stat.~bud
getens inkomster 1982/83 

Inkomsttitel 

2Z 12 Överskott av karolinska sjukhusets fastig
hetsförvaltning 

2221 Överskott av förrådsanläggningar för ekono-
miskt försvar 

2393 Övriga ränteinkomster. Kammarkollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster, Riksbanken 
2395 Övriga ränteinkomster, Riksgäldskontoret 

2371 Räntor på beredskapslagring 

4522 Återbetalning av övriga lån, Kammarkolle
&ict 

4523 Aterbetalning av övriga lån, Riksbanken 
4524 Aterbetalning av övriga lån. Riksgäldskon-

toret 
2515 A vgif!er vid trafiksäkerhetsverket 
2613 Inkomster vid karolinska sjukhusct 
2618 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 

Förslag 

Utgår 

Utgår 

} 

Inkomsterna under 2393, 
2394. 2395 re~ovisas undcr 
ny titel 2394 Ovriga räntein
komster 
Namnbyte: Räntor på bered
skapslagring och förrådsan
läggningar 

} 

Inkomsterna under 4522, 
4523. 4524 red.ovisas under 
ny titel 4526 Ovriga återbe
talningar 

Utgår 
Utgår 
Utgår 

I syfte att få en så långt möjligt rättvisande bild av den slutliga belast

ningen på statsbudgeten beräknas på statsbudgetens utgiftssida även me

del för beräknat tillkommande utgiftsbelwv, netto. I första hand gäller det 
merutgifter som beräknas till följd av planerade propositioner, beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten m. m. I förekommande fall beaktas även 
förändringar som kan förutses påverka budgetens inkomstsida. 

För budgetåret 1982/83 uppgår förslagen för statsbudgetens utg(ftsan

s/ag till 242 367 milj. kr. För en närmare redovisning av hur dessa utgiftsan
slag beräknats hänvisar jag till vad jag och övriga föredraganden kommer 

att anföra. 
En beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling är behäftad med icke 

oväsentliga osäkerheter. En av orsakerna härtill är det sätt varpå medel 
beräknats under posten beräknat tillkommande utgiftsbehov; netto. Denna 

post avser beräknad kassamässig belastning. Det senare innebär att anvi
sade anslag kan visa sig bli större än vad som kassamässigt reserverats 

under denna post, vilket dock - under i övrigt lika förutsättningar - leder 

till att beräkningarna av förändringarna i anslagsbehållningarna bör jus

teras. Min nuvarande bedömning av anslagsbehållningarnas utveckling 

under budgetåret 1982/83 utgår från nu angivna premisser. Jag återkommer 

emellertid till denna fråga i 1982 års kompletteringsproposition. 

Anslagsbehållningarna har minskat successivt under en följd av år. För 
innevarande budgetår är min bedömning, vilken jag tidigare redogjort för, 

att de totala reservationsmedelsbehållningarna minskar med ca 3 miljarder 

kr. Under denna förutsättning kommer behållningarna vid ingången av 
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budgetåret 1982/83 att uppgå till inemot 17 miljarder kr. Härav återfinns 

drygt 5 miljarder kr. inom industridepartementets verksamhetsområde. 

varav drygt 1.5 miljarder kr. avseende anslag till varvsindustrin och 1,6 

miljarder kr. avseende anslaget till lokaliseringslån. 

Tabell I I. Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1976/77-1981/82 
(Miljarder kr.) 

Huvudtitt:! 1976177 1977178 1978/79 1979/80 
Utfall Utfall Utfall Utfall 

Arbetsmarknad~departementct I .44 1.49 3,10 1.86 
!förändring under lmdgetåret) (+0.36) (+0.05) ( + 1.61) (-1.24) 
Industridepartementet 2,11 7,31 8.21 7.01 
(_förändring under budgetåret) (+1.41) (+5.20) (+0,90) (-1.20) 
Ovriga huvudtitlar 6.43 7,76 10,23 11.48 
(förändring under budgetåret) (-0,35) (+l,33) (+2.47) (+1.25) 

Summa 9,98 16,56 21,54 20,35 
(förändring undt!r budgetåret) (+1.42) (+6,58) (+4,98) (-1.19) 

Även budgetåret 1982/83 finns anledning att räkna med en fortsatt för-

brukning av anslagsbehållningarna. Efter samråd med chefen för bostads

departementet räknar jag med att anslagsbehållningarna avseende ansla

gen till energibesparande åtgärder samt lån till bostadsbyggande. kommer 

att minska under budgetåret 1982/83. Sammantaget uppskattar jag minsk

ningen av anslagsbehållningarna inom bostadsdepartementets verksam

hetsområde till inemot I miljard kr. Inom industridepartementets verksam

hetsområde. räknar jag, efter samråd med chefen för industridepartemen

tet och statsrådet Eliasson. att anslagsbehållningarna kommer att minska 

med drygt I miljard kr.. främst avseende anslagen till varvsindustrin. 

För övriga huvudtitlar har jag, efter samråd med berörda statsråd, inte 

funnit anledning att nu räkna med annat än att anslagsbehållningarna 

sammantaget blir oförändrade under nästkommande budgetår. 

Tabell 12. Beräknad förändring av anslagsbehållningarna under budgetåret 1982/83 
(Miljarda kr.) 

Huvudtitel 

Bostadsdepartementet 
Industridepartt!mentet 
Övriga huvudtitlar 

Summa 

Beräknad anslags
behallning 
1982-07-01 

1.18 
5.31 

10,34 

16,83 

Beräknad förändring 
1982-07-01-
1983-06-30 

-I 
-I 
±0 
-2 

Sammanlagt räknar jag således med att 2000 milj. kr. av anslagsbehåll

ningarna kommer att förbrukas under budgetåret 1982/83 (tabell 121. Dessa 

beräkningar beaktar det nyss nämnda förhållandet att bedömningarna av 

de medel som kommer att krävas för tillkommande utgiftsbehov, netto 

1980/!SI 1981/82 
Utfall Ber. utfall 

1.60 2.32 
(-0,26). (+0.72) 

7,36 5.31 
(+0.35) (-2.05) 

11,03 9.20 
(-0.45) (-1.83) 

19,99 16,83 
(-0,36) (-3.16) 
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såväl under innevarande som nästkommande hudgetår avser kassamässig 

belastning. 

Budgetutfallet. och därmed statens upplåningsbehov, påverkas även av 

förändringar i dispositionen ar rörliga krediter hos riksgäldskoritoret. Så

dana krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa 

myndigheter och bolag. Under budgetåret 1981 /82 beräknas dispositionen 

av rörliga krediter minska med 126 milj. kr. 

För nästkommande budgetår brukar en schablonmiissigt beräknad ök

ning av den rörliga krediten om 500 milj. kr. tas upp i förslaget till statshud

get. Enligt vad jag har erfarit torde exportkreditnämnden komma att påtag

ligt öka sitt utnyttjande av beviljade rörliga krediter. Mot denna bakgrund 

bör enligt min mening för budgetåret 1982/83 denna gång ökningen av den 

samlade rörliga krediten beräknas till I 200 milj. kr. 

Redan budgetförslaget bör så långt möjligt visa den totala budgetbelast

ning som kan väntas under budgetåret. Jag har tidigare redogjort för den 

budgetbelastning som kan beräknas uppkomma för budgetåret 1982/83 till 

följd av föreslagna utgiftsanslag. förändringar i anslagsbehållningar och 

ändrad disposition av rörliga krediter. Jag avser nu att behandla den 

ytterligare budgetbelastning som kan tillkomma under nästa budgetår. 

Denna belastning beaktas under posten beräknat ti/lkamnwmle utg(fisbe

h01". netto på statsbudgeten. 

Normalt måste under löpande budgetår på tilläggsbudgct eller via finans

fullmakt anvisas medel för vissa iindamål utöver vad som anvisats i stats

budgeten. Dessa medel avser i vissa fall ätgärder som sätts in i konjunktur
stimulerande syfte. Härutöver räknar jag sammantaget mo.:d att viss yllerli

gare belastning kommer att uppstä pii statsbudgeten främst till följd av 

särskilda propositioner som planeras bli förelagda riksdagen under vären 

1982 och där motsvarande anslag i budgetpropositionen tagits upp med 

beräknade belopp. Regeringen avser att senare i var förelägga riksdago.:n 

propositioner avseende bl. a. totalförsvarets fortsalla utveckling samt vis

sa statliga företag. I anslutning till propositionen om totalförsvaret kom

mer även att behandlas vissa besparingar m. m. vad gäller beredskapslag

ring av oljeprodukter. Vidare har beaktats kommande förslag till bespa

ringar inom sjukförsäkringssystemet och tandvårdsförsäkringen. En min

skad belastning uppkommer också genom att vissa medel från försäkrings

kassornas fonder överförs till statsbudgeten. Vid min bedömning av den 

budgetbelastning som kan tillkomma har jag även vägt in de inkomstför

stärkningar som uppkommer till följd av kommande förslag om förändring

ar av nuvarande system för uppbörd av mervärdeskatt vid import samt 

förkortad kredittid för uppbörd av skatt på olja och bensin. 

Sammanfattningsvis anser jag att beräknat tillkommande utg{ftsbe/u>I', 

netto bör tas upp med 6000 milj. kr. 
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Min redogörelse i det föregående innebär för budgetåret 1982/83 att de 
samlade utgifterna beräknas uppgå till 251 567 milj. kr. 

Tabell 13. Statsutgiflerna budgetåret 1982/83 

!Milj. kr.l 

U tgiftsanslag 
Förändring i anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto 

Summa statsutgifter 

1982/83 
Förslag till 
statsbudget 

242 367 
2000 
1200 
6000 

251567 

2.7.4 Statsbudgetens saldo budRetåren 1981182 och 1982183 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfal
let av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 

förslaget till statsbudget för budgetåret 1982/83 på sätt som framgår av 

tabellerna 14 och 15. 

Tabell 14. Statsbudgeten budgetåren 1981/82 och 1982/83 
(Miljarder kr.) 

1981/82 1982/83 
beräknat utfall förslag 

till stats-
enligt riks- enligt före- budget 
revisionsverket draganden 

Inkomster 159.9 159.4 169.U 
Utgifter :!38.4 237,6 251,6 
Saldo -78,5 -78,2 -82.6 

Föränd-
ring 
1981/82-
1982/83 

+ 9,6 
+14.0 
- 4,4 

Sammanfattningsvis innebär min tidigare redogörelse att underskottet i 
statsbudgeten för innevarande budgetår kan beräknas till 78,2 miljardi:r kr. 
Till budgetåret 1982/83 beräknar jag att statsinkomsterna ökar med 9,6 och 
statsutgifti:rna med 14,0 miljarder kr. Underskottet i statsbudgeten för 
budgetåret 1982/83 blir därmed 82.6 miljarder kr. 



Tabell 15. F'örslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 

Inkomster: 
Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

140059211 ()()() 
18 203 996 000 

70253000 
2842770000 
7766049000 

Underskott 

Summa kr. 168942279000 

82 624 921 000 

Summa kr. 251567200000 

Utgift.rnns/ag: 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
J ustiticdepartcmcntel 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kummunikationsdepartementet 
Ekonomidepartementet 
Budgetdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Handelsdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
I ndustridepartcmentet 
Kommundepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad Öl'rig medel.~förhrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utg((tsbehm·. 
netto 

25204000 
7 611862000 
7 088 161 000 

18055935000 
64 640 964 000 
11 425 833 000 

452223000 
12 876 699 000 
32 089 789 000 

6158246000 
1751873000 

12477811000 
17133 144000 
7737 303000 
2 922357000 

518796000 
39 400 000 000 

I 000000 

2000000000 
I 200000000 

Summa kr. 

242 367 200 000 

3200000000 

6000000000 

251567200000 
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Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning (Bilaga 2. /) 

Riksrevisionsverkets beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1981/82 

(Bilaga 2 .2) 

Lagförslag (Bilaga 2 .3) 

Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. (Bilaga 

2.4). 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

I. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag 
har förordat i det föregående. 

2. godkänna vad jag har anfört om den kommunala ekonomin, 

3. för budgetåret 1982/83, i avvaktan på slutliga förslag i komplette

ringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående. 
a) beräkna statsbudgetens inkomster, 

b) beräkna förändringar i anslagsbehållningar. 

c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 
d) beräkna beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, 

dels föreslår riksdagen att antaga upprättade förslag till 

4. lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m., 
5. lag om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse. 
6. lag om ändring i lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag, 
7. lag om ändring i lagen ( 1979: 417) om utdebitering och utbetalning 

av skatt vid ändring av rikets indelning i kommuner. landstings
kommuner och församlingar. 

8. lag om ändring i lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. 
9. lag om ändring i lagen ( 1961: 372) om bensinskatt. 

IO. lag om upphävande av lagen 0974: 870) om kompensation för 
skatt på bensin i vissa fall. 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört beträffande 
11. översynsprojekt. 

12. vissa budgettekniska förenklingar. 

13. det statliga kommitteväsendet, 
14. statliga kreditgarantier. 
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Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Bilaga I .I 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1982 1 

Inledning 

Den preliminära nationalbudgeten för 1982 som härmed läggs fram är 

utarbetad inom ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet. National

budgeten bygger på material som erhålls från fackdepartementet och olika 

verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter 

bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning och bedöm

ningar. 

Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen, kapitel I. 

sammanfattar ekonomidepartementet det ekonomiska läget och konjunk

turutsikterna. Den andra delen, kapitel 2-10. behandlar utvecklingen 

inom olika områden mera i detalj. 

Kapitlet 3 Utrikeshandeln. 6 De enskilda konsumenternas ekonomi. 7 

Investeringarna. 8 Industrins lönsamhet. kostnader och priser och 10 Kre

ditmarknaden har sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institutet har 

även sammanställt avsnitten om gruvor, mineralbrott och tillverkningsin

dustri samt skogsbruk i kapitel 4. Av ett bihang som följer efter kapitel I 0 

framgår även i tablåform vilka kapitel och avsnitt som sammanställts inom 

ekonomidepartementet resp konjunkturinstitutet. Vidare redovisas pro

gnostal för olika delsektorer enligt ekonomidepartementets och konjunk

turinstitutets bedömningar. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1982 vilar på ekonomi

departementet där arbetet med nationalbuagcten letts av statssekreteraren 

Sten Westerberg och t. f. departementsrådet Sune Davidsson. 

1 Kalkylerna avslutades för ekonomidepartementets del den 22 december 1981. 

I Riksdagen 1981182. l sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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1 Sammanfattande översikt 1 

1.1 Den internationella utvecklingen 

Den konjunkturuppgång som i somras och början av hösten allmänt 

antogs komma igång omkring årsskiftet 1981/1982 väntas nu bli mer mar

kerad först under det andra halvåret 1982. En viktig faktor är här den 

amerikanska ekonomiska politiken som har haft som ett av sina främsta 

mål att dämpa inflationen. Medlet härför har varit en hård penningpolitik 

inriktad på att hålla den totala likviditeten i ekonomin. penningmängden. 

vid en målsatt utvecklingstakt som skulle ge utrymme för en real tillväxt på 

3-4 % och en inflation på ungefär lika mycket. Detta är emellertid ett 

långsiktigt mål. Tankegången bakom politiken är att om myndigheterna 

håller fast vid denna målsättning kommer organisationers. företags, konsu

menters och politikers förväntningar att ställa in sig på denna lägre infla

tionstakt. 

Varken försvararna, eller än mindre kritikerna. av denna politik torde 

påstå att ekonomin omedelbart anpassas så att den målsatta tillväxt- och 

inflationsbanan uppnås. Det är också lätt att peka på riskerna för att det 

nominella utrymme som en låg penningmängdstillväxt medger uppnås 

genom en fortsatt hög inflation men vid en låg eller negativ real tillväxt. 

Man kan vad gäller Förenta staterna konstatera att den reala utveckling

en varierat i hög grad. Variationerna i kreditefterfrågan har vid den mål

satta tillväxten i penningmängden tagit sig uttryck i starkt lluktuerande 

räntor. Den tidvis mycket högu räntenivån. både nominellt och realt. har 
haft en depressiv verkan på bl. a. bilindustrin men i siirskilt hög grad pa 
bostadsbyggandct. 

De höga räntenivåerna drev under loppet av de första 8 månaderna 1981 

upp den effektiva dollarkursen med ca 20 % . Härtill bidrog också andra 

faktorer än ränteläget. Bl. a. torde förtroendet för den amerikanska admi

nistrationen ha spelat en viktig roll. 
Den stigande dollarkursen bidrog till att den amerikanska konkurrens

kraften försämrades drastiskt under loppet av 1981. sålunda beräknas 

arbetskostnaden per producerad enhet ha stigit med närmare 207c relativt 

till konkurrenterna. räknat i enhetlig valuta. Effekten av den försämrade 

konkurrenskraften torde dock få fullt utslag först under 1982. 

Den amerikanska utvecklingen påverkar andra ekonomier dels genom 

den efterfrågeminskning som en svag real utveckling i USA leder till. dels 

genom följderna av penningpolitiken för bl. a. växelkurserna. 

' I detta kapitel presenteras ekonomidepartementets bedömning av det ekonomiska 
liiget och av konjunkturutsikterna. I de följande kapitlen ~-10 redovisas mera 
ingående utvecklingen inom olika områden. 
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De höga amerikanska räntorna tvingade av valutaskäl upp räntenivån 

även i Västeuropa mer än vad som varit motiverat av den inhemska 

utvecklingen i dessa länder. Anledningen till att man i Västeuropa inte 

velat acceptera fallande valutakurser är att dessa genom stigande import

priser skulle ha försvårat inflationsbekämpningen. 

Trots den förda politiken har intlationstakten i Västeuropa gått upp 

snabbare än vad enbart genomslaget av 1979 och 1980 års oljeprishöjningar 

motsvarat. Detta gäller t. ex. Förbundsrepubliken Tyskland där 12-måna

dcrstakten nu nått upp i ca 6.5 %. en efter västtyska förhållanden hög nivå. 

Detta förhållande kan ha konsekvenser för den ekonomiska politiken un

der 1982. 

Räntchöjningarna i Västeuropa har även där hållit tillbaka den reala 

aktiviteten oc:h risk finns att så sker även under 1982. 

De olika argument som finns för eller emot sannolikheten för en ameri

kansk räntesänkning diskuteras närmare i kapitel 2. Här skall uppmärk

samheten enbart fästas vid ett drag i den internationella utvecklingen som 

kan sägas vara särskilt betydelsefullt ur svensk synvinkel. 

Som ovan nämnts har konkurrenskraften kraftigt försämrats för Förenta 

staternas del. Större delen av de effekter som detta kan få på den reala 

ekonomin torde visa sig först under 1982 och leder sannolikt till en försvag

ning av Förenta staternas reala externa balans. En sådan försvagning 

tenderar att sänka dollarkursen. en utveckling som också skulle kunna 

möjliggöra en fortsatt sänkning av räntenivån i Västeuropa och därmed ge 

större möjligheter till en viss real tillväxt där. 

För att åskådliggöra effekterna på svensk export och import har en 

alternativ kalkyl för valutakurserna utförts i denna nationalbudget. Som 

framgår av kapitel 3 har export- och importkalkyler utförts i ett alternativ 

där den amerikanska dollarn antagits deprecieras med 10% gentemot 

kronan under loppet av 1982 medan de västeuropeiska valutorna och den 

japanska yenen stiger så att kronan håller ett oförändrat värde gentemot 

valutakorgen. Antagandena innebär att dollarn skulle falla ca 13 % mot D

marken. vilket motsvarar ett dollarvärde på knappt 2 D-mark mot f. n. 

2,25. 

Härvid har intresset koncentrerats på vilka effekter detta kan tänkas få 
på prisbildningen på varor i internationell handel. Vad först gäller råoljan 

utgår huvudalternativet. med oförändrade valutakurser. från att prissätt

ningen sker i enlighet med de beslut som fattats inom OPEC under hösten 

och som innebär ett nominellt oförändrat råoljepris räknat i dollar. 

Detta medför realt sjunkande råoljepriser. Det blir i så fall första gången 

sedan 1978 detta inträffar. Oljemarknadcn har under 1981 bl. a. påverkats 

av att industriländerna tillgodosetl en del av sin oljeefterfrågan genom att 

minska sina lager. De höga räntenivåerna har sannolikt spelat en viktig 

roll. Lagerneddragningen, tillsammans med en svag efterfrågan p. g. a. 

energibesparingar som följd av oljeprishöjningarna. låg ekonomisk aktivi-
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tet och ökad oljeproduktion har kraftigt dragit ned efterfrågan på OPEC

olja. 

Den höga oljeproduktionen i förhållande till efterfrågan talar för att det 

blir en prismässigt svag oljemarknad även 1982. Det bör dock hållas i 

minnet att den politiska utvecklingen snabbt kan förändra läget så som 

skett vid oljekriserna under 1970-talet. 

Här har antagits att en försvagning av dollarn efter nftgon tid leder till en 

viss reaktion vad gäller oljepriserna på så sätt att dollarförsvagningen möts 

med en uppjustering av oljepriserna. dock med ungefär ett kvartals efter

släpning. 

För de bearbetade industrivarorna har i grundalternativet antagits att 

prisstegringstakten dämpas från närmare 9 IJ-I: 1981 till ca 7 % 1982. räknat i 

nationella valutor. Bland de större länderna är det främst i Förenta sta

terna som ökningstakten bromsas upp. från drygt 11 % till ca 5.5 r;.f .. Detta 

innebär dock endast ett mycket begränsat återtagande av under 1981 

förlorad amerikansk konkurrenskraft. Då steg som nämnts de amerikanska 

exportpriserna med närmare 11,5 lff, medan för industriländerna i genom

snitt j("i/l priserna. räknat i dollar. med ca 4.5 % . 

I ett läge med en fallande dollarkurs kan den amerikanska prisstegringcn 

troligen bli något högre medan det försämrade konkurrensläget för de 

västeuropeiska länderna antagits leda till en prisstegring som är en pro

centenhet lägre än i grundalternativet. 

Världsmarknadspriserna uttryckt som ett genomsnitt i nationella valu

tor, sammanvägt med hänsyn tagen till vilka länder vi främst konkurrerar 

med. skulle då bli en procentenhet lägre. 6<iL 
Återverkningarna på svensk export och prisutveckJing anges i det föl

jande samt i kapitel 3 och 6. 

När det gäller sannolikheten för att det skisserade alternativet i fräga om 

kursutvecklingen skall komma till stånd kan noteras att den senaste tidens 

utveckling kan tolkas så att nedgången i den amerikanska ekonomin skulle 

bli betydande under det första halvåret 1982. Skulle detta inträffa dämpas 

också importefterfrågan. vilket minskar sannolikheten att dollarn faller. Å 
andra sidan torde en snabb nedgång i den amerikanska ekonomin leda till 

ett räntefall. Detta skapar en press nedåt på dollarkursen. Det är därmed 

utomordentligt svårt att bedöma sannolikheten för en kursutvcckling av 

det slag som här skisserats. 

Den internationella utveckling som närmare redovisas i kapitel 2 innebär 

att BNP-tillväxten i OECD-området 1982 skulle uppgå till drygt I c;'a. För 

Västeuropas del beräknas en tillväxt pi't 1.5 l/~. och i Förbund~republiken 

Tyskland ligger den på drygt I%. I Förenta staterna torde BNP falla under 

det första halvåret för att därefter. främst till följd av ökad efterfrågan från 

hushållen. på nytt öka under det andra halvåret. Räknat som årsgenom

snitt innebär det ändå en viss minskning av BNP. 

Det finns betydande risker och osäkerheter förknippade med den inter-
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nationella utvecklingen under 1982. Detta gäller bl. a. osäkerheten om 

återverkningarna av en oförändrad inriktning av den ekonomiska politiken 

i de tongivande länderna på exempelvis räntor och växelkurser. 

Det finns emellertid också ett par omständigheter som talar för en 

positiv utveckling under 1982. särskilt i jämförelse med läget efter den 

första oljekrisen. 

Den ena har att göra med lagerutvecklingen. Lagercykeln har företett en 

lugnare utveckling än i samband med den första oljekrisen. Det förefaller 

sannolikt att det nu sker en viss lageruppbyggnad internationellt under 

loppet av 1982 särskilt om räntorna sjunker mera allmänt. 

Den andra är att anpassningen till de nya oljeprisnivåerna nu skett 

smidigare och inte lett till någon kompensatorisk löneutveckling i de stora 

industriländerna. Detta innebär att företagssektorn gått starkare ur denna 

oljekris än den förra. Detta kan illustreras med följande sifferserie som 

anger förändringen av världsmarknadspriset på industrivaror i relation till 

ökningen av arbetskraftskostnaderna per producerad enhet. 

1973 0.1 
1974 1.6 
1975 -6,I 
1976 3.4 
1977 -1,0 
1978 -1,2 
1979 4.2 
1980 -0,5 
1981 (prel.J 1/4 
1982 (prognos) I 3/4 

En positiv siffra innebär. att priserna på företagens produkter stigit 

snabbare än deras kostnader. där arbetskraftskostnaden per producerad 

enhet tagits som ett mått på företagens totala kostnadsutveckling. 

De här angivna faktorerna skulle således kunna innebära att investering

arna i lager och fast realkapital successivt ökar under loppet av 1982 och 

under 1983. 

De angivna prognoserna för BNP-tillväxten inom OECD-området inne

bär att världshandeln beräknas öka med 3-4% och prisstegringen på 

bearbetade industrivaror i internationell handel uppgå till 6 il 7 %. Det 

sjunkande realpriset på olja innebär att bytesbalansöverskottet inom 

OPEC minskar och att OECD-ländernas samlade bytesbalansunderskott 

minskar. 

1.2 Utvecklingen i Sverige under 1981 och 1982 

Utrikeshandel och bytesbalans 

Det är mot den ovan skisserade internationella bakgrunden som den 

svenska konkurrenskraHen och exportutvecklingen bedöms. Följande ta

blå visar lönekostnadsutvecklingen per timme inom industrin under 1970-

talet. 
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Timlönekostnad för industriarbetare 

Procentuell förändring 

1971 11,8 Genomsnitt 1971- 1975: 15 ,0 
1972 12.2 
1973 11,5 
1974 17,5 
1975 22,4 
1976 16,8 Genomsnitt 1976-1980: 11,4 
1977 10,8 
1978 10,7 
1979 8,7 
1980 10,2 
1981 (prel.) 10,5 
1982 (prognos) 7 
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Det finns därmed en klar tendens till en lägre lönekostnadsökning per 

timme under 1970-talets andra hälft. Men hänsyn måste också tas till 

utvecklingen av produktiviteten i industrin. Vid en hög produktivitetstill

växt kan företagen bära en hög lönekostnad utan att konkurrenskraften 

undergräves. 

Det har varit ett generellt fenomen i svensk industri att produktiviteten 

ökat långsammare under 1970-talet än under 1960-talet. Vidare har produk

tiviteten varit svagare under 1970-talets senare del än under dess förra. Tas 

hänsyn både till timlönekostnad och produktivitet finner man att arbets

kostnaden per producerad enhet sedan 1977 har ökat långsammare än 

under åren omkring 1970-talets mitt. 

Vid en bedömning av industrins konkurrenskraft måste det använda 

konkurrenskraftsmåttet ställas i relation till motsvarande utveckling i and

ra länder. 

I diagram 1: 1 redovisas hur vår arbetskostnad per producerad enhet 

utvecklats jämfört med ett genomsnitt av våra konkurrentländer. Härav 

framgår hur kostnadsexplosionen vid 1970-talcts mitt kraftigt försämrade 

det relativa kostnadsläget. Härvid måste också beaktas den roll som valu

takursen spelar för konkurrenskraften. Anknytningen till det europeiska 

valutasamarbetet. den s. k. valutaormen, medförde att kronan appreciera

des vilket förvärrade konkurrensläget 1975 och 1976. Detta framgår i 

diagrammet genom att index för det relativa kostnadsläget stiger snabbare 

omräknat i gemensam valuta än när motsvarande jämförelse göres i natio

nella valutor. 

Den kraftiga försämringen av det relativa kostnadsläget under åren 1975 

och 1976 framtvingade den sveqska devalveringen och utträdet ur valu

taormen i augusti 1977. Därigenom förbättrades den svenska konkurrens

kraften räknad i enhetlig valuta avsevärt. Det avtal som slöts 1978 innebar 

en lägre lönekostnadsutveckling än i omvärlden, särskilt för det andra 

avtalsåret. 
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Diagram I: I Relativ arbetskostnad per producerad enhet 1970-1982 
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1979 påverkades kostnadsläget också positivt genom en kraftig produkti
vitetsökning medan det på nytt blev en vändning till det sämre genom 
kostnads- och valutautvecklingen 1980-1981. En del av de kostnadsmäs
siga effekterna av 1980 års avtal föll på 1981. Det under 1981 slutna 
tvåårsavtalet som, för LO-SAF-området slöts i början av februari, före
föll ge en relativ kostnadsförbättring sett över hela tvåårsperioden. Tyngd
punkten vad gäller kostnadsförbättringen ligger på andra året i avtalsperi
oden. 

Under första delen av 1981 innebar dock löneutvecklingen en relativ 
kostnadsförsämring i nationella valutor på ca 3 % jämfört med motsvaran
de period 1980. 

Under 1981 spelade också kursutvecklingen, framför allt relationerna 
mellan dollarn och D-marken, en viktig roll för konkurrensläget. Som 
framgår av diagram I: 2 har dessa båda valutor i förhållande till kronan rört 

sig symmetriskt men i olika riktning. Deprecieringen av dollarn fram till 
slutet av 1980 har motsvarats av en appreciering av D-marken. Genom att 
de båda valutorna har givits samma vikt i den svenska valutakorgen har 
dessa kursrörelser motverkat varandra. Under 1981 har detta symmetriska 
mönster brutits genom att dollarn stigit kraftigare gentemot 0-marken än 

vad denna fallit gentemot kronan. 
Den svenska kronan apprecierades dock totalt sett under loppet av de 
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Diagram I: 2 Kursuh·eckling för US-dollar och D-mark gentemot den svenska kronan 
jan 1978-nov 1981 
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Anm. Ett stigande indextal innebär att resp. valuta dcpreciera1.1· gentemot den 
svenska kronan. 

första åtta månaderna. Mätt i förhållande till valutakorgen var det fråga om 

en appreciering på ungefär I % sedan årsskiftet. Hur kännbar den genom

snittliga apprecieringen var beror i väsentlig mån på hur man väljer att 

mäta denna. Sammanvägs kursutvecklingen med den fördelning som ex

porten uppvisar innebär det att apprecieringen skulle varit kraftigare. ca 

3.5%·. Väljer man å andra sidan att även ta hänsyn till i vad mån vi 

konkurrerar på tredje land, dvs. hänsyn tas inte bara till vår export till 

exempelvis Förbundsrepubliken Tyskland utan även till att vi konkurrerar 

med västtyskarna på den engelska marknaden får vi till resultat en appre

ciering på ca 2 %. 
Sett över det första halvåret kan således den av valutakursutvecklingen 

härledda konkurrenskraftsförlusten uppskattas till ett par procent. Härtill 

kommer att skillnaden i arbetskostnad per producerad enhet medförde en 

ytterligare försämring på 3 l/f,. 

Denna konkurrenskraftsförsämring var i och för sig beaktansvärd men 

kanske än viktigare var kursutvecklingen gentemot särskilda länder. Trots 
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att den västtyska deprecieringen gentemot kronan inte var så omfattande 

att den motvägde dollaruppgången var den ändå betydande över en 12-

månadersperiod. Mellan augusti 1980 och augusti 1981 steg kronan med 

ungefär 10 o/c gentemot D-marken. Räknat från årsskiftet 1979-1980 var 

uppgången ungefär 13 %. Härtill bör därutöver läggas att frånsett valutaut

vecklingen försämrades vår konkurrenskraft ca 3 % ytterligare som följd 

av snabbare kostnadsutveckling. 

För de branscher där prissättningen på exportmarknaden brukar anpas

sas till ett givet världsmarknadspris och där priserna sätts i dollar innebar 

kursutvecklingen att priserna i dollar räknat kunde ligga kvar oförändrade. 

Det gäller bl. a. vissa skogsprodukter såsom massa. För andra branscher 

där prissättningen sker i andra valutor eller där företagen fakturerar i 

svenska kronor blev det en kraftig konkurrenskraftförsämring mot D

marken och övriga valutor inom EMS-samarbetet. 

Den redovisade kursutvecklingen gjorde det nödvändigt att anpassa den 

svenska valutakursen. Detta skedde genom devalveringen den 14 septem

ber 1981. Efter devalveringen och efter de kursjusteringar som ägde rum 

inom EMS-samarbetet har som synes vårt konkurrensläge förbättrats på

tagligt. Detta gäller i särskild grad för 1982 genom kombinationen av att 

devalveringen då verkar fullt ut och av en låg ökning av arbetskostnaden 

per producerad enhet. 

Utan devalveringen hade risken för betydande marknadsandelsförluster 

varit stor. De summerade relativprishöjningarna fr. o. m. 1979 skulle ha 

kunnat leda till andelsförluster motsvarande 2 % av industriproduktionen. 

Devalveringen ger ett kostnadsmässigt utrymme att relativt till konkur

renterna sänka de svenska exportpriserna i utländsk valuta. Man kan 

emellertid inte vänta sig att detta sker genomgående. För vissa råvaror 

såsom massa och järnmalm med enhetliga världsmarknadspriser torde de 
svenska företagen ligga kvar med oförändrade priser i utländsk valuta. 

Den relativprissänkning som kan beräknas ske för större delen av expor

ten, främst de bearbetade industriprodukterna, begränsas av två faktorer. 

För det första ökar kostnaderna för importerade insatsvaror i form av 

råvaror och komponenter, för det andra torde en viss del av utrymmet 

användas för vinstförbättringar. Här har antagits att ungefär 2/3 av utrym

met används för relativprissänkning. Det innebär att de svenska exportpri

serna skulle sjunka med 5,5 % relativt till konkurrenterna under 1982. 

Denna konkurrensförbättring med åtföljande positiva effekter på exporten 

har beaktats i prognoserna. 

Inom OECD-området beräknas marknadstillväxten till ca 4%. Beaktas 

även marknaderna utanför OECD-området blir tillväxten något högre. 

4,5 %. Bl. a. väntas OPEC-marknaden växa med 10 %. I volym kan expor

ten av bearbetade varor då. inberäknat vissa marknadsandclsvinster. öka 

med drygt 8 %. Tillsammans med en tillväxt i råvaruexporten på knappt 

3 % ger det en ökning av den totala exportvolymen, enligt nationalräken

skapernas beräkningsmetoder, på ca 7%. 
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Eftersom dessutom importtillväxten blir svag som följd av en vikande 
inhemsk efterfrågan förbättras den reala externa balansen avsevärt eller 

med ca 5 miljarder kr. se tabell I: I. 

Tabell l:I Förändring av handelsbalansen 1979-1982 
Netto av export och import. miljarder kr 

Råolje- och petroleum
produkter 
Bearbetade varor 
Övriga varor 

Summa 

1979-1980 

Pris 

-8 112 
2 1/2 
2 112 

-3112 

Volym 

3 112 
-3 1/2 
-2 112 

-2 112 

1980-1981 <Prognos) 

Råolje- och petroleum
produkter 
Bearbetade varor 
Övriga varor 

Summa 

Råolje- och petroleum
produkter 
Bearbetade varor 
Övriga varor 

Summa 

Pris Volym 

-6 112 5 112 
3 6 
I 1/2 I 

-2 12 112 

1981-1982 (Prognos) 

Pris Volym 

-3 1/2 -4 1/2 
- 1/2 8 1/2 

I 1/2 I 

-2 1/2 5 

Summa 

-5 
-I 

0 

-6 

Summa 

-I 
9 
2 1/2 

10 112 

Summa 

-8 
8 
2 1/2 

2 1/2 

Å andra sidan medför devalveringen en försämring av bytesförhållandet 
vilket påverkar handelsbalansen negativt med ca 2.5 miljarder kr. Tabell 
I: 1 visar vidare att oljeprishöjningarna under de tre åren 1980-1982 kostat 
över 18 miljarder kr. i ökade oljekostnader. Detta har motverkats av en 
minskad oljeförbrukning på totalt 4.5 miljarder kr. Därutöver framgår att 
relativprishöjningen 1980 på bearbetade varor ledde till ett volymbortfall. 

De korrigeringar av nivån för utrikeshandeln med tjänster som betal
ningsbalansdelegationen gjort på basis av en enkät från statistiska central
byrån avseende 1980 har här beaktats. Den innebär att bortfallet i riksban
kens statistik för detta år uppskattas till 12 miljarder kr. i stället för som 

tidigare antagits 8,9 miljarder kr. 
Denna korrigeringspost har vidare antagits öka med 2 miljarder kr. per 

år 1981 resp. 1982. Vid fastställandet av denna utvecklingstakt har beak
tats vad som kan antas vara en rimlig förändring i tjänsteexporten. Huvud

delen av korrigeringen har nämligen lagts på tjänsteexporten. en mindre 
del hänförs till transfereringarna. 

Härigenom erhålles en volymökning av tjänsteexporten på knappt 3 % 
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1981 och 5% 1982, en utveckling som får anses rimlig med beaktande av 

devalveringen. 

Sammantaget tyder kalkylerna på att handelsbalansen 1982 skulle vän

das i ett överskott på drygt 2 miljarder kr. Beräkningarna skiljer sig något 

från konjunkturinstitutets beroende på dels en längre prognos för den 

privata konsumtionen, dels ett antagande om en något lägre importbenä

genhet. 

Eftersom tjänste- och transfereringsbalanserna försämras stannar för

bättringen av bytesbalansen vid ca 1/2 miljard kr. 

Tabell 1:2 Bytesbalans 1980-1982 
Milj kr, löpande priser 

1980 1981 1982 
prel prognos 

Export av varor 130 837 144100 170100 
Import av varor 141804 144 500 167900 

Handels balans -10967 400 2200 

Korrigering av handelsstatistiken 582 825 900 
Sjöfarts netto 4105 4100 4 700 
Resevaluta - 5389 - 6650 - 7050 
Övriga tjänster, netto - 5422 - 6200 - 6700 
Korrigering av tjänster 8 825 10300 11800 
Bytesbalans för varor och 
tjänster - 9430 325 4050 
Transfereringar. netto - 9397 -14400 -17600 

Bytesbalans för varor, tjänster 
och transfereringar -18827 -14100 -13600 

I alternativet med en viss nedgång i dollarkursen antogs det genomsnitt

liga världsmarknadspriset i nationella valutor öka något långsammare än i 

huvudalternativet, eller ca 6 %. För svensk del motvägs dock detta av 
valutakursutvecklingen som, om hänsyn tas till exportens konkurrensmäs

siga sammansättning. innebär en viss depreciering av kronan i jämförelse 

med huvudalternativet. Därmed blir det världsmarknadspris som svensk 

export av bearbetade varor har att möta ungefär det samma i båda alterna

tiven. Några nämnvärda volymeffekter torde därför knappast uppstå. 

På importsidan beräknas det sammanvägda importpriset öka något lång

sammare än i huvudalternativet. De verkningar på importvolymen som 

möjligen kan uppkomma torde vara betydligt mindre än priseffekten varför 

importen i löpande priser blir lägre vid den lägre dollarkursen. 

Beroende på dels lägre priser för de råvaruexporterande sektorerna, dels 

lägre exportpriser på bearbetade varor till följd av mindre prisökningar på 

importerade insatsvaror. blir den genomsnittliga prisutvecklingen på den 

totala exporten långsammare i alternativet med sänkt dollarkurs än i 

alternativet med oförändrade valutakurser. Sammantaget visar kalkylerna 

på en bytesbalans för 1982 som är ungefär I miljard kr. bättre än prognosen 

för bytesbalansen enligt huvudalternativet. 
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Inkomster. konsumtion och sparande 

Under 1981 och 1982 beräknas hushållens realinkomster falla med sam

manlagt närmare 4.5 IJL Åtstramningen är hårdare än vad som var fallet 

1977-1978 då de reala disponibel inkomsterna steg med O.Fi-. Dessutom 

fick en betydande del av inkomsttagarna då en standardförbättring genom 

att den femte semesterveckan infördes. 

Man kan konstatera. tabell I: 3. att trots den skärpning av finanspoliti

ken som ägde rum under hösten 1980 steg realinkomsterna betydligt det 

året. Det främsta bidraget kom från inkomstöverl'öringarna samt frän de 

sänkningar av inkomstskatten som vidtogs vid årets början i syfte att 

underlätta löneförhandlingarna. 

Tvåårsavtalet innebär att de reala löneinkomsterna efter skatt sjunker 

med ca 7 %· under avtalsperioden. En återhållsam utveckling av den in

hemska konsumtionscfterfrågan är en nödvändig del i en ekonomisk politik 

som syftar till att förbättra bytesbalansen genom att skapa utrymme för 

exporttillväxt och investeringar. 

Vid ett givet. begränsat. utrymme för privat konsumtionsefterfrågan kan 

kravet på återhållsamhet inte enbart riktas mot löneinkomsterna utan 

måste också avse inkomstöverföringarna. Härtill kommer kravet på en 

dämpad offentlig resursförbrukning. 

De begränsningar av tillväxten av inkomstöverföringarna som föreslogs i 

prop. 1980/81: 20 var ett led i denna politik. Det är dock främst från 1982 

som effekten blir mera märkbar. I budgetförslaget för 1982/83 finns förslag 

om besparingar som påverkar hushållsinkomsterna ytterligare. De samlade 

besparingarna medför att transfereringstillväxtcn 1982 blir ca 5f'f lägre ~in 

den annars skulle ha varit. Tillväxten i transfereringarna har därmed bru

tits räknad i reala termer. 
Det framgår också av tabell I :3 vilken roll de direkta skatterna spelat för 

disponibelinkomsternas utveckling. Till skillnad från vad som var fallet 

tidigare år kombineras indexregleringen inte med någon ytterligare sänk

ning av den direkta inkomstskatten 1982. Därmed ger direktskatten ett 

lägre bidrag till disp,mibelinkomsten. För åren 1980 och 1981 torde de 

indirekta skatterna verkat återhållande på realinkomsterna via priseffek

terna. För 1982 ger emellertid sänkningen av mervärdeskatten ett tillskott 

till realinkomsterna. Det samlade uttaget av direkt och indirekt skatt har 

under 1980 och 1981 dämpat realinkomsterna medan det under 1982 istället 

ökar dessa. 

Hushållsinkomsterna utgör ungefär två tredjedelar av de totala inkoms

terna i samhället. Eftersom denna inkomstpost spelar så stor roll finns det 

anledning ange något om de osäkerheter som finns i kalkylerna. En sådan 

har att göra med hur inkomsterna beräknas. Enligt statistiska centralby

råns nationalräkenskaper uppskattas hushållens disponibla inkomster ge

nom att addera privat konsumtion enligt omsättningsstatistiken och spa-
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Tabell 1:3 Real utveckling av inkomster och skatter 1979-1982 

Procentuell förändring 
1980 1981 1982 

Faktorinkomster 
Inkomstöverföringar 
Skatter 

Real disponibel inkomst 

0.2 
3,0 

-4,0 

2,8 

Prel Prognos 

-3,6 
2.1 

-2.4 
-2,l 

-1,9 
-1.4 
-0.1 

-2,4 

13 

rande beräknat på basis av den s. k. finansstatistiken. Mot detta ställs så 

inkomsterna enligt inkomststatistiken. Skillnaden däremellan uppgick till 

9.5 miljarder kr. 1980. Osäkerheten i denna uppskattning visas bl. a. av att 

denna varierat mycket kraftigt med ett tydligt vartannatår~mönster. Åren 

1975. 1977 och 1979 anges minskningar. 1976. 1978 och 1980 ökningar. 

Variationerna är också mycket kraftiga, både ökningar och minskningar på 

närmare 50% har uppmätts. 

För de år där helårstatistik inte finns, dvs. 1981 och 1982. beräknas 

denna tilläggspost utvecklas i takt med övriga delar av disponibelin

komsten. Osäkerheten är sådan att variationer på ± minst I procentenhet 

kan tänkas. 

Det är anmärkningsvärt att konsumtionen inte ökade snabbare 1980 om 

man beaktar den stora inkomstökningen. En förklaring kan vara att osed

vanligt stor de ;1v inkomstökningen bestod av pensioner och andra trans

fereringsinkomster med relativt sett höga sparbenägenheter. 

En annan förklaring är att det som uppfattas som oväntat snabba eller 

tillfälliga inkomsttillskott sparas i större utsträckning än permanenta in

komster. Skattningar utförda inom konjunkturinstitutet tyder på att kon

sumtionen är anpassad till tidigare inkomst- och konsumtionsnivåer samt 

till arbetsmarknadsläget. 

För 1981 räknade konjunkturinstitutet - i sin höstrapport - och rege

ringen i prop. 1981/82: 30, på basis av då tillgängliga uppgifter med att 

sparkvoten steg även under 1981. Förklaringar till detta angavs vara att 

hushållen inför väntade förändringar i skatte- och avdragsregler ökade sitt 

sparande genom att amortera av en del av sin skuldstock. Osäkerhet inför 

befarade försämringar i arbetsmarknadsläget skulle ha kunnat spela en 

likande roll. 

Den preliminära statistik som nu föreligger för de tre första kvartalen 

redovisar emellertid en sjunkande sparkvot. disponibelinkomsten har sjun

kit 3, l % mot J.5 % för konsumtionen. Detta sammanhänger möjligen med 

att fallet i disponibelinkomsten faktiskt varit snabbare än väntat och att 

hushållen kan ha försökt att försvara sina. konsumtionsmöjligheter genom 

minskad sparkvot. 

Under det fjärde kvartalet beräknas realinkomsterna ha stigit relativt 

kraftig, bl. a. beroende på sänkningen av mervärdeskatten. Räknat för hela 
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1981 faller ändå inkomsterna snabbare än vad som tidigare bedömdes 

troligt. Det beror både på lägre löneutfall, genom lägre löneglidning, och på 

långsammare takt vad gäller inkomstövetiöringarna. 

En viss konsumtionsuppgång väntas ske under det fjärde kvartalet. För 

1981 som helhet antas en konsumtionsminskning på 11/4%. Sparkvoten 

skulle trots minskningen ligga på 5 % av inkomsterna, en av de högsta 

nivåer som uppmätts sedan början av 1970-talet. 

Tabell I :4 Realinkomstutveckling efter skatt 1979-1982 

Löner 
Driftsöverskott 
Räntor och utdelningar, netto. 
Pensioner 
Beskattade sociala förmåner 
Övriga inkomstöverföringar, 
netto 
Tilläggs post 

Real disponibel inkomst 

Bidrag till disponibelinkomstutveck
lingen. procentenheter 
1980 1981 1982 

Prel Prognos 

I -21/2 -2 
0 0 0 

112 0 0 
I 1/2 0 
0 0 - 1/2 

0 0 - 1/2 
1/2 0 0 

3 -2 -21/2 

Om det är osäkert hur sparande och konsumtion förhållit sig under 1981 

gäller detta i än högre grad 1982. För en hög sparkvot talar effekterna av 

marginalskatte- och avdragsreformen. Det förhållandet att arbetsmark

nadsläget i genomsnitt kommer att vara sämre 1982 än 1981 talar i samma 
riktning. 

Å andra sidan är det av vikt att påpeka att situationen under 1982 är unik 

såtillvida att det är det andra året i rad med rcalinkomstminskning. Det kan 

mycket väl tänkas att hushållen vid så stora realinkomstminskningar för

söker försvara sin konsumtionsnivå genom att minska sparkvoten. Den 

avsaktandc inflationstaktcn kan verka i samma riktning. 

I ett läge med stigande inflationstakt kan man vänta sig att hushållen 

ökar sitt sparande för att dels gardera sig mot oväntade utgiftskrav dels 

kunna bibehålla sina tillgångars realvärde. I en situation med avsaktande 

inflationstakt bör reaktionsmönstrcn vara de motsatta. I likhet med kon

junkturinstitutet har här antagits en viss fortsatt minskning av sparkvotcn. 

Särskild vikt har här lagts vid att det är en unik situation med två år i rad 

med så kraftiga rcalinkomstminskningar. 

Sammantaget har antagits att vid den förviintadc minskningen i den reala 

disponibla inkomsten på närmare 2.5 % skulle nedgången i den privata 

konsumtionen stanna vid 1,8 %;. Sparkvotcn skulle. trots nedgången under 

1981 och 1982 likväl ligga på en relativt hög nivå. 

Det är främst under det första halvåret 1982 som konsumtionen torde 
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fortsätta att minska relativt snabbt. Under det andra halvåret fortsätter 

minskningen men i långsammare takt. 

Inflationen höll sig under större delen av 1980 och 1981 på en hög nivå. 

12-13 %. Den snabbaste ökningen. och ända upp till 15.5 % räknat som 12-

månaderstal. uppmättes i samband med mervärdeskattehöjningen hösten 

1980. Åtstramningspolitiken i kombination med en avtagande internatio

nell intlationstakt har medfört att prisstegringstakten uppgick till ca I 0 % 

vid 1981 års slut. Under 1982 sker en fortsatt dämpning. Från konjunktur

institutets prognosmodell kan följande uppspaltning av prisstegringstakten 

1981och1982göras. 

Konsumentprisr,mas uppgång 1981-1982 (årsgenomsnitt) 

Proc. förändring 

1980-1981 1981-1982 

KPI. 1011111 

Indirekta skatter och livsmedelssubvcntioner 
Internationella priser 
Övriga kostnadsfaktorer 

12. I 
2,1 
3.8 
6,2 

8,5 
-0.8 

4.0 
5.1 

Skillnaden mellan 1981 och 1982 vad gäller priseffekterna av indirekta 

skatter är betydande. 1981 påverkades denna post bl. a. av helårseffekten 

av mervärdeskattehöjningen hösten 1980. Under 1982 redovisades den 

fulla årseffekten av sänkningen av mervär<leskatten. 

De internationella priserna beräknas öka långsammare 1982 än 1981 

räknat i nationella valutor. Devalveringen leder dock till att de internatio

nella priserna påverkar den svenska prisnivån i ungefär oförändrad ut

sträckning. Enligt konjunkturinstitutets kalkyl skulle vidare den inhemska 

kostnadsutvecklingen ge ett något lägre tillskott till intlationstakten. 

Konjunkturinstitutet bcriiknar vidare att dctta skulle innebära att infla

tionen räknat på 12-måna<lerstal skulle sjunka från ungefär 10','r vid ut

gången av 1981 till drygt 8 C;{ vid utgängen av 1982. Det skulle i så fall 

innebära att inflationsklausulen i avtalet för 1982 utlöses under hösten. 

Härvid bör <lock beaktas att en sådan prognos baseras pft ett mekaniskt 

genomslag av vissa kostna<lselement. Huruvida företagen beter sig på ett 

sådant sätt som modellen förutsätter beror av om de anser att efterfrågelii

get ger underlag för en sådan prissättning. Den svaga efterfrågan under 

1982 i kombination med den avsaktan<le internationella prisstegringen bör 

göra det möjligt att avtalsin<lex ökar långsammare än de 7 %· som utgör 

gränsen för utlösning av avtalsklausulen. 

Jndustriprod11ktio11. l'inster och im·estcringar 

Tabell I :5 ger en översikt över niiringslivets. i vid mening. ut veckling 

under 1970-talet. Siffrorna ger en klar och tydlig bild av en relativ tillbaka

gång för det svenska näringslivet. både i rdation till den offentliga sektorn 

här hemma och i relation till andra länders näringsliv. 
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Tabell 1:5 Näringslivets utveckling under 1970-talet 

1970- 1975-
1975 1980 

Årlig proc förändrin!( 

BNP 2,7 1,3 
Produktion i näringslivet 2.5 1.0 
Produktivitet i näringslivet 4,, 2.4 

Industriproduktion i Sverige 2.5 -0.4 
Industriproduktion i OECD 1.9 4.2 

Genomsnittligt bruttodrifts-
överskott inom industrin,% 30 25 1/2 

Exportpriser svenska bearbetade 
v;uor 9.8 8,7 
Exportpriser på bearbetade 
varor inom OECD-området, 
sv kr 8.4 9.9 

Offentlig tjänsteproduktion 3,8 3.4 

Andel i% 1970 1975 1980 
Näringslivsandel av BNP 83.3 82.4 80.6 
Näringslivsandel av totala 
sysselsättningen 81,6 77.4 73 

Offentliga tjänsteprod. andel 
av BNP 16.7 17.6 19.4 
Offentlig sysselsättnings-
andel av total sysselsättning 
(timl 18.4 22,6 27.0 

För att åstadkomma den nödvändiga förbättringen av den yttre balansen 

måste näringslivet. och i synnerhet den på exportmarknadcrna och gent

emot importen konkurrerande delen. få en väsentligt bättre utveckling än 

den som rått under 1970-talct. 

Produktionstillväxten i niiringslivet bröts under 1980. Siffrorna för det 

andra kvartalet påverkas i hög grad av arbctsmarknadskonfliktcn och den 

återhämtning som ägde rum under det tredje kvartalet var bara ett tempo

rärt återställande av produktions- och leveransnivåer som drabbats av 

konflikten. 

Under 1981 har den nedåtgående tendensen fortsatt. Industriproduk

tionen skulle enligt de preliminära uppgifter som föreligger ha sjunkit med 

drygt 2.5%. Vid årsskiftet 1981/82 låg industriproduktionen närmare 101/;, 

under toppnivån vid årsskiftet 1979/1980. 

Efterfrågan på industrivaror dämpades i första hand på hemmamarkna

den. Produktionen för export minskade också något men inte i samma takt. 

Lageromslaget spelade en viktig roll i det här avseendeet. Minskningen av 

lagren motsvarade ett bortfall på närmare 2 %·av industriproduktionen. 

Men även efterfrågan för konsumtion och investeringar minskade. Till 

en del är produktionsnedgången beroende av den förda åtstramningspoliti

kcn som just syftat till att hålla tillbaka efterfrågan inom landet. Men 
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försämringen av konkurrenskraften under 1980 och 1981 har också spelat 

en roll och kan beräknas ha sänkt industriproduktionen med 2 procenten

heter. 

Diagram I :3 lndustriproduktionsindex 1971-1981 

1975 års priser. Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. 
INDEX 1968 = 100 

I 

::vj~ 
-140 

+130 

f 120 

11ot t110 

-+---I-··--+---+ _ __J 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

En viktig fråga är hur snabbt industriproduktionen kan tänkas öka igen 

som en följd av devalveringen. 

I de siffror som f. n. föreligger, avseende oktober 1981, har någon 

uppåtgående tendens inte kunnat skönjas ännu. Efter devalveringen 1977 

kunde någon bestående uppgång inte märkas förrän under andra halvåret 

1978. 

Det finns dock vissa viktiga skillnader jämfört med 1977 och 1978. För 
det första drogs företagen då med kraftiga övertager som resultat av 

överbryggningspolitikcn under de två föregående åren. Denna gav till 

resultat stora övertager som verkade kraftigt nedhållande på industripro

duktionen under 1977 och under en del av 1978. Som framgår av diagram 

1 :4 som visar de totala lagerstockarna i jämförelse med produktionen är 

läget nu ett helt annat. Industrin har inte övertager i tillnärmelsevis samma 

utsträckning som 1977. Det finns dock en viss tendens till att företagen, 

enligt konjunkturbarometern. har något större lager än de anser motiverat 

med hänsyn till efterfrågan. 
Under 1982 försöker företagen rimligen att sälja ut färdigvaror från 

lager. Med hänsyn till erfarenheterna från tidigare konjunkturcykler väntas 

avvecklingen av färdigvarulagren fortgå under hela 1982 om än i avtagande 

takt. 

För råvaror och andra insatsvaror samt för varor i arbete, dvs. pro

dukter som fortfarande befinner sig i produktionsprocessen, är det rimligt 

att räkna med en volymmässig ökning i absoluta tal till följd av att produk-

2 RikJJagen 198/182. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Diagram I :4 Lagerkvoten 1972-1982 

Lagerstock/industriproduktion 

% 

,.r 
28 

26 

24 

22 

20 

-++ I I f 1 

1972 
I I 1j1 I I 1f1 I I lj I I I 1f1 I I 

1974 1976 
1f 1 I I 1I1 I I 

1978 

18 

1I1 I I 1j1 

1980 

tionen ökar. Räknat som andel av den stigande produktionen är det fortfa

rande en minskning av lagren. 
Det är svårt att tillfredsställande förklara den trendmässiga uppgången i 

den s. k. lagerkvoten. Det är snarare lätt att hitta argument för en fort

gående sänkning av lagerkvoten. Att denna istället stigit kan tänkas hänga 

samman med branschutvecklingen. Den relativa krympningen av råvaru

branscherna och den motsvarande ökningen av verkstadsindustrin kan 

vara en del av förklaringen. Men även för verkstadsindustrin kan noteras 

en ökning av lagerkvoten vad gäller varor i arbete och färdigvaror. Det kan 

tänkas att det är en ökad diversifiering, ett ökat antal produkter. som 

spelar en viktig roll i denna process. 

För 1982 har industriproduktionen beräknats öka :u 7r: från 1981 års 

låga nivå. Av följande tablå framgår för vilka ändamål produktionen beräk

nas tas i anspråk uttryckt i förändring i miljarder kr. i 1981 års priser. 

Ökning av industriproduktionen 1982 avsett för: 
Export 9,5 
Privat konsumtion -1,5 
Offentlig konsumtion 0 
Lager 5 
Investering 0 

Summa 13 

' ' .... 

' 

I Il I 1 I I I I 11 

1982 
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Härav framgår den viktiga roll export och lager spelar i kalkylen för 

1982. 

Prognosen för lagerefterfrågan har justerats ned sedan höstproposi

tionen 1981/82: 30. Det beror på att efterfrågan och produktion totalt sett 

ned reviderats. 

Den ökning av industriproduktionen på 3.5% som prognosen visar före

faller måhända inte vara särskilt kraftig. Produktionen föll dock under 

loppet av 1981 varför en utveckling enligt prognosen betyder en ordentlig 

expansion under loppet av 1982. Mellan första och andra halvåren beräk

nas ökningen bli 6 a 7 %. Detta är inget exceptionellt i en konjunkturupp

gång. Senast under uppgången 1978-1979 förekom ökningstal av denna 

storlek. 

Vilka är då förutsättningarna för att en sådan expansion av industrin 

kommer till stånd givet att efterfrågebilden realiseras'? Sannolikheten för 

en konkurrenskraftig prisutveckling på svensktillverkade produkter har 

tidigare diskuterats. Vad gäller arbctsmarknadsläget visar konjunkturbaro

metern att andelen företag som anser sig sakna både yrkesarbetare och 

andra arbetare minskat drastiskt. 

Att dessa bristtal under 1979 och 1980 inte nådde lika högt som under 

tidigare konjunkturtoppar bercr troligen bl. a. på att företagen mot bak

grund av sina tidigare svårigheter att rekrytera i önskad omfattning skurit 

ned sina utbyggnadsplaner så att de skulle vara förenliga med industrins 

rekryteringsmöjligheter. Genom denna anpassning av expansionen kom" 

mer inte heller företagen att redovisa arbetskraftsbrist i samma omfattning 

som tidigare. 

I det avseendet är situationen nu väsentligt annorlunda. Den kommunala 

sektorn som under 1970-talet netto nyrekryterat 40 000- 50 000 personer 

per år kommer under 1982 enligt de gjorda beräkningarna bara öka sin 
sysselsättning med 20000 personer. Detta är dl drag i utvecklingen som' 

ger helt nya förutsättningar för industrins rekryteringsmöjligheter. Det är 

visserligen sant att den direkta konkurrensen om arbetskraften mellan 

kommuner och industri inte är så stor i ett kort perspektiv. Tar man 

emellertid hänsyn till bruttoströmmarna på arbetsmarknaden torde bety

delsen av denna konkurrens framstå tydligare. I ett 'längre perspektiv 

förefaller det självklart att om den fjärdedel av arbetsmarknaden som 

kommunerna utgör tar hand om hela tillskottet av arbetskraft måste detta 

påverka även industrin. 

En annan viktig fråga iir vinstsituationen. Enligt de beräkningar som 

konjunkturinstitutet redovisar i kapitel 8 skulle driftsöverskotten som an

del av produktionen stiga under 1982. Räknas driftsöverskottet nello. dvs. 

avdrag görs för kapitalförslitning, skulle överskottet inte mer än nätt m:h 

jämnt nå upp till den lägsta nivå som uppmättes under början av 1970-talet 

även om detta jämfört med 1981 utgör en relativt kraftig positiv förändring. 

Att vinstnivån förbättras och nu är bättre än 1977-1978 bör vara ett ~käl 
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för att företagen kan tänkas vara något mera benägna att hålla en långsam

mare prisstegringstakt på sina produkter i jämförelse med konkurrentliin

derna. 

Vinstförbättringen bör också påverka investeringsbcnägenheten i posi

tiv riktning. Härvid måste också beaktas graden av kapacitetsutnyttjande 

och förväntningar om den framtida cftcrfrågeutvecklingen. Inte minst bör 

det förhållandet att företagen under 1982 dels kan tillgodose eftcrfrägan i 

viss utsträckning genom leverans från lager. dels kan öka produktionen 

utan att öka kapaciteten spela en viktig roll. Ett behov av en 

investeringsökning kan tänkas uppstå under loppet av 1982 och under 

1983. Mot bakgrund av en sedvanlig investeringsenkät till företagen samt 

med beaktande av kapacitetsutnyttjande och vinstläge har konjunkturinsti

tutet räknat med en invcsteringsminskning p<I 8 'J'r. mellan årsgenomsnitten 

1981 och 1982. 

Med hänsyn till att konjunkturinstitutet inte kunnat beakta den investe

ringsstimulans som beslutet att frisläppa invcsteringsfomlerna även när det 

gäller maskininvesteringar utgör. har industriinvcstcringarna räknats upp 

något för J 982. Hiir har kalkylerats med att minskningen stannar vid 5 % . 

För det övriga näringslivets investeringar har någon uppräkning ej vidta

gits. De finansiella kalkyler som redovisas i tabell I: 6 anger en förbättring 

av det finansiella sparandet i näringslivet. Ser man till de icke-finansiella 

företagen finner man en förbättring mellan 1981 och 1982 på 7 .5-8 mil

jarder kr. Ökningen av företagens bruttosparande torde vara större men 

ökade investeringsbelopp, räknat i löpande priser. samt ökade lager för

brukar en betydande del av denna förbättring. Det bör understrykas att 

näringslivets finansiella sparande i detta sammanhang framkommer som en 

restpost vilket medför att osäkerhetsmarginalerna är relativt stora. 

Även denna senare kalkyl tyder dock på ett förbättrat vinstläge under 

1982. vilket utgör en förutsättning för en investeringsuppgång när kapaci

tctstaktcn börjar uppnås för ett växande antal företag under 1983. 

Tabell 1:6 Finansiellt sparande 1979-1982 
Milj kr. löpande priser 

Hushåll 
Näringsliv 
därav: icke finansiella företag 
Bostäder 
Offentlig sektor <inkl social
försäkringssektorn) 

Summa bytesbalans 

Den oJTent/iga sektorn 

1979 

3400 
11900 

- 6400 
-11600 

-13600 

- 9900 

1980 

11600 
3500 

-16500 
-12200 

-21700 

-18800 

1981 

11900 
13 500 

-12200 
-11600 

-27900 

-14 IOO 

1982 

11500 
25 800 

- 4400 
- 9700 

-41200 

-13600 

Expansionstakten i de offentliga utgifterna dämpas. Tabell I: 7 ang1:r hur 

de reala resursanspråken förändras. I det avseendet är det av intresse att 

notera hur denna dämpning kommer till stånd. 
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Tabell I: 7 Offentlig konsumtion och investeringar 1980-1982 
Årlig procentuell förändring 

Statens 1 konsumtion och investeringar 
därav: konsumtion 

investeringar 
Kommunernas konsumtion och investeringar 
därav: konsumtion 

investeringar 

Totala offentliga sektorns konsumtion och 
investeringar 

1 Myndigheter inkl. socialförsäkring. 

1980 

0,5 
1,6 

-8.3 
3.4 
3.0 
5,8 

2,5 

1981 

- 2,7 
- 1.4 
-15.0 

2.2 
3.3 
2.7 

0,7 

1982 

-2,3 
-2.2 
-3.3 

0.4 
1.7 

-5,9 

-0,4 
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Staten har gått före genom att börja minska de egna resursanspråken för 

konsumtion och investeringar under 1980 och 1981. För 1982 minskar den 

statliga konsumtionen med 2,2 %. Knappt I procentenhet därav beror på 

de besparingar som presenteras i budgetförslaget och resten beror av 

tidigare beslutade besparingar. 

Inom kommunerna har en dämpning av expansionen påbörjats som 

framgår av att sammantaget ökar kommunernas konsumtion och investe

ringar långsammare 1981 än tidigare. Minskningen av investeringsverk

samheten är viktig inte bara p. g. a. den omedelbara lättnad som uppnås 

ifråga om det offentligas resurskrav utan också därför att investeringar 

leder till anspråk på resurser för löpande verksamhet i framtiden. 

Den kommunala konsumtionen svarar för 60 o/c av den offentliga sek

torns samlade konsumtion och investeringar. Statsmakterna har genom 

finansiella åtgärder försökt få till stånd en uppbromsning av den kommuna

la konsumtionen. Vidare har det varit en strävan från statsmakternas sida 

att minska kostnadsökande föreskrifter och regler som styrt den kommu

nala verksamheten. 
Regering och riksdag har uttalat att den kommunala konsumtionens 

ökningstakt för år 1982 och åren därefter inte får överskrida I%· för att 

vara förenlig med en balanserad samhällsekonomisk utveckling. 

Det förefaller som om konsumtionens tillväxt varit i stigande under 

1981. De kommunala beredskapsarbetena spelar en viktig roll när det 

gäller att förklara denna utveckling. De avvecklades i rask takt under 1980 

men ökade på nytt under loppet av 1981. För 1982 har förutsatts att den 

ökning av kommunala beredskapsarbeten som är trolig under det första 

halvåret avvecklats under det andra. Därmed är utvecklingstakterna både 

1981 och 1982 i genomsnitt opåverkade av beredskapsarbetena. 

Om vi korrigerar konsumtionen för beredskapsarbetena för att finna den 

underliggande volymmässiga ökningstakten blir resultatet följande (pro

centuell volymförändring). 

1980 1981 1982 

3.8 3.3 
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Räknat på detta sätt skulle det således ha skett en viss dämpning i 

volymexpansionen mellan 1980 och 1981. Sysselsättningen, som väger 

tungt i den kommunala konsumtionen, ökade med 3 %. Kommunernas 

löpande förbrukning av varor och tjänster ökade ännu snabbare. Primär

kommunerna beräknas ha ökat med ca 3 % mot 4 % för landstingen. 

Prognosen för 1982 grundar sig i första hand på en enkät till kommuner

na under hösten. För 1982 har enkätmaterialet tolkats så att primärkom

munerna skulle öka sin konsumtions volym I -1.5 %. landstingen med över 

2 %. Tillsammans skulle det innebära drygt 1,5 % för hela den kommunala 

sektorn. Här har räknats med 1,7%,. 

Den angivna prognosen på I. 7 % utgår från att beredskapsarbeten i 

kommunal regi inte påverkar årsgenomsnittet. Sett i relation till utveck

lingen under 1981 är innebörden vidare att den konsumtionsvolym som 

rådde vid årsskiftet 1981/1982 förblir i stort sett oförändrad under loppet av 

1982. 

De totala offentliga utgifterna uppgår till bortåt 350 miljarder kr. Närma

re hälften härav är transfereringar. Dessa tar inte direkt resurser i anspråk 

för offentlig produktion men även transfereringarna måste finansieras ge

nom skatter. avgifter eller upplåning. 

För att åskådliggöra denna aspekt av den offentliga expansionen brukar 

konsumtion, investering och transfereringar omräknas i reala termer med 

ett genomsnittspris för hela ekonomin. BNP-deflatorn. 

Om de offentliga utgifterna ökar snabbare än den reala resurstillväxten i 

ekonomin, BNP, ställer detta i ett längre perspektiv krav på ett ökat 

skattetryck. De offentliga utgifterna uttryckt på detta sätt framgår av tabell 

1:8. Under 1980 och 1981 har utgiftstaktcn dämpats. Denna utveckling 

accentueras 1982 då ökningen förutses stanna vid endast drygt 1 % vilket 

är obetydligt mer än den beräknade totala tillväxten i ekonomin. 

De totala offentliga inkomsterna sjunker något i reala termer under 1982. 

Det beror dels på en långsam utveckling av skattebasen. dels på sänkning

en av mervärdeskatten. Därmed försämras den offentliga sektorns finan-

Tabell I: 8 Den konsoliderade offentliga sektorns utgifter i reala termer 1970-1982 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. löpan-
de priser 1970- 1980 1981 1982 
1980 1979 

Transfereringar 154 8.9 2.9 8.1 2.6 
Transfereringar exkl räntor 137 9.1 -0,9 3.5 0.7 
Konsumtion och investeringar 176 3.9 3.1 -0.3 -0.1 

Totalt 330 5,9 3,0 3,6 1,2 

Totalt exkl räntor 313 5,9 1,3 1,4 0,2 

BNP 523 2,0 1,8 -0,8 1,0 

Anm. Utvecklingen i fasta priser har erhållits genom deflatering med BNP-defla
torn. vilken speglar prisutvecklingcn på den totala produktionen i landet. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 23 

siella sparande trots en viss förbättring i kommunsektorn. För statens del 

försämras det finansiella sparandet med 15 miljarder kr. Budgetsaldot 

försämras ungefär lika mycket och beräknas uppgå till 80 miljarder kr. 1982 

mot 66 miljarder kr. 1981. 

De beräkningar som gjorts av de samlade finanspolitiska effekterna, där 

både inkomst- och utgiftssida beaktats, tyder på en dämpning av budgetens 

expansiva verkan, se kapitel 9. Under de senaste tre åren har den finanspo

litiska effekten successivt dämpats och beräknas för 1982 stanna vid 0,6 % 

av BNP. Detta är ett av de lägsta tal som uppmätts sedan början av 1970-

talet. 

Den finansiella utvecklingen under de senaste åren anges i tabell 1: 6. 

Försämringen av den offentliga sektorns finansiella sparande 1982 motsva

ras i stort sett av en förbättring inom företagssektorn. Denna förbättring 

sker trots att näringslivets resursanspråk för lager och investeringar ökar i 

löpande priser. Förbättringen av bytesbalansen blir något lägre än under 

1981. 

Produktion och sysselsiittninR 

Under 1981 beräknas den totala produktionen, BNP, ha minskat med 

0,8 %. se tabell I: 9. Detta resulat uppnås om man uppmäter hur produk

tionen använts. Ser man emellertid till den statistik som visar i vilka 

sektorer produktionen kommit till stånd får man till resultat att produk-

Tabell I: 9 Försörjitingsbalans 1980-1982 

Miljarder kr. Procentuell volymför-
löpande ändring 
priser 1980 

1981 1982 

Tillgång 
BNP 523.1 -0,8 1.0 
Import av varor och tjänster 167,5 -6,5 1,0 

Summa tillgång 690,6 -2.1 1.0 

tfte~frågan 

Bruttoinvesteringar 105.3 -6.1 -4.4 
Näringsliv 48,5 -8.2 -3.1 

därav: industri 18.3 -9,0 -5,0 
Statliga myndigheter och affärsverk 12.0 -1.5 3.4 
Kommuner 19,9 -2,8 -5.9 
Bostäder 24,9 -7,0 -9.6 

Lagerinvestering 1 6.4 -1.4 0,6 
Privat konsumtion 267,1 -1.3 -1.8 
Offentlig konsumtion 153,7 1,8 0.5 

Statlig 47.6 -1,4 -2.2 
Kommunal 106.1 3,3 1,7 

Inhemsk efterfrågan 532,5 -2.8 -1,0 
Export av varor o<.:h tjänster 158.1 -0,I 6.7 

Summa efterfrågan 690,6 -2,1 1,0 

1 Lageromslag i procent av föregående års BNP. 
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tionen skulle ha minskat betydligt mindre. Här har emellertid beräkningar

na från användningssidan valts som utgångspunkt för diskussionen. Beräk

ningarna från produktionssidan baseras delvis på sysselsättningsuppgifter 

vilket kan tendera att överskatta produktionsutvecklingen. 

Tabell I: 10 Förändring i BNP-komponenterna i procent av BNP föregående år 1977-
1982 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Privat konsumtion -0.5 -0.4 1.4 0.0 -0.7 -0.9 
Statlig klmsumtion 0.1 0,1 0.3 0.1 -0.I -0.2 
Kommunal konsumtion 0.7 0.6 0.9 0.5 0.6 0.3 
Bruttoinvestering -0.5 -1.7 I. I 0.6 -1.2 -0.8 
Lagerinvestering -3.2 -1.4 1.9 1.4 -1.4 \\.6 

Summa inhemsk eftcrfråg;m -3,S -2,8 5,7 2,6 -2,8 1,0 

N elloefterfrågan från utlandet u 4.1 -1.4 -0.8 2.0 2.0 
Export, varor och tjänster 0.6 2.5 2.3 -0,5 0.0 2.3 
./. Import. varor och tjänster -0.9 -1.6 3,7 0.3 -2.0 0.3 

BNP-förändring -2,0 1.3 4,3 1,8 -0,8 1,0 

Kiillor: Konjunkturinstitutet. statistiska centralbyrån och beräkningar utförda inom 
ekonomidepartementet. 

Tabell I: lO anger vilka delar av efterfrågan som kommer att hidra till 

produktionsökningen. De avgörande bidragen kommer från förbättringen 

av den reala externa balansen (nettot mellan export och import) och lager. 

Prognosen innebär att produktionsnedgången stannar av under det andra 

halvåret 1981, att det blir en mycket svag förbättring under det första 
halvåret 1982 och att tillväxten andra halvåret skulle närma sig 2 % (dvs. 

närmare 41:{ i årstakt). Därmed skulle en klar ökning av kapacitetsnyttjan

det komma till stånd under förutsättning att den långsiktiga kapacitetstill

växten torde uppgå till 2 a 2.5 %. 

Hur produktionstillväxten fördelar sig framgår närmare av kapitel 4.3. I 

följande tablå anges produktionsförändringen i sammandrag. 

Produkrionsföriindring 1982 
Proc. volymförändring 

Industri 3 ,5 
Övrig varuproduktion -0.4 
Privata tjänster -0.2 
Offentliga tjänster 1.2 

Totalt 

Detta innebär en svag ökning av industriproduktionen första. och en 

kraftig ökning andra halvåret. Övrig varuproduktion, bl. a. jord- och skogs

bruk och byggnads verksamhet minskar något. 

Den privata tjänstesektorns produktion minskar både 1981 och 1982. En 

viktig faktor är den privata konsumtionens utveckling, för 1981 torde även 

den svaga exportutvecklingen spela en viss roll. 
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Tillväxten inom den offentliga tjänsteproduktionen dämpas ytterligare 

under 1982. En så låg ökningstakt som 1.2 % har inte uppmätts under 1970-

talet. 

Vad gäller utvecklingen under loppet av året sker, förutom inom indu

strin, en viss ökning inom den privata tjänsteproduktionen. Övrig varupro

duktion och offentlig sektor väntas å andra sidan visa en mera dämpad 

utveckling under senare delen av året. 

Vilken återverkan detta får på sysselsättningen blir bl. a. beroende av i 

vad mån produktionen kan ökas med befintlig arbetsstyrka. Överslagsmäs

sigt har den angivna produktionsutvecklingen beräknats leda till följande 

sysselsättningsförändring 1982 räknat i antal personer. 

Fiiriindring 1982 

Industri 
Övrig varuproduktion 
Privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Totalt 

IOOOO 
-20000 
-25000 

20000 

-15000 

Sammantaget skulle detta, räknat i genomsnitt för 1982 medföra en 

minskad sysselsättningsefterfrågan motsvarande 15 000 personer. Härtill 

kommer att arbetskraftsutbudet torde öka med ca 13 000 personer. Att 

denna ökning är lägre än tidigare år beror bl. a. på lägre invandring och en 

fortsatt dämpad ökningstakt vad gäller förvärvsfrekvenserna. 

Sammantaget skulle därmed arbetslösheten kunna väntas öka med 

25000-30000jämfört med 1981 års genomsnitt. 

Det bör dock observeras att det sker en ökning av efterfrågan under 

loppet av 1982. Den angivna ökningen för industrin torde innebära att 

sysselsättningen i denna sektor skulle kunna ligga ca 30000 personer högre 

vid 1982 års slut jämfört med årsskiftet 1981/1982. 

Den genomsnittliga arbetslösheten skulle under dessa förutsättningar 

ligga på ca 135 000 med en något högre nivå under det första halvåret och 

en förbättring under loppet av året. 
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UTVECKLINGEN INOM OLIKA OMRÅDEN 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande översikt 

Vtl'edlingen 1981 

Effekterna inom OECD-området av den andra oljechocken 1979/80 hål

ler nu på att avta. I stället verkar en i huvudsak mycket stram ekonomisk 

politik dämpande på den ekonomiska utvecklingen. OECD-länderna befin

ner sig fortfarande i en lågkonjunkturfas. Det förefaller emellertid som om 

produktionsnedgången nu bromsats upp och under loppet av 1982 förutses 

en svag återhämtning. 

Den politik som har förts efter den andra oljechocken har varit inriktad 

på att snabbt få företag och hushåll att absorbera oljeprishöjningarna och 

därigenom motverka andraledseffektcr på utvecklingen av priser och 

löner. l en del länder har regeringarna t. o. m. försökt fä ned inflationstak

ten till en lägre nivå än den som gällt sedan i början av 1970-talet. Det 

främsta vapnet i denna strategi har varit penningpolitiken, som också 

under 1981 har varit stram. I Förenta staterna och i Förbundsrepubliken 

Tyskland hölls t. ex. tillväxttakten för penningmängden nära den undre 

gränsen för det uppsatta målet. 

Även de sammantagna finanspolitiska effekterna vittnar om en viss 

åtstramning av politiken. Trots restriktiv budgetbehandling med bespa

ringar och skattehöjningar i många OECD-länder har emellertid budgetun

derskotten tenderat att stiga. Orsakerna till detta kan sökas i den låga 

aktivitetsnivån. indexcring av utgifterna. ökande räntebörda rå statsskul

den och stigande transfereringar. För de sju stora OECD-länderna verkade 

den diskretionära budgeteffekten neddragande på BNP med ca I %. Denna 

åtstramning motverkades dock avs. k. automatiska stabilisatorer på strax 

under I % av BNP. En stram penningpolitik i kombination med stigande 

budgetunderskott har ställt stora krav på kredit- och kapitalmarknaderna, 

vilket lett till undanträngning av privata investeringar och stigande räntor. 

En utveckling, som den senast tecknade har varit särskilt accentuerad i 

Förenta staterna, där räntan på långa krediter stigit under hela 1981. En 

viss nedgång i räntorna har dock noterats under hösten. framkallad av en 

markerad dämpning i den privata kreditefterfrågan. I Europa ledde förhål

landena i Förenta staterna till en successiv höjning av räntorna under 

våren 1981. främst i syfte att försvara valutakurserna. I takt med att 

dollarn sedan försvagades under hösten. föll de europeiska räntorna tillba

ka något. 

Från hösten 1980 fram t. o. m. augusti 1981 steg dollarn gentemot övriga 

valutor på ett högst dramatiskt sätt. Mot t. ex. D-marken blev apprecie

ringen drygt 40 %. Den effektiva uppvärderingen av dollarn mellan tredje 

kvartalen 1980 och 1981 blev ca 20 %, se diagram 2: I. Det är svårt att helt 

förklara den mycket starka omvälvningen på de internationella valuta-
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Diagram 2:1 USA-dollarns och D-markens effektiva växelkurs 1977-1981. Kvartals
data 
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marknaderna, men ändå möjligt att peka på några viktiga faktorer. Ofta 

nämns som förklaring den strama amerikanska penningpolitiken och de 

höga räntorna. Men den successiva försvagningen av bytesbalanserna 

under 1981 i Västeuropa (bl. a. i Förbundsrepubliken) och motsvarande 

förstärkning i Förenta staterna torde också ha varit bidragande, liksom 

rent politiska faktorer. t. ex. händelserna i Polen. 

Växelkursförändringarna har också lett till förändringar av konkurrens

kraften mellan OECD-länderna. I diagram 2: 2 redovisas den relativa ar

betskraftskostnaden per producerad enhet. mätt i gemensam valuta. I 

Förenta staterna försämrades konkurrenskraften med ca 14 ~1c 1981 medan 

den förbättrades i Förbundsrepubliken med drygt 8 %·i jämförelse med de 

viktigaste konkurrentländerna. Det är också värt att notera utvecklingen i 

Japan resp. i Storbritannien under de scn\}stc åren. Japan har kraftigt 

förbättrat sin konkurrenskraft medan utvecklingen i Storbritannien har 

varit den rakt motsatta. För dessa båda länders valutor gäller att tidsprofi

len för deprecieringen gentemot dollarn var en annan än vad som var fallet 
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Diagram 2:2 Relativ arbetskraftskostnad per producerad enhet i några industriländer 
1977-1981 
Index 1970 = 1()0 
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Anm.: Indexserierna är baserade på beräkningar i gemensam valuta. 
Källa: OECD. Noteringen för 1981 är ekonomidepartementets prognos. 

för övriga OECD-länder. Både yenen och pundet var mycket starka under 

stor del av första halvåret 1981 och föll därefter. Därför fångas inte den 

effektiva deprecieringen upp i gcnomsnittssiffran för 1981. Mot slutet av 

året steg dock yenen och pundet något. 
Den amerikanska ekonomin uppvisade ett oväntat starkt vinterhalvår 

1980/81. BNP steg med 8.6 IJ{ i årstakt under första kvartalet 1981. Denna 

styrka fick sin näring främst från en kraftig privat konsumtion. Fram emot 

senvåren försvagades ekonomin och BNP sjönk med 1.6 % under andra 

kvartalet. Eftersläpande effekter av de höga realräntorna påverkade känn

bart den inhemska efterfrågan totalt sett och bostadsinvestcringarna i 

synnerhet. Under andra halvåret planade produktionen ut och uppvisade 

mot slutet av året tydliga tecken på ytterligare försvagning. Sammantaget 

steg BNP med 13/4% under 1981. se tabell 2: I. 

I Västeuropa präglades utvecklingen i hög grad av dollarns appreciering. 

För det första steg importpriserna. mätt i västeuropeisk valuta. och där

med med viss eftersläpning även konsumentpriserna. Detta i sin tur höll 

tillbaka den privata konsumtionsutvecklingen. varför den på denna efter

frågekomponent förutspådda konjunkturuppgången fördröjdes. För det 

andra innebar valutakursutvecklingen en ·förbättring av konkurrenskraf-



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 31 

Tabell 2:1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 1979-1982 Årlig 
procentuell förändring 

Andel av 1979 1980 1981 2 19822 

OECD-områ-
dels totala 
BNP.% 1 

De sju stora länderna 

Förenta staterna 34.6 2.8 -0.2 13/4 -0.5 
Japan 13.7 5.5 4.2 3 3/4 3 3/4 
Förbundsrepubliken Tyskland 10,8 4,6 1,8 -I I 1/4 
Frankrike 8,6 3,5 1.2 0,5 2.5 
Storbritannien 6,9 1,4 -1,8 -2 1/4 
Italien 5,2 5,0 4.0 0 
Canada 3,3 3.2 0,0 3,5 

Norden 
Danmark 0.9 3,5 -0,2 -0.5 3,5 
Finland 0.7. 7.2 5.0 2 1.5 
Norge 0,8 4.5 3.8 I 0 
Sverige 1,6 4.3 1,8 -0.8 1,0 

Vissa andra OECD-liinJer 
Belgien 1.5 2.4 2.5 0 I 
Nederländerna , ,, 

'"·- 1.8 0.5 -1.5 0.5 
Schweiz 1.3 2.5 4.4 11/4 0,5 
Österrike 1.0 4,9 3.1 0 2 

OECD-Europa 46,3 3,2 1.4 0 1.5 
OECD-totalt 100,0 3.3 1.2 11/4 I 114 

1 1980 års priser och växelkurser. 
2 Ekonomidepartementets bedömningar. 
Kiilla: OECD. 

ten. Denna fördel uppträdde emellertid med viss eftersläpning. I För-

bundsrepubliken kunde t. ex. en markant ökning av exportorderingången 

noteras under våren. En icke oväsentlig del av den ökade efterfrågan på 

europeiska varor och tjänster kom från OPEC. I Frankrike skedde en 

ekonomisk-politisk omsvängning efter presidentvalet i maj. Den ekono

miska politiken lades om och kom att bli mer expansiv under hösten. Bland 

de åtgärder som vidtogs kan nämnas att t. ex. höjda minimilöner. ökade 

socialbidrag och pensioner kom att stimulera den privata konsumtionen 

under andra halvåret. 

Utrikeshandeln fortsatte att under 1981 bära upp tillväxten i Japan. Men 

också i den japanska ekonomin drogs konsumentpriserna upp av dollarns 

appreciering. vilket negativt påverkade hushållens köpkraft. Totalt steg 

ändå BNP med ca 3 '14 r:f. 1981. vilket i en internationell jämförelse ter sig 

imponerande. 

I de nordiska länderna var tillväxten 1981 mest uttalad i Finland. där 

såväl den inhemska efte1frågan som utrikesbalansen bidrog. Nettobidraget 

från utbytet med statshandelsländerna vägde tungt. I Danmark var expor

ten en expansiv faktor 1981 liksom året dessförinnan. De konkurrensförde

lar som vanns med devalveringarna 1979 höll i sig. I Norge mötte den 

traditionella exporten svårigheter dels på grund av det försämrade relativa 
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konkurrensläget. dels på grund av den svaga efterfrågan utomlands. Pro

duktionen av olja och gas har nu nått en hög nivå. Exporten därav drar in 

ca 1/3 av Norges samlade exportvärde. Den totala produktionen, BNP, 

steg mer än genomsnittet för OECD-länderna i Finland. I Norge avtog 

ökningstakten markant jämfört med 1980. I Danmark registrerades en 

minskning liksom för 1980. 

Totalt steg BNP med 1 1V7c. i hela OECD-området under 1981, se tabell 

2: I. Denna låga tillväxt bars upp av främst utvecklingen i Japan och i viss 

mån av Förenta staterna. Däremot stagnerade produktionen i Västeuropa. 

På arbetsmarknaden förvärrades läget ytterligare. För OECD-området 

som helhet var i genomsnitt närmare 25 miljoner människor arbetslösa 

1981. vilket motsvarade ca 7 % av den totala arbetskraften. Ökningen av 

arbetslösheten var störst i Europa. där Storbritannien var värst drabbat. 

Bland ungdomarna är förhållandena ännu sämre. Där kan siffror på upp

emot 20 % arbetslösa noteras i bl. a. Frankrike och Storbritannien. 

Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling 1977-1981 
Årlig procentuell förändring 

1977 1978 1979 1980 okt 1980-
okt 1981 

Förenta staterna 6.5 7.7 11.4 13,5 10.2 
Japan 8.1 3.8 3.6 8,0 4.1 
Förbundsrep. Tyskland 3.7 2.7 4.1 5.5 6.7 
Nederländerna 6.4 4,1 4.2 6.5 7,1 
Schweiz 1.3 I.I 3,6 4.0 7.6 
Frankrike 9.4 9,1 10,8 B,6 14.1 
Storbritannien 15.9 8J 13.4 17.9 11.7 
Italien 18.4 12,1 14.8 21.2 18.6 
Canada 8.0 9.0 9.1 10.1 12.7 
B.elgien 7.1 4.5 4.5 6.6 7.8 
Osterrike 5.5 3.6 3.7 6.4 7.2 
Sreri~e 11.4 JO.I 7.2 13.7 10,4 
Norge 9.1 8.1 4.8 10.9 12.6 
Finland 12.2 7.8 7.5 11.6 11.3 
Danmark I J, I 10.0 9.6 12,3 11.9 

OECD-totalt 8.9 8.0 9.8 12.9 10,4 
OECD-Europa I0.9 9.3 10.6 14,2 12.3 

Källa: OECD. 

Ut1·ecklingen 1982 

De allmänna utsikterna för 1982 pekar på en tillväxt på ca l 1V7r: i 

OECD-ornrådet. Konjunkturuppgången för Västeuropa och Japan torde 

snart komma att inledas om än i långsam takt. I Förenta staterna förviintas 

första halvåret bli mycket svagt. varefter en uppgång sannolikt kan påbör

jas även där. 

En försiktig uppgång i Europa understöds troligtvis av !lera efterfråge

komponenter. Den förbättrade konkurrenskraften för Europa medför san

nolikt att utrikeshandeln ger ett positivt bidrag till totalproduktionen. 

vilket särskilt gäller utvecklingen i Förbundsrepubliken Tyskland. Dess-
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utom kan en omsvängning av lagercykeln ske. Efterhand som inflationen 

dämpas förstärks också hushållens reala disponibla inkomster, varvid den 

privata konsumtionen kan öka något. Denna utveckling motverkas emel

lertid delvis av en fortsatt restriktiv ekonomisk politik, Frankrike undanta
get. Om de höga realräntorna består kan även investeringsutvecklingen bli 

svag. Mot slutet av 1982 kan dock investeringarna komma att uppvisa en 

något bättre utveckling i takt med ökande kapacitetsutnyttjande och bättre 

avsättningsmöjligheter. 

Ledande indikatorer för den amerikanska ekonomin pekar på ett svagt 

första halvår. En stram penningpolitik, höga räntor och ett försämrat 

konkurrensförhållande är de viktigaste faktorerna som håller tillbaka ut

vecklingen. Under loppet av 1982, och troligtvis efter halvårsskiftet, kan 

en uppgång komma till stånd. För en sådan utveckling talar de 10-procen

tiga inkomstskattesänkningarna per den 1 juli 1982, vilka är ett led i det 

treåriga skattesänknings programmet om totalt 25 % och vilka torde stimu

lera den privata konsumtionen. Möjligen kan skattelättnaderna motverkas 

något av minskade socialförsäkringsutbetalningar och en. på grund av hög 

arbetslöshet, höjd sparkvot. Dessutom stimuleras ekonomin efterhand av 

de ökade försvarsutgifterna. Sammantaget, för 1982 som helhet, stiger 

BNP sannolikt ändå inte, men i denna bild ryms ett svagt första halvår och 

ett successivt starkare andra halvår. 

Lagercykeln, som drog ned aktiviteten i Norden under 1981 väntas 

svänga om under loppet av år 1982 och ge tillväxtimpulser motsvarande 1/2 

till l % av BNP. Med avtagande inflationstakt bör utrymmet för en ökning 

i den privata konsumtionen gradvis öka. Den mot slutet av 1981 och under 

inledningen av 1982 svaga utländska efterfrågan speglas i utrikesbalansens 

vikande bidrag till BNP. För Norges del torde det, som följd av reducerade 

tal för oljesektorn, röra sig om ett relativt stort negativt omslag. Läget på 
arbetsmarknaden kan förvärras i de nordiska länderna, trots att BNP

tillväxten är relativt väl hävdad i Danmark resp. i Finland, där för helåret 

1982 BNP förutses stiga med ca 3,5 resp ca 1,5 %. 

En ytterligare ökning av arbetslösheten, till drygt 8 % för OECD-områ

det som helhet. tillsammans med ett svagt vinstläge verkar sannolikt 
återhållsamt på löneökningarna under 1982. Mot detta står emellertid den 

oväntat ihållande höga inflationstakten i Västeuropa under 1981, vilken 

kan utlösa kompensationskrav vid kommande löneförhandlingar. Sam

mantaget ter det sig ändå troligt att löneökningarna blir lägre än 1981. 

Därför kommer sannolikt också inflationstakten att dämpas. 

Med den väntade gradvis tilltagande ekonomiska aktiviteten, kan 

OECD-områdets totala handel väntas öka med 3 a 4% 1982. Prisökning

arna på export- och importvaror stannar troligtvis kring 7 %, mätt i in

hemsk valuta. Med givna växelkurser och med antagandet om ett oföränd

rat pris i dollar på olja kan det samlade bytesbalanssaldot för hela OECD

området komma att bli något mindre än under 1981. Men även om det 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 



Prop. 1981182: 100 

Diagram 2:3 B'.'IP-tillväxten inom OECD-området 1973-1982 
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totala underskottet inte ändras nämnvärt. kan totalbilden rymma kraftiga 

omslag för enskilda länder. Förenta staterna går sannolikt mot jämvikt 

eller underskott och bytesbalansen i Förbundsrepubliken torde förbättras 

kraftigt. De små länderna inom OECD-området får även 1982 bära en 

större del av det samlade underskottet än vad som är motiverat av deras 

relativa storlek. Det är möjligt att OPEC:s totala överskott kan komma att 

minska från 60 miljarder dollar 1981 till mellan 35 och 40 miljarder dollar 
1982. Detta beror dels pt1 minskad oljeexport. dels på stigande import. 

Också vad gäller OPEC-länderna döljer totalsiffran en differentierad ex

tern situation i de olika länderna. Trots denna reduktion i OPEC:s samlade 

överskott är det sannolikt att de icke-oljeproducerande utvecklingsländer

nas samlade bytesbalansunderskott ökar något. 

Den ovan skisserade utvecklingen rymmer en rad osäkerheter. En sådan 

är vilken betydelse de förutsedda omslagen i bytesbalanserna kan ha på 

valutakurser och räntor. En försämrad amerikansk bytesbalans samtidigt 

med en förbättrad västtysk kan ses som ett resultat av förändrade konkur

renskraftsförhållanden till följd av den tidigare omvälvningen på valuta

marknaden. Detta kan i sin tur ge upphov till spekulationer om en försvag

ning av dollarn och en appreciering av D-markcn. och därmed sannolikt 

också övriga EMS-valutor. under loppet av 1982. Denna tendens kan 

förstärkas om D-marken och yenen i allt större utsträckning blir använda 

som reservvalutor. En ~ådan utveckling torde dämpa takten i konsu-
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Tahell 2: 3 Byteshalansutvecklingen i vissa länder 1977-1981 
Miljarder dollar 

1977 1978 

Förenta staterna -14.I -14.1 
Japan 10.9 16.5 
Förbundsrep. Tyskland 4,2 9.2 
Nederländerna 0.2 - 1.4 
Schweiz 3.4 4.4 
Frankrike - 3.3 .~.3 
Storbritannien 0.5 1.8 
Italien 2.5 6,2 
Canada - 4.0 - 4,3 
Belgien-Luxemburg - 0.7 - 1.0 
Övriga OECD -25.1 - 9,1 
OECD totalt -25.5 9,5 
OPEC-länderna 29.0 5 
Icke oljeproducerande 
utvecklings länder -23.0 -35 

1 Ekonomidepartementets bedömningar. 

Kii/111: OECD. 
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mentprisökningarna och stimulera den privata konsumtionen i Västeuropa 

och i Japan. En förbättrad västtysk bytesbalans kan också medföra att 

räntorna sänks i Förbundsn:publiken och i övriga Europa. vilket torde 

åtminstone dämpa den nuvC1rande nedgången i investeringarna. 

En annan osäkerhet är oljeprisernas utveckling. Sjunkande efterfrågan 

talar för en fortsatt överskottssituation på den internationella oljemarkna

den. Dessutom tyder den i höstas antagna överenskommelsen inom OPEC 
på en lugn prisutveckling. Även om störningar när det gäller tillförseln av 

olja snabbt kan ändra dagens gynnsamma bild. förefaller det inte orimligt 

att anta nominellt stagnerande råoljepriser. mätt i dollar. under 1982. 

De höga amerikanska räntorna är en tredje osäkerhet. Dessa har också 

drivit upp räntorna i andra länder. Höga realräntor har tidigare varit ett 

ovanligt fenomen i den fas av konjunkturcykeln vi nu befinner oss i. Dess 

effekter på den inhemska efterfrågan. främst investeringarna. är därför 

svära att kvantifiera pä basis av historiska erfarenheter. En markerad 

nedgång av de långa amerikanska räntorna under 1982 förefaller inte trolig. 

Mot bakgrund av utsikterna till ett stigande federalt hudgetunderskolt i 

Förenta staterna kommer kredit- och kapitalmarknaden att bli ansträngd, 

särskilt som målet för penningmängdens tillväxt reduceras ytterligare inför 

1982. Dessutom är många företag i behov av all konsolidera sin mycket 

omfattande kortfristiga skuldsättning. Vissa räntejusteringar nedåt kan 

ändå komma i fråga eftersom kreditefterfrågan torde mattas under det 

innevarande aktivitetsmässigt svaga första halvåret. 

En fjärde osäkerhet för prognosen inför 1982 är huruvida de mycket 

höga arbetslöshetstalen leder till en omsvängning av den ekonomiska 

politiken i en mer expansiv riktning. Frankrike utgör här ett sådant exem

pel. 
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Diagram 2:4 Industriproduktionens utveckling 
1975-1981 
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Sammanfattningsvis innebär prognosen för 1982 för OECD-området 

som helhet en något svagare utveckling än vad som tidigare förutsetts. se 

diagram 2: 3. För Västeuropa antas BNP stiga med ca 1,5 %· men som 

nämnts ovan finns vissa möjligheter att utvecklingen blir något bättre trots 

en svag utveckling i Förenta staterna. 

2.2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

Utvecklingen under 1981 påverkades främst av faktorer som stram eko

nomisk politik, höga räntor samt kraftig appreciering av dollarn. 

Efter ett oväntat starkt vinterhalvår 1980/81 började den amerikanska 

ekonomin att försvagas under våren. BNP steg med 8,6% under första 

kvartalet och sjönk med 1,6 % under andra kvartalet i årstakt. Därefter 

planade produktionen ut, för att under sista kvartalet åter falla tillbaka. 

För 1981 som helhet var totalproduktionen 13/4% större än under 1980. 

Arbetslösheten steg med ca en halv procentenhet till 7 ,5 % 1981. 
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Inledningsvis bidrog den privata konsumtionen mest till den snabba 

produktionsutvecklingen. Men även den offentliga konsumtionen och de 

privata investeringarna uppvisade styrka. Den försvagning som därefter 

inträdde kan främst förklaras av den strama penningpolitiken och de höga 

räntorna. 

Den s. k. prime-rate, dvs. den utlåningsränta affärsbankerna tar av sina 

bästa kunder, sjönk under våren från en historiskt mycket hög nivå på 

21,5 % i december 1980 till 17 % i april 1981. Därefter blev penningpolitiken 

stramare, varför prime-rate under maj snabbt steg tillbaka till 20-procents

nivån. Fram emot hösten sjönk så räntorna tillbaka något, beroende på 

svag kreditefterfrågan, denna gång inte enbart begränsad till ränta på lån 

med kort löptid. I december låg prime-rate ca 5 procentenheter lägre än 

tidigare under 1981 och de långa obligationsräntorna ungefär 2 procenten

heter lägre. Alltjämt låg dock realräntorna, dvs. efter hänsynstagande till 

inflationen, på en hög nivå. 

Trots de höga realräntorna har industriinvesteringarna visat viss mot

ståndskraft. Även om ökningstakten under loppet av året mattades, steg de 

med ca 1.5 % gentemot genomsnittsnivån 1980. På bostadssidan har dock 

en helt annan utveckling registrerats. Bakom en helårssiffra på närmare 

-4 % döljer sig en dramatisk nedgång under loppet av året. 

Inflationen dämpades under våren från 12 % i januari (tolvmånaderstal) 

till under 10% vid halvårsskiftet. Denna utveckling berodde, förutom på 

dollarns appreciering, på en viss sänkt ökningstakt av arbetskraftskostna

den per producerad enhet och på dämpade mat- och energiprisökningar. 

Under hösten var dämpningen i inflationen inte lika uttalad. Inflationens 

negativa inverkan på köpkraften motverkades av den 5-procentiga skatte

sänkningen som trädde i kraft den I oktober. Totalt steg dock den privata 

konsumtionen med ca 2.5 % för året som helhet främst till följd av den 
starka utvecklingen under första kvartalet. 

Från hösten 1980 fram t. o. m. augusti 1981 steg dollarn gentemot övriga 

valutor på ett högst dramatiskt sätt. Mot t. ex. D-marken blev apprecie

ringen drygt 40 % under ovanstående period. Den effektiva uppvärdering

en av dollarn från tredje kvartalet 1980 till samma period 1981 blev ca 20 %. 
Denna kraftiga förbättring i bytesförhållandet spädde på bytesbalansöver

skottet från året innan till drygt 8 miljarder dollar 1981. Samtidigt försvaga

des dock konkurrenskraften. vilken mätt som arbetskraftskostnad per 

producerad enhet i genomsnitt för 1981 försämrades med ca 15 % i jämfö

relse med de viktigaste konkurrentländerna. På volymsidan noterades 

därför en nedgång i exporten och en uppgång i importen, vilket sammanta

get påverkade totalproduktionen med ca 112 % i negativ riktning. 

Den svaga aktivitet som nu kan observeras kan till inte ringa grad 

förklaras av den förda ekonomiska politiken. Den nya administrationens 

medel att komma till rätta med inflationen och få till stånd en ekonomisk 

expansion kan i huvudsak grupperas under följande rubriker: 1) minskade 



Prop. 1981182: 100 38 

federala utgifter, utom för försvaret där en kraftig ökning sker. 21 stora 

skattesänkningar för hushåll och företag, 3) begränsning av regleringar för 

näringslivet, samt 41 stram kreditpolitik, där det viktigaste inslaget är en 

strikt penningpolitisk norm dvs. ett mål för penningmängdens tillväxt. 

Strategin var från början att snabbt bryta inflationsförväntningarna och 

därmed få ner prisstegringstakten och räntorna samt få upp sparandet i 

ekonomin, allt i syfte att starta ett uppsving för näringslivets investeringar. 

Skattesänkningarna genomförs bl. a. för att främja arbetsutbudet. Grunden 

skulle därmed läggas för en allmän expansion i ekonomin som är tillriicklig 

för att bekosta den militära upprustningen och skattesänkningarna. Som en 

förutsättning för den nödvändiga nedgången i räntorna angavs att budgeten 

balanserades inom ett fåtal år senast 1984. 

Administrationen fick i somras i allt väsentligt igenom sina förslag i 

kongressen på skatte- och utgiftsområdet. 1981 ärs skattesänkning blev 

dock halverad och något senarelagd främst av hudgetskiil. Dessutom 

gjorde kongressen vissa omprioriteringar av utgiftsnedskärningarna. Kvar 

står dock stora, ännu ospecificerade nedskärningar i utgifterna för budget

åren 1981/83 och 1983/84. 

Den faktiska utvecklingen under sommaren och hösten ledde till att 

administrationens strategi stötte på stora svårigheter. De resultat vad 

gäller t. ex. inflationstakten och tillväxten man snabbt trodde sig nä har 

uteblivit. Preliminära beräkningar tyder på att man inte kommer att kunna 

hålla det federala budgetunderskottet 1981 på beräknade 43 miljarder dol

lar. Kongressen förefaller inte villig att försvara detta mål med ytterligare 

utgiftsbt:gränsningar och varken diir eller i Vita huset linns nilgon önskan 

att åter lägga om kursen i skattepolitiken. Det är därför inte uteslutet att 

underskottet stiger nära 100 miljarder dollar. Ett underskott av den stor

leksordningen ställer stora krav på kreditmarknaden givet den mycket 

strama penningpolitiken. En svag produktionsutveckling med låg kredit

efterfrågan kan naturligtvis tidvis pressa ned de korta riintorna. Någon 

ytterligare och mer betydande sänkning av den lfmga riintan kan däremot 

inte förutses. Företagen har ett behov av att konsolidera sin mycket 

kortfristiga skuldsättning. En tendens till sänkning av räntan på långa 

kredit_er skulle sannolikt resultera i en omfattande omplacering av korta 

lån, vilket åkrigen skulle driva upp räntenivån. Även fortsatt höga infla

tionsförviintningarna har här en stor betydelse. 

Mot bakgrund av de begränsade framgångarna i inflationsbekämpningen 

samt de bestående höga realräntorna förutses en svag inhemsk efterfragan 

under första halvåret 1982. Denqa prognos har stöd i hela registret av 

framåtblickande konjunkturindikatorer. Det iir troligt att säväl privat kon

sumtion som offentlig efterfrågan utvecklas svagt, varvid den senare san

nolikt blir negativ. Enkäter pekar pä att även näringslivets investeringsut

vcckling kommer att förbli svag. 

Från utrikeshandeln förväntas ett fortsatt negativt bidrag under hela 
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1982 i takt med att konkurrenskraftsförsämringen slår igenom. lmpo11en 

kommer sannolikt att öka. samtidigt som exportvolymen går ner. ::::n 

försämring av bytesbalansen. till ett underskott eller nära jämvikt. blir 

därför troligtvis resultatet. Detta kan efter hand ge viss återverkan på 

valutamarknaden, och en ytterligare nedgång av dollarn - utöver den som 

noterades under senare delen av 1981 - kan inte uteslutas. Men en fortsatt 

depreciering har en negativ inverkan på inflationen och därmed försämras 

utsikterna för en räntesänkning. 

Under andra halvåret förutses utvecklingen i ekonomin bli något ljusare. 

Den skattesänkning som är beslutad från I juli 1982 ger sannolikt en skjuts 

åt privatkonsumtionen. Detta kan driva upp kapacitetsutnyttjandet och 

därmed efter hand även investeringarna. 

BN P kan mot bakgrund av ovanstående förväntas sjunka med ca 1/2 % i 

genomsnitt för året. Den förutsedda profilen för totalproduktionens ut

veckling innebär en nedgång inledningsvis och en, av den inhemska efter

frågan framdriven, uppgång under andra halvåret. Det finns emellertid risk 

för att styrkan i konjunkturuppgången dämpas av den strama penningpoli

tiska inriktningen, i ett läge då kreditefterfrågan från den privata sektorn 

åter börjar öka. 

Försörjningsbalansen Förenta staterna 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesbalan~ 1 

BNP 

1980 

0.5 
2.9 

-7.1 
-0.9 

1.0 
-0.2 

1 Förändring som procent av BNP för föreg~icndc är. 

Japan 

1981 

2.5 
-0,5 

0.5 
0.5 

-0.5 
I 314 

1982 

1.5 
-1.5 
-I 
-1/4 
-314 
-0.5 

Japan har klarat anpassningen till de nya och mycket högre oljepriserna, 

efter den senaste höjningen 1979/80, väsentligt snabbare och bätte än något 

annat industriland. Det har där visat sig genomförbart att nästan helt låta 

oljeprishöjningen absorberas av hushållen samtidigt som en hög vinstnivå 

kunnat bibehållas bland företagen; en process som därtill kunnat fösigå 

utan allvarliga friktioner. Tillväxten har bibehållits på en hög nivå. 1980 

steg BNP med 4.2 % och siffran för 1981 tycks bli ca 3 3/4 %. Samtidigt har 

inflationen varit låg. Arbetslösheten har legat kring 2 % sedan mitten av 

1970-talet. Därmed står det klart att den markerade internationella kon

junkturnedgången. som präglat övriga länder relativt lite påverkat Japan. 

Utrikeshandeln har burit upp tillväxten under de senaste åren. Så har 

också varit fallet 1981. Den appreciering av yenen som påbörjades i mitten 

av 1980 och som fortsatte året ut har inte påverkat exportutvecklingen i så 
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hög grad som man kunde vänta. Under 1981 vände så valutakursutveck
lingen i en depreciering. Den oroliga valutamarknaden, främst koncen

trerad kring dollarn. påverkade även yenen. Yenen sjönk 1981 gentemot 
dollarn med ca 9% jämfört med 1980. Mot de europeiska valutorna bibe
hölls emellertid i stort sett kursrelationen. Mot slutet av 1981 blev yenen 
återigen något starkare. Bytesbalansen svängde om till ett överskott mel

lan åren 1980 och 1981. 
Den inhemska efterfrågan steg dock mindre under 1981 än totalproduk

tionen. Detta berodde förutom på en åtstramning av finanspolitiken också 
på att inflationen undergrävde inkomsterna och den privata konsumtions
tillväxten. Den oväntat höga inflationen orsakades bl. a. av yenens depre
ciering med därtill stigande importpriser. 

Investeringsaktiviteten har inte visat samma svaga utveckling som i 

andra länder. Här torde en relativt sett mer gynnsam vinstnivå och bättre 
avsättningsmöjligheter på den inhemska marknaden ha spelat en avgöran
de roll. Trots sjunkande offentliga investeringar steg de totala bruttoinves
teringarna 1981. 

För 1982 förutses en relativt högre inhemsk efterfrågan än 1981. Den 
privata konsumtionen torde uppvisa den starkaste utvecklingen. Två fak
torer talar för detta; de höjda importprisernas påverkan på konsumentpri
serna kommer sannolikt att ganska snabbt ebba ut, varefter en positiv 
utveckling av reallönerna torde äga rum. Dessutom kan en neddragning av 
sparkvoten också ske, då den f. n. ligger på en låg nivå. 

Vad gäller den ekonomiska politiken finns ännu inget budgetförslag för 

nästa budgetår, som börjar i mars. Preliminära indikationer tyder dock på 
att finanspolitiken blir fortsatt stram. Regeringens strategi har under inne
varande budgetår varit att söka få ned budgetunderskottet för att lätta 
trycket på kapitalmarknaden. Därför torde den offentliga konsumtionen 
öka mycket marginellt om alls någonting 1982. 

Exporten kommer troligtvis inte att kunna uppvisa samma styrka som 
under föregående år. Eftersläpande effekter av konkurrenskraftsförsäm
ringen fram till mitten av 1981, gör sig sannolikt gällande. Till detta kom
mer motstånd i Förenta staterna och Västeuropa mot den tidigare export
offensiven. Där kan förutom tendenser till allmän protektionism också 

nämnas s. k. frivilliga exportbegränsningar från Japan. Importen kan också 
komma att öka när den inhemska efterfrågan förstärks. Sammantaget torde 
utrikeshandeln ge ett bidrag till BNP med ca I ,S %. 

Vid givet bytesförhållande innebär ovanstående att överskottet i han
delsbalansen och därmed även i bytesbalansen stiger. Överskottet i den 
senare kan komma att hamna mellan 10 och 20 miljarder USA-dollar. En 
sådan utveckling öppnar naturligtvis möjligheter för spekulationer i en 
appreciering av yenen. Eventuellt kan också en utveckling med sjunkande 
räntor vis-a-vis Förenta staterna bli möjlig. En sådan tendens förstärker 
naturligtvis också den inhemska efterfrågan ytterligare. Vid en apprecic-
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ring reduceras inflationstakten med därpå följande positiva effekter på den 
privata konsumtionen men fördyrar och dämpar därmed exporten. Kan 

räntorna sänkas, något som också ägde rum i december i fjol, torde främst 

investeringsutvecklingen stimuleras. 
Sammantaget kan totalproduktionen komma att stiga med ca 33/4% 

under 1982. Denna utveckling drivs fram, som ovan skisserats, främst av 

den inhemska efterfrågan med en successiv acceleration under loppet av 

året och med betoning på den privata konsumtionen. 

Försörjningsbalansen Japan 
Procentuell volymförändring 

1980 1981 1982 

Privat konsumtion 1,3 3.5 
Offentlig konsumtion 2.1 2,5 1/4 
Fasta bruttoinvesteringar 0.1 2,5 1,5 
Lager1 -0.3 0 0,5 
Utrikesbalans 1 3,6 2,5 1,5 
BNP 4,2 3 3/4 3 3/4 

1 Förändring som procent av BNP för föregående år. 

Förbundsrepubliken Tyskland 

Den ekonomiska utvecklingen under 1981 kom att te sig något annorlun

da än vad som förutspåtts i tidigare prognoser. En högre inflationstakt, 

orsakad av främst D-markens depreciering gentemot dollarn, verkade 

hämmande på den privata konsumtionsutvecklingen. 1 I statistiken regi

strerades detta som kraftiga importprisstegringar med upp emot 16% un

der sommaren, mätt på årsbasis. Detta pressade successivt upp konsu

mentpriserna, vilka kom att stiga med över 6% under hösten. Detta var 

dock mindre än väntat. Den svaga efterfrågan gjorde det svårt att övervält
ra importprisstegringarna på konsumenterna. 

Den kraftigt förbättrade konkurrenskraften, som har sitt ursprung i 
valutakursförändringarna och i att arbetskraftskostnaderna per produ
cerad enhet ökade med 5 %, vilket är mindre än för OECD-länderna i 
genomsnitt, har också givit effekt på utrikeshandeln. Under året har ex

portorderingången ökat markant. Exporten steg under 1981med6% mätt i 
fasta priser. En kraftigt ökad försäljning till de oljeproducerande länderna 

är här en bidragande faktor. Även på den inhemska marknaden vann 

industrin marknadsandelar, importen sjönk med nära en procent. Det 

senare var dessutom ett resultat av den svaga inhemska efterfrågan. Netto 

gav utrikeshandeln ett bidrag till BNP med 2 %. 

Till den svaga inhemska efterfrågan bidrog, förutom nedgången i den 

privata konsumtionen, även utvecklingen av de fasta investeringarna. Ett 

minskat kapacitetsutnyttjande, ett svagt efterfrågeläge. höga räntor och 

1 Dollarn steg gentemot D-marken med drygt 40% mellan augusti 1980 och augusti 
1981. 
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nedpressade vinster gjorde att minskningen blev 4.5 %. På lagersidan kun

de en ordentlig lagerneddragning noteras. främst under de första tre kvar

talen. Denna uppgick till över I% av BNP för året som helhet. 

Regeringens intentioner har varit att föra en stram finanspolitik för att 

hålla det federala budgetunderskottet nere. Upplåningsbehovet för den 

konsoliderade offentliga sektorn uppgick till ca 4.5 %· av BNP. fram till 

mitten av 1981 förblev dock den finanspolitiska effekten positiv. vilket 

främst berodde på sk automatiska stabilisatorer. De offentliga utgifterna 

blev därutöver något högre än väntat. Den offentliga konsumtionen ökade 

med ca 2%. 

Ränteutvecklingen i främst Förenta staterna tvingade Förbundsrepubli

ken Tyskland att hålla ett förhållandevis högt ränteläge under 1981. Denna 

utveckling inleddes i februari. då Bundesbank stramade åt penningpoliti

ken och höjde den s. k. lombardriintan till 12S·;;, Åtgärderna var påkallade 

av ett ökande bytesbalansunderskott och ett dramatiskt fall i D-markskur

sen gentemot dollarn. Den nedåtgående trenden för D-marken och övriga 

viisteuropeiska valutor bröts i augusti då dollarn började falla tillbaka. 

Detta torde bl a ha berott på ändrade förväntningar om den tyska bytesba

lansen för 1982. Den valutajustering inom det europeiska valutasamarbetet 

som ägde rum den 4 oktober verkade i samma riktning. Räntorna kom på 

grund av D-markens ökade styrka att falla tillbaka något under hösten. 

Bundcsbank sänkte lombardräntan i två steg till 10,5 %·.först den 8 oktober 

och därefter den 3 december med en resp en halv procentenhet. 

Totalproduktionen beräknas under 1981 ha minskat med 1 %. Industri

produktionen sjönk också under samma period. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att 1981 kom att bli ett från västtysk synpunkt ovanligt år 

med problem med såväl bytes- som den statliga budgetbalansen. svag 

efterfrågan. stigande intlationstakt. stigande arbetslöshet och deprecieran

de valuta. På flera områden har noteringarna varit sämre än på många år. 

Eftersom den inhemska efterfrågan kan komma att vara fortsatt svag. 

blir prognosen för 1982 i hög grad beroende av exportutvecklingen. Den 

kraftiga konkurrenskraftsförbättringen som deprecieringen av D-marken 

inneburit förväntas leda till ökade marknadsandelar för Förbundsrepubli

ken Tyskland såväl inom som utom OECD-området under 1982. En svag 

inhemsk efterfrågan tillsammans med förbättringen av kostnadsli-iget leder 

sannolikt också till en dämpad importtillväxt. Sammantaget kan utrikes

handeln komma att bidra med närmare 1.5 % till den totala produktions

ökningen. För bytesbalansen förutses en kraftig förbättring och underskot

tet kan komma att i det närmaste elimineras. 

På grund av läget på arbetsmarknaden antas lönerna öka mycket mått

ligt. Under antagande om en något lägre sparkvot torde den privata kon

sumtionen öka bara måttligt. En faktor som bidrar till osäkerheten är dock 

inflationens storlek 1982. De höga importprisökningarna från våren och 

sommaren 1981 har ännu ej slagit fullt ut i konsumentprisledet och påver-
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kar sannolikt konsumentpriserna 1982 nilgot. Det kan vidare finnas fog all 

anta att de till viss del även påverkat företagens vinstsituation 1981. En 

prognos för inflationen 1982 torde ändå stanna på ca 5 %. 
De privata investeringarna förutsätts falla ytterligare till omkring mitten 

av 1982 och därefter fiterhämtas nagot enligt tillgängliga invcsterings

enkiiter. Sammantaget torde de fasta bruttoinvesteringarna falla med ca 

3 %· för året som helhet. Däremot kan lagerutvecklingen komma att plana 

ut och vändas i en uppbyggnad under året och ge ett litet positivt bidrag till 

totalproduktionen. 

Regeringen har för 1982 aviserat utgiftsnedskärningar och skatte höjning

ar. vilket förväntas göra det möjligt att hegriinsa underskottet i den federa

la budgeten på omkring 30 miljarder D-mark. Denna budget indikerar en 

mycket svag konsumtionsökning. En sådan finanspolitisk åtstramning kan 

ge underlag för vissa lättnader i effekterna av den aviserade penningpoliti

ken. Ett lägre federalt upplåningsbehov minskar trycket på kapitalmarkna

den och torde medföra vissa räntesänkningar. Den ovan skisserade för

bättringen i bytesbalansen kan också leda till lägre räntor. Därmed kan 

givetvis den ovan förutsedda investeringsncdgångcn dämpas något. 

Sammantaget kan BNP komma att stiga med ca 11/4% under 1982. 

Konjunkturuppgången drivs fram av exporten och produktionsuppgångcn 

förstärks efterhand under loppet av året. Det bör påpekas att den ovan 

tecknade prognosen inte innebär någon dramatisk uppgång utan utveck

lingen följer sannolikt en lugn bana. Eftersom produktionsökningen inte 

inledningsvis ger upphov till ökad sysselsättning utan i stället en ökad 

produktivitet förutses en ytterligare stigande arbetslöshet till över 6 %· 

under loppet av året. Det bör emellertid påpekas att det finns en möjlighet 

att den inhemska efterfrågan kan bli något starkare än vad som skisserats 

ovan. Under antagande om en förbättring av bytesbalansen kan en viss 

säkning av räntorna i Förbundsrepubliken komma till stånd trots höga 

riintor i Förenta staterna. Om ett inflöde av kapital äger rum till följd av 

bytesbalansförbättringen. så minskar kravet pä en positiv kapitalbalans för 

att försvara valutakursen. En räntesäkning torde i detta fall vara påkallad 

om målet för den västtyska penningmängdstillväxten skall kunna hållas. 

En sådan utveckling synes vara en viktig förutsättning för att i varje fall 

inte räkna med liigre tillviixt iin vad 0•1an antagits. 

Försör.iningshalansen Förbundsrepubliken Tyskland 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvcsteringar 
Lager 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1980 

l.7 
2,ti 
3.7 

-0.6 
Il.I 
1.8 

1 Föriindring som procent av BNP för föregående år. 

1981 1982 

-2 1/4 
2 0.5 

-4.5 -3 
-I 1/4 

2 1.5 
-1 I \/4 
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Frankrike 

Efter flera år av stabil ekonomisk tillväxt planade totalproduktionen ut 

under 1980. Denna utveckling fortsatte även 1981. 

Det senaste årets dramatiska omvälvning på valutamarknaden har på

verkat Frankrike liksom övriga länder inom det europeiska valutasamarbe

tet. En höjning av importpriserna drev upp inflationstakten som i sin tur 

höll tillbaka de disponibla inkomsterna och därmed den privata konsum

tionsutvecklingen. I stället kom ett större bidrag från utrikesbalansen till 

följd av en lägre inhemsk efterfrågan och en effektiv depreciering av 

francen på ca 9 % i genomsnitt för 1981. 

Den politiska omsvängningen som inleddes med presidentvalet i maj 

påverkade utvecklingen redan under 1981. Höjda minimilöner. pensioner 

och socialbidrag under sommaren gav den privata konsumtionen en skjuts 

uppåt under andra halvåret. Dessa utgifter finansieras endast till viss del 

genom höjda skatter, varför budgetunderskottet tenderade att stiga. Presi

denten utlovade i sin valkampanj bl. a. sänkt pensionsålder, 35 timmars 

arbetsvecka samt 210000 nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. 

Bakom dessa utfästelser ligger administrationens övertygelse om att en 

allmänt efterfrågestimulerande politik men också inslag av selektiva stöd

åtgärder för industrin är nödvändigt för att komma till rätta med de ekono

miska problemen. Det råder emellertid ännu en viss osäkerhet om hur 

mycket av vallöftena som kommer att infrias och i så fall när detta kan 

komma att ske. En expansion av den offentliga konsumtionen kunde 

noteras under hösten och för året som helhet steg den med ca 2 3/4%. 

Det under året stigande budgetunderskottet medförde också att penning

mängdsökningen kom att bli större än planerat. Målet för 1981 var JO 

procent medan ökningen blev nästan dubbelt så stor. De korta marknads

räntorna steg något under våren. I samband med presidentvalet råkade 

francen ut för en kris, vilket tillsammans med det internationellt uppdrivna 

ränteläget ytterligare drev upp de franska räntorna till nära 20 %. Efter 

kursjusteringen inom det europeiska valutasamarbetet den 5 oktober sjönk 

de ned till 15 %. 
Ett relativt sett större fall i de privata investeringarna kunde noteras men 

även de offentliga investeringarna sjönk. vilket sammantaget gav en 

minskning med ca 2 1/4 %. Viktiga orsaker bakom denna utveckling var 

naturligtvis det höga ränteläget och ett lågt kapacitetsutnyttjande samt en 

viss allmän osäkerhet inför det nya politiska klimatet. 

Den minskning av industriproduktionen som ägde rum gjorde det nöd

vändigt med en neddragning av lagren, varför denna efterfrägekomponent 

gav ett negativt bidrag till totalproduktionen. 

Arbetslösheten har stigit. För helåret beräknas denna uppgå till 7 ,5 % av 

arbetskraften. vilket är över en procentenhet mer än året innan. Föränd

ringen på arbetsmarknaden beror dock inte endast på en svag sysse!siitt

ningsutveckling utan har också sin orsak i demografiska förhållanden. 
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Trots den svaga totalefterfrågan accelererade inflationstakten under lop

pet av 1981. Orsaken till detta var bl. a. stigande importpriser och höjda 

lönekostnader för företagen i samband med att regeringen höjde minimi

lönerna. Därmed kom Frankrike att återigen registrera högre prisökningar 
än flertalet av industriländerna. Konsumentpriserna steg med drygt 14%, 

mätt som årsgenomsnitt. För att söka dämpa importprishöjningarnas ge

nomslag på priserna i konsumentledet, till följd av devalveringen inom 

ramen för det europeiska valutasamarbetet i oktober, införde den nya 

administrationen partiell priskontroll. En mera expansiv politik än i om

världen innebär risk för stigande arbetskraftskostnader och försämrad 

konkurrenskraft. I Frankrike används dessutom i praktiken ett index

system som innebär att lönerna justeras upp automatiskt när priserna 

stiger, varför priser och löner har tenderat att driva upp varandra. 

Det budgetförslag som finns för 1982 indikerar en förhållandevis expan

siv inriktning av den ekonomiska politiken. Statens budgetunderskott 

(exkl. socialförsäkringssektorn) beräknas stiga från närmare 2% 1981 till 

ca 3 % 1982 mätt som andel av BNP. Den offentliga konsumtionen förut

sätts öka med omkring 3,5 % 1982. 
Den expansiva politiken torde också innefatta ökade offentliga investe

ringar. Däremot är det osäkert hur de privata investeringarna kommer att 

utvecklas. På grund av höga räntor och lågt kapacitetsutnyttjande under 

inledningen av 1982 talar det mesta för en dämpad utveckling. Efter hand 
som produktionen stiger kan en återhämtning ske. 

Den privata konsumtionen torde komma att öka med ca 2,5 %, beroende 

på ökade socialförsäkringsförmåner och något stigande reallöner. Möjligen 

kan en liten neddragning av sparkvoten också bidra härtill. 

Sammantaget torde den inhemska efterfrågan accelerera successivt un

der loppet av 1982. Den ökade inhemska efterfrågan torde ge ökad fart åt 
importen. varför utrikeshandelns bidrag till totalproduktionen sannolikt 
blir litet eller till och med negativt. På grund av den tidigare försämringen i 
bytesförhållandet förutses bytesbalansens underskott om ca 30 miljarder 
1981 bli något större 1982. 

Mot bakgrund av vad som skisserats ovan stiger sannolikt BNP med 
närmare 2,5 %. Någon avgörande förändring av arbetsmarknadsläget torde 

denna ökning inte ge. Tvärtom är det möjligt att arbetslösheten stiger 

ytterligare eftersom produktionsförbättringen möjligen först tas ut i form 

av ökad produktivitet. 
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Jiörsörjningsbalansen Frankrike 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1980 

1.7 
2.8 
0.8 
0.2 

-0.7 
1.2 

1 Förändring som procent av BNP för föregående år. 

S torhritannien 

46 

1981 19tC 

2.0 2.5 
2 3/4 3.5 

-2 1/4 - 1/4 
-1,5 0.5 

I 0 
0,5 2.5 

Den brittiska ekonomin befinner sig alltjämt i en mycket djup lågkon

junktur. Industriproduktionen är låg. både arbetslöshekn och inflations

takten är höga. Det finns dock några små ljuspunkter att ta fasta på. Trots 

att industriproduktionen exkl. oljesektorn är 7 '7r lägre 1981 än genom

snittsnivån för 1980. har nedgången stannat upp under loppet av 1981 och 

t. o. m. visat en svag tendens till uppgång under hösten. Det finns inte 

några avgörande tecken till en snar förbättring av arbetsmarknadssitua

tionen. Försämringen kommer troligen att upphöra under 1982. men ge en 

fortsatt mycket hög arbetslöshetsnivå (ca 12 <,;( ). Minskningen av intla

tionstakten som inleddes under sommaren 1980 har fortsatt men ändå 

stiger priserna fortfarande något snabbare än för OECD-området som 

helhet. Mot hösten steg dock inflationstakten något igen till följd av pun

dets tidigare depreciering. Konsumentpriserna steg med nära 11 % 1981 

gentemot genomsnittsnivån 1980. 

Den uppsatta normen för tillväxten i penningmängden överskreds kraf

tigt under 1980. Inte heller under 1981 har man lyckats hålla sig inom 

ramen för den förutspådda nominella RNP-ökningen. Det vida mått för 

penningmängdens utveckling som för närvarande används - sterling M3 -

är under diskussion. Det har ifrågasatts om detta begrepp är det rätta. 

Många menar att en snävare definition är ett bättre mått. 

Den privata konsumtionen föll under 1981. Löneöverenskommelserna 

kom. att stanna på en betydligt lägre nivå än under året dessförinnan. 

Ersättningen per anställd steg med nära 19% 1980 och med endast 8% 

under 1981. Det fall i reallönerna som därmed ägde rum kunde inte kom

penseras av en sänkning av sparkvoten. 

En kombination av nedpressat vinstläge. höga r[intor och svag efterfd

gan ledde till att de fasta bruttoinvesteringarna kom att falla högst påtag

ligt. Bostadsinvesteringarna minskade med närmare HV:'c· medan fallet i 

övriga privata investeringar inte blev fullt så kraftigt. Pft den offentliga 

sidan kunde också fall av motsvarande storlek noteras. 

Den offentliga sektorns lånebehov kom att bli större iin planerat under 

första delen av budgetåret. På grund av en del offentliganställda tjänste-
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mäns fem månader långa strejk fram till juli 1981 blev skatteinbetalning

arna försenade. Detta är naturligtvis också en av orsakerna till att också 

penningmängden expanderat snabbare än beräknat. Den offentliga kon

sumtionen ökade under året mycket marginellt. Den ovan nämnda strejken 

har också lett till utebliven utrikeshandelsstatistik för en stor del av 1981. 

Lagercykeln torde under loppet av 1981 ha planat ut. Även om en viss 

höjning av lagernivån ägde rum under hösten gav lagren ändå ett svagt 

negativt bidrag till den inhemska efterfrågan för året som helhet. 

Den icke-oljeproducerande sektorn har under slutet av 1970-talet även 

under 1980 fått se sin konkurrenskraft försämras högst påtagligt. Kraftiga 

löneökningar. låg produktivitet och apprecieringen av pundet ledde till att 

den relativa arbetskraftskostnaden per producerad enhet steg med närma

re 45% gentemot utlandet under dessa ftr. Under 1981 vände emellertid 

utvecklingen då pundet tillfälligt försvagades under mitten av året. Mot 

hösten steg pundet återigen och kostnadsläget är fortfarande mycket högt, 

vilket också gjort att exportutvecklingen varit svag samtidigt som importen 

ökat. Tack vare oljesektorn gav ändä utrikeshandeln etl positivt bidrag till 

BNP. 

Sammantaget sjönk BNP 1981 med drygt 21J·&. 

Under 1982 förutses en försiktig återhämtning av totalproduktionen. 

Denna drivs troligen fram av en lageruppbyggnad medan andra efterfråge

komponenter sannolikt fortsätter att falla. Efter att ha fallit med mer än 

3% av BNP sedan 1980 är den inneliggande lagerstod;cn relativt liten. Det 

förefaller därför rimligt att förutsätta en uppgång. Lagerkvoten för 1982 

kommer ändå inte att hamna på en mer långsiktig nivå. En ökning av BNP 

med ca 0,5 % är otillräcklig för att förbättra situationen på arbetsmarkna

den. 

Regeringen befinner sig i en svår valsituation. En fortsatt stram ekono

misk politik kan ytterligare försvaga den kke-oljeproducerande industrin 

genom svag inhemsk efterfrågetillväxt och en hög växelkurs. Detta ökar 

ytterligare arbetslösheten, vilket så smfmingom förväntas ge lönekrav som 

ligger mer i linje med utvecklingen i konkurrentländerna. Under tiden 

fortsätter investeringsverksamheten att gfi ned. vilket bidrar till att ytterli

gare urholka den industriella basen. Denna behöver emellertid öka om 

Storbritannien skall kunna fä igång en brett förankrad tillväxt i ekonomin. 

Om regeringen i stället väljer att lätta på den strama politiken. kan 

intlationsförväntningarna ånyo komma att ta fart. På arbetsmarknaden 

leder detta då till höga nominella lönekrav som försämrar konkurrenskraf

ten. vilket också leder till nedläggningar av företag. Någon form av in

komstpolitik är en väg som ofta nämnts i debatten. Men en sådan har utan 

framgång prövats av tidigare regeringar. Den politik som har aviserats för 

1982 verkar emellertid bli fortsatt stram även om ökade statliga investe

ringar inte helt kan uteslutas om den förutspådda konjunkturuppgången 

blir svag eller uteblir. Den offentliga konsumtionen förutses dock falla med 

ca 11:'-f. 
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För 1982 har regeringen satt ett fyraprocentigt mål för löneökningarna i 

den offentliga sektorn. Under antagande om normal löneglidning torde den 

totala ökningen stanna vid 7-8 %. Denna nivå antas också komma att gälla 

för hela arbetsmarknaden på grund av det svåra arbetsmarknadsläget, 

vinstsituationen m. m. För det underliggande kostnadsläget innebär detta 

en förbättring jämfört med 1981 om man inkluderar en förväntad positiv 

produktivitetsutveckling. Men inflationen torde ändå bli ca 10 % då företa

gen kan förväntas öka sina vinster från en mycket låg nivå. För hushålls

sektorn förutses därmed fallande reala disponibla inkomster. Detta torde 

inte helt kompenseras av en neddragning av sparkvoten, varför den privata 

konsumtionen utvecklas i negativ riktning. 

På investeringssidan förutses en viss återhämtning jämfört med det 

dramatiska fallet 1981. En sådan prognos får stöd i de senaste investerings

enkäterna för 1982. Denna återhämtning innebär dock inte en ökning i 

reala termer utan sammantaget torde de fasta bruttoinvesteringarna falla 

med ett par procent. 

Utrikesbalansen kommer sannolikt att ge ett negativt bidrag till totalpro

duktionen. Trots viss depreciering av pundet är konkurrenskraften fortfa

rande svag. Någon avgörande konkurrenskraftförbättring kan inte för

utses, med nuvarande växelkurs. Därmed fortsätter den utlandskonkurre

rande sektorn att dämpa tillväxten. Dessutom torde importen komma att 

öka. Denna utveckling ger sannolikt ett underskott i handelsbalansen. 

F örsörjningsbalansen Storbritannien 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1 Förändring som procent av föregående års BNP. 

Danmark 

1980 

0.1 
2,3 

-0.7 
-3 

1,3 
-1,8 

1981 1982 

-0.5 -0.5 
0 -1 

-7 -2 
-0,5 I :1/4 

3/4 -I 
-2 1/4 

Den nedåtgående trenden i den danska konjunkturcykeln bröts under 

loppet av 1981. Ökningar, om än små, noterades för den samlade efterfrå

gan och för den totala produktionen. Samtidigt fortsatte tillbakagången i 

bostadsbyggande och investeringar, där utvecklingen förutom av den låga 

aktivitetsnivån påverkades av ränte- och kreditvillkoren. 

Inflationen låg i årstakt på 15 il 16% första halvåret 1981. Genomslaget 

från importpriserna kulminerade under våren. Den lägre ökningstakten 

under sommarmånaderna avlöstes av en snabbare under hösten så att 

ökningen för året som helhet beräknas till ca 11 %. Under hösten gjordes 

avtalsenliga prisjusteringar på lönerna. Sammantaget beräknas de snabba 
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prisökningarna och de justerade beskattningsreglerna ha lett till en bety

dande nedgång i de disponibla realinkomsterna - för kollektivanställda 

och pensionärer med ca 4 %, för tjänstemän med någon procentenhet 

mindre. Den privata konsumtionen försvagades emellertid inte i motsva

rande mån. 

Den samlade inhemska efterfrågan låg på en lägre nivå första halvåret 

1981 än andra halvåret 1980. I gengäld kännetecknades exporten av en 

fortsatt uppåtgående trend. Exporten har varit den mest expansiva delen i 

den privata efterfrågan under de senaste 18 månaderna. 

Bytesbalansens saldo stärktes 1980 bl. a. till följd av de stabiliseringspo

litiska åtgärderna 1979 och 1980. En betydande real anpassning skedde 

under 1980. Oljeprishöjningarna fick helt bäras av konsumenterna, som 

även fick känna av andra avgiftshöjningar. Förbättringen av handelsbalan

sen torde ha upphört under loppet av 1981 dels därför att bytesförhållandet 

försämrades ytterligare 1981. dels därför att importen började öka under 

det årets senare del. En tung negativ post på bytesbalansen var räntebetal

ningarna på den ökande statliga utlandsskulden. Nettoräntorna, som 1980 
uppgick till 10 miljarder danska kronor. beräknas ha stigit med ca 3 

miljarder 1981. Bytesbalansunderskottet. som 1980 motsvarade nästan 4 % 

av BNP, kunde ändå reduceras till motsvarande 3,5% av BNP 1981. 

Den totala produktionen började öka mot slutet av 1981 men för året 

som helhet torde en minskning på bortåt I'/~· ha inträffat. Arbetslösheten 

förblev därmed på en hög nivå, mätt som andel av landets arbetsstyrka 

drygt 9% .. 

Konjunkturförloppet i Västeuropa väntas generellt ha vänt uppåt vid 

halvårsskiftet 1982. vilket bör innebära att exportutsikterna för de danska 

företagen stärks under loppet av 1982. Den nominella löneutvecklingen för 

1982 förutses bli snabbare än i fjol. inklusive de s. k. dyrtidsportioner som 
väntas falla ut under första halvåret. LO-kollektivets timförtjänst beräknas 

stiga med 12 C,'f jämfört med I 0 % 1981. Dessutom antas löneglidningen 

förbli snabb. Vidare dras lönekostnaderna upp av besluten om höjda 

arbetsgivaravgifter. Den samlade bilden över lönekostnaderna innebär att 

konkurrenskraften försämras 1982. Mot detta balanserar en väntad pro

duktivitetsförbättring och de konkurrensfördelar som följer på kursjuste

ringen inom EMS. Sammantaget förutses exporten öka med ca 5 % 1982, 
eller i ungefär samma takt som året dessförinnan. 

De utifrån kommande innationsimpulserna förutses avta liksom ök

ningstakten för lantbrukspriserna. Konsumentpriserna torde därmed stiga 

mindre än 1981 men ändå med ca 9 %: och leda till att två dyrtidsportioner 

faller ut 1982. Såväl löntagare som pensionärer kan därför vänta ett omslag 

till en förbättrad realinkomst. som blir mest märkbar för pensionärerna. då 

dessa får skattelättnader under 1982. De många ändringar. som under 1982 

görs i skattesystemet t. ex. för bostadsrätts- och andelslägenheter kan 

emellertid dämpa konsumtionsefterfrågan. Sparandet har avtagit något 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. /00. Bilu1ta I.I 
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sedan slutet av 1980 och ett uppdämt köpbehov efter de för konsumenterna 

svaga åren 1980 och 1981 kan göra sig gällande. Kompensationen till det 

stora antalet arbetslösa är indexreglerad. Sammantaget väntas den privata 

konsumtionen. trots de skatte- och avgiftshöjningar som beslöts om i slutet 

av 1981 gradvis tillta och för 1982 som helhet innebära ett omslag till en 

ökning på ca 2 %. 
Den emotsedda förbättringen i de disponibla realinkomsterna kan så 

småningom ge utslag också i en ökad bostadsefterfrågan. Men med tanke 

på att osäkerheten är stor. bl. a. när det gäller de framtida boendekostna

derna kan man inte vänta någon mer betydande uppgång för igångsättning

en av nya bostäder. För bostadsinvesteringarna som helhet väntas inte 

heller för 1982 någon tillväxt. 

Näringslivets olika branscher företer en splittrad bild vad gäller investe

ringarna. Det höga ränteläget både internationellt och i Danmark har 

sannolikt dämpat företagens benägenhet att investera. Den under loppet av 

1981 allt svagare efterfrågan utomlands och den fortsatt svaga trenden på 

hemmamarknaden bör ha verkat i samma riktning. Investeringarna har 

totalt sett minskat under fyra av de fem närmast föregående åren. Investe

ringarna i de danska gas- och oljefälten i Nordsjön har samtidigt ökat i 

betydelse och kommer att väga ännu tyngre i den totala investeringsbilden 

!982. De skattelättnader. som sattes in 1981 i avsikt att främja näringslivets 

investeringar har förlängts till utgången av 1983. Dessa väntas stödja 

återhämtningen på investeringssidan. 

Sammantaget förutses den privata sektorns konsumtion och investering

ar slå om i en mot slutet av 1982 relativt kraftig uppgång. Den inhemska 

efterfrågan får dessutom impulser från den offentliga sektorn. där tillväxt

takten för konsumtionen planeras bli ungefär lika stor som 1981. eller ca 

2.5 %. Underskottet på de samlade offentliga budgetarna - en följd av dels 

den konjunkturellt betingade svagare inkomstbasen. dels av bl. a. ökade 

utgifter för de arbetslösa samt stigande räntekostnader för statsskulden -

torde vidgas ytterligare 1982 och ge en expansiv finanspolitisk effekt. 

Den tecknade utvecklingen för den inhemska aktiviteten bör ge utslag i 

ert relativt kraftigt importomslag. särskilt som lagren sannolikt behöver 

byggas upp igen och ökad konsumtion av energi bör följa med den tillta

gande aktiviteten. Oljeproduktionen vid Nord sjöfälten beräknas emellertid 

kunna täcka den danska mercfterfrågan och möjligen räcka till för export. 

Varu- och tjänstebalansen kan komma att visa överskott också 1982. 

Samtidigt torde försämringen i bytesförhållandet. drygt 10% under 1980 

och 1981. vändas till en för året som helhet svag förbättring. Men med 

fortsatt ökade ränteutbetalningar på statens utlandsupplåning pekar bytes

balansprognosen mot ett underskott motsvarande drygt 3 % av BNP. Lan

dets samlade produktion. BNP, förutses öka med ca 3.5 %. I denna relativt 

starka ökningstakt ryms en markant nedgång under loppet av 1980. varför 

ökningen sker från en låg nivå. Vidare ingår ett väsentligt bidrag från 
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aktiviteterna i olje- och gassektorn. där investeringarna väntas kulminera 

under 1982. Läget på arbetsmarknaden torde förbli prekärt. I november 

fälldes regeringens förslag om bl. a. en syssclsättningsskapande plan resp. 

om tillförsel av riskvilligt kapital till näringslivet genom att pensionsfonder 

och livförsäkringsbolag skulle tvingas avsätta en del av sina årliga vinster. 

Det förra förslaget avsågs skapa 50000 arbetstillfällen per år i den offent

liga sektorn. Detta skulle väsentligt öka lönekostnaderna samtidigt som 

arbetslöshetsunderstöden skulle dra mindre. 

1''örsörjningsbalansen Danmark 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvcsteringar 
Lagcr1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1980 

- 4.1 
'i 'l .. ~ 

-13.7 
- 0.8 

4.4 
- 0,2 

1 Förändring som procent av BNP för föregående år. 

Finland 

1981 1982 

- 1.5 2 
4 2,5 

-15.5 5 
0 0.5 
2.2 0.3 

- 0.5 3.5 

Såväl 1979 som 1980 steg exporten med över 91:/c·. Bakom denna expan-. 

sion låg dels Finlands relativt gynnsamma konkurrensläge. dels den ökade 

försäljningen till Sovjetunionen. Mot slutet av 1980 mattades tillväxttakten 

för exporten. Konjunkturutvecklingen i de västliga industriländerna gav 

inte någon draghjälp till den finska exportnäringen. särskilt skogsindustrin. 

Metallindustrin fick dock leverera väsentligt ökade kvantiteter till Sovjet

unionen. Trots en betydande ökning av exporten till östblocket. nästan 

30% i volym. tycks exportuppgången som helhet ha stannat vid ca 21;'{ 

1981. För importen. som steg med 28'/'t', i volym aren 1979 och 1980. 

registrerades ett omslag till en under loppet av 1981 allt mer markerad 

minskning. Mest sjönk införseln av råolja och andra råvaror. Världsmark

nadsprisernas dämpning balanserades delvis av dollarns appreciering. Im

portpriserna mätt i finska mark steg med några procentenheter mer än 
exportpriserna. 

Den allt mer positiva trenden för tjänsteexporten. främst vad gäller 

byggentreprenader, motvägdes av de ökade räntebetalningarna på statens 

utländska skuld. Bytesbalansen stärktes för helåret 1981 men ett under

skott på ca 3 miljarder 198 I. motsvarande ca 1,5 % av BN P. registrerades 
ändå. 

Den vikande aktiviteten utomlands fick efterhand återverkningar i Fin

land. Den under åren 1979 och 1980 brett förankrade tillväxten mattades 

därför mot slutet av 1981. Investeringarna stagnerade praktiskt taget. 

Hushållens konsumtion stödde inte längre produktionen i lika hög grad. 

Industriproduktionens ökning stannade vid ca 2.5% 1981. 
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I mars 1981 antogs en tvåårig inkomstpolitisk uppgörelse som gäller till 

och med februari 1983. För avtalets första är stiger den nominella förtjiins

ten med drygt 12 C,'r·. Men med den bestående tvåsiffriga inflationstakten för 

1981 torde de realt disponibla inkomsterna ha ökat bara marginellt. dvs 

ungefär som året dessförinnan. 

Totalproduktionen. BNP. ser visserligen ut att ha ökat med ca 2 1,';- frän 

1980 till 1981 men tillväxten blev svagare under loppet av 1981. Den dåliga 

skörden drog ned takten. Sysselsättningen förbiittrades under de goda 

tillväxtåren 1979 och 1980 så att arbetslöshetsandelcn understeg 5 ~;;-. Men 

med den under loppet av fjolåret vikande aktiviteten försämrades syssel

sättningsläget ftter. 

Under det framförliggande året väntas konjunkturen bli mer uppåtriktad 

i de västliga industriländerna. Efterfrågan från Västeuropa hör därför efter 

hand stödja exporten. I tillväxttakten för den totala exporten. i intervallet 

2,5 a 3,51;·( 1982. ryms ett markant omslag för leveranserna till statshan

delsländerna. Östhandeln. som till största delen sker via lilnga kontrakt, 

väntas inte leda till någon särskilt omfattande kompensationsutförsel un

der 1982. Detta hämmar främst metallindustrin. Skogsnäringen däremot 

torde gynnas av bl. a. den relativt låga lagernivån i Viist. Med ökad pro

duktionskapacitet hos pappersindustrin. investeringarna steg med över 

14% i volym 1979 och 1980. kan man vänta ökade exportanstriingningar 

från denna hransch. 

Finlands relativa priskonkurrensförmäga ser emellertid ut att försvagas: 

1981 med ca 8 % varav ca 5 procentenheter kan tillskrivas revalveringen av 

den finska marken. En ytterligare försämring av konkurrensförmågan an

tas uppkomma under 1982. 

De inhemska tillväxtförutsättningarna torde hli svaga. Marginellt stöd 

förutses från den privata konsumtionen. Investeringarna pä den privata 

sidan. vilka steg med nästan 20lJI i volym under de tre åren 1979-1981. 

beräknas minska. Frisläppandet av investerings-, export- och konjunktur

depositionerna väntas något motverka nedgången. De konjunkturpolitiska 

depositionerna. som värderas till ca 5 %: av företagens investeringar. kom

mer att återbetalas till företagen under våren 1982. I samma riktning verkar 

de lättnader i penningpolitiken som tillkom våren 1981 och antas förbli i 
kraft under 1982. 

Bostadsproduktionen var expansiv under 1980. En selektiv investerings

skatt togs ut under merparten av 1981 för att dämpa överhettningen. En 

temporär uppgång är åter att vänta under innevarande vinterhalvår i sam

band med att investcringsskatten slopats. För 1982 som helhet torde hus

byggnationen ändå minska som en reflex av den diimpade efterfrågan friln 

hushf1lkn samt av den höga räntenivån. Den offentliga verksamheten antas 

bli ungefär lika expansiv som under de två närmast föregående åren. 

Volymmässigt torde importen minska också 1982 men inte lika mycket 

som året dessförinnan, då konsumtionen av utländsk energi stabiliserades 
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på en lägre nivå. Importbilden för 1982 innehåller en mot slutet av året 

påbörjad uppgång i takt med att den inhemska produktionen tilltar. 

Handelsbalansen bör med den ovan skisserade utvecklingen bli positiv 

1982. Bytesförhållandet förutses bli i stort sett oförändrat. Den externa 

balansen kan därmed stärkas totalt sett till i stort sett jämvikt. Det ökade 

nettoöverskottet på tjänsteexporten torde motvägas av stigande ränteutbe

talningar. Mätt som andel av BNP har statens utlandsskuld minskat till ca 

15 % och beräknas ligga kvar på denna nivå. Staten avser att finansiera ca 

hälften av budgetunderskottet 1982 med långfristig upplåning utomlands. 

De utifrån kommande prisimpulserna väntas avta under 1982. Trots ett 

bestående relativt starkt inhemskt pristryck väntas inflationen stanna vid 9 

a 10% 1982. De realt disponibla inkomsterna förutses öka med ca 1 % och 

ge upphov till en ungefär lika snabb tillväxttakt i den privata konsum

tionen. Lönerna ökar enligt det tvååriga löneavtalet klart långsammare än 

1981. Samtidigt förbättras emellertid pensionerna liksom vissa andra so

cialförsäkringsförmåner. Lättnaderna för konsumtionskrediter. vilka in

fördes under våren 1981 kan komma att stödja hushållens inköp. Den 

stimulans till köp av främst varaktiga konsumtionsvaror detta kan ge. 

balanseras i viss mån av att efterfrågan på dessa varor kan förmodas ha 

blivit väl tillgodosedd 1979 och 1980, då en ökning på 21,5 % i volym 

noterades här. 

Den statliga budgeten utgjorde en stimulans till efterfrågan under hela 

det nu passerade konjunkturuppsvinget. Under 1981 skedde ett omslag i 

åtstramande riktning. 1982 väntas sammantaget en stimulans till efterfrå

gan. Den offentliga sektorns stöd till den samlade produktionstillväxten 

beräknas motsvara nästan I% av BNP. Totalproduktionen antas öka unge

fär i samma takt som 1981. eller med ca 1,5 %. Tillväxten torde förbli 

långsam under årets första del och accelerera under andra halvåret. Läget 

på arbetsmarknaden försämras sannolikt under 1982. Antalet lediga platser 

är vikande. Samtidigt stiger antalet friställda liksom antalet med förkortad 

arbetsvecka. Tillskottet till arbetskraften under 1982 väntas till stor del 

härröra från återflyttningen från Sverige. Samhällets ökade insatser till 

stöd för sysselsättningen torde bli selektiva med utbildning som ett viktigt 

inslag. 

Försörjningsbalansen l'inland 
Procentuell volymförändring 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1 Förändring som procent BNP för föregående år. 

1980 

2,5 
4,1 
9,6 
0,8 

-0.3 
5.11 

1981 

I 
3,5 
4 

-2 
2 
2 

1982 

I 
3.5 

-2 
li2 
I 
1.5 
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Norge 

Den norska ekonomin präglades av snabba pris- och kostnadsökningar 

under inledningen av 1981. Inklusive höjningarna under inkomstuppgörel

sen för 1981 beräknas lönekostnaderna ha stigit med ca 11 %. Prisökning

arna började accelerera mot slutet av 1980. Utvecklingen under 1981 var i 

mycket en effekt av dels omläggningen till indirekta skatter. dels att vissa 

subsidier togs bort. Årstakten i konsumentprisledet uppmättes till 15 it 

16% under våren 1981. men avtog under årets senare del, då de utländska 

prisimpulserm1 försvagades. Det prisstopp. som infördes den 3 augusti att 

gälla året ut, ingick i ett paket av ekonomisk-politiska åtgärder avsedda att 

dämpa intlationstakten och därmed förhindra att löneavtalcts prisklausul 

utlöstes. Sparandet förefaller att ha utgjort en buffert i utvecklingen av den 

privata konsumtionen, där ökningstakten likväl dämpades något 1981 jäm

fört med året dessförinnan. 

Konkurrensläget. mätt som lönekostnad per producerad enhet. ser ut att 

ha försvagats något efter en marginell förbättring 1980. l kombination med 

den svaga utlandsefterfrågan. ledde detta till att den norska varuexporten 

minskade med ca 3 %. Industriproduktionen ser sammantaget ut att ha 

fallit med någon procent 1981. Den del av industrin som säljer till olje- och 

sjöfartssektorcrna torde emellertid ha registrerat framgångar, investering

arna ökade kraftigt. Den offentliga sektorns bidrag till efterfrågan härrörde 

helt från konsumtions- och transfereringssidan. 

Varuimporten utvecklades svagare än vad det tidigare fanns anledning 

att anta. En betydande del av efterfrågan ser ut att ha klarats av genom att 

dra på lagren. Vidare föll importen av råolja markant, då övergången friln 

reimporterad till direkt ilandföring av norsk olja har skett snabbare än 

väntat. Denna övergång har samtidigt medfört en motsvarande lägre råol

jeexport. Den gynnsamma utvecklingen från 1980 i Norges bytesförhål

lande var inte lika markant under 1981 men gav en fortsatt förbättring pfi ca 

4 %. Den externa balansen stärktes därmed ytterligare under 1981. trots att 

nettotransfereringarna belastade bytesbalansen ännu mer negativt än 1980. 

Bytesbalansöverskottet mätt som andel av BNP steg från 1.8 'J{ 1980 till ca 

2.5% 1981. 
Även om utvecklingen såväl 1980 som 1981 var relativt svag fortsatte 

sysselsättningen att öka. Arbetsmarknaden karakteriseradt:s samtidigt av 

betydande såväl regionala som yrkesmässiga obalanser och andelen ar

betslösa skg till ca 2 %. Den totala produktionen stagnerade 1981. 

Med 1982 bör den norska ekonpmin få draghjälp utifrån. De traditionella 

exportprodukterna - metaller samt produkter inom den kemiska- och 

träförädlingsbranschen - efterfrågas tidigt i en uppgångsfas. Detta kan 

förstärkas av att lagren generellt sett är neddragna. 

Den nytillträdda regeringen presenterade i oktober en omfördelning av 

budgetsaldot för 1982. Nettodfekten ser dock ut att bli en mindre expansiv 

finanspolitik än 1981. Investeringarna dras ned också 1982 både i kommu-
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nerna och över den statliga budgeten. För att skapa utrymme för skattelätt

nader föreslås nedskärningar på budgetens utgiftssida, främst vad gäller 

transfereringarna till privatpersoner. Barnfamiljer och pensionärer kom

penseras för de ökade avgifter som kommer att tas ut för offentlig service. 
Skattelättnader på sammantaget ca 1.4 miljarder norska kr föreslås samti

digt med sparstimulerande åtgärder. Yuerligare lättnader aviseras för nä

ringslivet. Kreditpolitiken förs i princip vidare. bl a med direkt reglering av 

3/4 av kredittillförseln till kommunerna. För att undvika en allt för stark 

likviditetstillväxt i hushållssektorn behålls ramarna för bankernas utlåning 

till denna grupp. I syfte att suga upp den ökade likviditeten från hushållen, 

emitteras ett sparobligationslån i storleksordningen I miljard norska kr. En 

ökad del av bostadsfinansieringen skall i fortsättningen gå via de privata 

bankerna. 

Med lägre inflationsimpulser från omvärlden torde konsumentprisernas 

ökningstakt avta under 1982. Dessutom är överhänget från 1981 väsentligt 

mindre än vid årsskiftet 1980/81. De framlagda skattesänkningarna kan 

bidra till återhållsamma lönekrav i den avtalsrörelse som börjar i vår. 

Frågan är dock om inte Norge trots detta tappar konkurrenskraft också 

1982. Exportprognoserna för 1982 indikerar lägre ökningstakter än de för 

marknadstillväxten hos Norges handelspartners. Produktionen av olja och 

gas har nått en hög nivå. Exporten därav drar in ungefär 1/3 av det samlade 

exportvärdet. Produktionen motsvarar i värde 15 % av BNP. Trots att 

produktionsprognosen för sektorn 1981 har justerats ned ger utbyggnaden 

av oljesektorn betydande tillväxtimpulser till den norska ekonomin. Sam

mantaget förutses exportvolymen stagnera 1982. Men denna bleka total

bild rymmer på vanligt sätt en säkerhetsmarginal för oljeutvinningen. 

Stimulanser till den traditionella industrin kan komma via den ändrade 

företagsbeskattningen och de sänkta investeringsavgifterna. Med bättre 
avsättningsmöjligheter bör produktionsökningen sprida sig till allt fler 

branscher. Investeringarna torde ändå sammantaget komma att visa en 

svag utveckling. Sjöfarten utgör en markant avvikelse från den generella 

trenden. 

Även om utfallet av inkomstuppgörelsen 1982 är okänd torde det inte 

finnas utrymme för någon egentlig realinkomstökning. Antar man vidare 

att skattelättnaderna balanseras dels av höjda sociala egenavgifter, dels av 

sparstimulanser. blir det en fortsatt blygsam tillväxt i den privata konsum

tionen 1982. Den totala inhemska efterfrågan torde ändå stärkas under 

loppet av året och resultera i ett betydande omslag i importen. snabbast för 

utrustning och tjänster till oljeutvinning samt fartyg och oljeborrningsplatt

formar. 

Lägre ökningstakter än 1981 förutses för såväl export- som importpri

serna. Dämpningen antas bli mest markerad i exportprisledet. Den externa 

balansen torde ändå bli fortsatt positiv. Överskottet på handels- och varu

balansen kan dock knappast bli lika stort som 1981. Samtidigt beräknas 
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underskottet på räntor och transfereringar bli ungefär lika stort som 1981. 

En starkare utveckling än 1981 väntas för den inhemska efterfrågan av 

varor och tjänster. Omslaget till en lageruppbyggnad antas väga tungt. 

Bruttonationalprodukten väntas totalt sett stagnera, främst för att oljepro

duktionen blir lägre. Läget på arbetsmarknaden torde ändå bli i stort sett 

oförändrat mätt som andel arbetsl0sa. Selektiva arbetsmarknadsinsatser 

aviseras i form av utbildning och förbättrad arbetsförmedling. 

Försörjningsbalansen Norge 
Procentuell volymförändring 

1980 1981 1982 

Privat konsumtion 1.7 1,5 
Offentlig konsumtion 4,1 4.2 3.5 
Fasta bruttoinvesteringar 2 12 I 
Lager' 2,6 -I I 
Utrikesbalans' -I 0,3 -2,2 
BNP <exkl. olja och sjöfart) 3,8 I 0 

1 Förändring som procent av BNP för föregående är. 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

UtrecklinRetl m· 1·aruexporte11 1981 

Den svenska varuexporten försvagades avscviirt under 1980. Den totala 

exportvolymen nådde en toppunkt första kvartalet 1980 men föll sedan 

tillhaka med hela 8 1/2% 1 till samma kvartal 1981. Den totala exportvoly

men fortsatte att sjunka andra kvartalet 1981 men synes diirefter ha ökat 

något. Pa hclårsbasis beräknas den totala varuexporten ha varit ungefär 

oförändrad från 1980 till 1981 i fasta priser. För exporten av bearbetade 

varor till OECD-området blev volymminskningen första halvåret 1981 

förhållandevis kraftig eller drygt 3 r;;, från andra halvåret 1980. Detta inne

bar en marknadsandelsförlust för sådan export med I it I 112 C:·~. En ytterli

gare minskning av marknadsdelarna för exporten av bearbetade varor 

synes ha kommit till sttmd under andra halvåret 1981. Andelsfiirlusterna 

kan huvudsakligen föras tillbaka på en pMaglig ökning av de svenska 

relativa exportpriserna under 1979 och 1980 (se tabell 3: Il. Växdkursut

vecklingen under 1980 och 1981 har delvis bidragit till försvagningen av 

den svenska konkurrenskraften. Från augusti 1980 till samma månad 1981 

apprecierades den svenska kronan i förhållande till de viktigare industri

ländernas valutor med drygt 3 % mätt med hänsyn till liindernas betydelse 

som konkurrenter till svensk export. I förhållande till EMS-valutorna2 

apprel:ierades den svenska kronan med nära 12</f under denna period. 

Samtidigt deprel:ierades kronan med drygt 21 C:·f> gentemot USA-dollarn 

och med nära 18 !)(,gentemot den japanska valutan. I förhållande till pundet 

och Sl:hweizerfrancen samt gentemot de norska tKh finska valutorna för

ändrades den svenska kronan i förhållandevis liten utsträckning. 

Växelkursförändringarna innebar att Sveriges konkurrenskraft försvaga

des avsevärt gentemot de till EMS-anslutna länderna. Detta drabbade 

framför allt den svenska verkstadsindustrin eftersom exporten från denna 

sektor i förhållandevis hög grad konkurrerar med produktionen inom EG

området. i synnerhet Förbundsrepubliken Tyskland. Till följd av devalve

ringen av den svenska kronan med i genomsnitt 10% i september 1981 har 

Sveriges konkurrensläge förbättrats förhållandevis myl:ket i förhållande 

till de till EMS anslutna länderna. De mer påtagliga effekterna av devalve

ringen på den svenska exportvolymen kan emellertid knappast väntas 

förrän ett stycke in på 1982. 

1 Första kvartalet 19~ I innehöll två färre arbetade dagar än motsvarande kvartal 
1980. Rensat fullt ut för denna effekt skulle minskningen i stället bli drygt 5 '/(. 
2 Till EMS. det europeiska monetära systemet. är följande länders valutor anslutna: 
Belgien-Luxemburg, Danmark, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, 
Italien och Nederländerna. 
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Diagram _,: 1 Marknadsandelar och relatirn priser för Snriges export a\· bearbetade 
varor till OECD-Iändcrna 1970-1982 
lleliirsdata. Index 1975 = IOO 
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A11111. Det i relativpriset ingiiende svenska exportpriset iir angivet enligt "hybridin
dex" av typ Paasche. Denna index har även använts som detlator för den svenska 
exporten. 
Kiillor: Se tahcll 3: 1. 

Efterfrågan på import till OPEC-länderna. övriga utvecklingsländer 

samt statshandelsländerna synes ha varit klart livligare än OECD-områ

dets importefterfrågan under 1981. Totalt beräknas marknadstillviixten för 

bearbetade varor utanför OECD-omril.dct ha uppnått til) ca 11 '1 1980-

1981. Den svenska exporttillväxten till dessa länderomrf1den blev upp

skattningsvis av ungefär samma storleksordning. 
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Tabell 3: 1 Sveriges export av bearbetade rnror (exkl. fartyg) 1 till OECI>-omradet2 

1975-1982 
Procentuella förändringar 

1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

prt:I prognos 

Löpande priser. Skr. 
Marknad 19.5 17 20.5 18 13 10 21.5 
Marknadsandel -6.5 -4.5 -1,5 2,5 -3 -3 -2 
Export 11,.'i 11.5 19 21 9,5 7 19 

Volym-' 

Marknad 13 3.5 5 10,5 3 . .'i -1,5 4 
Marknadsandel -7 . .'i 1.5 4,5 -1.5 -4 -2 3.5 
Export 4 . .'i 5 9,5 9 -0,5 -3.5 8 

PriI4
• Skr. 

Marknad 6 13 15 7 9 12 16.5 
Relativpris 1 -6 -5 . .'i 3,5 1.5 -I -5.5 
Export 7 6.5 8.5 Il 10,5 I0.5 IO 

1 SITC 5-8, exkl. 68, 793. 
2 Utom Australien. Nya Zeeland. Grekland, Irland, Island, Portugal. Spanien och 
Turkiet. 
3 Exportvärdet i löpande priser dellateral med hybridindex typ Paasche. 
4 Enligt hybridindex typ Paasche. 
Anm. Begreppet "marknad"" avser importförändringen för de olika länderna sam
manvägda med deras andelar i Sveriges export. Härigenom elimineras eventuella 
förmånliga eller oförmånliga effekter av exportens strukturella ländersammansätt
ning. Procenttalen är avrundade till niirmaste hel- eller halvtal. 
Kullor: FN. utrikeshandelsslatistik från OECD. nationella statistikproducenter. 
statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitu
tet. 

Tabell 3: 2 Sveriges export av bearbetade varor (exkl. fartyg) 1 till olika länderområden 1975-1982 
Procentuella volymförändringar 

1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 

OECD-länderna2 4,6 .'i.O 9,6 9.2 -0.6 -3.3 
Övriga !_änder 5.8 -1.2 10,6 6,3 4,2 8.5 
därav: Osteuropa och 

Kina -16.2 -9.9 5.9 -2.8 -9.1 4.9 
OPEC-länderna' 24,0 -6,6 25.3 '!.,7 1.4 22.0 
Andra länder -10,0 4.5 6,9 14.0 4.4 4.1 

Summa 1.6 3,7 9,7 8,0 -0,l -0,4 

1 SITC 5-8. exkl. 68. 793. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. Portugal, Spanien och Turkiet. 

1981-
1982 

8,0 
9.1 

7.1 
13.3 
8.1 

8,3 

3 Qatar, Förenade Arabemiraten. Saudiarabien. Kuwait, Irak. Iran, Indonesien. Venezut:la och Nigeria. 
Kiillor: Statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Sammantaget baäknas den svenska exporten av bearbetade varor ha 

minskat med knappt 1/2 r.-;. från 1980 till 1981. Rfivaruexporten beräknas ha 

minskat mer. drygt 4 112 '}(. .. Exporten av fartyg, vilken hiir inte r[iknas in 

bland de bearbetade varorna. beräknas. efter att ha minskat under flera år. 

ha ökat med ca 25 '}{ 1980- 1981. 
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Utsiktema Ji"ir exportl'll 1982 

Marknadsutrymmet för svensk exrort av bearhetach: varor i OECD

liinderna har beräknats öka med 4 '"i 1981-1982. Detta skulle innebiira en 

markant förstärkning av importefterfriigan 1982 jämflirt med 1981 d~i im

portefterfrågan i OECD-området. sammanviigd med hänsyn till liintkrnas 

betydelse i den svenska exporten. heriiknas ha sjunkit med I 1/21.1 1tabell 

3: I). Beriikningen för 1982 bygger på förutsättningen att konjunkturen i 

industrililmkrna undergår en. om än måttlig. förstärkning under loppet av 

1982. (se niirmare kapitel 2). lmporttillviixten kan väntas bli fö1"h<lllandevis 

stark i Förenta staterna och Storbritannien. dvs i hinder där den inhemska 

industrins konkurrensförmilga försvagats avseviirt. inte minst till följd av 

vä:xelkursernas ut veckling under 1980 och 1981. 

Marknadstillväxten i länderna utanför OECD-omd\det kan. totalt sett. 

även 1982 viintas bli högre iin motsvarande tillviixt i OECD-liinderna. 

Sålunda har importen av bearbetade varor till OPEC-liinderna beräknats 

öka med ca I 0 S{ 1981-1982. I övriga ut vecklingslämlcr samt i statshan

delsländerna har importefterfrågan på bearbetade varor kalkylerats stiga 

med 4 a 5 '/·~·. Det totala marknadsutrymmet för svensk export av bearbeta

de varor skulle därmed öka med ca 4 I /2 '.{ från 1981 till 1982. 

Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna (enhetsvärdeindex) för bearbetade varor 1973-1982 

1970 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

US dollar 133 162 182 183 199 230 
Genomsnittliga 
nationella valutor 110 136 149 t58 167 t74 
Svenska kronor 113 140 147 155 173 202 

Anm Sammanvägt med hänsyn till ländernas betydelse i världshandcln. 
Källor: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

1979 

263 

191 
219 

Lönekostnaderna per producerad enhet kan förutses öka i en liigre takt i 
Sverige än i Sveriges viktigaste konkurrentländer 1981- 1982. Uttryckt i 

nationella valutor har ökningen för konkurrentländernas e:xportindustri 

beräknats uppgå till ca 6 1,'f 1981 -1982 medan motsvarande ökning i Sveri

ge kan förutses stanna vid omkring 3 1/2 '!i. Denna konkurrenskraftsför

bättring förstärks påtagligt av devalveringen av den svenska kronan med 

1oq. i september 1981. Devalveringen kan. sedd för sig. bcriiknas medfi.ira 

en sänkning av de svenska relativa exportpriserna för bearbetade varor 

med omkring 5 %·. Skälen till att devalveringen inte fullt ut kan väntas ta sig 

uttryck i en sänkning av de relativa exportpriserna är för det första att de i 

exportindustrin använda insatsvarorna till följd av devalveringen blivit 

dyrare. Vidare torde det vara realistiskt att räkna med att den svenska 

exportindustrins vinstmarginaler ökar till följd av devalveringen. Detta 

gäller framför allt den del av den svenska exportvaruproduktionen för 

1980 

291 

210 
239 

1981 1982 

317 339 

200 214 
272 317 
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vilken priset mera omedelbart brukar anpassas till ett givet världsmark

nadspris. Så är fallet för de stapelbetonade produkterna inom gruppen 

bearbetade varor såsom vissa stål- och pappersprodukter samt för rävaror

na. För dessa varor torde devalveringen inte leda till nägon nämnvärd 

relativprissänkning utan större delen av dcvalveringsutrymmet kan i så

dana branscher väntas automatiskt tas i anspråk till ffirbiittringar av vinst

marginalerna. Detta kan emellertid. i sin tur. väntas leda till en ökning av 

explirtutbudet: i vissa fall dock först efter en nödvändig utbyggnad av 

produktionskapaciteten. 

Med det sedvanliga antagandet att viixelkurserna inte ändras under 

prognosperioden - de växelkursrelationer som var rådande under första 

veckan i november har. i ett huvudalternativ. antagits råda fram till 1982 

års slut 1 
- har viirldsexportpriset för bearbetade varor uttryckt i svenska 

kronor beräknats öka med ca 17 q,c från 1981 till 1982. Detta skulle mot

svaras av en ökning med drygt 7 S·( uttryckt i nationella valutor. Det 

svenska exportpriset för bearbetade varor beriiknas under sf\dana omstän

digheter öka med 10 ';''( 1981-1982. De svenska relativa exportpriserna 

skulle s[1lunda sjunka med 5 3/4 1>~ från 1981 till 1982. 

I en alternativ kalkyl har antagits att USA-dollarn deprecieras med JO';{ 

i förhällande till den svenska kronan under loppet av 1982. Detta innebär 

att USA-dollarn kalkylmässigt sjunker till 4.95 svenska kronor vid slutet 

av 1982. Vidare har i detta sidoalternativ antagits att de till EMS anslutna 

valutorna samt de japanska. schweiziska och österrikiska valutorna appre

cieras med ca 3 1.{ gentemot den svenska kronan under samma period. Den 

svenska kronans kurs i förhållande till de i ''korgen'' ingående valutorna 

skulle därmed förbli oförändrad, under förutsättningen att de till ''korgsy

stemet .. använda vikterna anviinds vid sammanviigningen av de antagna 

valutakursförändringarna. Om emellertid samma valutakursföriindringar 

sammanviigs med vikter som enbart avspeglar de olika liindernas betydelse 

som konkurrenter till den svenska exporten av bearbetade varor blir resul

tatet att den svenska kronan deprecieras med ytterligare en halv procent

enhet 1981 - l 9lC i förhållande till huvudalternativet med oföriindradc väx

elkurser under 1982. Det torde emellertid vara realistiskt att riikna med att 

de i sidoalternativet antagna växelkursforiindringarna rnr till följd att ex

portprisernas ökningstakt i nationella valutor blir niigon procentenhet lägre 

i förhållande till huvudalternativet i de apprc<.:ierande länderna. Detta i 

första hand på grund av att importkostnaderna skulle bli lägre och till följd 

av att konkurrensläget skulle skärpas för dessa länders exportproduktion. 

1 För l. e'. USA-dollarns del raknas med kursen _, .'0 kronLir. 
' Ökningstakten blir densamma lKtvsett om de olika Hindcrnas exportprisföriindring
ar väg> samman med viirldshandelsvikter eller med vikter som avspeglar ländernas 
betydelse som konkurrenter till Sverige. 
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Tabell 3: 4 Exportutvecklingen för olika varugrupper 1980-1982 

Exportvärde, milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym 1 Pris 1 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Jordbruksprodukter 
och fisk I 383 1537 1891 -6.4 -7.0 6.5 16.0 19.5 15.5 
Skogsbruksprodukter 190 212 267 -12.0 -3.0 12,5 13.5 15,0 12.0 
Mineraliska produkter 2 528 2674 3 338 -14,5 -7.9 10.2 14.2 14,8 13.3 
därav: järnmalm 1604 1598 2095 -21.5 -17,0 14,0 25,2 20.0 15,0 
Industriprodukter exkl. 
fartyg 124 714 135 907 161 117 -0.9 -1.6 7.2 12,5 10,9 10.6 
därav: 

livsmedelsprodukter 2 234 2 593 3035 -1.3 3.0 4.5 10,5 12,7 12.0 
trävaror 5 503 4964 5 386 -14.4 -12.0 8.5 24,2 2,5 0,0 
massa 6041 7230 9167 -13.6 1.0 7.0 21.5 18,5 18.5 
papper och papp 10808 12314 14 759 -4.3 2.0 7.0 15.6 11.7 12,0 
petroleumprodukter 5419 5 871 6070 39.1 -11,2 - 8.9 19,2 22,0 12,5 
järn och stål 8 734 8437 10347 -8.7 -8,0 5.0 13.6 5,0 16.8 
ickejärnmetaller 3 267 3030 3529 -2.8 -4.0 4,0 3\.8 -3.4 12.0 
verkstadsprodukter 
exkl. fartyg 58935 65 322 77466 2.:! -0.5 8,5 8,7 11,5 9.3 
övriga industri-
produkter inkl. 
elektrisk ström 23 036 26146 31358 -0.6 3,8 9.0 12,7 9.3 10.0 

Export exkl. fartyg 128078 140330 166613 -1.2 -1,3 7.2 12,8 I I. I 10.7 
Fartyg 2699 3668 3 384 -33,6 25,3 -16.1 12.8 8,5 10.0 
Bearbetade varor 
exkl. fartyg2 101143 111 154 132920 -0,4 -0.4 8.3 10.6 10.4 10,3 
Råvaror·' 26935 29176 33 693 -4.2 -4,7 2.8 21. l 13,6 12.2 

Total export 130777 143998 169997 -1,7 -0,8 6,6 12.8 11,0 10,7 
Total export enligt 
NR4 -2.5 -0,6 7.0 13,6 10.8 10,2 

1 Prisutvecklingen anges enligt "hybridindex" av typ Paasche. Denna index används även som deflator för 
exporten. Volymutvecklingen blir därmed återgiven i enlighet med volymindex typ Laspeyres. 
2 Papper och papp. järn och stål. verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industriprodukter utom 
elektrisk ström. 
~ Export exkl. fartyg minus de i not 2 nämnda varugrupperna. 
4 1 uppgifterna för handelsbalansen uabell 3:7l har NR:s exportvärde 1980 använts. 
Anm. 1980 års exportvärden enligt utrikcshandclsstatistiken. Varugrupperna är definierade i SNI-termer. 
Tidigare har varugrupperna definierats i SITC-termer. Denna omläggning har medfört att uppgifterna för 1980 
är ändrade i vissa fall. Detta är också skälet till att uppgifterna för exporten av bearbetade varor i denna tabell 
skiljer sig från uppgifterna i tabell 3: 2 där denna varugrupp är definierad i SITC:-termer. L:ppgiftcrna för 1981 
är baserade på utvecklingen under årets tio första månader. Uppgifterna för 1982 avser prognoser. 
Källor:· Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I Förenta staterna - för vilket land valutan antas bli depre1:ierad - kan 

exportpriserna ä andra sidan antas bli rnlgon procentenhet högre i nationell 

valuta jfönfort med huvudalternativ-el pil grund av att såviil importkostna

derna som vinstmarginalerna torde komma att bli högre i detta alternativ. 

Sammanviigt med liindernas betydelse som konkurrenter till den svenska 

exporten skulle emellertid de till följd av de antagna växdkursföriindring

arna beriiknade förändringarna i prissättningsbeteendet i stort sett helt 

motverka den "extra" depreciering av den svenska kronan - konkurrens

vägt - som skulle komma till stilnd i sidoalternativet. Det världsmarknads-
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pris som ur konkurrenssynvinkel är relevant för den svenska exporten av 

bearbetade varor skulle sålunda öka ungefär lika mycket i båda alternati

ven för växelkursutvecklingen. Den svenska exportproduktionen kan be

räknas ätnjuta lägre importkostnader i alternativet med förändrade växel

kurser under 1982. Med förutsättningen att vinstmarginalutvecklingcn för 

den svenska exportindustrin blir densamma i båda alternativen skulle 

rclativpriset i sidoalternativet sjunka med drygt 6%·, dvs med ca 1/4 pro

centenhet mer än vad som beräknats i enlighet med huvudalternativet. 

Sidoalternativet skulle därmed innebära en något mer gynnsam utveckling 

av de svenska marknadsandelarna under 1982 och troligen även 1983 än 

huvudalternativet. Kalkylerna i enlighet med sidoalternativet för växel

kursutvecklingen framgår av tabell 3: 5. 

Tabell 3:5 Sveriges export 1981-1982 enligt alternativet med växelkursförändringar 
under 1982 
Årlig procentuell förändring 

Löpande Volym·' Pris. Skr4 

priser. 
Skr 

Export m· bearbetade 
varor' till OECD-
området2 
Marknad 21.5 4 Marknad 16.5 
Marknadsandel -2,5 4 Relalivpris -6 
Export 18,5 8.5 Export 9.5 

Total export 17,3 6.7 9.9 
varav: bearbetade 

varur 19,3 8,6 9,9 
råvaror 12,2 2.8 9,2 

1 SITC 5-8, cxkl. 68, 793. 
2 Utom Australien. Nya Zeeland. Grekland. Irland, Island, Portugal. Spanien och 
Turkiet. 
-' Exportvärdet i löpande priser dcflaterat med hybridindex typ Paasche. 
4 Enligt hybridindex typ Paasche. 
Anm. och kiillor: se tabell 3: I. 

Utöver relativprisets effekter på marknadsandelarna måste hänsyn tas 

till att den svenska exporten, åtminstone under de senaste fem å tio åren, 

drabbats av marknadsandelsförlustcr, i genomsnitt i storleksordningen 1 C:'~ 

per f1r. som inte har kunnat sättas i samband med utvecklingen av de 

relativa exportpriserna. En sådan "strukturell" marknadsandclsfiirlust har 

antagits inverka på andclsutvecklingen för bearbetade varor iiven 1981-

1982. 

I alternativet med oföriindrade viixclkurser 1982 har de svenska an

delarna av OECD-ländernas import av bearbetade varor beräknats öka 

med drygt 3 ln (.'f från 1981 till 1982 i volymtermer. I sidoalternativet har 

motsvarande ökning beräknats uppgå till nilgot mer iin 4%. De bcriiknadc 

marknadsandelsvinsterna 1982 kan huvudsakligen föras tillbaka pf1 deval-
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vcringcn av den svenska kronan i septemher 1981. Huvuddelen av deval

vcringseffekten heriiknas inträffa I 9!C. En del av effekten kan viintas 

mogna ut först 1983 eller möjligen iinnu senare 1• I liinderna utanför OECD

området kan efterfrågans anpassning till den svenska exportens relativpris 

antas ske med större tröghet iin i OECO-länderna. Marknadsandelarna 

för den svenska exporten av bearhetade varor i dessa liindcr har beräknats 

öka med omkring 3 % 1981-1982. Sammanfattningsvis beräknas den totala 

svenska exporten av hearhetade varor öka med drygt 8 % friin 1981 till 

1982. 

Exporten av rärnror beräknas totalt öka med ca 3 '.::; 1981- 1982. Expor

ten av trävaror. vilket minskade påtagligt 1980 och 1981. kan förutses stiga 

med omkring 7 '7r 1981 -1982. Efte1frt1gcliiget på avsiittningsmarknaderna 

väntas hli hättre. åtminstone mtlt slutet av 1982. men dessförinnan hör 

exportförsäljningarna röna innytandc av en konkurrenskraftsförbiittring 

som framför allt är en följd av devalveringen i septemher 1981. 

Exportpriset på pappersmassa steg kraftigt i anslutning till USA-dollarns 

appreciering 1980-1981. En fortsatt kraftig prisökning. i svenska kronor 

riiknat. kan förutses för 1982. För denna hransch. liksom för de flesta 

rävaruexporterande sektorerna. kan krondevalveringen 1981 väntas bidra 

till en förstärkning av konkurrensliiget i första hand genom förhiittringar i 

lönsamheten. 

I alternativet med sänkt dollarkurs etc under 1982 kan rfivaruexportpri

sernas ökningstakt 1982 väntas bli Higre iin i huvudalternativet (se tabell 

3: .'i). Nägon större - positiv - skillnad vad hctriiffar exportvolymen 

mellan detta alternativ och huvudalternativet är emellertid knappast att 
viinta för råvarornas del. En niirmare gcnomg[mg av utvecklingen inom 

olika delbranscher ilterfinns i kapitel 4. 

Sammantaget resulterar beräkningarna för varuexporten i alternativet 

med oföriindrade växelkurser i en volymökning uppgf1ende till 6 1/2 il ?'C~· 

1981-1982. I löpande priser bcriiknas varuexporten öka med 18 r:.(. I 

alternativet med sjunkande dollarkurs och stigande kurser pil hl. a. EMS
valutorna är motsvarande beräkning 6 3/4 r:;. resp. 17 1/4 '.''(.. 

1 Dessa beräkningar grundar sig på en total priselasticitet for de svenska marknads
andelarna för bearbetade varor med avseende pi1 det relativa expl>rtprisel upp
g[1ende till I. 7. Effekterna pä marknadsandelarna iir fördelade p[i tre ,-tr s<i at I 
elasticiteten iir 0.9 -;amma <tr 11olvmf1nadcrsperimll en relativprisförskjutning sker. 
0.6 iirct diin::th:r och 0.2 tvä [ir efter relativprisförsk.iutningen. Elasticiteterna iir 
skattade pi1 data för perioden 1960- 1978. 
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3.2 Importen 

Ut1·cckli11gc11 m· mrui111portc11 1981 

Efter att ha hållits oförändrad mellan 1979 och 1980 föll Sveriges totala 

varuimport kraftigt 1981. På helårsbasis beräknas nedgången i volym till 

knappt 9 1/2 % (eller 8 '/~. enligt nationalrlikenskaperna 1 
). vilket bL a. kan 

återföras på betydande importminskningar av s[tväl hcarhctade l'l/ror som 

rål'tlror (se tabell 3:6). 

På bearbetade varusidan beräknas minskningen av importvolymen till 

knappt 7 % 1980-198 I. Denna utveckling synes till största delen vara 

avhängig av den betydande minskning av inhemska efterfrågan som regi

strerades 1981. Såväl privat konsumtion som investeringar i maskiner, 

byggnader och lager sjönk förhållandevis kraftigt. Som framgår av tabell 

3:6 blev nedgången i importvolymen av hcarhctade 1·aror lika påtaglig för 

varugruppen 1·crkstadsprodukter - där investeringsvaror beräknas utgöra 

närmare hälften av importen - som för ö1Tiga industriprodukter - där 

importen främst går till privat varukonsumtion~. 

En faktor som dock verkat i importökande riktning 1981 för hcarhetadc 

l'llror var den oförmånliga rclativprisutve1:klingen för hemmaproducerade 

varor under 1980 och de första tre kvartalen av 1981. Rclativprissänkning

en för importen under loppet av dessa två år beräknas till 2-3 'li· 1 vilket 

beräknas ha medfört ett bidrag till importvolymen med ca 1 ':"i·4 • 

Importen av rårnror beräknas totalt ha minskat med närmare 14C.T 

1980-1981. Denna påfallande reducering av råvaruimporten kan främst 

återföras på en mycket stark volymnedgång för importen av såväl räolja 

(-19S() som petroleumprodukter (-181/(). !Se diagram 3:2 och tabell 

3:7)~. 

1 I nationalräkenskaperna görs J'astprisberiikningar i 1975 Ctrs priser. De volymupp
gifter som redovisas i della avsnitt utgfir - om inget annat anges - frän närmast 
föregitendc års prisnid. Se fotnot. tabell 3:fi. För en b.:skrivning av hybridindex. se 
iiven inledningen till Kapitel 3. RNB-19X I. 
2 Importen av hearbetadc 1·aror består av i tabell 3:h redovisade varugrupperna 
l'erk.1·tadsprod11kter cxkl . .fi1rryg. iil'l·iga i11d11striprud11k1er inkl. /i1'.rn1edc/sprod11kter 
sa1111 triifihcrplatl1H. jiim och stål och papper och {Jllf'fJ. Tillsammans utgör 1·<'l'k

Jtadsprod11kter och ii1·riga i11d11s1riprod11ktcr ca 95 <,'( av importvärd.:t för bearbeta
de rnror. Bearbetade rnror utgör ca '2!3 av värdet för /(•tala i111p<1rte11 . 
.1 Enligt Laspeyres enhetsviirdcindex för importen och producentprisindex för 
svenska marknaden. 
4 Härvid har antagits en importprisclasticitet för bearbetade 1·aror pä 0.4 under det 
år som relativprisföriindringen sker. 0.5 under iirct därefter. och 0.1 under tredjt: 
året. 
~ Rtlo(ia och petwll'll111prod11kter svarar för drygt 70 <::(. av värdet av Sveriges sam
lade råvaruimport. 

5 RiksdaRell 198118:!. I .mm/. Nr. 100. Bilaga I.I 



Tabell 3: 6 Importutveeklingen för olika rnrugrupper 1980-1982 

Importvärde. milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Jordbruks-. skogsbruks
produkter och fisk 

2 Mineraliska produkter 
därav: råolja 

3 Industriprodukter exkl. elström 
och fartyg 
därav: trävaror, massa samt 

papper och papp 
petroleum produkter 
järn och stål 
ickcjärnmetaller 
verkstads produkter 
exkl. fartyg 
övriga industriprod. 
inkl. livsmedelsprod .. 
samt träfiberplattor 

4 Elektrisk ström 
5 Import exkl. fartyg 
6 Fartyg 

7 Total import 

8 Bearbetade varor inkl. livs
mcdelsprodukter. träfiber
plattor exkl. fartyg 

9 Import exkl. bearbetade varor 
och fartyg (råvaror) 

10 Omräkning av pris- och volym
utveckling till nationalräken
skaperna ( 1975 års priser) för 
total import 2 

Volym' 

1980 1981 1982 1980 1981 

5559 6273 
20266 21284 
17996 19020 

6557 
25 218 
22007 

5.1 
7.1 

IO.I 

114598 115541 137130 - 0.2 

1121 
15 214 
4354 
3 851 

47156 

42902 
361 

140 784 
549 

l 355 
15 551 
3 832 
3466 

47706 

43631 
464 

143 562 
489 

1744 
20607 
4667 
4208 

55667 

.50237 
510 

169415 
541 

22.4 
-20.5 

5.9 
O,J 

8.2 

- 0,5 
-38.2 

0.6 
-64,9 

141 333' 144 051 2 169 9562 
- 0, I 

94 766 95 541 111010 3.5 

46018 48021 58 405 - 5.0 

1.2 

8,5 
-17,5 
-19.2 

- 8.5 

h.O 
-17,9 
-12.0 
-IO.O 

- 6.5 

- 6.5 
2.9 
9.3 

-23.5 

- 9,4 

- 6.8 

-13.9 

- 8.0 

1982 

-7.5 
5.0 
4.9 

5.0 

10.0 
18.0 
5.0 
6.5 

4.0 

l.O 
0.0 
4.7 

-3.0 

4,7 

2,7 

8.9 

3.3 

Pris' 

1980 

8.1 
55.1 
61.4 

10.4 

14.7 
19.5 
8.5 

26.4 

7,0 

10.1 
45.7 
15.1 
9,8 

15,1 

8.4 

30.6 

/./,0 

1981 

4,0 
27,3 
30.8 

10.2 

14,0 
24.5 
0.0 
o.o 

8,2 

8.8 
25,0 
12 . .S 
16.5 

12,5 

8.2 

21.2 

10.8 

1982 

13.0 
10.5 
Hl.3 

13, t 

17.0 
12,3 
16.0 
14,0 

12.2 

14.0 
10.0 
12.7 
14,0 

12,7 

B.2 

11,9 

/./,2 

Värde 

1980 1981 1982 

13.6 
66.1 
77,7 

10,0 

40,0 
- 5.0 

2.1 
26.7 

15,8 

9.5 
-10.0 

15.7 
-61.5 

14,9 

12.2 

24.1 

15,3 

I ,2 4.6 
,0 18.5 
.7 15.7 

0.8 18.7 

20,9 28.7 
2.2 32,5 

-12.0 21.8 
-10.0 21.4 

1,2 16,7 

1.7 15, t 
28.5 9.9 

2.0 18.0 
-10.9 10,6 

1,9 18,0 

0.8 

4.4 

1.9 

16.2 

21.6 

18,0 

' Importpriserna anges enligt en hybridindex av Paaschetyp. Genom att importvärdet de!1ateras med denna index erhålls en volymutvcckling uttryckt i 
enlighet med Laspeyres' indexformel. 
~Importvärdet för total import räknat enligt nationalräkenskapernas metoder uppgick 1980 till 141804 milj. kr. och beräknas 1981 och 1982 till 144498 
milj. kr. resp. 170508 milj. kr. 
A11~11. 1980 ftrs importvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1981 är baserade pf1 utvecklingen under årets första tio månader. 
Uppgifterna för 1982 avser prognoser. Samtliga uppgifter redovisas i SNl-termer. Tidigare har varugrupperna definierats i SJTC-termer. Denna 
omläggning har medfört att uppgifterna för 1980 är ändrade i vissa fall. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

~ 
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Diagram 3: 2 Importpris- och rnl~·mutvecklingcn 1976-19112, totalt och för \'issa 
\'arugrupper 
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Anm. lmportv~irdt:n i löpande priser enligt handelsstatistiken. Importpriser enligt 
hybridindex. Uppgifterna för 198 l iir baserade pä ut vecklingen under årets första tio 
månader. Uppgifterna för 198:! avser prognoser. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyrfm. 

Nedgången av importen vad gäller råolja var till stor del en direkt följd 

av en betydande produktionsneddragning vid de svenska raffinaderierna. 

Denna i sin tur härrörde från en minskad lönsamhet. då råvarupriset !dvs. 

råoljepriset) ökade snabbare än priset på färdiga petrc1/e11111prod11ktcr. 
För petroleumproduktcr var den reducerade importen en följd av en 

lägre förhrukningsnivå och av en minskning av oljelagren inom landet. Av 

den totala efterfrågeminskningen p{1 oljcbriins/en 1 om knappt 21 ~7c beräk

nas exempelvis den lägre förbrukningsnivån och neddragningen av lagren 

ha svarat för 8 resp. 10 procentenheter. Den minskade åtgången var mest 

påtaglig för eldningsoljor. För tunna eldningsoljor. som huvudsakligen 

används för uppvärmning av sm;lhus, heriiknas nedgången till ca 8 1/21/'i·. 

För tjocka eldningsoljor minskade förbrukningen med drygt 12 0 .. För

brukning av tjocka eldningsoljor i el-. gas- och viirmeverken beräknas ha 

sjunkit med ca 23 'i{. 2 

1 O!jcbrtinslen svarar för drygt 90i:i av viirdct av Sveriges import av petroleum

{Jroduktcr. 
2 Den ökade elproduktionen vid brnkraftvcrken 1980-1981 beräknas ha bidragit 
med knappt 4 procentenheter till den totala minskningen av n..:ltoimport..:n av räo(ia 
och pc1ro/,.11mpn>d11k1cr enbart genom neddragning av den oljebaserade clkraftprn
<.luktionen. För 1980 beräknas tillskottet av kärnkraftsproduktion ha reducerat i\t
gångcn av tjock i:ldningstilja i knndenskraftv..:rken med 1.2 milj. m '. En motsvaran
de grov kalkyl för 1981 visar pf1 en reducering av behovet av tjocka eldningsoljor 
med knappt 2 milj. m' i förhållande till 1980. Därutöver har den ökade elproduk
tionen vid kiirnkraftvaken bl. a. lell till en ökning av nellnexporten av elström. 
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Avvecklingen av lagren av oljebriinslen beriiknas ha varit betydande 

under 1981. Som framgår av tabell 3:7 minskade nettoimporten a\' räo(ia 

och petrole11111prod11kter sammantaget med drygt 30 (.:;c. mellan 1979 och 

1981. Under samma period beriiknas förbrukningen inom landet av dessa 

varor ha minskat med knappt 14 S(. En icke obetydlig del av importned

gången kan således återföras på en minskning av lagcrinvesteringarna 1981 

efter en avsevärd lageruppbyggnad 1980. 

Prisstegringen 1980-1981 för totala i111{1ort<'11 blev enligt preliminiira 

beräkningar ca 12 1/2 S-(. (eller ca 11 ({ beriiknad enligt nationalräkenskaper

nas metoden. Detta var en betydligt lägre ökningst<1kt iin året innan. dt1 

genomsnittsnivån för importprisindcx steg med drygt l.'i (_';( .. Som framgiir 

av tahdl 3:6 beror den minskade takten till stor del pii prisutvecklingen 

inom varugrupperna rciolja och petro/e111npmd11k1er. Den sammanvägda 

prisökningen för dessa grupper 1980-1981 beräknas preliminärt till ca 

28 % . Ökningen 1979- 1980 var hela 42 <;( .. 

Av prisstegringen 1980-1981 för rclolja på knappt 31 '/i. hiirrörde endast 

9 procentenheter från de prishöjningar som genomfördes i samband med 

OPECs möten pfi Hali i december 1980 och i Gencve i oktober 1981. 

Resterande del kan föras tillbaka på dollarkursens utveckling. Gentemot 

den svenska kronan steg USA-dollarn med drygt 19 112 r;:;. mellan 1980 och 

1981. 
För bearbetade 1·11ror blev ökningen av importpriset drygt 8 r,~( 1980-

1981. Aret innan registrerades en ökning p{1 ca 8 li2 C.:·~ .. Prisstegringcn 

1980- 1981 för denna varugrupp framstår sam l[1g med tanke på att ned

skrivningen av den svenska kronan i september 1981 beräknas ha bidragit 

med drygt 2 procentenheter till d<~n genomsnittliga importprisökningen 

mellan kalenderåren 1980 och 1981. Detta förklarades delvis av de bety

dande växelkursförändringar som skt:dde under de första tre kvartakn 

1981. Samtidigt som den svenska kronan deprecierades kraftigt gentemot 

USA-dollarn höjdes (kn i värde i förhållande till valutorna för många av de 

länder varifrftn en betydande del av vår import av hcarhelade 1·aror kom

mer. l förhallande till EMS-valutorna. apprecierades s{llunda den sven~ka 

kronan med ca 12 (.'.{ mellan augusti 1980 och augusti 1981 (se avsnitt 3.1 ). 

Sammantaget resulterade stegringen av importpriserna och minskningen 

av importvolymen i en värdeökning för Sveriges totala varuimport 1980-

1981 på ca 2!/r. 

U1.1ikra.f('ir 1982 

Konjunkturinstitutets kalkyler för 1982 tyder pä en volymmiissig ökning 

för den totala varuimporten med ca 41/2<.:; teller knappt 3 l/2r+ enligt 

nationalräkenskapernas beriikningsmetoder). Merparten av denna ökning 

kan emellertid åtedl.iras pä en förväntad uppgäng vad giiller importen av 

rål'llror. För införseln av bearheladc 1·aror viintas endast en förldllandevis 

måttlig ökning. 
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Den svaga tillväxt 1982 av importen av hcarhetade \'aror med ca 2 1/2 % 

som beräkningarna pekar på betingas främst av fortsatt svag inhemsk 

efterfrågan. Utvecklingen av såväl den privata som den offentliga varukon

sumtionen verkar klart återhållande på importen. Även utvecklingen av 

investeringar på maskin- och byggnadssidan förutses begränsa importtill

växten. Den enda faktor av betydelse - förutom den trendmässiga ökning

en av importandelen i den inhemska förbrukningen - som påtagligt beräk

nas påverka importen i uppdrivande riktning är produktionen för export. 

Importen av 1·erkstadsprod11kter som bl. a. används som insatsvaror i 

exporten beräknas exempelvis öka med 4 '!'r. Omslaget i lager.::ykeln till en 

viss lageruppbyggnad beräknas även i viss mån öka importen 1982. 

Effekten på importen av bearbetade 1•aror 1982 av den i september 1981 

genomförda devalveringen av den svenska kronan är av tvä slag. För det 

första stiger importpriserna vilket via lägre reala inkomster verkar återhål

lande på efterfrågan i allmänhet (inkomsteffekten I. För det andra leder de 

stigande importpriserna till att den svenska industrins konkurrenskraft på 

hemmamarknaden förstärks. Benägenheten att ersätta utlandsproducerade 

varor med hemmaproducerade varor ökar således (priseffekten). Relativ

prisförbättringen för hemmaproducerade varor har för 1982 beräknats till 

3 1/2 %. Den sammanlagda uppbromsningseffekten på importvolymen 1982 

av relativprisutveeklingen - inkl. eftersläpande effekter av relativprisför

sämringen 1981 - har här beriiknats till ca I 1/2 ~;r .. 
för importen av räniror förutses en volymökning 1981-1982 på närma

re 9 '!'r. Denna förhållandevis starka uppgång är huvudsakligen hänförlig till 

en kraftigt ökad import av pctroleumprodukter. Som framgår av tabell 3:6 

(se även tabell 3:7) beräknas importen av dessa produkter öka med 18%,, 

till följd främst av att lagerminskningen som skedde under 1981 upphör. 

Dessutom beräknas den ökade industriproduktionen som förutses för 1982 

inom tillverkningsindustrin leda till en ökad förbrukning av tjocka eld

ningsoljor. 

Som följd av en planerad produktionsökning vid de svenska raffinade

rierna beräknas importen av råo(ia öka med närmare 5 <,1,. 

Pris stegringen 1981 - 1982 för den totala importen väntas bli niistan 13 % 

(eller drygt 14% enligt nationalräkenskapernas metoder). För hearhetade 

varor beräknas prisökningen bli drygt 13 c;+ medan imporlpriscl för rårnror 

väntas öka med knappt 12 <;~. 

Prisökningen på 13 '/i: för hearhetade rnror kan synas lfig med tanke på 

att devalveringen i september förra året rent beräkningsmiissigt bör höja 

helårsgenomsnillel för importprisindcx för hcarhetadc rnror med drygt 

8%. I kombination med en beräknad ökning av världsmarknadspriser -

mätt i nationella valutor - pä drygt 7 '1( (se tabell 3:3), kunde man vänta sig 

en kraftigare prisökning. Förklaringen till prognosens låga ökningstakt 

ligger dels i vissa antaganden beträffande vikterna som ingår i importpris

beräkningarna, där en förhållandevis stor andel av importen kommer från 
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Tabell 3: 7 Nettoimport av råolja och petroleumprodukter 1974-19821 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Löpande priser. milj. kr. 
Import av råolja 2 3 405 4400 5 652 6474 7 206 10039 17938 18910 21887 
Pctroleumproduktcr 

Import 8705 7944 8 323 8 805 7 421 16012 15 214 15 551 20607 
Export 700 919 I 031 I 303 1662 3 261 5419 5 871 6070 
Nettoimport 8005 7025 7 292 7 502 5759 12751 9795 9680 14537 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 11410 11425 12944 13976 12965 22 790 27 733 28590 36424 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 
i procent av BNP3 4.5 3.8 3,8 3.8 3.2 5.0 5,3 5.0 5.9 

1975 års priser4 

Nettoimport av råolja 
och petroleumprodukter 11 !02 11425 11304 11 143 10035 11246 9831 7 841 9082 
Volymindex ( 1975 = 1001 97.17 100.00 98,94 97,53 87,83 98.43 86.05 68.63 79.49 

1 Uppgifterna för 1974-1980 är hämtade från utrikeshandelsstatistikcn. U ppgiftcrna för 1981 är baserade på 
utvecklingen under årets första tio månader. Uppgitkrna för 1982 avser prognoser. Samtliga uppgifter 
redovisas i SN I-termer. Tidigare har råolja och petroleumprodukter definierats i SITC-tcrmcr. Denna omlägg
ning har medfört att vissa uppgifter är ändrade. 
2 Netto. Export av råolja förekom endast 1974 18 milj. kr.). 1975 12 milj. kr.). 1979 (86 milj. kr.). 1980 158 milj. 
kr.) och beräknas 1981 och 1982 uppgå ti'I ca 110 resp. 120 milj. kr. 
3 BNP till marknadspris. 
4 Detlatering enligt hybridindex. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

länder med långsam prisutveckling. dels i vissa förutsättningar angående 

eftersläpningen av inverkan av devalveringen pil. importpriserna. 1 Dessut

om förutsätts en del utländska leverantörer sänka sina priser (i utländsk 

valuta) efter devalveringen i syfte att söka bibehålla sina andelar på den 

svenska marknaden. 

På råvarusidan betingas den förhållandevis lfingsarnma prisutvecklingen 

av att USA-dollarn, i vilken en stor del av Sveriges råvaruimport noteras. 

föll gentemot den svenska kronan under tiden närmast efter devalveringen. 

Dollarkursen har i konjunkturinstitutets huvudalternativ antagits ligga 

kvar vid 5.50 kr. under 1982. Vidare antas kontraktspriserna på ruo/ja och 

petro/eumprodukter bli oförändrade i dollar räknat under loppet av 1982. 

Sammantaget beräknas importprisstcgringen och ökningen av importvo

lymen leda till en värdeökning för Sveriges totala varuimport 1981-1982 

på 18%. 

I institutets sidoalternativ - där bl. a. dollarkursen har antagits falla med 

10% gentemot den svenska kronan under loppet av 19822 
- beräknas 

Sveriges totala import öka i volym med ungefär 0, I procentenhet mer 

1 Köpekontraklt!n för importen tecknas till en tj;irdedel i svenska kronor och bi::rörs 
till denna del inte omedelbart av devalveringen. 
2 Se närmare avsnitt 3. I. 
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1981-1982 än enligt huvudalternativet. Volymökningen blir således 4,8% 

istället för 4,7 %. För importen av bearbetade l'{lror kalkyleras volymök

ningen till 2,8 % istället för 2,7 % som i huvudalternativet. För råmror 

beräknas ingen skillnad i importvolymen mellan alternativen. 

Prisökningen 1981-1982 för den totala importen beräknas enligt sidoal

ternativet bli ca I l/2 l/(, lägre än i huvudalternativet. För hearhetade l'liror 

kalkyleras prisökningen till drygt 12 3/4 ?(.,eller ungdär 0.4 procentenheter 

lägre. På råvarusidan beräknas importprisökningen bli betydligt lägre i 

sidoalternativet. 

I den alternativa kalkylen har antagits att de oljeproducerande länderna 

höjer priset på råolja i ett försök att kompensera sig för det Higre realvärdet 

av råoljan som dollarkursfallet väntas föranleda. Prishöjningarna har anta

gits ske i takt med kursfallet men med ungefär ett kvartals eftersläpning. 

Under loppet av året beräknas detta i svenska kronor räknat leda till en 

prissänkning på råolja och petroleumprodukter med drygt 5 ',"( resp. 

41/2%. 

Som följd huvudsakligen av det liigre råvarupriset beräknas Sveriges 

totala import 1982 enligt sidoalternativet bli ca 2 100 milj. kr. lägre än i 

huvudalternativet. Värdeökningen blir sälcdes ca 16 1/2 r;{ istället för 

knappt 18 1/2 %. 

3.3 Betalningsbalansen 

Underskottet i bytesbalansen för 1980 angavs i konjunkturinstitutets 

höstrapport 1981 till 22.1 miljarder kr. I denna kalkyl skattades företagens 

import och export av tjänster m. m. med hjälp av dels riksbankens valuta

statistik. dels ett antagande att denna statistik underskattade 

tjänsteexporten 1980 med 8.9 miljarder kr. När denna s. k. korrigerings

post insätls tills::immans med nu aktuell övrig statistik över utlamlstransak

tionerna, erhålls ett underskott i bytesbalansen 1980 pa 21,9 miljarder kr. 

Resultaten föreligger nu från statistiska centralbyråns enkät till företa

gen angäende deras export och import av tjänster m. m. 1980. Den visar 

tjänsteinkomster och ränteinkomster m. m. som netto iir 3.1 miljarder kr. 

större än vad som tidigare antagits vid bestämningen av kurrigeringspostt:n 

för 1980. 

Enligt betalningsbalansdelegationen. på vars uppdrag SCB sedan några 

år tillbaka genomför tjänsteenkäten. iir denna nu så pass siikcr att den kan 

utnyttjas som statistikkiilla för företagens export och import av tjänster 

m. m. 1980. 

Detta innebär att den s. k. korrigeringsposten för 1980 jämförd med 

tidigare skattning växer med 3.1 miljarder kr. till 12.0 miljarder kr. och att 

bytesbalansens saldo ändras från ett underskott på 21.9 miljarder kr. till ett 

underskott på 18.8 miljarder kr. 

Även korrigeringsposten för 1979 bör enligt delegationen riiknas upp. En 
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beräkning på basis av företag som ingick i såväl 1980 som 1979 års under

sökningar, indikerar att korrigeringsposten för 1979 bör höjas från 8,0 till 

9,6 miljarder kr. Bytesbalansens underskott för 1979 stannar därvid vid 9,9 

miljarder mot tidigare beräknade 11,5 miljarder kr. Någon iindring av 

korrigeringsposten för 1978 och tidigare år har ej vidtagits. Underlag häii'ör 

saknas. Likaså saknas underlag helt för fördelning av korrigcringsposten 

på halvår och kvartal för samtliga år. 

Enligt betalningsbalansdelegationens mening hör korrigeringsposten för 

1981 sättas till 14.0 miljarder kr. dvs. ett utnyttjande av riksbankens 

valutastatistik för 1981 bedöms ge en underskattning på 14.0 miljarder kr. 

Att korrigeringsposten 1980-1981 bedöms växa med 2.0 miljarder kr. (mot 

tidigare antagna 0.9 miljarder), hänger samman med att valutastatistiken 

enligt delegationens bedömning undergår en fortgående snabh försämring i 

fråga om sin täckningsgrad. En indikation härom utgör det förhållandet att 

ingen tillväxt utan tvärtom en liten volymmässig minskning av exporten av 

"öv1iga tjänster" registreras 1980-198! när den statistiskt helysta expor

ten av "övriga tjänster" (se tabell 3: 8J läggs samman med tjiinsteandelen i 

den nya korrigeringsposten på totalt 12.0 miljarder kr. 1980 och 14.0 

miljarder kr. 1981. 

Med den nya korrigeringsposten registreras underskottet i bytesbalan

sen 1981 till 14, I miljarder kr. 

Bakom förbättringen av bytesbalansen 1980-1981 med totalt 4.7 mil

jarder kr. ligger en förbättring av handelshalansen med drygt 10 miljarder 

kr.. en svag försämring av tjänstebalansen samt en försämring med nära 5 

miljarder kr. i transfereringsbalansen genom främst kraftigt ökade ränteut

gifter. 

Mellan 1981 och 1982 beräknades äter en försämring av bytesbalansen 

till ett underskott på 16.2 miljardt:r kr. inträffa. Handelsbalansen beräknas 

visa oförändrat underskott. Försämringen av bytesförhållandet genom de

valveringen motväger nämligen den fi.irbät\ring som en större ökning av 

exportvolymen än av importvolymen leder till. Transfercringsbalanscn 

kommer vidare att ytterligare belastas av fortsatt ökning av främst ränteut

gifterna. En försämring av transfereringsbalansen med drygt 3 miljarder 

kr. beräknas sålunda komma till stånd. Tjänstebalansen förutses däremot 

visa en viss förbättring. Sjöfartsnettot beräknas växa förhftllandcvis kraf

tigt medan den negativa utvecklingen av turistnettot förutses komma att 

bromsas upp av att turistutgifterna antas minska kraftigt i fasta priser 

räknat. Exporten av "övriga tjänster" beräknas växa med mellan 3 och 

4 %· i volym 1981-1982. Den i tabell 3: 8 insatta prognosen för övriga 

tjänster netto har åsatts ett värde som. vid en total korrigeringspost pii 16.0 

miljarder kr. 1982. svarar emot denna bedömning. 

Som framgått av framställningen i export- och importavsnitten i detta 

kapitel, beräknas bytesbalansen 1982 i sidoalternativet för valutakursut

vecklingen visa ca 1 miljard lägre underskott än i huvudalternativet enligt 

tabell 3: 8. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Tabell 3: 8 Betalningsbalans 1978-1982 
Milj. kr., löpande priser 

1978 

Export av varor, fob 98206 
Import av varor. cif 9'.!751 

Handelsbalans 1 5455 

Korrigering av handels-
statistiken~ - 308 

Handelsbalans3 5147 

Sjöfartsnetto 3 140 
Resevaluta. netto -4017 
Övriga tjänster, netto -3504 
Korrigering av tjänster4 (3594) 

Bytesbalans för varor och 
tjänster 4360 

Avkastning på kapital. netto -3143 
därav: räntenetto: staten och 

riksbanken 232 
övriga -3686 

Övriga transfereringar. netto -4756 
Korrigering av transfereringar• (3 506) 

Bytesbalans för varor. 
tjänster och transfereringar5 33 

Kapitalbalans 5451 
Tilldelade SDR 
Restpost -2356 
Valutareservens transaktions-
förändring 3 062 
Förändring på grund av 
kursrörelser -1356 
Valutareservens totala 
förändring 1706 

1 Exkl. korrigering av handelsstatistiken. 

(-5 864)" 

(-1141)' 

( 6559)6 
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1979 1980 1981 1982 
prognos prognos 

118210 130 837 144064 170075 
122963 141804 144498 170508 

-4753 -10967 434 433 

- 303 582 825 904 

-5056 -11549 1259 1337 

3669 4105 4090 4688 
-4858 - 5389 - 6650 - 7050 
-4519 - 5422 - 6200 - 6672 
(6328) (8 825) (10296) (I I 770) 

-4436 9430 277 1399 

-3383 - 6338 -Il 580 -14630 

176 - 1355 - 4300 - 5200 
-3855 4862 7400 9650 
-5341 - 6234 6500 - 7217 

(3 272) (3 175) (3 704) (4230) 

-9888 -18827 -14099 -16218 

8080 24433 
258 256 

-I 028 - 5907 

-2578 45 

- 591 34 

-3169 Il 

~ Nettot av återutförsel och återinförsel. korrigering av SAS' tlygplansimport. i utlandet direktlandad fisk. 
samt rabatter och koncernbidrag i samband med oljeimport. 
3 Inkl. korrigering av handclsstatistiken. 
4 Korrigeringspostcn totalt uppgår till 7100, 9600, 12000, 14000 och 16000 milj. kr. för 1978-1982. l"iirdel
ningen av korrigeringspostcn på tjänstebalansen och transfereringsbalansen är skönsmässig vilket markeras 
~e.nom att siffrorna i tabellen är satta inom parentes. 
· Overensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 
'' I slutet av juni 1978 beslöt statsmak(erna att efterskänka en rad tidigare givna krediter till u-länder till ett 
värde av en dryg miljard kr. Denna transaktion för konsekvenser för såväl transfereringsnettot som kapitalba
lansen såtillvida att den senare förstärks med samma belopp. Formellt belastar hela detta belopp 1978 års 
bytesbalans, ehuru det redan vid utbetalningen av ifrågavarande krediter torde ha ställ klart att dessa till 
största delen skulle komma att efterskänkas. I realiteten har transfereringsnettot därmed fclperiodiserats. I 
huvudkolumnen ovan redovisas transfereringsnetto, bytesbalanssaldo och kapitalb<Jlans exklusive den ge
nomförda avskrivningen av u-landskrediter. 
Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska cen(ralbyrån. 

På exportsidan skulle exportinkomsterna för råvaror (järnmalm. trä

varor och massa samt petroleumprodukter) bli drygt 900 milj. kr. lägre för 

samma exportkvantitet som enligt huvudalternativet medan exportin

komsterna för bearbetade varor skulle bli något mer än 200 milj. kr. lägre 

genom 0.4 procentenheter lägre prisstegring och 0.2 procentenheter högre 

volymtillväxt. Totalt skulle alltså exportvärdet beräknas bli drygt I 100 

milj. kr. lägre. 
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På importsidan skulle kostnaden. enligt de gjorda antagandena. för sam

ma införselvolym råolja och pctroleumprodukter som enligt huvudalterna

tivet bli ca 1900 milj. kr. lägre medan importkostnaden för samma volym 

bearbetade varor som enligt huvudalternativet skulle bli närmare 400 milj. 

kr. lägre. En något högre exportvolym enligt sidoalternativet drar dock 

upp importvolymen något. Hushållens köpkraft minskar vidare 0,2 %· 

mindre 1981-1982 vid detta alternativ. vilket beräknas leda till 0.1 % 

mindre sänkning av den privata konsumtionen. Även härigenom dras 

importvolymen upp något i förhållande till huvudalternativet. Importvoly

men kan därför beräknas öka 0.1 % eller ca 200 milj. kr. mer än enligt 

huvudalternativet. Totalt beräknas importvärdet 1982 i sidoalternativet bli 

ca 2 100 milj. kr. lägre. 

Beräkningsalternativet med fallande dollarkurs skulle alltså. förutom en 

något lägre inflationstakt. ge en bättre bytesbalans och. i någon mån, en 

högre real tillväxt i ekonomin. Den något större exporten och konsum

tionen beräknas. efter avdrag för en något större import, innebära en 

knapp 0.1 % högre volymtillväxt för BNP. 

I /andelsbalansen 

Handelsbalansen beräknas preliminärt ha uppvisat ett undaskott på ca 

1/2 miljard kr. 1981. 1 Detta skulle innebära en klar förbättring i förhållande 

till 1980 då handelsbalansen visade ett underskott på nära 11 miljarder kr. 

Förbättringen hänför sig helt till varuhandeln exklusive råolja och pctro

leumprodukter. För dessa varor förbättrades handclsbalansen preliminärt 

med inte fullt 12 1/2 miljarder kr. från 1980 till 1981. I handeln med råolja 

och petroleumprodukter registrerades en ökning av underskottet med nära 

1 miljard kr. 

För 1982 förutses - i huvudalternativet med oförändrade växelkurser 

under 1982 - handelsbalansunderskottet bli ungefär lika stort som för 

1981. I varuhandeln med undantag av handeln med råolja och pctroleum

produkter har överskottet beräknats öka med drygt 73/4 miljarder kr. 

Underskottet i handeln med råolja och petroleumprodukter har beräknats 

stiga från närmare 29 miljarder kr. 1981 till omkring 36,5 miljarder kr. 1982. 

Denna ökning har främst sin grund i att importen av petroleumprodukter 

beräknas återgå till en mer "normal" nivå 1982. Bytesförhållandet för den 

totala handeln har, under antagande om oförändrade växelkurser under 

1982. beräknats undergå en försämring med drygt 3 % från 1981 till 1982. 

Försämringen kan i huvudsak föras tillbaka på devalveringen av den 

svenska kronan i september 1981. Devalveringens pris- och volymeffekter 

har sammantaget beräknats medföra en förbättring av handelsbalansen 

med 3 1/2 å 4 miljarder kr. 1982. Devalveringen kan väntas leda till en ännu 

mer betydande förstärkning av handclsbalansen 1983 eftersom effekterna 

1 Exkl. korrigering av handelsstatistiken (se tabell 3: 8l. 
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av en relativprisförskjutning på utrikcshandclsvolymcrna antas mogna ut 

först efter 2 a 3 år. 

I alternativet med sänkt dollarkurs etc. 1982. (se avsnitt 3.1 ). har han

delsbalansen beräknats ge ett överskott på ca 112 miljard kr. 1982. Det 

jämfört med huvudalternativet bättre utfallet har sin grund i att hytesför

hållandet beräknas undergå en mera begränsad försämring i detta alterna

tiv jämfört med huvudalternativet. Exportvolymtillväxten beräknas bli 

något högre i sidoalternativet men detta motverkas enligt beriikningarna av 

att även import volymen blir något större i detta alternativ i förhållande till 

huvudalternativet. 

Tjänste- och trnn.1fcraingshalansen 

Den svenska handelsflottan har fortsatt att krympa och investeringarna i 

denna beräknas 1981 ha sjunkit kraftigt till en relativt obetydlig nivå. Det 

successivt minskande egna tonnaget i rederirörelsen kompenseras dock 

delvis av ökad förhyrning av utländska fartyg. Fraktmarknadsutvecklingen 

har emellertid under det senaste året varit nedåtriktad. Detta förhållande 

synes ha bromsat ökningstakten i rederiernas bruttofraktintäkter från ut

landet under 1981. Då samtidigt deras kostnader i utlandet beäknas ha 

stigit förhållandevis mer ger kalkylerna för sjöfartsnettot i löpande priser 

en ungefär oförändrad nivåjämfört med 1980. 

Yärldshandeln beräknas växa med 4 % 1981-1982. En uppgång av 

denna storlek bör kunna leda till en ökning av kapacitetsutnyttjandet av 

tonnaget hos de svenska rederierna. En volymökning ter sig därför trolig i 

sjöfartsnettot fastän investeringarna i handelsflottan beriiknas falla krafti

gare även under 1982. Vidare är en vändning uppåt i fraktsatserna i dollar 

räknat övervägande sannolik. Denna tillsammans med uppskrivningen av 

dollarkursen genom den svenska devalveringen i september 1981 torde ge 
en betydande ökning av sjöfartsnettot 1982. I tabell 3: 8 har införts en 

uppgång med 600 milj. kr. 

Bruttoutflödet av resevaluta beräknas ha ökat med 20 l/'c de tre första 

kvartalen 1981 jämfört med samma period 1980. Uppgången översteg 

prisutvecklingen i de länder valutan förbrukats. I nationalrilkenskaperna, 

diir detta bruttoutflöde i sin helhet registrerats som privat konsumtion av 

svenska hushåll utomlands. anges volymökningen till 8 %. Den kraftiga 

uppgången förklaras delvis av att svenskarnas turistutgifter sjönk tillbaka 

starkt under arbetsmarknadskontlikten 1980. 1 resevalutautgifterna regi

streras emellertid också invandrares hemförsel av svenska sedlar. Utgif

terna gentemot Finland har under 1981 ökat kraftigt, vilket kan tyda på att 

denna hemförsel bidragit till uppgången. Mellan kalederårcn 1980 och 1981 

har ökningen av bruttoutflödet satts till 19 'lc· i löpande priser varvid 

förutsatts att devalveringen endast haft marginella effekter under 1981. 

Inflödet avresevaluta beriiknas ha ökat med ca 15 % mellan de tre första 

kvartalen 1980 och 1981. I nationalräkenskaperna registreras inflödet av 
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resevaluta i sin helhet som utländska turisters utgifter i Sverige och utgör 

en avdragspost från totala inhemska konsumtionen vid beräkningen av den 

privata konsumtionen. Där registreras en uppgång med 2 %· i volym för 

denna avdragspost mellan de tre första kvartalen 1980 och l 981. Mellan 

helåren beräknas inflödet av rcsevaluta öka med 13 ';:f; i löpande priser. Det 

negativa resevalutancttot för 1981 kalkyleras därmed till 6650 milj. kr., 

vilket i löpande priser betyder en uppgång med ca l 300 milj. kr. jämfört 

med föregående år. 

Genom devalvering och den fortsatta nedgången i hushållens reala dis

ponibla inkomster kommer svenskarnas turistutgifter sannolikt att minska 

icke obetydligt 1981-1982 i volym räknat. Fortsatt inflation utomlands och 

den extra fördyringen av resandet genom devalveringen leder till att utflö

det av rescvaluta ändock stiger. Här har räknats med en ökning på 11 % 

1981-1982. Inflödet av resevaluta bör öka avsevärt tack vare devalvering

en och en uppgång med 17 % 1981-1982 har införb i kalkylen för bytesba

lansen 1982. Detta leder till ett beräknat negativt rcsevalutanetto på 7 050 

milj. kr. 

Posten iil'riga (jiinster i tabell 3: 8 ger en synnerligen ofullständig redo

visning av tjänsteutbytet med utlandet. En stor del av den korrigeringspost 

som återfinnes i samma tabell berör i sak denna post. 

Nettot av 111·kastningen pil kapital beräknas till - 11.6 miljarder kr. 1981 

eller en förändring i negativ riktning på 5.3 miljarder kr. i förhällande till 

1980. Försämringen förklaras av de successivt stigande räntebetalningarna 

till utlandet. Såväl statens som övrigas ränteutgifter har ökat mycket 

kraftigt under 1981. Denna kraftiga ökn;ng har samband med den ökade 

lånestocken, ett högt ränteläge och valutakursutvecklingen. Nettot av 

avkastningen på kapital 1982 beräknas till -14,6 miljarder kr. eller en 

ytterligare förändring i negativ riktning på 3 miljarder kr. Förutsättningar

na bakom denna kalkyl är bl. a. att nettoupplftningen 1982 uppgår till ca 15 

miljarder kr. varav ca 5 miljarder kr. i statlig nettoupplåning samt en rörlig 

räntesats på 15 %. Osäkerheten i hur upplåningen fördelas iir mycket stor 

och kalkylen är känslig för föriindringar i räntenivån. 

Posten 1'il'riga transfereringar, vars största delpost iir u-landsbiständ 

visar också en fortsatt tillväxt av det negativa saldot både 1981 och 198~. 

Även beträffande räntebetalningarna och övriga transfereringar räknar 

man med bristande täckning i statistiken på inflödessidan. En del av den 

totala korrigeringsposten har därför hänförts till transfereringarna. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Industriproduktionen nådde sin senaste topp första kvartalet 1980. Till

växten i industriproduktionen hade då varit rask sedan mitten av 1978, 

men eftersom den kontraktiva utvecklingen dessförinnan varit både lång

varig och stark kom toppen på produktionskurvan att bli ca 4 % lägre än 

föregående toppunkt första kvartalet 1975. 

Bortsett från den tillfälliga återhämtningen efter arbetsmarknadskonflik

terna 1980 har industriproduktionen varit successivt fallande från första 

kvartalet 1980 fram till slutet av 1981. Produktionen beräknas preliminärt 

ha minskat med 6 a 7 % mellan dessa båda perioder. Minskningen mellan 

helåren 1980 och 1981 av industrins produktionsvolym beräknas till ca 

2 1/2 %. De starkaste produktionsneddragningarna har skett inom gruvor

na, sågverken. petroleumraffinaderierna, varven och stålverken. För de 

färdigvaruproducerade industrierna och där särskilt verkstadsindustrin har 

fallet i produktionen varit mindre. 

Tahell 4: I Industriproduktionens utnckling 1979-1982 
Procentuell volymförändring från föregilende iir 

SNI 1979 1980 
dcf. prel. 

2 Gruror och 111i11era/hro11 20.7 li. I 
2301 .liirnmaln1sgruvor 18.9 2.1 
2302 l,c keji\rnm<tlmsgru vor 38.4 -3.6 
210, 220. 290 Ovriga gruvor och mineral-

hroll 3.2 3.2 

3 Til/1·erk11i11gsi11d11.1·1ri11 6.0 -1.2 
33111 Säg verk 1 3.7 0.8 
34111 \1assaindustri 6.9 -8.5 
34112 Pappers- och pappindustri 9.3 -- , , 
353. 354 Petroleumraftinadcricr m. m. 2 8.5 3.0 
371 Hirn- och stiilverk-' 17,8 -6.0 
3T!. lckejiirnmetall verk 4.9 -2,9 
38.i.3841 Verkstadsindustri cxkl. 

varv 8.8 1.2 
3841 Varv4 -16.0 -5.3 
3 resterande Övrig industrisektor' 2.7 -2.4 

2. 3 Hela industrin 6,.3 -I.I 

1 Inkl. hyvh:rier och träimprcgneringsverk. 
2 Inkl. smö~jmcdels-. asfalt- och kolproduktindustri. 
·' Inkl. ferrolegeringsverk. · 
1 Inkl. håthyggcricr. 
' Omfattar nu :iven livsmedelsindustri och triilihcrplattimlustri. se not sid 91. 

J\iil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska 1.:entralhyrån. 

1981 1982 
prel. prognos 

- H.I :!.l 
-16.0 0.0 

5.0 6,0 

10.0 4.0 

- 2.-1 3.7 
- 6.5 -6,'i 

0.0 2.5 
0,0 3,5 

-13,0 4.0 
- 6,0 6.0 
- 2.5 4,0 

- 0.5 5,3 
- 8.5 -5.0 
- 3,5 ::!.:' 

2,6 .3,6 
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För 1982 förutses en klar förstärkning av exportefterfrågan och ett 

omslag till en begränsad ökning av lagren. I samma riktning verkar också 

att den importkonkurrerande hemmaproduktionen fått ett förbättrat kon

kurrensläge genom devalveringen. Den inhemska efterfrågan beräknas 

däremot falla även 1982. Med dessa förutsättningar beräknas en klar till

växt av industriproduktionen ske under loppet av 1982 med ett årsgenom

snitt som med ca 3 1/2 % överstiger 1981 års produktion. 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

Avsättningsläget för den svenska järnmalm.1·exporte11 som successivt 

förvärrades från sommaren 1980 är fortfarande svagt till följd av den 

europeiska stålindustrins krympta malm behov. Stålförbrukningen i Euro

pa ligger på en låg nivå och produktionen är sedan drygt ett år tillbaka 

anpassad nedåt genom ländervisa kvottilldelningar. 

Stålproduktionen i Västeuropa nådde under första kvartalet 1980 sitt 

högsta läge sedan 1974. Sedan dess har den minskat till följd av den kraftigt 

vikande efterfrågan såväl inom Europa som på utomeuropeiska mark

nader. Efter EG-kommissionens tvångskvoteringar som genomdrevs på 

senhösten 1980 och omfattade ca 3/4 av stålsortimentet anpassades den 

västeuropeiska stålproduktionen i stort sett till rådande efterfrågenivå. 

Sammantaget minskade stålproduktionen inom EG med närmare 9 'J( 

1979-1980. I samband med dessa åtstramningar av stålproduktionen kom 

de svenska exportleveranserna av järnmalm att minska kraftigt under 

loppet av 1980 och framförallt under andra halvåret. Flertalet viktiga 

avnämarländer i Västeuropa underlät att ta hem kontrakterade malmleve

ranser från Sverige och totalt uppgick bortfallet till ca 20% av 1980 års 

budgeterade leveranser. Detta innebar att exportvolymen sjönk ca 

21 1/2% 1979-1980. Exportprisnivån för de olika malmkvaliteterna steg 

emellertid under samma period i genomsnitt med drygt 25 '7':·. Efterfråge

försämringen medförde att brytningen av svensk järnmalm drogs ned i 

förhållande till planerad produktion under andra halvåret. men för helåret 

1980 steg ändå produktionen med drygt 2 % jämfört med 1979. Malmlagren 

började åter stiga med en betydande uppbyggnad framförallt under andra 

halvåret 1980. 

Alltsedan våren 1980 har den internationella stälkonjunkturen varit vi

kande och stålförbrukningen i Västeuropa var ännu mot slutet av 1981 

mycket svag._ Stålproduktionen inom EG. som sjönk kraftigt under andra 

halvåret 1980 stabiliserade sig under 1981 pfi denna lägre nivå. en nivfi som 

torde ha svarat tämligen väl mot den löpande förbrukningen inom EG. 

Sammantaget synes stålproduktionen i Västeuropa ha sjunkit 3-4 f"'(. 
1980-1981. Följaktligen har även den svenska malmcxporten fallit ytterli

gare under det gångna året. Bortfallet är dock betydligt större iin minsk

ningen i stålproduktionen och man har förutom de successivt fallande och 
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numera obefintliga leveranserna till Polen fått vidkännas andelsförluster. 

huvudsakligen i Västtyskland. Sammantaget torde exportvolymen ha 

minskat med ytterligare ca 17 % 1980-1981. Priserna som sätts i dollar 

sänktes något på de olika kvaliteterna. men under inverkan av dollarkur

sens uppgång beräknas medel exportpriset likafullt ha stigit med ca 20 % i 
svenska kronor 1980- 1981. 

Efterfrågeförsämringen tvingade LKAB att under sommaren införa 8 

veckors produktionsstopp. På detta sätt försökte man undvika en upprep

ning av 1975-1977 års kraftiga lageruppbyggnad. Denna motåtgärd sattes 

in efter det att lagren dessförinnan hade ökat under ett års tid. och för 

helåret 1981 torde därmed endast en måttlig påspädning av lagren ha ägt 

rum. Brytningen av svensk järnmalm synes preliminärt ha minskat med ca 

16% 1980-1981. 

Någon kraftig förbättring av stålkonjunkturen i Västeuropa väntas inte 

under 1982 men en icke obetydlig exportuppgång torde ändock bli möjlig. 

En viss lagerpåfyllnad hos stålverken kommer förmodligen att behövas 

och en ökad efterfrågan på mer högförädlad sintermalm kan förväntas. 

Vidare har de svenska malmsäljarna aviserat en aktivare säljpolitik. Sam

mantaget har här kalkylerats med en exportvolymökning på 14%· 1981-

1982. Exportpriserna beräknas samtidigt stiga med i genomsnitt 15%. I 

likhet med trävaror har här. enligt ett motsvarande resonemang, bedömts 

att alternativ Il för valutautvecklingen leder till att prisnivån för exporten 

av järnmalm 1982 hamnar 4 1}1:> lägre än enligt alternativ I. Järnmalmspro

duktionen kan väntas förbli oförändrad mellan helårsgenomsnitten 1981 

och 1982 under förutsättning att malmlagren under 1982 hålls i stort sett 

oförändrade. 

Försämringen av byggkonjunkturen i OECD-området medförde under 

1981 att efterfrågan på trä\'llror sjönk kraftigt. En ytterligare betydande del 
av efterfrågan föll dessutom bort på grund av lagerminskningar i de konti

nentala importörs- och förbrukarleden. En påtaglig ökning i lagerhållning

en av trävaror skedde nämligen under 1980 i Västeuropa, men lagerutveck

lingen svängde successivt under vinterhalvåret 1980/1981 under intryck av 

försvagningen på byggmarknaden. Ökningen av trävarupriserna hade re

dan tidigare upphört. och omslaget i lagcrinvesteringarna ökade pressen på 

trävarupriserna som också föll kraftigt under första halvåret 1981. Efter

hand hejdades dock köparnas lageravveckling trots fortsatt nedgång av 

byggandet i såväl Västeuropa som USA under andra halvåret 1981. Även 

fallet i trävarupriserna bromsades upp. 

Trävaruimporten till de åtta största förbrukarliinderna i Västeuropa be

räknas ha minskat med ca 20~;1:, 1980-1981, eller med omkring 4 1/2 milj. 

m3. Lagren enbart hos de kontinentala trävaruimportörerna bedöms ha 

dragits ned med ca I milj. m3 under 1981. 

Trävaruexporten från Sverige beräknas ha minskat med 12 0? i volym 

1980-1981. Framför allt var det lc:veranserna på Västeuropa som ut veck-
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lades svagt, medan exporten till bl. a. OPEC-länderna kunde höjas kraftigt. 

I genomsnitt för 1980-1981 beräknas exportpriserna ha höjts med 2,5 l)f.,. 

Devalveringen av kronan i september tycks i huvudsak tagit sig uttryck i 

en sänkning av träv":rupriserna i utländska valutor, dvs. priserna har i 

huvudsak lämnats oförändrade i svenska kronor. 

Även avsättningsläget på den inhemska marknaden försvårades ytterli

gare under 1981. som en följd av minskningen i det svenska byggandet och 

produktionsneddragningarna inom den träbearbetande industrin. Sågver

kens leveranser till inhemska köpare beriiknas ha fallit med 5 %· 1980-

1981. 

Trots den kraftigt försvagade försäljningsutvecklingen reagerade sågver

ken påtagligt långsamt med att anpassa produktionen under 1981. Trävaru

lagren tilläts i stället att snabbt öka och lagerpf1fyllnaden uppgick till I. I 

milj. m3 under första halvåret. Ett visst behov av att fylla på lagren torde 

dock ha funnits eftersom trävarulagren minskat med sammanlagt 1.5 milj. 

m3 fr. o. m. 1976. Det snabba prisfallet på trävaror gjorde produktionen av 

allt fler sågsortiment olönsam inom särskilt de större exportsågverken. 

som tvingades till kraftiga produktionsneddragningar under sommaren och 

hösten. Härigenom minskade lagren under andra halvåret 1981. Produk

tionsvolymen beräknas ha fallit med i genomsnitt 6,5 % 198011981. Sett 

över året i dess helhet beräknas trävarulagren ha fyllts på med sammanlagt 

0,7 milj. m3 1981. 

Få inslag i bedömningarna över konjunkturutvecklingen i Västeuropa 

eller Förenta staterna talar för att balansen på den internationella trävarn

marknaden kommer att återställas under 1982. Ett nödvändigt villkor för 

en bättre balans är att byggandet och därmed trävaruförbrukningen i 

främst Förenta staterna men även Västeuropa höjs påtagligt. Av stor 

betydelse hlir naturligtvis om statsmakterna i olika länder är beredda att 

stimulera byggandet. Med få undantag tycks sådana ätgärdcr. liksom un

der 1980 och 1981 komma att prioriteras lågt även 1982. lnvestcringsut

vecklingen för byggnader och bostäder väntas sålunda vända först när 

villkoren för nya lån till dessa investeringar åter hedöms som lönsamma av 

företag och konsumenter. Den totala efterfrågan på trävaror kommer där

för med stor sannolikhet hli låg under 1982. 

För de svenska sågverkens del har devalveringen av kronan i september 

skapat en prisfördel i försäljningarna att döma av utvecklingen under det 

fjärde kvartalet 1981. I den mån de svenska priserna väsentligt understiger 

konkurrenternas priser sker relativt snabbt en anpassning av konkur

rentpriserna i den mån detta är möjligt av kostnadsskiil. Prisfördelen av 

krondevalveringen kan därför successivt minska. Bedömningar i bran

schen av de traditionella konkurrentländernas kostnadsutveckling tyder 

dock på att de svenska sågverkens relativa kostnadsläge förhättrats under 

1981. Detta bedöms få stor betydelse för exportutvecklingen dit priskon

kurrensen sannolikt blir hård. Här har bedömts att trävarucxporten i 

volym ökar med 8.5t;{ 1981-1982. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 81 

I alternativet med växelkursförändringen under 1982 !dvs. alt. Il) har 

antagits att kursen på den amerikanska dollarn successivt faller med 10 % 

gentemot den svenska kronan under loppet av 1982 (se kap. 3). I ett sådant 

fall skulle de nordamerikanska exportörerna få en direkt prisfördel. Här 

har antagits att en sådan utveckling av dollarkursen inte i sin helhet 

kommer att utnyttjas av de nordamerikanska exportörerna till att pressa 

ned exportprisnivån. Skulle de nordamerikanska exportörerna (som antas 

vara prisledande) hålla samma priser i amerikanska dollar räknat. vid en 

utveckling enligt alternativ Il som i alternativ I. så skulle deras export

priser i svenska kronor räknat ligga 5 ':f lägre vid alternativ Il i genomsnitt 

för år 1982. I stället har här räknats med att exportprisnivän för trävaror 

skulle ligga 4 % lägre vid alternativ Il. 

Avsättningen på den svenska marknaden bedöms bli låg även 1982. 

Sågverken kan vidare väntas avveckla en del av den tidigare lagerpåfyllna

den och produktions volymen beräknas därmed minska med 6 a 7 q:· 1981-

1982. 

Innan vi övergår till den kortsiktiga konjunkturöversikten för massa

och pappersindustrin kan det vara av intresse att göra en tillbakablick på 

konjunkturmönstret för denna industri under sjuttiotalet och fram till det 

konjunkturläge som för närvarande råder. 

Konjunkturcykeln för så pass råvarubetonade produkter som massa och 

papper kännetecknas av att fluktuationerna på såväl volym- som prissidan 

blir betydligt kraftigare än för mer bearbetade produkter. Detta samman

hänger väsentligen med att variationerna i lagerefterfrågan är betydande 

för dessa stapelprodukter. Med en kapitalintensiv och processtyrd tekno

logi som den i särskilt massaindustrin är det vidare naturligt att företagens 

möjligheter att på kort sikt anpassa produktionen till efterfrågeutveckling

cn är mindre goda. 

Kraftiga sviingningar i lagren hos såväl förbrukare som producenter och 

kraftiga fluktuationer i priserna dominerar i stället ofta konjunkturmönst

ret. Så var speciellt fallet under det förra konjunkturbakslaget 1975. 

Under konjunkturuppgången i Förenta staterna och Västeuropa 1972 

och 1973 växte pappersefterfrågan kraftigt. Starkt bidragande till pappers

efterfrågan under dessa år var den betydande tillväxten i de totala lagerin

vcstcringarna i ekonomin. Dessa drev upp varuproduktionen och därmed 

även pappersförbrukningen inom en rad olika industribranscher långt ut

över den samtidiga tillväxten i den slutliga cftcrfrägan för konsumtion och 

fasta investeringar (se diagram 4: I). Även efterfrågan för uppbyggnad av 

själva papperslagren i olika led av ekonomin torde ha varit beaktansvärd. 

6 Riksdagt•n /981182. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Diagram 4: 1 Slutlig efterfrågan och industriproduktionen' 1972-1981 
Index 1972: I = 100. Säsongrensade kvartalsdata 
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1 Förbundsrepubliken Tyskland. Storbritannien. Frankrike. Italien. Österrike samt 
Förenta staterna. 

Källa: OECD. 

Den kraftiga ökningen i pappersefterfrågan drog fram en stark tillväxt i 

pappersproduktion i såväl Förenta staterna som Västeuropa (se diagram 

4: 2). Tillväxten var så stark att massaindustrins kapacitet ej förslog att 

förse pappersproducenterna med massa utan massaindustrins egna lager 

drogs ned kraftigt lse diagram 4: 3). 

Under senare delen av 1974 sjönk pappersefte1t'rågan utomordentligt 

snabbt och starkt i särskilt Förenta staterna men också i Västeuropa. Den 

privata konsumtionen och därmed den slutliga förbrukningen av papper 

sjönk då under inverkan av oljeprisets fyrdubbling ett halvår tidigan:. I 

första hand förklaras dock nedgången i papperscfteit'rågan av det hhftiga 

lageromslaget i sf1väl Förenta staterna som Västeuropa. Detta pressade 

ned industriproduktionen och därmed pappersförbrukningen med stor 

kraft frftn mitten av 1974. Den härigenom framtvingade nedgången i pap

persproduktiom:n kom snabbt och överraskande för massaindustrin i 

Nordamerika och Västeuropa. Den reagerade trögt på den minskade efter

frågan med en våldsam uppbyggnad av massalagren som följd. Lagerupp

byggnaden pågick sedan ända fram till Gärde k vartalct 1976. 

Konjunkturförloppet för massa- och pappersindustrin i Förenta staterna 

och Västeuropa under den andras. k. oljekrisen har varit betydligt lugnare 
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Diagram 4: 2 Pappersproduktion i EG och Förenta staterna i ton 1972-1981 
Index 1975 "" 100. Säsongrensade kvartalsdata 
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än under den första. Pappersefterfragan har dragits ned i väsentligt mindre 

utsträckning under 1980 och 1981 än under 1974 och 1975. Den privata 

konsumtionen har visserligen visat ett i stora drag likartat förlopp under de 

båda perioderna men den lagercykliska ut vecklingen har varit lugnare i 

såväl Förenta staterna som Västeuropa. Bl. a. därigenom har industrins 

totala produktionsvolym och därmed dess pappersförbrukning fallit mind

re 1980 och 1981 än 1974 och 1975. Särskilt markerad är skillnaden härvid

lag i Förenta staterna. 

Nedgången i pappersproduktionen i Förenta staterna och Västeuropa 

fram till mitten av 1981 har också varit tämligen begränsad. Likas<! har en 

endast måttlig tillväxt i massaindustrins lagerhållning kunnat noteras. 

Situationen för massa- och pappersindustrin i Nordamerika var alltsii vid 

mitten av 1981 rätt välbalanserad. Utve.:klingen av kapacitetsutnyttjandet 

i massa- och pappersindustrin ger också en bekräftelse härpå. Som framgår 

av diagram 4: 4 ligger kapacitetsutnyttjandet 1981 klart högre iin 1975. 
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Diagram 4: 3 Lager a,· a'·salumassa hos producenterna i Finland. 'llorge. Sn~rige, 
Förenta staterna samt Canada 1972-1981 
Index 1975 = 100 !Lager vid va1:ie kvartals slut) 
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Kiil!tir: lnternational l'ulp and Paper. 

För s<lviil massa- som pappersindustrin förefaller i stället kapacitetsut

nyttjandet närmast motsvara utnyttjandet 1977 eller 1978. 

Den dämpning i den ekonomiska aktiviteten som inträffade under andra 

halvåret 1980 medförde äwn att papper.1förhmk11i11RCll i flera länder på 

kontinenten mattades. Prisökningstakten på papper bromsades samtidigt 

upp och vändes i vissa fall t. o. m. i prisfall under fjärde kvartalet 1980. 

Efterfrågeavmattningen hlev dock relativt begriinsad: redan under första 

halvåret 1981 kunde åter höjda priser annonseras i Västeuropa. Till stor del 

utlöstes sannolikt dessa av de prisstegringar på pappersmassa som appre

cieringen av dollarn vftllade de kontinentala pappersproducenterna. Den 

fortlöpande f'örsiimringen av konjunkturen i Västeuropa och senare i För

enta staterna. medförde emellertid att förbrukningen efterhand sänktes 

under loppet av 1981. samtidigt som även lagerhiillningen av papper i 

köparleden torde ha minskat. 
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Diagram 4: 4 Kapacitetsutnyttjandet i Yärldcns massa- och pappersindustrier 1970-
1981 
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Efterfrågeförsvagningen blev relativt mild för de svenska bruken och 

exporten beräknas ha ökat med 2.5 c,;;. 1980-1981. Jämförs exportvolymen 

under 1981 med det konfliktfria året 1979 blev det dock en exportminsk

ning om I .3 t;f.. 

Exportpriserna beräknas ha ökat med 12 0. i genomsnitt 1980- 1981. Till 

största del synes det utrymme som skapades av kronans devalvering i 

september ha utnyttjats till att gå ner i pris räknat i utländska valutor. 

Brukens papperslager beräknas ha ökat måttligt under 1981 och växt 

mindre än under 1980. Avsättningen pft den inhemska marknaden blev 

dessutom lägre under 1981 än under 1982. Sammanlagt medförde leverans

och lagerutvecklingen att produktionen beräknas ha minskat med I % 

1980-1981. 

Förbrukningen av papper och papp i Västeuropa torde förbli ungefär 

oförändrad under första delen av 1982 och först mot slutet av året komma 

att öka mer påtagligt. Devalveringen av kronan kan dock beräknas leda till 

vissa marknadsandelsvinskr 1982. Här har bedömts att ökningen i ex

portpriserna begränsas till 121/f i svenska kronor räknat 1981-1982 och att 

pappersexporten i volym ökar med 7 %. 
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Produktionsvolymen kan väntas öka med mellan 3 och 4%1 1981-1982 

under förutsättning att lagerförändringarna vid bruken blir små. 

Den växande förbrukningen av pappersmassa i Västeuropa under första 

halvåret 1981 medförde att exporten åter vände uppåt ifrån en låg nivå från 

fjärde kvartalet 1980. Förbrukningshöjningen visade sig emellertid kort va

rig och bröts under sommaren för att vända nedåt mot slutet av 1981. 

Försvagningen i efte1frågan förstärktes av att köparnas lagerinvesteringar 

åter drogs ned under senare delen av 1981. 

Massaexporten beräknas likväl ha ökat med omkring I% i volym 1980-

1981. 

Dämpningen i efterfrågan under 1980 och 1981 har ej varit av sådan 

styrka att prisnivån för pappersmassa pressats ned. Flera försök att höja 

massapriserna i dollar gjordes under 1981. något som lyckades först i 

december 1981 då enbart den blekta massan kunde höjas med drygt 61k·. 

Trots detta beräknas exportprisnivån i svenska kronor räknat ha stigit 

18.5 % 1980-1981. Räknat i dollar beräknas prisökningen på pappers

massa ha blivit drygt 2 112 % 1980- 1981. 

Massaproduktionen har anpassats väl till leveransutvecklingen under 

såväl 1980 som 1981. I genomsnitt beräknas massaproduktionen ha blivit 

oförändrad 1980-1981. Lagerhållningen ökade under loppet av 1981. men 

lagernivån kunde totalt sett betraktas som normal vid årsskiftet 1981/1982. 

Apprecieringen av den amerikanska dollarn och devalveringen av kro

nan i september har stärkt de svenska brukens konkurrensliige gentemot 

särskilt de amerikanska producenterna. Detta kan väntas få stor betydelse 

under framför allt första halvåret 1982 då efterfrågan på pappersmassa 

bedöms ligga kvar på en låg nivå och priskonkurrensen sannolikt bli hård. 

Vid en trolig återhämtning i den amerikanska ekonomin mellan halvåren 

1982 torde konkurrenstrycket lätta på de västeuropeiska marknaderna. 

Den svenska exporten torde därför stiga påtagligt mot slutet av 1982. I 

genomsnitt bedöms exporten öka med 7 % i volym 19X 1-1982. 

Exportpriserna beräknas öka med drygt 18 t;'c. 1981- 1982, varvid en 

höjning av massapriserna i dollar förutsätts ske vid halvårsskiftet 1982. 

I likhet med för trävaror har här bedömts att alternativet Il för valuta

kursutvecklingen leder till att prisnivån för exporten av massa 1982 ham

nar 4 % lägre enligt alternativ I. 

Det kan förmodas att massaföretagen även under 1982 strävar att nära 

anpassa produktionen efter massaleveranserna. Da avsättningen på den 

inhemska marknaden beräknas bli låg 1982, skulle en produktionshöjning 

med 2-3 % vara att påräkna 1°981-1982. 

För skoRsbruket beräknas den ovan redovisade produktionsutveckling

en inom skogsindustrierna ha medfört att den totala rundvirkesförbruk

ningen minskade med 3.5 % 1980-1981 !se tabell 4: 2). Minskningen i 

rundvirkesförhrukningen var störst inom sågverksindustrin vars timmer

förbrukning sjönk med 7.5 % 1980-1981. Förbrukningen av massaved 

minskade med 1.5 %· 1980- 1981. 
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Importen av rundvirke höjdes kraftigt under 1981. och då särskilt av 

massaved, för vilken importen nära nog fördubblades 1980-1981. Totalt 

sett beräknas importen ha ökat drygt 70 % 1980-1981. eller med 2,3 milj 

m3
• Massavedsimporten beräknas ha motsvarat 19 'Y( av massaindustrins 

totala rundvirkesförbrukning 1981. 

Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för rundvirke 1980-1982 
Fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

Produktion 
sågtimmer 
massa- och boardved 
övrigt rundvirke 

Import 

Summa tillgang 

l::xpon 
Lagerförändring (I 000 khml 
Förbrukning 

sågtimmer 
massa- och boardved 
övrigt rundvirke 

Summa användning 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

I 000 khm 

1980 

47 165 
21830 
2:! 135 

3 200 
3 110 

50275 

865 
-2650 
52060 
22630 
26295 

3 135 

50275 

Förändring från föregående år, 
~-i 

1981 1982 
prel. prognos 

1.5 3.0 
-2.5 - 6,0 

5.0 11.0 
1.5 6.0 

73.5 -11.5 

6,0 1.5 

-3.0 12.5 
4865 1290 

-3.5 - 1.5 
-7.5 - 7.5 
-1.0 3.5 

2.0 3.5 

6,0 0,0 

Problem med att öka avverkningarna inom landet har medfört att expor

ten av rund virke varit låg under flera år trots god efterfrågan. 

Den sedan 1974 låga avverkningsaktiviteten i landets skogar har medfört 

att rundvirkeslagren skurits ned kraftigt under en följd av år. Under 1980 

minskade de totala rundvirkeslagren med ytterligare 2,7 milj m3. Inte 

fö1Tän mot slutet av I 980 kunde lageruttömningen bromsas upp och suc

cessivt vändas i en påfyllning under 1981. Vid årsskiftet 1981/1982 beräk

nas den totala lagerstocken ha ökat med knappt 30 %jämfört med den låga 

nivån ett år tidigare. 

Den nödvändiga påfyllningen av rundvirkeslagren har främst åstadkom

mits genom en ökad import men även genom en något höjd avverknings

verksamhet i landets skogar. För 1980-1981 beräknas den totalt avver

kade volymen ha ökat med 1,5 %. 
Den normala lagerstocken av massaved har tidigare brukat anges mot

svara omkring 6 månaders massaproduktion. Detta skulle motsvara en 

lagerstock i storleksordningen 10-11 milj m3 massaved. Vid årsskiftet 

1980/1981 motsvarade massavedslagren endast ca 2 månaders massapro

duktion men beräknas vid årsskiftet 1981/1982 ha kommit upp till knappt 3 

månaders varaktighet. Det kan förmodas att skogsindustrierna fortsätter 
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att sträva mot ökad lagerhållning av rundvirke också under 1982. även om 

normallagermålet knappast kan uppnås. 

De produktionsprognoser som redovisas i det föregående beräknas med

föra att den totala rundvirkesförbrukningen faller med 1.5 % 1981-1982. 

Skulle avverkningsvolymen kunna öka med 3 <;,( 1981-1982. skulle en 

påfyllnad av rundvirkeslagren med mellan 3 och 4 milj m 1 kunna realiseras. 

företrädesvis då på massavedssidan. Härvid har då antagits att den dyra 

importen av rundvirke dras ned med ca 10 q. 1981-1982. eller med om

kring 0.6 milj m1
. Exporten av rund virke har samtidigt bedömts komma att 

växa med 12 % 1981-1982. 

Avsättningsläget förjiirn- och stdfrerken som varit vikande sedan våren 

1980 var fortfarande mycket svagt mot slutet av 1981. Försämringen inföll 

samtidigt som det uppstod ett allmänt överutbud av stål i Västeuropa och 

handelsstålet drabbades först. Mot slutet av 1980 sjönk iiven leveranserna 

av specialstål. Försvagningen har fortgått under 1981 och exportlewran

serna av handelsfärdigt stål torde ha minskat drygt 6 '.'~· mellan helåren 

1980 och 1981. Även exporten av tackjärn och iimnen beräknas ha fallit 

betydligt. Det är framför allt leveranserna till den västeuropeiska markna

den som gått kraftigt tillbaka. medan exporten till vissa utomeuropeiska 

länder ökat något. Sammantaget torde exportvolymen ha minskat med ca 

8 <;f. 1980-1981. Normalt sett skulle en vikande efterfrågan. likt den som 

framförallt Västeuropa upplevt. resultera i en press nedåt på priserna. 

Sådana tendenser har dock EG-administrationen lyckats bryta. åtminstone 

tills vidare. Med sitt stålkrisprogram har man genom ländervisa prnduk

tionskvoter t. o. m. lyckats höja priserna. Prispåslagens storlek har dock 

varierat mycket mellan de olika stålkvaliteterna men har i allmänhet varit 

betydande. De svenska exportpriserna torde delvis som en följd av detta 

men också som en konsekvens av devalveringen ha stigit betydligt mot 

slutet av året. För helåret 1981 beräknas exportpriserna ha höjts med 

knappt 5 1/2 1:'-c·jämfört med 1980. 

Avsättningsliiget på den inhemska marknaden försiimrades först kring 

årsskiftet 1980- 1981 och marknaden har sedan dess varit klart vikande. 

Förbrukningen minskade inom framför allt byggnadsverksamheten. men 

även inom vissa verkstadsbranscher samt varven: samtidigt skars iiven 

förhrukarlagren ned. Såväl handelsstålet som specialstålet har drabbats. 

Importen drogs totalt sett ned i större omfattning än de svenska brukens 

leveranser och andelen importerat stål torde därmed ha minskat under 

1981. liksom året innan. Sk.rotimporten har däremot ökat avsevärt. Sam

mantaget sjönk importen ca 12 I/·( 1980-1981. 

Orderläget förbättrades något på exportmarknaderna under senhösten 

1981 då man noterade en ökad orderingtmg på sfaväl handelsstäl som 

specialstål. Man torde ha vissa hegränsade möjligheter att utnyttja deval

veringen för marknadsutvidgning på utomeuropeiska marknader medan 

inom framför allt EG prissättningen på stål är hårt reglerad. Scllunda torde 
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de nya växtimpulserna huvudsakligen ha kommit från marknader utanför 

EG. Även den internationella konjunkturförbättring som förväntas under 

loppet av 1982 bör få en positiv effekt på stålefterfrågan. Uppgången i 

denna blir dock måttlig, framför allt med hänsyn till att en fortsatt svag 

investeringsefterfrågan förutses. En ökning av den svenska stålexporten 

med ca 5 % räknat i volym har dock ansetts möjlig. Exportpriserna har 

antagits stiga med närmare 17 7t: 1981-1982. Den inhemska stålefterfrågan 

förutses åter komma att öka under loppet av 1982. Framför allt genom en 

förnyad ökning av verkstadsindustrins produktion samtidigt som ett om

slag till en uppbyggnad av förbrukarlagren torde ske. Stålkonsumtionen 

inom varven och byggnads verksamheten beräknas dock fortsätta att mins

ka. Importen förutses öka ca 5 % i volym 1981-1982 och skulle därmed 

fortsätta att tappa marknadsandelar till de inhemska producenterna, bl. a. 

genom tillkomsten av ett nytt valsverk. Under dessa förutsättningar väntas 

produktionen av järn och stål stiga ca ft (,'{ 1981-1982 efter ett lika stort fall 

1980-1981. 

Efterfrågeläget för l'erkstadsindustrin började försvagas under förvåren 

1980. Orderingången föll sedan markant i samband med arbetsmarknads

konflikterna. Detta gällde särskilt hemmamarknadsorderna där dock en 

viss återhämtning kom till stånd under tredje kvartalet, vilket inte var fallet 

för exportmarknadsorderingången. Den fortsatte i stället att minska. Bot

tenpunkten i kurvan för exportorderingången kom redan under fjärde 

kvartalet; en inte obetydlig ökning kom till stånd under första halvåret 

1981. Hemmaorderingången däremot föll från andra halvåret 1980 till förs

ta halvåret 1981. En viss ökning kom dock att ske under tredje kvartalet 

1981 för hemmaorderna samtidigt som exportorderingången steg ytterliga

re något. Trots fallande leveranser - särskilt på hemmamarknaden - kom 

det samlade orderflödet först under tredje kvartalet att balansera leveran

serna och orderstockarna upphörde därmed att falla. 

Exportleveranserna minskade ca 3 'k i volym räknat från andra halvåret 

1980 till första halvåret 1981. Någon större förändring av exportvolymen 

torde inte ha skett under andra halvåret varför den för hela 1981 beriiknas 

ha blivit omkring 1/2 % lägre än kontliktåret 1980. Den svaga exportut

vecklingen var främst en följd av vikande efterfrågan inom OECD-områ

det, samtidigt som den svenska verkstadsindustrin fram till devalveringen 

under hösten förlorade konkurrenskraft genom stigande relativpriser. Im

porten till OPEC-länderna och övriga utvecklingsländer var däremot klart 

livligare än till OECD-länderna och på dessa marknader beräknas inte 

några marknadsandelsförluster ha uppstått under 1981. 

Den inhemska efterfrågan av verkstadsprodukter var särskilt under förs

ta halvåret klart vikande. För hela 1981 beräknas denna <exkl lager) ha 

blivit ca 2 % lägre än 1980. Det var särskilt den privata konsumtionen av 

verkstadsprodukter - inte minst bilar - men också maskininvesteringarna 

som minskade. Därtill föll också leveranserna av insatsvaror till övrig 
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Tabell 4: 3 t'örsörjningsbalans för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1980-1982 
1975 års producentpriser 

Milj. kr. Förändring från forcgäende år. 
~-<· 

1980 1981 1982 
prcl. prognos 

Produktion 49430 -2.1 5.3 
Import 30846 -6.5 4.0 

Summa tillg;ing 80276 -3,8 4,8 

Offentlig konsumtion 3974 1.9 -\,\ 
Privat konsumtion 7015 -3.3 -1.0 
Investeringar 19322 -2.8 -0.4 
Export 37 320 -0.5 8.5 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.) I 132 -1121 503 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr. l 314 - 679 352 
Varuinsats 11 199 -3.2 -0.9 

industri 3 684 -4.9 1,5 
byggnadsverksamhet 5606 -3.2 -:u 
övriga sekrorer 1909 -0,\ 0.6 

Summa användning 80276 -3,8 4,8 

K äl/a: Konjunkturinstitutet. 

industri och till byggnadsverksamheten. Till försvaret och i någon mån till 

kommunerna torde dock en ökning skett. Ett starkt negativt bidrag till 

eflerfrågeutvecklingen kom dessutom från lagercykeln. Den markanta 

uppbyggnaden av industrins lager av verkstadsprodukter under 1980 däm

pades under första halvåret 1981 för alt under andra halvåret slå om till en 

neddragning av lagren. Lageravvecklingen var koncentrerad till insats

varor och varor i arbete medan färdigvarulagren ännu steg. Också inom 

handeln skedde en betydande lageravveckling. Importen av verkstadspro

dukter drogs kraftigt ned: en minskning med ca 6 1/2 % beräknas ha skett 

av importvolymen från 1980 till 1981 avspeglande att fallet i efterfrågan 

kom från produktområden med högt importinnehåll. Den inhemska verk

stadsproduktionen såsom den mäts i produktionsvolymindex ser ut att ha 

stannat vid en minskning om ca I /2 % 1980- 1981. Som framgår av försörj

ningsbalansen pekar denna med den ovan beskrivna efterfråge- och lager

utvecklingen på att en något större minskning skall ha skett. 

För 1982 emotses, som närmare framgår av kapitel 3, ell omslag till 

marknadstillväxt för bearbetade varor komma till stånd. Utnyttjar företa

gen devalveringen till den sänkning av det relativa exportpriset som be

skrivs i kapitel 3 uppnås en väsentlig förbättring av de svenska företagens 

säljförmåga. För verkstadsprodukterna har under dessa omständigheter en 

ökning av exportvolymen med drygt 8 % 1981-1982 vid en ökning av 

exportpriserna på drygt 9 9c ansetts sannolik. I värde skulle således en 

ökning på drygt 18 % komma till stånd. För en sådan utveckling finns föga 
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stöd i statistiska centralbyråns i oktober insamlade exportenkät. Den visar 

på en värdeökning 1981- 1982 för verkstadsprodukter med blott 9 % och 

en tänkt prisökning på ca 8 '}i:·. Den volymökning som kan framräknas ur 

dessa tal skulle således stanna vid ca 1 ~'i·. Än mer förbryllande är att 

enkäten, som insamlades i oktober. i stort sett ger samma resultat som den 

som insamlades i augusti, dvs. före devalveringen av den svenska kronan. 

Augustienkätens värdeökning var t. o. m. en procentenhet högre medan 

prisprognosen var en halv procentenhet lägre. Den implicita volymföriind

ringen 1981-1982 var således i augustienkäten ca 2 1/2 1fr. Någon större 

förändring från augusti till oktober av företagens bedömning av marknads

situationen. dvs. hur den totala eftc1trågan på verkstadsprodukter utom

lands kommer att utvecklas skedde inte heller. Slutsatsen måste därför bli 

att devalveringen inte beaktats i nämnvärd grad i den senaste enkäten. 

Den inhemska efterfrågan på verkstadsprodukter beräknas sjunka ytter

ligare något från 1981till1982. Både vad gäller efterfrågan för konsumtion 

(privat och offentlig) och maskininvestcringar väntas en minskning liksom 

för förbrukning av insatsvaror till byggnadsverksamheten. En viss ökning 

av förbrukningen av vcrkstadsprodukter inom industrin kan dock påräknas 

genom uppdragningar av industriproduktionen. Vad gäller industrins lager 

av verkstadsprodukter kan en viss ökning av lagren av varor i arbek 

komma att ske medan förändringarna av både insatsvaror och färdigvaror 

torde bli små. Handelns lager av verkstadsprodukter beräknas inte heller 

ändras nämnvärt 1982. Totala efterfrågan på verkstadsprodukter skulle 

därmed komma att öka knappt 5 % 1981-1982, vilket främst kan hänföras 

till exportutvecklingen och i någon mån till omslaget i lagercykeln till en 

viss lageruppbyggnad under 1982. Fördyrande! av importvarorna genom 

växelkursförändringen förutsätts klart öka verkstadsindustrins konkur

renskraft också på hemmamarknaden: importens tillväxt beräknas stanna 
vid ca 4 % räknat i volym. De svenska vcrkstadsföretagen skulle därige

nom kunna öka produktionen ca 5 ';Yf. 1981-1982. 

Industribranscherna inom ih-rigsektorn 1 producerar huvudsakligen fär

digvaror vilka till övervägande delen avsätts på den inhemska marknaden. 

I huvudsak utgör produkterna konsumtionsvaror eller halvfabrikat som 

förädlas vidare i andra industribranscher eller används i byggnadsverk

samhcten. 

1 Sektorn omfattar livsmedelsindustri inkl dryckesvaru- och tobaksindustri (SN! 
31). textil-, beklädnads-. läder- och lädervaruindustri tSNI :r!l. trähus- och bygg
nadssnickeriindustri, möbelindustri samt övrig trävaruindustri utom s[1gverk !SNI 
33 ex kl 33111 ). triiliberplattindustri (SNI 34113 ). pappers- och pappförpackningsin
dustri !SNI 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 3419), grafisk industri 
ISNI 342). kemisk industri. gummivaru-. plast- och plastvaruindustri (SNI 351. 352. 
355. 356).jord- och stcnvaruindustri (SNI 36) samt annan tillverkningsindustri (SN! 
39). 
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Den svenska exporten av övrigvaror sjönk markant under andra kvarta

let 1980. dock till största delen heroende på arhetsmarknadskontlikten. 

Under tredje kvartalet torde ett partiellt återtagande av de exportleveran

ser som försenades till följd av konllikten ha kommit till stånd. En wag 

marknadsutveckling och fortsatta andelsförluster under andra halvåret 

medförde emellertid att exportvolymen av övrigvaror hlcv i stort sett 

oförändrad mellan helårsgenomsnitten 1979 och 1980. De svenska tillver

karna av övrigvaror beräknas även under 1980 ha höjt sina exportpriser 

något relativt till konkurrenterna och exportpriserna steg drygt 12 (;( 

1979-1980. Även den inhemska erterfri\gan utvecklades svagt och den 

slutliga förbrukningen av övrigvaror blev i stort sett oförändrad främst 

beroende på att den privata konsumtionen stagnerade. Aven den offentliga 

konsumtionen utvecklades svagt. medan däremot förbrukningen av övrig

varor inom tillverkningsindustrin och byggnadsverksamheten ökade i 

måttlig omfattning. Övrigsektorns färdigvarulager byggdes upp i betydan

de omfattning medan däremot handelslagren steg i betydligt mindre om

fattning under 1980 än 1979. Importvolymen sjönk niirmare I '.+ mellan 

helåren 1979 och 1980 alltmedan importpriserna steg ca 11 '-!(.under samma 

period. Produktionen inom övrigsektorn sjönk med närmare 2 1/2 '-:'c 

1979-1980. 

Avsättningsläget för övrigvaror försämrades ytterligare under 1981 bero

ende på försvagningen av den inhemska efteri"ril.gan. Även exportefterfrä-

Tabell 4: 4 Försörjningsbalans för iivrig industrisektor 1980-1982 

1975 års producentpriser 

Milj. kr. Föriindring från föregående år. 
'1· 

1980 1981 19K2 
prel. prognos 

Produktion 1 55 590 -0.8 2.3 
Import 27 760 -6.5 1.0 

Summa tillgång 83350 -2.7 1,9 

Offentlig konsumtion 6 310 2,0 -0.I 
Privat konsumtion 33 370 -2.3 -2.0 
Investeringar 960 -2.8 -0.4 
Export 16670 1.9 9.4 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.l 620 -990 355 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.l 240 -570 190 
Varuinsats 25 180 -1.4 0.2 

industri 61 IO -1.:! 4.3 
byggnads verksamhet 8 750 -3,:! -2.o 
övriga sektorer 10320 0.0 0.5 

Summa användning 83350 -2,7 1,9 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker friin statistiska 
centralbyriins årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Fiirsörjningsbalansens 
produktionsförändring för prognosperioden korrigeras därför i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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gan från främst Västeuropa var svag under första halvåret 1981. En viss 

marknadstillväxt under andra halvåret har medfört att exporten av övrig

varor har stigit något under denna period jämfört med första halvåret. 

Sammantaget torde exportvolymen ha stigit drygt 1 1/2 % 1980-1981. Den 

inhemska slutliga efterfrågan på övrigvaror beräknas ha sjunkit betydligt 

1981 jämfört med 1980. huvudsakligen till följd av att den privata konsum

tionen minskade. Även tillverkningsindustrins och byggnadsverksamhe

tens vikande produktionsutveckling medförde ett minskat behov av övrig

varor. Dessutom upphörde redan kring årsskiftet övrigsektorns uppbygg

nad av egna färdigvarulager och under återstoden av året har en successiv 

neddragning ägt rum vilket givit upphov till ett betydande negativt lager

omslag. Även handelns lager av övrigvaror sjönk under 1980 och bidrog 

sålunda till ett påtagligt efterfrågebortfall. Den svaga inhemska efterfrå

geutvecklingen medförde att även importen av övrigvaror ~jönk kraftigt 

framför allt under årets första hiilft och för helåret 1981 torde importvoly

men ha minskat med ca 6 1/2 %jämfört med 1980. Inte blott importen utan 

även produktionen sjönk påtagligt under första halvåret och för helåret 

1981 indikerar preliminära beräkningar att produktionen dragits ned med 

ca 3 1/2 % jämfört med 1980. 

Efterfrågeläget för övrigsektorn förutses förbättras något under 1982. 

främst till följd av gynnsammare avsättningsmöjligheter utomlands. Som 

en följd av devalveringen samt en ökad tillväxttakt i de västeuropeiska 

ekonomierna väntas exportvolymen öka med ca 10 t;f 1981-1982. Den 

inhemska efterfrågan däremot kommer även under det kommande året att 

utvecklas svagt. eftersom den privata konsumtionen beräknas minska 

ytterligare. Den offentliga konsumtionen väntas bli i stort sett oförändrad. 

Tillverkningsindustrins beräknade produktionsökning kommer att medföra 

en ökad efterfrågan på övrigvaror i form av insatsleveranser medan leve

ranserna till byggnadsverksamheten fortsätter att minska. Ökningen av 

andelen importvaror i försörjningen av övrigvaror beräknas komma att 

dämpas 1981-1982. som en följd av den fördyring av importvaror som 

devalveringen medfört. Importvolymökningen beriiknas stanna vid ca I %· 

1981-1982. Utrymmet för inhemsk produktionstillväxt väntas därmed 

uppgå till 2 1/2 %. 

4.3 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Som redovisas i kapitel I beräknas bruttonationalprodukten mätt från 

användningssidan ha minskat med 0.81/~· mellan 1980 och 1981. BNP be

räknad från produktionssidan ger en minskning med 0.1 r;.;.. 0.3 % av skill

naden förklaras av att användningssidan ej korrigerats för arets längd ( 1980 

var skottår). Resterande skillnad beror på ·att nationalräkenskaperna från 

produktionssidan troligen överskattat produktionsutvecklingen i fr;imst 

vissa tjänstebranscher när efte1frågan är svag. Den avtagande produk

tionen förklaras av att främst investeringsefteti'rågan men också den pri-
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vata konsumtionen minskade kraftigt. Varuexportens volymökning 1980-

1981 uppskatta~ till 0.3 % medan importen beräknas ha minskat med 6,5 '/(·. 

Förändringen i utrikeshandelssektorn gav därmed ett positivt bidrag till 

BNP på 2.0% samtidigt som den inhemska efterfrågan drog ned BNP med 

2.8%:. 

Preliminära beräkningar av produktionsutvecklingen inom olika närings

grenar 1981 och prognoser för 1982 redovisas i nedanstående tablå. Be

dömningarna grundar sig på ekonomidepartementets prognoser för den 

internationella och den inhemska utvecklingen. På vissa punkter innebär 

dessa en avvikelse från konjunkturinstitutets prognoser. Motiven för dessa 

avvikelser har närmare redovisats i kapitel I. 

Produktionen inom jordbruket beräknas enligt statens jordbruksnämnd 

ha ökat med 0.2 C.,b i volym mellan 1980 och 1981. Animalieproduktionen, 

dvs. produktion av kött, mjölk, ägg m. m. ökade med 0,3 %.·medan vegeta

bilieproduktioncn (potatis och sockerbetor. spannmål. olje- och köks

växter) var oförändrad. Under 1982 väntas både vegetabilieproduktionen 

och animalieproduktionen öka med runt 2 S·I-. 

Skogsbrukets bidrag till BNP 1981 uppskattas till 2.0%. Skogsindustrins 

råvarusituation var besvärlig under 1979 och 1980. Produktionen i skogs

bruket ökade med I % 1981 och väntas öka något kraftigare 1982 enligt 

prognoser från skogsstyrclsen. 

Preliminära beräkningar visar att den totala i11d11striproduktio11c11 sjönk 

med drygt 2 112 <;'{ 1980-1981. Produktionsminskningen var speciellt kraf

tig inom järnmalrnsgruvorna. raffinaderierna. varven. sf1gverken och stal

verken. Kalkylerna för 1982 innebär en ökning för hela industrin med ca 

3.5 %., Ökningen förutses för praktiskt taget samtliga delbranscher. endast 

sflgverken och varven väntas fortsätta alt dra ned sin produktion. 

Prognosen för energisektorn bygger på bedömningar som gjorts av sta

tens industriverk. Elproduktionen ökade kraftigt 1981. med 4 1/2 TWh. Tre 

nya kärnkraftverk togs i drift under året. De nio hittills färdiga aggregaten 

svarade för 35 S·(-. av eltillförseln och vattenkraften för nära 60 <.;;. Den 

oljebaserade kraften och importen av el fungerar nu i stor utsträckning som 

reservkraft. Från att ha varit nettoimportörer av el har Sverige nu ett 

exportöverskott på ca 3 TWh 1981 till ett viirde av 500 milj. kr. Tillsam

mans med den minskande oljeimporten för elproduktion och övergång fr{m 

importerad olja till el i både industri och hushällssektorn har handclsbalan

sen påverkats positivt med omkring 2 miljarder kr. p. g. a. det hättre 

elförsörjningsliiget 1981. Övergången från oljebaserad elproduktion till 

kiirnkraftsbascrad höjer också förädlingsvtirdet mycket kraftigt. för hela 

energisektorn nära 18% 1981. 

Elanvändningen inom landet ökade 1981 trots den sjunkande aktiviteten 

och bättre temperaturförhållanden genom övcrgi\ngen frun olja till cl. 

Denna övergång till el väntas fortsätta 198:!. d{1 ocksa den ökande industri

ella aktiviteten v~intas höja den inhemska förbrukningen. Ökningen i elpro

duktionen begränsas något av problem vid ett av kiirnkraftsaggregatcn. 
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Fjärrvärmeproduktionen beräknas ha minskat svagt 1981 p. g. a. att 1981 

var betydligt varmare än 1980, men väntas öka trendmässigt 1982. 

Produktionen inom byggnadsl'erksamheten sjönk med drygt 3 % 1981 

och väntas 1982 minska med ytterligare 3 %·.Investeringar i nya permanen

ta bostäder sjönk med nära 11 % 1981 och beräknas falla med drygt 141:·(. 

1982. Ännu mer dramatiskt fall har skett inom fritidshussektorn. Samtidigt 

ökade dock ombyggnad, reparation och underhåll av bostäder med 4 resp. 

5% 1981 och för 1982 väntas fortsatta ökningar med 2 112 resp. 5 1/21/L 

Även näringslivets och de offentliga myndigheternas byggande minskade 

kraftigt 1981 och beräknas fortsätta sjunka i något svagare takt 1982. 

Pril'ata (jänstesektorn minskade sin produktion 1981 nftgot till följd av 

den svaga privata konsumtionen. den låga investeringsverksamhelen och 

avtagande industriproduktion. Under loppet av 1982 stimuleras bl. a. 

transportsektorn och olika konsultbranscher av den stigande industriella 

aktiviteten medan detaljhandel m. m. hålls tillbaka av sjunkande privat 

konsumtion. Totalt beräknas sektorns produktion minska svagt 1982jäm

fört med 1981. 

Ökningen av den oj.fentliga {iiinstcprod11ktionen 1980-1981 uppskattas 

till 2 %. Medan landstings- och primiirkommunerna ökade med drygt 3 % 

minskade statens produktion med I (.?( i volym. l kapitel 9 ges en detaljerad 

beskrivning av den väntade utvecklingen inom den offentliga sektorn. 

Sllmmantaget tyder dessa kalkyler på att produktionen inom den offentliga 

sektorn ökar med drygt I% 1982. Staten väntas fortsätta sin minskning 

med över I%, samtidigt som kommunerna fortsätter att öka med omkring 

2 %, högre för landsting och lägre för primärkommunerna. 

Mot bakgrund av ovan redovisade prognoser för olika näringsgrenar 

skulle BNP öka med 1C/c1982. 

Jordbruk 
Skogsbruk 
Gruvor och tillverkning,;-

industri 
El-. gas-. vatten- och 

värmeverk 
Hyggnadsverksamhet 

Summa varu- och kraftproduktion 

Privata ljämtcr 
Offentliga tjänster 

Summa tjiinskprnduktion 

Total produktion 

Total produktion 
frän anviindnings
sidan 

Andel av 
total pru-
duktion. C.( 
1981 

~.5 

2.0 

26.8 

.1.1 
7.7 

42.0 

.~6.1 

21.9 

58.ll 

100 

Pr0<.:entuc·ll fiiriindrin!! 
i produktionsvnlymen 

1'!81 1982 

1.0 2 . .:' 
1.0 2.0 

-2.h .1.5 

17.h 2.0 
-.~.4 -2.9 

-I .I 2.1 

-ll.1 -0.2 
1.0 1.2 

0,7 tU 

-0.1 1.0 

-0,8 1,0 
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5 Arbetsmarknaden 

5.l Läget på arbetsmarknaden under 1981 

Sammanj{1 t tning 

Läget på arbetsmarknaden försvagades successivt umkr 1981. Arbets

lösheten. som minskat under 1979 och 1980 har 1981 åter ökat. I november 

1981var128000 personer arbetslösa. motsvarande 3.0'!( av arbetskrafh:n. 

I november 1980 var motsvarande tal 96000 personer eller 2.2'T. Ung

domsarbctslöshcten har ökat siirskilt kraftigt. 

Bakom den ökade arbetslösheten ligger flera faktorer. Industrisyssel

sättningen minskade åter efter en kort tids ökning under I 980. sysselsätt

ningen inom den stora privata tjänstesektorn minskar. Den kommunala 

sektorn har fortsatt att expandera i snabb takt. ca 35 000 personer. medan 

den statliga har minskat något. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna minskade i omfattning jiimfört 

med 1980, men fick en betydande uppgång mot {irets slut. Arbetsmark

nadsutbildningen låg under hela året på en lägre nivå iin under 1980. 

Beredskapsarbetena däremot ökade i omfattning under loppet av ftret och 

omfattade mot slutet av året betydligt fler person1.:r än ett år tidigare. 

Ar/Jetskrafts11t />11d 

Utbudet av arbetskraft bestiims av den inhemska befolkningsutveckling

en. in- och utvandringen samt utvecklingen av förvärvsfrekvensen hos 

olika befolkningsgrupper. Med förviirvsfrekvens avses andelen av en be

folkningskategori som tillhör arbetskraften, antingen som sysselsatt eller 

som arbetslös. Förändringar i förvärvsfr1.:kvensen iir normalt den mest 

betydelsefulla faktorn för arbetskraftsutbudets utveckling. Under senare 

år har nämligen folkökningen närmast stagnerat. Under 19XO ökade folk

mängden med ca 14000 personer. varav huvuddelen hiinför sig till en 

nettoinvandring om ca 10 000 personer. Under 198 l har nettoinvandringen 

legat på en lägre nivå. ca 2 500 personer. Folkmiingden beriiknas ha ökat 

med endast ca 5 000 personer. Befolkningen i iildern 16- 74 ilr har dock 

ökat betydligt mer. de årsklasser som nu tillkommer iir avsevärt större iin 

normalt. 

1979 1980 1981 

Ökning av arhetskraften i 
tusental personer 47 .'il J.'i 

därav tillskott genom 
befolkningsökning I~ ~I 16 
ökad förvärvsfrek vens 3.'i JO 19 
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Utvecklingen av förvärvsfrekvensen i olika åldersgrupper redovisas i 

tabell 5: I. Totalt ökade förvärvsfrekvensen med 0.3 procentenheter mellan 

tredje kvartalen 1980 och 1981, vilket är en lägre ökningstakt än vad som 

varit vanligt under 1970-talet. Hela ökningen utgörs av ett ökat kvinnligt 

deltagande i arbetslivet. medan männens förvärvsfrekvens minskade !dia

gram 5: !). 

Tabell 5: I Relativa arbetskraftstal tredje kvartalet 1970, 1977-1981 

1970 1977 1978 1979 

Män 89,9 79.5 79,5 79,5 
därav: 16-24 år 72,5 77.3 77.3 77.3 

25-54 år 95.0 95.7 95.6 95,5 
55-74 år 63.0 50.4 50.2 50,5 

Kvinnor 53,2 61.8 63,2 64.2 
därav: 16-24 år 63.6 72,3 73,4 74.9 

25-54 år 63,6 77.4 79.3 81.7 
55- 74 år 28,9 30.2 30,9 30.4 

Samtliga 67,5 70,7 71,3 71,9 

Kii//a: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 5: I Relativa arbetskraftstal 1975-1981 

MÄN 

80 --- ..... -, ..... _ 
----------------~---

TOTALT 

KVINNOR ... -_., --- ... -__ ... 
__ ... 

... -
60 ------_-.. -... -, --+--,,-~, -- - 4---+---+-------t---+----l 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Kiilla: Statistiska centralbyrån. 

7 Riksdaf?en 1981182. I sam/. Nr. 100. Bilaga 1.1 

1980 

79,3 
76,I 
95,8 
49,8 

65.5 
75.3 
83, l 
30,8 

72,4 

1981 

78.5 
74,7 
95,2 
48,8 

66,9 
74,8 
85,I 
32,0 

72,7 
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Ökningen av antalet personer i arbetskraften illustreras i diagram 5:2. 

Under tredje kvartalet 1981 var antalet personer i arbt:tskraften 35 000 fler 

än under motsvarande kvartal 1980. Ökningen berodde till ungefär lika 

delar på befolkningsutvecklingen och den ökade förvärvsfrekvensen. To

talt ökade antalet personer i arbetskraften. eller utbudet av arbetskraft. 

med 0.8 % under 1981. 

Diagram 5: 2 Arbetskraft och sysselsättning 1975-1981 

4,4 

1975 1976 1977 1978 1979 

Anm. För april 1980 saknas uppgifter p. g. a. konflikten. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska .:cntralhydn. 

1980 1981 

Arbetskraftsutbudet i timmar beräknas under 1981 ha ökat med O. 7 l.>c. 
vilket är en snabbare ökningstakt än 1980. Skillnaden förklaras av storkon

flikten på arbetsmarknaden våren 1980. vilket minskade timutbudet med 

0.5% 1980. 

Andra faktorer som förklarar att utbudet av arbetskraft uttryckt i antal 

timmar ökar längsammare än utbudet i antal personer är ökad långtidsfrån

varo på grund av sjukdom. värnplikt. studier mm och den ökade andelen 

kvinnor i arbetskraften. Eftersom kvinnorna har kortare medclarbetstid än 

männen innebär den ökade andelen kvinnor i arbetskraften att medelar

betstiden minskas med 0,2t;·(- 1981. 
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A rhe tsk rqfi .1 l1t er.frågan 

Som mått på arbetskraftscfterfrågans utveckling kan man använda sys

selsättningsutvecklingcn som visar den efterfrägan som kunnat realiseras. 

Andra indikatorer på efterfrågan kan också användas såsom statistiken 

över nyanmälda och kvarstående lediga platser hos arbetsförmedlingarna 

samt andelen företag som uppgivit brist pil olika kategorier arbetskraft i 

konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar. 1 den mån 

dessa mätt på efterfrågan avviker från sysselsättningen tyder de på olika 

slag av obalanser på arbetsmarknaden. 

Den totala sysselsättningen uppgick under tredje kvartalet 1981 till 4.3 

milj personer. Sysselsättningen ökade med 6000 personer jämfört med 

motsvarande period 1980. Antalet sysselsatta kvinnor fortsatte att öka i 

samma omfattning som under de fem senaste åren. 41 000 personer. medan 

männens sysselsättning minskade med 35 000 personer. 

Tabcll 5: 2 Syssclsättningsutvecklingen enligt AKU 1977-1981 
Medeltal sysselsatta, 1 000-tal 

1977 1978 1979 1980 1 1980 1981 
1-3 kv 1-3 kv 

Sysselsatta 4099 4115 4180 4230 4236 4237 
män 2314 2297 2 315 2 327 2 336 2295 
kvinnor I 785 1818 1865 1903 1900 1942 

Heltidssysselsatta 
(mer än 35 tim/v) 3191 3 152 3169 3 186 3 197 3 160 

Deltidssvsselsatta 
(20- 34 tim/v) 659 710 766 786 802 809 

Deltidssysselsatta 
(1-19 tim/v) 249 253 245 258 237 268 

1 Årsmedeltalen för 1980 har beräknats med uppskattade värden för april 1980. 

Kiilla: Statistiska centralbyrån. 

Antalet heltidsarbetande minskade mellan tredje kvartalen 1980 och 

1981 med 17000 personer. de deltidsarbetandes antal ökade således med 

23 000 personer. 45 % av de sysselsatta kvinnorna arbetade deltid under 

tredje kvartalet 1981. bland männen endast 6 r;-r.. 85 % av de deltidsarbetan
de var kvinnor. 

Sysselsättningsutvecklingen fördelad ptt näringsgrenar framgår av tabell 

5:3. 

Sysselsättningen inom industrin nådde en topp under tredje kvartalet 

1980 och har sedan dess minskat. Under tredje kvartalet 1981 var industri

sysselsättningen drygt 30000 personer mindre än under motsvarande kvar
tal 1980. 

Antalet sysselsatta inom byggnadsverksamheten fortsatte att öka under 

1981. sysselsättningen i denna sektor ökade mellan tredje kvartalen ltJ80 

och 1981 med närmare 10 000 personer. 

Den priv;ita tjiinstesektorn är den sysselsättningsmässigt största sek-



Prop. 1981/82: 100 100 

Tabell 5: 3 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1979-1981 

1980 Procentuell förändring 
Antal 
syssel- 1979-1980 1-3 kv 1980-
satta. 1-3 kv 1981 
I 000-tal 

Antal Antal Antal Antal 
syssel- arbets- syssel- arbets-
satta timmar satta timmar 

Jordbruk och fiske 177 -2,9 -4,6 -0.5 1.2 
Skogsbruk 56 -0,5 -2,8 -7,3 -I.I 
Gruvor och tillverk-
ningsindustri 979 -0,2 -1.2 -2,3 -2.9 
El-. gas-, vatten-
och värmeverk ~") 0 -0,9 -0.6 -4.6 
Byggnads verksamhet 316 2.5 1.6 1.7 2,3 

Privata tjänster 1 1394 0.4 -0,5 -1.0 -2.2 

Staten 318 0.9 0,9 -0.6 -2.0 
Kommuner 981 5.0 3.9 3.5 2.4 

Summa 4253 1,3 0.2 -0,l -1,0 
Korrigeringspost 2 -19 

Totalt 4234 l,l 0.2 0,4 -0,4 

1 Handel, restaurang- och hotellrörelse. samfärdsel. bank- och försäkringsinstitut, 
fastighetsförvaltning mm. 
2 Den totala sysselsättningsutvecklingen fäs från arbetskraftsundersökningarna kor
rigerade för kalendariska effekter mm för att överensstämma med nationalräkt!n
skapernas definitioner. På senare år har det förelegat en ganska stor diskrepans 
mellan sysselsättningen summerad över de olika näringsgrenarna och arbetskrafts
undcrsökningarna. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

torn. Dess sysselsättning minskade under 1981. under tredje kvartalet var 

drygt 15 000 personer färre sysselsatta i denna sektor jämfört med tredje 

kvartalet 1980. 

Den kommunala sysselsättningen fortsatte att öka i snabb takt under 

1981. Den genomsnittliga syssclsättningsökningen under de tre första kvar

talen uppgick till ca 35 000 personer. Sysselsättningen i den statliga sektorn 

var under de tre första kvartalen 1981 något lägre än under motsvarande 

period 1980. Omkring hälften av minskningen förklaras av färre värnplik

tiga. 

Analysen av statistiken över antalet nyanmälda lediga platser försvåras 

av den anmälningsplikt som successivt införts i olika delar av landet. 

Enligt beräkningar gjorda av AMS har denna anmiilningsplikt medfört att 

antalet till arbetsförmedlingarna lediga platser ökat med ca 30 C.+. 

Den nedgång i antalet nyanmälda lediga platser som inleddes under 

sommaren 1980 fortsatte under 1981. Under tredje kvartalet 1981 nyan

mäldes 37 000 lediga platser till arbt:tsförmedlingarna, vilket är den lägsta 

siffra som uppmätts. Nedgången jämfört med tredje kvartalet 1980 kan. 

efter korrigering för den utökade anmälningsplikten, beräknas till närmare 

40C.f. 
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I diagram 5:3 redovisas utvecklingen av antalet kvarstående lediga 

platser totalt och för fyra delsektorer. Antalet kvarstående lediga platser 

ger en indikation på den icke tillgodosedda efterfrågan på arbetskraft. 

Diagram 5: 3 Vid arbetsförmedlingarna kvarstående lediga platser 1975-1981 
Tusental. Säsongrensade månadsdata. Log skala 

Byggnadsverksamhet 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Anm. Delbranscherna summerar sig inte till totalen då vissa branscher uteslutits. 
KmTigcring för den utvidgade anmälningsplikten har ej gjorts. 
Kiillor: Arbetsmarknadsstyrelscn och konjunkturinstitutet. 

Även antalet kvarstäcnde lediga platser har minskat kraftigt sedan mit

ten av 1980. De uppgick under tredje kvartalet 1981 till 19 000. Jämförelser 

med tidigare år försvåras även här pga ändringar i det statistiska materi

alet. men minskningen i förhållande till tr~djc kvartalet 1980 är betydande. 

Särskilt påtaglig är minskningen för tillverkningsindustrin och byggnads
verksamheten. 
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I tabell 5:4 redovisas bristen på yrkesarbetare inom olika branscher 

enligt konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar. Enligt 

dessa undersökningar har andelen industriföretag som uppgivit brist på 

yrkesarbetare minskat sedan slutet av 1980, från 51 % tredje kvartalet 1980 

till 18% tredje kvartalet 1981. 

Tabell 5: 4 Andelen företag som uppgivit brist på arbetskraft 1980-1981 
Procentuell andel ja-svar 

1980 1981 

I kv 2 kv 3 kv 4 kv I kv 2 kv 3 kv 

Brist på yrkesarbetare 
Totala industrin 43 48 51 40 29 22 18 
Trävaruindustrin 47 43 39 27 17 12 10 
Massa-. pappers- och 
grafisk industri 23 30 31 25 12 10 9 
Järn-. stål- och 
metallverk 38 47 51 39 23 14 10 
Verkstadsindustri 50 56 63 53 39 31 21 
Varvsindustri 53 78 79 79 76 45 77 

Bri.l't på b.1·1:1:11ads- och 
a11/iigg11i11gsarbetare 
Betongarbetare 45 58 60 28 6 5 8 
Träarbetare 68 75 66 43 8 6 I 
Murare 34 61 48 Il 4 3 2 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

Bristen på byggnadsarbetare har minskat särskilt starkt. Således mins

kade andelen företag som uppgav brist på triiarbetare mellan tredje kvarta

len 1980 och 1981 från 66 till I r.-~. 

Arhetsliishet och arhetsmarknadspo/itik 

Den ökning av arbetslösheten som inleddes under senare delen av 1980 

fortsatte under 1981. Antalet arbetslösa enligt arbctskraftsundersökning

arna uppgick under tredje kvartalet 1981 till 116000 personer, en ökning 

med närmare 30000jämfört med motsvarande period föregående år (tabell 

5:5). Antalet arbetslösa i procent av arbetskraften ökade under samma tid 

från 2.0 till 2,6%. Ökningen var särskilt påtaglig bland miinnen, vilka 

uppvisade en arbetslöshet på 2,31/( under tredje kvartalet 1981, jämfört 

med 1,5% ett år tidigare. 

Även statistiken över antalet arbetslösa kassamedlemmar visar en likar

tad bild, en betydande ökning har ägt rum under loppet av 1981. Mellan 

tredje kvartalen 1980 och 1981 ökade kassaarbetslösheten från 40000 till 

närmare 60000 personer. eller från I J till 1,9%. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har minskat nfigot i omfattning 
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Tabell 5: 5 Arbetslösheten 1979-1981 
Års- och kvartalsmedeltal, I 000-tal ( 16- 74 år) 

1979 1980 1980 1981 

I kv 2 kv 3 kv 4 kv I kv 2 kv 3 kv 

Arbetslösa, totalt 88 84 84 76 87 91 101 85 116 
16-24 år 35 35 30 34 40 37 36 30 53 
25-54 år 40 39 42 32 38 43 52 41 51 
55-74 år 13 10 12 10 9 Il 14 14 Il 

Storstadslän 26 24 26 22 • 25 25 27 24 32 
Skogslän 26 26 26 23 24 30 33 27 33 
Övriga län 36 34 32 31 38 36 41 34 51 

Medelantal veckor i 
arbetslöshet 17 16 16 16 15 15 16 19 15 

Relatim arbetslös-
hets/al (arbetslösa 
i pron'nl a1· arbets-
kra.fienJ 
Totalt 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 2,1 2,4 2,0 2.6 

16-24 år 4.9 5,0 4.4 4,7 5.3 5,5 5,4 4.6 7.0 
25-54 år 1.4 1,3 1,5 I.I 1,3 1.5 1.8 1.4 1.8 
55-74 år 1.8 1.4 1,6 1,3 1.2 1.6 1.8 1.9 1.6 

Män 1.8 1.7 1.8 1.5 1,5 1.8 2,3 2.0 2.3 
Kvinnor 2.3 2.3 2.1 2.0 2,5 2,5 2,4 2.0 3.0 

Anm. Årsmedeltal för 1980 och kvartalsmedeltal för 2 kv 1980 har beräknats med uppskattade värden för april 
1980. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 5: 4 Arbetslösa enligt AKlJ, arbetslösa kassamedlemmar och kvarstående 
lediga platser 1974-1981 

Tusental. Säsongrensade månadsdata 
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Kiillor: Arbetsmarknadsstyrelscn. konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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under 1981 (tabell 5:6). Antalet personer i arbetsmarknadsuthildning låg 

under hela perioden lägre än under 1980. medan beredskapsarhetena öka

de gradvis under 1981 så att omfattningen under tredje kvartalet översteg 

nivån ett år tidigare. I oktober 1981 var 25000 personer sysselsatta i 

beredskapsarbden jämfört med 16000 i oktober 1980. Antalet personer 

som sysselsattes i skyddat och halvskyddat arbete fortsatte att öka i stadig 

takt. Antalet personer som berörts av varsel om uppsägningar och permit

teringar ökade starkt i slutet av 1980 och låg diirefter kvar på en relativt 

hög nivå under 1981 (tabell 5:7). Samma utveckling kan iakttas avseende 

antalet personer med korttidsvecka. 

Tabell 5: 6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1976-1981 
Månadsmedeltal. I 000-tal 

1976 1977 1978 1979 1980 1980 1981 
1-3 kv 1-3 kv 

Arbctsmarknadsut-
bildning 42 45 49 53 44 44 32 

Beredskapsarbete 27 29 45 48 24 26 23 
Skyddat och halv-

skyddat arbete mm 44 43 44 49 54 54 56 
Totalt 113 117 138 150 122 124 111 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Tabell 5: 7 Antal personer berörda av varsel om personalinskränkningar (uppsäg
ningar och permitteringar) 1977-1981 

1977 1978 1979 1980 1980 1981 
jan-okt jan-okt 

Industri 49583 39 316 14373 31 815 18036 57 782 
därav: verkstads-
industri 26967 18 391 6851 7926 4992 20 192 

Branscher utanför 
industrin 18638 18 735 11966 11945 8 585 14599 

Totalt 68221 58051 26339 43760 26621 72381 

Källa: Arbetsmarknadsstyrclscn. 

5.2 Arbetsmarknaden under 1982 

Arbetskrafi.1·utbud 

Till grund för prognosen för arbetskraftsutbudet ligger ett antagande att 

befolkningen i åldern 16-74 år kommer att öka med 0,2% eller 14000 

personer mellan 1981 och 1982. Detta antagande inkluderar en väntad 

nettoinvandring på 3 000 personer, vilket innebär en mycket svag ökning 

jämfört med 1981 . 

Det relativa arbetskraftstalet förutses total! öka med 0.1 procentenheter 

så att i medeltal 71. 7 % av befolkningen i de aktiva åldrarna befinner sig i 

arbetskraften under 1982. För de gifta kvinnorna väntas en ökning av det 

relativa arbetskraftstalet med 0,6 procentenheter. För männens del för

utses en minskning med 0,4 procentenheter. 

Dessa antaganden om befolkningstillväxt och relativa arbetskraftstal 

innebär att arbetskraftsutbudet ökar med 13 000 personer eller med 0.3 '}i: 
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mellan 1981 och 1982. Utbudet mätt i timmar förutses minska med 0.2%, 

den genomsnittliga arbetstiden per person beräknas således minska med 

0.5% 1982. 

Produktion, produktivitet och sysselsiittninR 1982 

I detta avsnitt redovisas prognoserna för produktions- och produktivi

tetsutvecklingen inom olika näringsgrenar. Utifrån dessa bedömningar 

erhålls efterfrågan på arbetskraft uttryckt i timmar. Genom att ställa ut

budsprognosen mot efterfrågekalkylen kan man få en uppfattning om sys-

selsättning och arbetslöshet under 1981. 

Tahell 5: 8 Produktil'itetsutncklingen inom olika näringsgrenar 1974-1981 

Årlig procentuell förändring 

Jordbruk och fiske 
Skogsbruk 
Gruvor och tillverk-

ningsindustri 
El-, gas-. vatten-

och värmeverk 
Hyggnadsverksamhet 
Privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Totalt 

Total produktivitet 
I med produk
tionen miitt 
från använd
ningssida) 

1974 

18.9 
-3.6 

3.7 

-4.5 
5.4 
6.0 

-0.8 

3,8 

3,5 

1975 

-1,2 
-3.9 

-0.8 

8.5 
3,9 
0.9 
0.5 

o.s 

1,7 

1976 1977 1978 

5.2 1.2 8.4 
-4.0 -7.8 5.fi 

1.0 -1.7 3.9 

6.4 1.0 10.1 
-4,2 7.5 7.2 

2,7 0,9 3.0 
0,3 0.3 0.4 

1.0 0,2 3,2 

0,2 -0,5 4,1 

Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrän. 

1979 1980 

I. 9 9,6 
3.1 4.4 

8.6 1.0 

-2.4 7.9 
2.8 0.1 
4, 2.5 
0.8 -0.4 

4,1 1,4 

3,0 1.6 

1981 

0,0 
2.0 

0.5 

21.9 
-4.4 

1.9 
0.1 

0,8 

0,1 

Produktions- och produktivitetsprognoserna för 1982 framgår av tabell 

5: 9. Där redovisas också produktiviteten såsom den framgår om produk

tionen mäts från användningssidan. Den totala produktionen väntas öka 

med I%· 1982. För industrin förutses att produktionen vänder från en 

minskning under 1980 och 1981 till en ökning på ca 3.5 % 1982. 

Produktiviteten. dvs. produktionen per arbetad timme, beräknas öka 

med 3 % , sysselsättningen i timmar skulle därmed öka med 0.5 % . Det 

innebär att sysselsättningen i industrin mätt i timmar ökar för första gången 

sedan 1974. 

Produktionen inom byggnads verksamheten väntas minska med 3 ','{ un

der 1982. Eftersom produktiviteten samtidigt förblir i stort sett oförändrad 

minskar sysselsättningen i denna sektor med 3 ','f mätt i timmar. 

För den privata tjänstesektorn, som är den sysselsättningsmässigt störs

ta sektorn. förutses en i stort sett oförändrad produktion 1982jiimfört med 

1981. Den svaga produktionsutvecklingen sammanhänger i första hand 
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Tabell 5: 9 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1982 
Årlig procentuell förändring avrundad till halva och hela procentenheter 

Produk- Produk- Sysselsättning 
tion tivitet (timman 

Jordbruk. fiske 2.5 4.5 -2 
Skogsbruk 2 4 -2 
Gruvor och tillverkningsindustri 3,5 3 0.5 
El-. gas- och vattenverk 2 2 0 
Byggnadsindustri -3 0 -3 
Privata tjänster' 0 l.5 -u 
Offentliga tjänster 1 0 1 

Totalt 1,5 -0,5 

1 Handel. restaurant- och hotellverksamhet, samfärdsel. banker och fastighetsför
valtning m. m. 

med att den privata konsumtionen minskar under 1982, vilket påverkar 

produktionen inom varuhandeln. Produktiviteten beräknas öka med I .'.i%. 

Den offentliga sektorn expanderar långsammare under 1982 än tidigare, 

för statens del väntas sysselsättningen minska och den kommunala syssel

sättningen ökar betydligt långsammare än tidigare. Sysselsättningen i tim

mar väntas öka med sammanlagt I% i den offentliga sektorn. 

En schablonmässig översättning av sysselsättningsutvecklingcn i tim

mar till antal sysselsatta personer visar att sysselsättningen inom jord- och 

skogsbruket kommer att minska med inemot 5 000 personer 1982. För 

industrins del innebär beräkningarna att sysselsättningen skulle öka med i 

genomsnitt ca 10000 personer mellan 1981och1982. Eftersom industrisys

selsättningen minskade starkt under 1981 innebär denna bedömning en 
betydande sysselsättningsökning under loppet av 1982. Inom den privata 

tjänstesektorn och byggnadsverksamheten väntas en betydande sysselsätt

ningsminskning. 
Den offentliga sektorn väntas. trots den dämpning i cxpansionstaktcn 

som äger rum, utgöra den sysselsiittningsmässigt mest expansiva sektorn. 

Sysselsättningen beräknas där öka med inemot 20000 personer. Den kom

munala sysselsättningen beräknas öka med ca 20000 personer och den 

statliga minska med något tusental personer. 

Utbuds- och efterfrågeprognoserna pekar sammantagna på en försäm

ring av syssclsättningsläget 1982. För att möta försämringen av arbets

marknadslägct har betydande arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtagits, 

vilket framgår av kapitel I. 

Den utveckling av sysselsättningen som beskrivits ovan gäller årsge

nomsnitten för 1982. Arbetsmarknadsläget varierar dock under loppet av 

året. Vid årets ingång ligger arbetslösheten på en förhållandevis hög nivå. 

Allteftersom effekterna av de ekonomisk-politiska ätgärder som vidtagits 

under hösten 1981 slår igenom på produktionen kommer dock efterfrågan 

på arbetskraft att öka. Arbetslösheten väntas kulminera under första halv

året 1982. Mot slutet av året förutses arbetslösheten sjunka något samtidigt 

som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bt:räknas minska i omfattning. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Ut1·eckli11Ren 1979-1980 

Inkomst- och prisutvecklingen 1979-1980 innebar för de enskilda kon

sumenterna. dvs. hushållssektorn. att köpkraften realt steg med 2,8 % 

(tabell 6: I. disponibel inkomst, 1975 års priser). Av köpkraftsökningen 

härrörde ungefär en procentenhet från löntagarinkomster (se tabell 6: 51). 

Tabell 6: 1 Hushållssektorns' inkomster och utgifter 1980-1982 

Milj. kr. Procentuell förändring 

1980 1981 1980 1981 1982 
prel. prel prognos 

Löpande priser 

I Faktorinkomster2 299 713 322918 11.5 7.7 6.9 
Löner 243 398 260089 11.2 6.9 6.1 
Enskilda företagares inkomster 28958 32 263 9.2 11.4 8, I 
Tillräknat driftsöverskott från egna hem 17957 20086 It.:! 11.9 14,2 
Tilläggspost till disponibel inkomst 9400 10480 30,6 11.5 9.1 

2 Inkomstöverföringar till hushäll 
från offentliga sektorn 97994 110785 15.3 13.1 7.8 

3 Direkta skatter. avgifter m. m. 114100 124 .~37 7,5 9.0 9,1 
4 Nettoinhetalningar till det offentliga (3./.2) 16 106 13 552 -23.8 -15.9 19.2 
5 Räntor och utdelningar. netto, -5025 -6042 1.1 -20.2 2.2 
6 Övriga transfereringar, netto 4958 6196 8,9 25.0 12.1 
7 Disponibel inkomst 283540 309520 14,8 9,2 6,6 
8 Privat konsumtion 267116 293 981 11.6 10.1 7.7 
9 Sparande4 16424 15 539 113.2 5.4 -12.9 

10 Sparkvot5 (9: 7) 5,8 5,0 2.7 - 0.8 - 0.9 

1975 tlrs priser 

Il Disponibel inkomst 173440 169740 2,8 2,1 2,2 
p Privat konsumtion 163 393 161218 0.0 - 1.3 - 1.3 
13 lmplicitprisindex för privat 

konsumtion I 1975=100) 163.48 182.35 11.6 11.5 9.1 

' Hushallssektorn inkluderar. förutom hushf1llen. de s. k. ideella organisationerna som betjänar hushållen och 
som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit räknas arbetstagaror
ganisationer, folkhildningsverksamhcten. nykterhctsrörelsen, idrottsorganisationer. Röda korset m. m. samt 
ej statsbidragsberättigade sjukhem. barnhem. barnkolonier. scmesterhem. Utöver löntagarhushilll ingår hus
håll som äger personliga företag, dvs. som erhåller sin huvudsakliga inkomst från rörelse. 
2 Arbetsgivaravgifter iir ej medtagna som löneförmån i denna post. 
' Inkl. uttag från handelsbolag samt riintor pa hushållens livför~äkringssparande. 
4 Inkl. försäkringssparande. Detta uppgick 1980 till J 200 milj. kr. och beräknas 1981till4000 milj. kr. 
5 Förändring mätt i procentenheter. 
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr{!n. 

1 I tabell 6: 5 redovisas en uppdelning av realinkomsten på beskattade m:h obeskat
tade inkomstslag. Som anges i tabellen finns det inte nagon statistik som visar hur 
mycket av preliminärskatten och slutskatteregleringen som belastar räntor och 
utdelningar. Nationafräkenskapsbegreppet "tillriiknat driftsöverskott från egna
hem" (som ingår i driftsöverskotten) har definitionsmässigt ingen motsvarighet i 
skattesystemet. Nämnda inkomstslag har alltså inte kunnat korrigeras för någon 
~kallebelastning. Även i övrigt har det endast varit möjligt att göra mycket över
slagsmässiga kalkyler. 
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Pensionsinkomsterna efter skatt svarade för en lika stor andci av den totala 

realinkomsttillväxten. Av den resterande köpkraftsökningen härrörde en 

halv procentenhet från den s. k. tilläggsposten. dvs. <le inkomster som inte 

täcks av löpande inkomststatistik. Trots att inkomsterna steg 1980 ökade 

hushållen inte sin inköpsvolym. Sparkvoten steg därmed till närmare 6 ';~(. 

1980 (se diagram 6: 1). 

Diagram 6: I Sparkvuten 1971-1982 
Sparandet i proct!nl av disponibel inkomst. Helårsdala 

6 

' ' ' ' ' 
5 

' ' ' ' 4t---+~~~_,.~~~~--'k--~~---#''--~_,.,~---1~~~~~~---1 

1971-1980- 3,9 '·' 

3 

2 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrim. 

Ut1·ecklingen 1980-1981 

De preliminära beräkningarna för 1981 visar att det skett en kraftig 

omsvängning i köpkraftsutvecklingen. För första gången under efterkrigs

tiden minskade den realt disponibla inkomsten påtagligt. Köpkraftsminsk

ningen mellan helåren 1980 och 1981 beräknas till drygt 2 <;;-r. Detta iir 3/4 

procentenheter mer än enligt konjunkturinstitutets höstprognos. främst till 

följd av nya värden för första halvåret. I löpande priser var tillväxten i 

disponibelinkomsten drygt 9 % 1981 mot knappt 15 ~;; 1980. Prisökningsta

let för privat konsumtion var däremot enligt implicitprisindex ungefär lika 

stort bägge åren. 11 1/2 %. Totala faktorinkomsterna (inkl tillräknat drifts

överskott från egnahem och tilläggspostl kalkyleras ha ökat 7 3/4 '.'f· 1981 
mot 11.5 % föregående år. Realt sett skulle sålunda faktorinkomsterna ha 

sjunkit 3 1/2 % 1980-1981. Inkomstöverföringarna från den offentliga sek

torn till hushållen beräknas ha stigit nominellt 13 ~·(. 1981. Detta är ett par 

procentenheter lägre ökningstakt än föregående år. Hushållens inbetal-
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ningar av skatter och avgifter steg mer 1981 än 1980, vilket även det bidrog 

till den för hushållen oförmånliga utvecklingen av disponibelinkomsten. 

Nettot av övriga inkomstöverföringar - räntor och utdelningar samt trans

fereringar mellan hushållen och näringslivet resp. utlandet - uppgick till 

endast något hundratal milj. kr. Utvecklingen av dessa poster ger i allmän

het inte något större bidrag till köpkraftsförändringen. 

Lönesumman (före skatt) som utbetalas till hushållen utgör ca 80 % av 

faktorinkomsterna. Lönesumman <inkl. löner från utlandet) beräknas 1981 

ha ökat 4 1/2 procentenheter mindre än 1980 eller med 6.9 %. Avtalsutfall 

och sysselsättningsutveckling har varit sämre för hushållen än under 1980. 

medan löneglidningen enligt tillgängliga uppgifter varit något större. Den 

avtalsmässiga löneökningen 1981 kalkyleras till 7 114 % (närmare 9 % 

1980) i förhållande till beräkningsbasen, dvs. föregående års nivålöne

summa framskriven med sysselsättningsutvecklingen. Sysselsättningen 

beräknas dra ner lönesumman med 0,6 %. När det gäller övriga poster i 

faktorinkomsten är det preliminära statistiska underlaget ännu bräckligare 

än för lönesumman. Beträffande tilläggsposten har man inte kunnat göra 

någon avstämning med konsumtion plus sparande, utan posten har fram

skrivits med prisutvecklingen. 

De överslagsmässiga kalkylerna över realinkomstutvecklingen efter 

skatt för de olika inkomstslagen ger vid handen att reallönesumman 1981 

skulle ha sjunkit drygt 4 %. både före och efter det att skatten dragits. Pen

sionsinkomsterna beräknas ge ett positivt bidrag till disponibelinkomsten 

även 1981. Eftersom tilläggsposten preliminärt skrivs fram i takt med pris

ökningen, ger den inte något bidrag till realinkomstutvecklingen. 

Utvecklingen under loppet av 1981 karakteriserades av en relativt kraf

tig nedgång i hushållens köpkraft under första halvåret. Mellan halvåren 

beräknas en viss ökning ha ägt rum. men den realt disponibla inkomsten 

var andra halvåret 1981 fortfarande ca I 3/4 % mindre än ett år tidigare. 

Under första halvåret sjönk inte inköpsvolymen lika mycket som inkoms

terna. Andra halvåret tycks inkomster och konsumtion ha minskat ungefär 

lika mycket jämfört med andra halvåret 1980. Konsumtionsvolymen be

räknas ha sjunkit närmare I 1/2 % under helåret 1981. Inköpen minskade 

inom samtliga varugrupper utom delvis varaktiga varor. 1 De största pris

höjningarna har under året drabbat bränslen och drivmedel samt livsmedel 

(se tabell 6: 6) och inköpen av dessa varor har sjunkit kraftigt. Livsmedels

volymen minskade ca 4 %. 
Inkomst- och konsumtionsutvecklingen torde ha inneburit att sparandet 

sjönk något 1981. Sparkvoten uppgick till 5 %. Trots minskningen jämfört 

med 1980 ligger alltså sparandet fortfarande på en relativt hög nivå. 

1 Gruppen innefattar bl. a. kläder, sportartiklar och hobbytillbehör, inkl. reparatio
ner. 
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Utvecklingen 1981-1982 

Under 1982 försämras de enskilda konsumenternas ekonomi ytterligare. 

De totala faktorinkomsterna beräknas öka knappt 7 % i löpande priser. 3/4 

procentenheter mindre ökning än 1980-1981. Till skillnad mot 1981 stiger 

nettoinbetalningarna till det offentliga vilket drar ner hushållens disponibla 

inkomster. Skatte- och avgiftsinbetalningarna beräknas stiga både absolut 

och procentuellt mer än inkomstöverföringarna från stat. socialförsäkring 

och kommuner. I kalkylen förutsätts bl. a. att basbeloppet för 1982 fast

ställs till 17 800 kr. 1 Tillväxten i total disponibel inkomst blir enligt progno

serna 6 1/2 % 1982 mot drygt 9 % 1980-1981. 

Den utbetalda lönesumman beräknas öka drygt 6 t;{ 1982. Löneökningar 

enligt avtal kalkyleras till drygt 5 % i förhållande till beräkningsbasen ( 1981 

års nivålönesumma framskriven med sysselsättningskomponenten). Enligt 

prisprognosen skulle prisutvecklingsgarantin komma att utlösas i septem

ber 1982. Till en del väntas utbetalningarna av de icke nivåhöjande en

gångsbeloppen enligt prisutvecklingsgarantin ske först 1983 och därmed 

inkluderas i 1983 års utbetalda lönesumma. Totalt beräknas löneökningen 

till följd av att prisutvecklingsgarantin utlöses höja lönesumman med 0.2 

procentenheter. Löneglidningen har satts till I, 7 % mellan I 9S I och 1982 

och sysselsättningsutvecklingen väntas bli ungefär oförändrad. Totalt 

skulle därmed kostnadslönesumman, som inkluderar de eftersläpande en

gångsbeloppen. ligga 6.9 % och. den utbetalda lönesumman 6.8 c:;c över 

1981 års nivålönesumma. Eftersom den utbetalda lönesumman 1981 var 

drygt en halv procent högre än nivålönesumman, blir ökningen av den 

utbetalda lönesumman mellan 1981 och 1982 således lägre - drygt 6 % -

än ökningen av 1982 års utbe.ta/Ja lönesumma relaterad till 1981 års nii·ä
lönesumma. Enskilda företagares inkomster väntas 1982 öka något mer än 

lönerna. Ökningstakten sjunker dock jämfört med 1980-1981. 

Prisstegringen enligt konsumentprisindex väntas bli drygt 8 % under 

loppet av 1982. Genomsnittsnivån för året beräknas ligga 8 112 91: över 

genomsnittet 1981. lmplicitprisindex för total privat konsumtion har anta

gits visa ett något högre ökningstal. drygt 9 %. vilket främst förklaras av 

att egnahemsposten i nationalräkenskaperna beräknas annorlunda än i 

konsumentprisindex och att prisstegringen för turistutgifterna på grund av 

devalveringen är betydligt högre än för den inhemska konsumtionen. Pris

stegringen på drygt 9 <;f. innebär att realinkomsten 1982 skulle sjunka med 

över 2 % . vilket är samma påtagliga nedgång i köpkraften som 1981. 

Den totala reallönesumman heräki:ias sjunka 2 3/4 9( .. 1982. Beroende på 

ett högre skatteuttag blir nedgången ännu större efter skatt, eller ca 4 C.:·i-. 

Såväl pensionsinkomsterna som övriga inkomstöverföringar sjunker realt 

1 Om beräkningarna görs efter de regler som gällde 1981 hlir det genomsnittliga 
basbeloppet för 1982 ca 18 500 kr. Pensionsutbetalningarna skulle då bli ca 2.4 
miljarder kr. högre än i föreliggande beräkningar. l\:ettocffekten pa disponibclin
komsten blir givetvis mindre. eftersom även skatteinbetalningarna skulle vara stör
re. 
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sett. Driftsöverskotten ökar något på grund av att det tillräknade drifts

överskottet från egna hem kalkyleras stiga 5 procentenheter mer än konsu

mentprisökningen. En positiv tillväxt visar också det för hushållen nega

tiva nettot av räntor och utdelningar som beräknas minska ca 350 milj. kr. 

mätt i 1975 års priser. Som tidigare framhållits har det emellertid inte varit 

möjligt att k01Tigera denna serie för den faktiska skattebelastningen. 

Prognoserna över inkomster och prisutveckling förutsätter oförändrad 

ekonomisk politik samt utgår från att diskonto och växelkurser ej ändras 

under prognosperioden. Disponibelinkomstberäkningarna utgår vidare 

från vid månadsskiftet november/december beslutade eller av regeringen 

föreslagna ändringar i skatte- och bidragssystcmcn. I den mån kommande 

beslut ändrar dessa förutsättningar kan givetvis utfallet för disponibclin

komsten påverkas. 

Valutakurserna har i grundkalkylerna låsts vid de kurser som rådde 

under första veckan i november 1981. Därutöver har vissa beräkningar 

gjorts med en alternativ kursutveckling. Denna förutsätter en sänkning av 

dollarkursen (i svenska kronor räknat) med 10 '/(:,under loppet av 1982 och 

en samtidig höjning av övriga valutor med 3 %. I denna alternativa kalkyl 

beräknas den svenska konsumcntprisutvecklingen under loppet av 1982 bli 

ca 0.4 procentenheter lägre än motsvarande prognos enligt grundkalkylen 

på 8.2 %. Den genomsnittliga prishöjningen enligt implicitprisindex beräk

nas därmed bli ca 0.2 procentenheter mindre. vilket i motsvarande grad 

ökar realinkomsterna. 

Konsumenterna väntas inte heller 1982 dra ner sina inköp i takt med 

köpkraftsminskningen. Sparkvoten ligger 1981 fortfarande på en hög nivå. 

och en viss sänkning kan redan av den anledningen vara rimlig att förvän

ta. Å andra sidan kan den stigande arbetslösheten under vinterhalvåret 

verka dämpande på köpviljan. Eventuellt inträder också en minskad benä

genhet att öka skuldsättningen med tanke på 1983 års skatteomläggning. 

Här förutsätts emellertid en viss anpassning nedåt i hushållens sparkvot. 

så att den privata konsumtionen skulle sjunka närmare 1 1/2 l,l 1982. alltså 

lika mycket som 1981. 

6.2 Löner 

Den utbetalda löncsumman till samtliga anställda ökade enligt national

räkenskaperna med 11.2 %· mellan 1979 och 1980. I början av såväl 1980 

som 1981 utbetalades retroaktivt vissa lönebelopp avseende avtalshöjning

ar i slutet av föregående år. Omplaceras sftdana lönebelopp till kostnads

mässigt rätt period erhålls den s. k. koslnadslöncsumman. Om denna redu

ceras med de icke nivåhöjande engångsbelopp som kommit till användning 

i senare års avtalsuppgörclser fås en s. k. nivålöncsumma. 

Kostnadslönesumman för samtliga anställda 1980 ökade 9.8 0~ i förhål

lande till 1979 års nivålönesumma. Härav beräknas avtalskomponentens 
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bidrag utgöra 8.0 procentenheter. medan löneglidningen skattas till 1.3 % . 

Sysselsättningen beräknas ha gett ett positivt bidrag på 0.4 % till lönesum

meutvecklingen. Kostnadslönesumman steg 9,4 % 1979-1980 vilket är en 

något lägre ökningstakt än förändringen nivålönesumma -kostnadslöne

summa. Denna skiljaktighet förklaras av att prisutvecklingsgarantin 1979-

11-01 innefattade ett icke nivåhöjande engångsbelopp om 0.4 %. Om sys

selsättningsförändringen exkluderas ur beräkningarna fås kostnadsökning

en per arbetad timme, exkl. sociala avgifter. Denna uppgick 1979-1980 till 

9,0 %. 
Till följd av pris- och förtjänstutvecklingsgarantierna 1979-11-01 utbeta

lades under 1980 ovannämnda engångsbelopp samt retroaktiva ersättning

ar avseende november och december. Dessutom har vissa smärre utbetal

ningar avseende 1979 skett till följd av 1980 års avtal. Vidare har utbetal

ningar för december enligt pris- och förtjänstutvecklingsgarantierna 1980-

12-01 delvis skett under 1981. Sammantaget har detta som ovan nämnts 

medfört att den totala utbetalda lönesumman steg 11.2 % 1979- 1980. 

Ökningen av industriarbetarnas timförtjänster 1979-1980 uppgick enligt 

statistiska centralbyråns förtjänststatistik till 9.3 7r. Inkl. engångsbelopp 

enligt 1980 års avtal erhålls en förtjänstökning. räknat från nivå- till kost

nadslön. om 9.8 %. Härav utgörs 6.6 procentenheter av avtalsmässig löne

ökning, varav 4.4 procentenheter är att hänföra till 1980 års avtal och 2.2 

procentenheter till tidigare avtal. Löneglidningen uppgick således enligt 

dessa kalkyler till 3.2 %. Om engångsbeloppet enligt prisutvecklingsgaran

tin 1979-11-01 tas med i beräkningarna fås en ökning av kostnadslönen med 

9,3 % 1979-1980. Till följd av ökade sociala avgifter steg timkostnaderna 

för industriarbetare med 0. 9 procentenheter utöver kostnadslönehiijningen 

1980. Den totala timkostnadsutvecklingen blev således 10.2 I/( (se tabell 

6: 2). 

För den totalt utbetalda lönesumman räknas med 6.8 ':;',. ökning 1980-

1981. Kostnadslönesumman 1981 kommer då att överstiga nivålönesum

man 1980 med 8.3 %. Härav beräknas avtalskomponentens bidrag utgöra 

7 .3 procentenheter, varav 4.2 procentenheter är att hänföra till 1980 års 

avtal och 3, I procentenheter till 1981 års avtal, medan löneglidningcn 

skattats till 1.7 %. Sysselsättningen beräknas ge ett negativt bidrag på 0.6 

till lönesummeutvecklingen. För kostnadslönesummans del uppgår då ök

ningen till 7 .6 % vilket motsvarar en timkostnadsökning, exkl. sociala 

avgifter om 8.2 %. 
Enligt statistiska centralbyråns månadsvisa förtjänststatistik. korrigerad 

för retroaktiva löneutbetalningar. steg timförtjänsten för industriarbetare 

med 11.6 % mellan de tre första kvartalen 1980 och 1981. Motsvarande 

utveckling mellan helåren 1980 och 1981 kalkyleras till ca 10.5 I/~ ... Inkl. 

icke nivåhöjande engångsbelopp skulle därmed industriarbetarnas timför

tjänstökning 1980-1981 uppgå till ca 10.0 %. Den avtalsmässiga löneök

ningen beräknas härvid till 6.0 %, varav det avtal som slöts våren 1981 
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Tabell 6: 2 Lönekostnadsutwckling 1969-1982 samt arbetskraftskostnader för industriarbetare 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare' Industriarbetare 1 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Liineglid- Timför- Sociala Tim-
nmg ning tjänst kostnader kostnad~ 
2 3=(1+2) 4 5 6=t4+5l 7 8 

1969 4,5 2.3 6.8 4.7 4.5 9.2 1.4 10.7 
1970 5.5 3,6 9.1 4.5 7.1 11.6 0,7 12.4 
1971 7.1 2.8 9.9 5, l 5.4-' 10.5 1.2 11.8 
1972 8,9 1,9 10.8 8,6 3.0' 11.6 0.5 12.2 
1973 5,5 2,0 7.5 4.1 4.0 8, I 3.1 I 1.5 
1974 7.4 3,0 10.4 5.0 6.8 11.8 5.1 17,5 
1975 12.9 2.1 15.0 10.5 7 .. ~ 18.0 3.7 22.4 
1976 I0.4 2.4 12,8 7.9 5.4 13,3 3.1 16.8 
1977 7,5 3.6 11,l 3,7 3.5 7.2 3.4 10.8 
1978 8.o• 2.7 10.7 4.8 3,2 8,0 -0.7 I0.74 
1979 7.0 2.7 9,7 4.4' 3.8 8,2 0.4 8,7 
1980 7.7 1,3 9,0 6.1 5 3.2 9,3 0.8 10.2 

Prognoser 
1981 6.5 1.7 8.2 6,0 4.0 10.0 0.5 10.5 
1982 4.7 1.7 6,4 

1 Kol. 1-3 baserar sig på löncsummestatistik. Uppgifterna för industriarbetare (kul. 4-8) grundar sig på 
förtjänststatistik utom för 1971 och 1972. 
2 Timförtjänsten och de sociala kostnaderna i indexform multipikerade med varandra. 
3 Enligt lönesummeberäkningarna. Förtjänststatistiken visar 4.9':1 for 1971och4.3 % för 1972. 
4 Inkl. effekten av införandet av femte scmcsterveckan. 
5 Inkl. engångsbelopp som ej ingår i SCH:s förtjänststatistik. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

bidrar med 3,3 procentenheter, och löneglidningen till 4.0 c;-;.., Till följd av 

ökade sociala avgifter beräknas timkostnaden stiga med 0.5 procentenhe

ter utöver kostnadslönehöjningen. 

Kalkyler grundade på de tvåärsavtal som slöts våren 1981 ger en avtals

mässig höjning av nivålöncsumma 1981- kostnadslöncsumma 1982 på 

5.3 %. I beräkningarna har antagits att prisutvecklingsgarantin avseende 

1981 ej medför någon höjd nivålön 1982 samt att motsvarande garanti 

avseende 1982 ger ett icke nivåhöjande engångsbelopp på 0.2 % för 1982. 

Löneglidningen 1981-1982 har satts till 1,7 C.1(, medan sysselsättningen 

väntas ge ett negativt bidrag till löncsummeutvecklingen på 0.1 %. Enligt 

ovanstående kalkyler väntas kostnadslönesumman öka med 6.2 % mellan 

1981 och 1982 under det att den totalt utbetalda löncsumman stiger med 

6.1 %. 
Timkostnaden beräknas 1981-1982 öka med 6.5 % varvid 0.1 procent

enhet är att hänföra till ökade sociala kostnader. 

Industriarbetarlönerna beräknas avtalsmässigt öka med knappt 4 % 

1981-1982. Förutsatt en löneglidning på 3,0 % skulle därmed en timlöne

ökning på inemot 7 % vara att vänta. Bedömningen förutsätter en relativt 

hög löneglidning inom industrin till följd av gynnsamma exportutsikter. Å 
andra sidan är antalet lönercvisionstillfällen på grund av avtalsmässiga 

8 RiksdaJ?t'Tl 1981182. I wml. Nr. 100. Bilaga I./ 
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löneökningar färre 1981-1982 än under 1980-1981 vilket gör det motiverat 

att räkna med lägre löneglidning 1982 än 1981. <Jfr konjunkturinstitutets 

höstrapport 1979. sid. 93.) Timkostnaden för industriarbetare väntas till 

följd av höjda sociala avgifter stiga med 0.2 procentenheter utöver timlöne

ökningen. 

6.3 Hushållens disponibla inkomster 

Hushållens disponibla inkomster ökade 14.8 % mellan 1979 och 1980. 

Prisstegringen för den privata konsumtionen (enligt implicitprisindexl upp

gick till 11,6 ve. Realt steg således disponibelinkomsten 2.8 %. 

För 1981 beräknas tillväxten i de totalajiiktorinkomsterna Oöner. enskil

da företagares inkomster. tillräknat driftsöverskott från egnahem sarrit den 

s. k. tilläggs posten till hushållsinkomsterna. se tabell 6: 1 I ha varit 7 3/4 %· 
mot 11,5 % 1980. I avsnitt 6.2 redovisas i detalj bcriikningar och prognoser 

for lönesumman som svarar för ca 80 % av faktorinkomsterna. Lönerna till 

svenska hushåll. inkl. lönerna från utlandet. beräknas ha ökat 6,9% mellan 

1980 och 1981. Lönesumman steg därmed 1981 närmare 4 1 /2 procentenhe

ter mindre än 1980 till följd av lägre avtalsutfall och sämre sysselsättnings

utveckling. Av de övriga faktorinkomsterna är driftsöverskott från annan 

rörelse än jord- och skogsbruk den största posten. Inkomsterna från annan 

rörelse beräknas ha stigit I 0 9C 1981, vilket är ungefär samma ökning som 

året innan. 

Tilläggsposten till hushållsinkomsterna. som avser att täcka statistiskt 

oredovisade faktorinkomster. anges ha ökat 30o/r· 1979-1980. l de nu 

definitiva inkomstkalkylerna beräknas disponibelinkomsten som summan 

av hushållens konsumtionsutgifter och sparande. Tilläggsposten uppkom

mer som residual mellan den på så sätt erhållna totala disponibelinkomsten 

och de statistiskt redovisade inkomstposterna. För 1981 finns inte underlag 

för en slutlig beräkning av sparandet och därmed disponibelinkomsten. 

Tilläggsposten har i stället framskrivits så att värdet i löpande priser 1980 

räknats upp med den procentuella förändringen av implicitprisindex. 

Prognoserna för 1982 resulterar sammantagna i en mindre uppgång i 

faktorinkomsterna än 1981. Ökningen beräknas till knappt 7%. Den utbe

talda lönesumman kalkyleras 1982 öka med 6, I o/r (före skatt). Övriga 

faktorinkomster väntas stiga något mer än lönesumman. men likväl (bort

sett från driftsöverskotten från hyresfastighet och egnahem) mindre än 

mellan 1980 och 1981. Prognosen för tilläggsposten 1982 har gjorts på 

samma sätt som den preliminära beräkningen för 1981. 

Jnkomstö1·erfi'iringarna från den offentliga sektorn till hushållen beräk

nas ha ökat 13 % 1981. Tabell 6: 3 redovisar inkomstöverföringarna från 

staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn med samma indelning 

som i kapitel 9, där dessa transfereringar ingår som en utgiftspost för resp. 

sektor. Under 1981 är det socialförsäkringsuthetalningarna som har stigit 



Bilaga l.1 Preliminär nationalbudget 115 

Tabell 6: 3 lnkomstönrföringar till hushåll från offentliga sektorn I 978- I 982 

Milj. kr.. löpande priser 

1978 1979 1980 1981 1982 
pn:I. prognos 

Från .\llll<'ll 39 703 44463 511(!8 57551 60925 
I. I Barnbidrag 3964 4422 4977 5 173 5256 
1.2 Studiebidrag. studiecirkt:!I-

verksamhet 1910 1995 2 1()1 2487 2679 
1.3 Bostadsbidrag 327 364 431 259 307 
1.4 Arbctsmarknadsutbildningshidrag 1832 2042 1903 1529 2 104 
l..'i Arhetsskadcförsäkring 719 904 I 113 I 361 1400 
1.6 Kontant arbetsmarknadsstöd 257 276 314 369 395 
1.7 Lönegaranti 300 .~02 355 375 404 
1.8 Folkpensioner 25 653 28477 33 234 37672 39449 
1.8. I Folkpension. statlig 23 164 25 706 29741 33 912 35 h99 
1.8.2 Folkpension, kommunalt bostads-

tillägg 2489 2 771 3493 3 760 3 750 
1.9 Del pension 687 890 1239 1 560 1454 
1.10 Pensioner till f. d. anställda 1301 1430 1650 1666 1764 
1.11 Övrigt (inkl. sjöfolkspensioner) 2 753 3 361 4511 5 100 5 713 

2 Från kommunerna 7598 8432 9008 9886 10503 
2.1 Bostads bidrag 1866 2030 2 253 2191 2 21h 
2.2 Pensioner till f. d. anställda 1 518 1597 1790 2035 2 159 
2.3 Övrigt 4214 4805 4965 5 6ti() 6128 

3 Frän .1·oci11(fi"ir.1·iikri11gssekt1>m 28059 32104 ~37158 43348 48053 
3.1 ATP 12 337 15 072 19030 23 540 27 125 
3.2 Sjukförsäkring m. m. 14180 15 342 >16.W8 17 351 18 376 
3.2.1 Sjukförsäkring 11897 12605 12853 13085 13 7ti6 
3.2.2 Föräldraförsäkring 2 283 2 737 3 545 4266 4610 
3.4 Arbetslöshetsförsäkring I 542 1690 1 730 2457 2 552 

4 Summa inkomstiiverföringar 75360 !14999 97994 110785 119481 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket. riksrevisionsverket och statistiska centralbyn\n. 

mest och då särskilt arbetslöshetsförsäkringen. Liksom under 1980 ökade 

sjukförsäkringsutbetalningarna mycket obetydligt - realt sett har de mins

kat med ca 9%. Föräldraförsäkringen har däremot haft en kraftig tillväxt 

senare år på grund av successiva utbyggnader. Utbetalningarna av ATP

pensioner beräknas ha stigit 24 7c 1980-1981. vilket ungefär motsvarar den 

genomsnittliga ökningstakt som rått efter den kraftiga uppgången 1976 och 

1977. Beträffande de statliga transfereringarna kan nämnas att folkpensio

nerna ökat 14 % mellan 1980 och 1981 vilket är lika med den genomsnittliga 

ökningstakten för dessa utbetalningar 1978-1980. Delpensionerna beräk

nas ha ökat ungefär lika mycket som ATP-utbetalningarna, 25 %·. Den 

sammanlagda ersättningen vid arbetsmarknadsutbildning har sjunkit till 

följd av minskat antal deltagare. Utbetalningarna av studiebidrag vid an

nan utbildning steg däremot kraftigt 1981. För övriga statliga transferering

ar noteras en lägre ökningstakt 1981 än 1980. De kommunala inkomst

överföringarna till hushållen beriiknas ha stigit närmare I o<:·~ 1980- 1981. 

Utbetalningarna av bostadsbidrag var ungefär lika stora - i löpande priser 

räknat - som 1980, medan övriga transfereringar i form av pensioner till 

kommunalt anställda. socialhjälp m. m. ökade ca 14%. 
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Inkomstöverföringarna till hushållen 1982 har skattats med kdning av 

prognoserna över löneutveckling, prisstegring m. m. samt beslutade och av 

regeringen föreslagna ändringar i bidragsreglcr. Basbeloppet för januari 

blir enligt pris prognosen för novemher 17 800 kr. Detta basbelopp kommer 

enligt de nya reglerna för bestämning av basbeloppen att giilla för hela 

1982. Pensionerna kommer således inte som tidigare att tiimligen omgåen

de anpassas till prisstegringen under loppet av året. Inräknat höjning av 

pensionstillskotten till de pensionärer som enbart har folkpension. heräk

nas de totala folkpensionsuthetalningarna (exkl. hostadstilläggl öka endast 

5 112 C:1(. 1981-1982. En nedre hyresgräns införs i systemet för kommunala 

bostadstillägg så att pensionären får betala de första 80 kr. på hyran själv. 

Pä grund av höjd övre griins för hyresersättning m. m. förutses dock 

bostadstilläggen förbli ungefär lika stora 1982 som 1981 i löpande priser 

räknat. Delpensionsutbetalningarna kalkyleras minska 6- 7 C:+. ATP-pen

sionerna ökar 151::1(-,, hetydligt mindre än tidigare år. Trots det utvidgade 

flerbarnsstödet ändras barnbidragsutbetalningarna obetydligt på grund av 

alt antalet harn minskar. Realvärdet av barnbidragen fortsätter alt sjunka. 

Totalt förutses inkomstöverföringarna till hushållen öka knappt 8 % 

1981-1982. De statliga och kommunala transfereringarna väntas stiga 6 '."l 
och utbetalningarna från socialförsäkringssektorn 11 '/(., vilket för samtliga 

sektorer är en lägre ökningstakt än 1980- 1981. Den enda detaljpost i tabell 

6: 3 som visar en betydande uppgång är hidragcn vid arbetsmarknadsut

bildning. 

Hushållens inbetalningar m· skatter och m·g(fter till stat. kommuner och 

socialförsäkring uabcl: 6: 4) beräknas ha ökat 9(/r mellan 1980 och 1981. 

vilket är I J/2 procentenhet större ökning än 1979- 1980. P<i grund av 

omläggningen av uppbördssystemet m. m. sliipar statistiken frtin riksskat

tcverket (RSV) över debitering och skatteinhetalningar fortfarande efter. 

RSV har överlämnat visst underhandsmaterial till riksrevisionsverkct som 

underlag för beräkningarna av statsbudgetens inkomshida. Med stöd av 

detta material har kalkylerna för 1980 reviderats vad gäller preliminär A

skatt och överskjutande skatt. Uppgifterna är emellertid ännu inte helt 

definitiva. Revideringarna jämfört med konjunkturinstitutets höstrapport 

är mindre beträffande utvecklingen 1980- 1981 än 1979-1980. Inbetalning

arna av direkta skatter beräknas nu ha ökat 9':{ 1980-1981 och avgifterna 

8 1/2 r1c .. Det är främst avgifterna till kommunerna som har stigit mellan 

1980 och 1981. 

Det totala uttaget av preliminiir inkomstskatt 1982 påverkas främst av att 

det kommunala grumlavdraget böjs och den särskilda skattereduktionen 

tas bort, att avtrappningen av pensionärernas extra avdrag skiirps och 

skatteuttaget i första inkomstskiktet slopas. 1 Sammantaget beräknas dessa 

1 Begränsningen av reseavdraget förutsätts inte påverka preliminärskatteinbetal
ningarna. 
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Tahell 6: 4 Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. 1978-1982 

Milj. kr.. löpande priser 

1978 1979 1980 1981 1982 
prel. prognos 

Direkta skaller 89975 99353 106492 116 095 126336 
I. I Prel. A-skatt 82 705 91782 99725 108190 116238 
1.2 Prel. 8-skatt 7194 7932 8 360 8 536 9571 
1.3 Slutskattcn:glcring 921 432 -838 87 1502 
1.3. I Kvarstående skatt 1 263J 2888 2 952 3 121 3 550 
1.3.2 Fyllnadssk<1ttcinbctalningar 4289 4564 4449 5986 6 739 
1.3.3 Överskjutande skatt -6001 -7020 -8239 -9020 -8787 
1.4 Avgår: Indirekta skatter2 I 003 992 I 148 1687 I 761 
1.5 Övriga direkta skatter. netto 158 199 393 969 786 

2 Avgifter m. m. 5 llll7 6 770 7608 1::242 9295 
2.1 Till staten 1681 1854 2146 2 272 2438 
2.1.1 Arvs- och gävoskatt, arvsmedel 479 475 580 589 632 
2.1.2 Egenavgifter och frivilliga 

socialförsäkringsavgifter 858 935 I 044 I 082 1169 
2.1.3 Övrigt 344 444 522 601 637 
2.:! Till kommunerna 2 549 3039 3 523 3 931 4677 
2.2.1 Investerings bidrag 694 747 778 784 793 
:!.2.2 Övrigt I 855 2 292 2 745 3 147 3 884 
2.3 Till sociatförsäkringssektorn 1657 1877 1939 2039 2180 
2.3. I Obligatoriska egenavgifter 1397 1629 I 688 1784 1920 
2.3.2 Frivilliga avgifter 260 248 251 255 260 

3 Summa direkta skatter, 
a\·gifter m. m. 95862 106123 114100 124337 135 631 

1 lnnutna delen. 
2 Allmän arbetsgivaravgift och barnomsorgsavgift I egenavgifter). fastighetsskall samt skogsvfirdsavgift. 
Anm. Kvarstående skall avser inkomster två år tidigare. medan fyllnadsinbetalningar och iivcrskjutande skatt 
avser inkomster ett år tidigare. 
Kiil/or: Konjunkturinstitutet. riksförsiikringsverkct, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrän. 

ändringar höja skatteuttaget med 800 milj. kr. jämfört med ett beräknat 
uttag enligt 1981 års regler. Indexregleringen av den statliga skatteskalan 

beräknas ändra skatteuttaget med 4.2 miljarder kr. Totalt skulle således 

den preliminära skatten 1982 sänkas med 3,4 miljarder kr. jämföt1 med ett 

utfall enligt 1981 års skatteskalor. Ungefär 90 % av detta belopp kan föras 

till A-skatten. Den kommunala utdebiteringen ökar enligt preliminära be
räkningar med 19 öre. Makromarginal skattekvoten har i föreliggande prog

noser för 1982 antagits sjunka något för löner och pensioner bortsett från 

ovan beskrivna ändringar i skatteregler och kommunal utdebitering. På 

grund av bl. a. förskjutningar mellan inkomstslagen innebär detta likväl. 

bortsett från reformeffekter. en liten höjning av den totala makromarginal

skattekvoten. Kalkylerna ger till resultat en ökning av den preliminära A

skatten med 7 J/2 %. Den preliminära B-skatten bestäms delvis av den 

slutliga skatten två år tidigare. Ökningen av preliminär B-skatt skattas till 

11-121/C.. Slutskatteregleringen, dvs. nettot 1982. mellan hushållens inbe

talningar av kvarstående skatt och fyllnadsskatt å ena sidan och återbä

ringen av överskjutande skatt å andra sidan, beräknas höja hushållens 
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skatteinbetalningar med 1/2 miljard kr. Prognoserna över fyllnadsskatt 

och överskjutande skatt är dock mycket osäkra. 

Hushållens avgifter m. m. till det offentliga förutses öka närmare 13% 

1982. Liksom 1981 är det avgifterna till kommunerna som väntas stiga 

kraftigast. Sammanlagt resulterar prognoserna över hushållens skatter och 

avgifter 1982 i en ökning av inbetalningarna med 9%. 

Hushållens negativa netto mellan inkomster från räntor och utdelningar 

m. m. och motsvarande utgifter beräknas ha försämrats 1981 med ytterliga

re en miljard kr. Prognoserna för 1982 utgår från att diskontot är oförändrat 

- 11 % - och hushållens upplåning återhållsam. Nettot skulle därmed 

1982 ligga ungefär oförändrat (i löpande priser) på minus 6 miljarder kr. 

Ovan redovisade beräkningar resulterar sammantagna i en ökning av 

hushållens disponibla inkomster - i löpande priser - mellan 1980 och 1981 

med 9.2 %. Eftersom den genomsnittliga prisstegringen har beräknats till 

11,5 % sjönk således realinkomsten med 2.1 %. 

För 1982 ger prognoserna - med vid månadsskiftet november/december 

kända förutsättningar - en tillväxt i disponibelinkomsten på nominellt 

6,6f?(,. Då prisstegringen kalkylerats till 9, It:)(;. sjunker realinkomsten även 

1982. och då med 2,2 l/C. 

Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponibla inkomsten efter 

det att skatteinbetalningarna dragits från resp. inkomsts/ag redovisas i 

tabell 6: 5. Det bör understrykas att de statistiska bristfälligheterna och de 

principiella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6: 5 

endast ger en grov indikation på den reala utvecklingen för olika inkomst

slag efter skatt och på inkomstposternas relativa betydelse för den totala 

ökningen av realinkomsten. 1 I tabellen har tilläggsposten till disponibelin

komsten särredovisats. I driftsöverskotten ingår även det tillräknade 

driftsöverskottet från egnahem. 

Reallönesumman beräknas 1981 ha sjunkit drygt 4 % före skatt och 

skatteuttaget <inkl slutskattereglering) kalkyleras ha sjunkit ungefär lika 

mycket så att reallönen efter skatt minskar med inte fullt 4 112 ~L Tillväx

ten i driftsöverskotten 1981 beror på att B-skatteinbetalningarna (inkl. 

slutskattereglering) realt sett sjönk mer än enskilda företagares inkomster 

och det tillräknade driftsöverskottet från egnahem. Pensionsinkomsterna 

efter skatt beräknas ha ökat realt med 3 %. vilket är en lägre ökning än 

föregående år. Utbetalningarna av övriga sociala förmåner sjönk 1981 i 

fasta priser räknat. 

För 1982 resulte_rar prognoserna över reallönesumman i en minskning 

med 2 3/4 % före skatt. Nedgången förstärks ytterligare genom att skatteut

taget ökar så att reallönen efter skatt minskar med 4 %. Pensionsinkoms

terna väntas minska realt. både före och efter det att skatten dragits. med 

1/2 <;L Övriga beskattade förmåner sjunker realt efter skatt något mer än 

1 I Konjunkturläget april 1981. Reviderad nationalhudget. kommenteras beräkning
arm1 närmare i en ex kurs i kapitel 6. avsnitt 6.3. 
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Tabell 6: 5 Realinkomstutveckling efter skatt 1979-1982 
1975 års priser 
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Förändring i realinkomsten. % Bidrag till disponibclinkomstutvcck
lingen. procentenheter 

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
prel. prognos prel. prognos 

I Löner 2 2 -4 1/2 - 4 I -2 l/2 -2 
2 Driftsöverskott 1 2 l/~ l 1/2 l/2 0 0 0 
3 Räntor och utdelningar. netto~ -20 Il l/2 -8 10 l/2 - 1/2 1/2 0 0 
4 Pensioner 5 6 3 1/2 l I 1/2 0 
5 Beskattade sociala förmåner3 1/2 - 3 -I 1/2 - I 0 0 0 0 
6 Övriga inkomstöverföringar. 

netto 8 1/2 - 2 112 -3 - 4 1/2 0 0 0 

7 Summa 
1+2+3+4+5+6 2 112 2 112 -2 - 2 112 2 J/2 2 112 -2 -2 

8 Tilläggspost till disponibel 
inkomst -25 17 0 0 -I 1/2 0 () 

9 l)isponibel inkomst (7 + 8) I 1/2 3 -2 - 2 I 112 3 -2 -2 
1 Inkl. tillräknat driftsöverskott från egnahem. 
2 Räntor och utdelningar har i tabellen inre korrigerats för den faktiska skallebdastningcn. 
·
1 Sjukpenning och föräldrapenning. utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönega-
rantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. 
Källor: Konjunkturinstitutet. riksrevisionsverkct och statistiska centralbyrån. 

pensionerna - ca I% - och de obeskattade sociala förmånerna. t. ex. 

barn- och studiebidrag samt transfereringar från kommunerna. ännu mer. 

Driftsöverskotten skattas 1982 öka något på grund av att det tillräknade 

driftsöverskottet från egnahem förväntas stiga 5 procentenheter mer än 

implicitprisindex. En positiv tillväxt visar också det för hushållen negativa 

nettot av räntor och utdelningar. som beräknas minska ca 350 milj. kr. i 

1975 års priser. Som framhålles i not 2 till tabell 6: 5 har denna post ini<' 

korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 

Tabell 6: 5 visar också att 1981 var det endast pensionsinkomsterna som 

gav ett positivt bidrag till realinkomsten. Såväl 1981 som 1982 är det 

real värdeminskningen av lönesumman som svarar för den stora nedgången 

i realinkomsten. 

6.4 Konsumentpriserna 
Från december 1980 till oktober 1981 steg konsumentprisindex ( KPI I 

med 9.8 %. Detta var en betydligt lägre ökningstakt än under motsvarande 

period 1980, då ökningen uppgick till 13.1 lk. Nettoprisindex som visar 

prisutvecklingen med avdrag för indirekta skatter och tillägg för subven

tioner steg med 9.9% under motsvarande period. Prisutvecklingen mätt 

enligt KPI exkl. bränsle. bensin och kokgas (här kallad avtalsindcx) - som 

ligger till grund för om avtalsklausulen i LO-SAf avtalen skall utlösas -

har fram I. o. m. oktober varit 8.8 c;; .. 
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Avtalsindex utveckling (månadsvis) 1981-1982 
(Prognos fr. o. m. november 1981) 

F M A M 
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A S 0 N D 

1981 2,25 4.15 4.80 5.65 6.15 6.35 7.00 7,55 8.40 8.85 9.45* 8.65 
1982 2,90 3,75 4.15 4.85 5.30 5.65 6.60 h.95 7.35* 7,85* 8.15* 8.50* 

Avtalsindex är den prisutveckling som ligger till grund för om prisutvecklingsgaran
tin i LO-SAF avtalet skall utlösas. Avtalsindcx anger utvecklingen av konsu
mentprisindex tmed långtidsindex december föregående tir som basl exkl. varorna 
eldningsolja, fjärrvärme, kokgas och bensin !dessa varor har en vikt av 7.7 r:·;. i KPI ). 
Om denna prisutveckling överstiger 9,39'T 1981 eller h,99~0 1982 kommer prisut
vecklingsgarantin att utlösas. Det bör obsaveras att avtalsindex inte är n~igot 
officiellt indextal. utan att detta iir konjunkturinstitutets tolkning av hur avtalsindex 
skall beräknas. 

Prisutvecklingen december 1980 - oktober 1981 för ddgrupper i konsu

mentprisindex redovisas i tabell 6: 6. Bränsle och bensin är liksom de 

senaste åren den grupp som ökat mest i pris. knappt 25 r.:-; .. , vilket motsvarar 

ett KPI-bidrag på 1, 7 procentenheter. Livsmedel är den grupp som gett det 

största bidraget till den totala uppgången i KPI. 2.6 procentenheter vilket 

motsvarar en prisökning på 13.4 %. P. g. a. minskade subventioner via 

statskassan så har prisuppgfmgen pä baslivsmedel (mjölk. kött. ost och 

matbröd) varit betydligt högre än för övriga livsmedel. eller nästan 20 '.'.'/-. 

Av bostadspostens bidrag på 2.0 procentenheter kan drygt 0,4 procenten

heter hänföras till de diskontoförändringar som ägt rum under iiret. Mellan 

oktober 1980 och oktober 1981 steg KPI totalt 10,4r:-;.. För varor var 

prisuppgången 10.3 % och för tjänster 10.8 %. 

Tabell 6: 6 Konsumentprisindex december 1980-oktober 1981 

Väg- Procentuell Inverkan 
nings- förändring pi't total-
tal dec 1980- index 

okt 1981 

Totalt I 000,0 9,8 9,8 

Samtliga varor 628,5 9.8 6.2 
Livsmedel 196.0 13.4 2.6 
Alkohol och tobak 70.0 4,1 0,3 
Bränsle och Jri vmedel 1 76.0 24.5 1.7 
Kläder och sl;.or 80.0 4.0 0.3 
Övriga icke varaktiga varor 62.5 10.1 0.6 
Varaktiga varor 144.0 5.1 0,7 

Samtliga tjänstcc:r 371,5 9.9 3.6 
Bostad 200.0 10. I '2.0 
Övriga privata tjänster 97,5 10.3 1.0 
Offentliga tjänster 74.0 8,h 0.fi 

1 Exkl. kokgas och elström. vilka ingår i offentliga tjiinstcr. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrfrn. 

Proco:ntudl 
andel av 
totala ök-
ningcn 

100,0 

62.8 
26.7 
2.9 

16.9 
3,0 
5.7 
7.6 

37.'2 
'20.h 
10.2 
6,4 

Prisprognosen för oktober - december l 981 liksom prognoserna för 

1982 grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6: 7. I denna prognos 

har förutsatts att nedskrivningen av den svenska kronan den 14 september 
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med IOo/c gentemot korgvalutorna drar upp konsumentprisnivån med 

2,51/r under loppet av 8 månader framöver. U ndcr hösten 1981 förväntas 

konsumentpriserna öka med 1.5 % på grund av devalveringen. Ungefär en 

tredjedel av denna ökning - 0.5 % - beräknas ha påverkat prisnivån 

mellan september och oktober. Sänkningen av mervärdesskatten - från 

19% till 17,7%- den 16 november 1981 beräknas ha en neddragande 

effekt på KPI med 1.0 % mellan november och december. Pris stoppet som 

gäller 17 september- 31 december 1981 har begränsad inverkan på progno

sen eftersom höjda importpriser får slå igenom på konsumentpriserna och 

beslutade hyreshöjningar får genomföras. Prisuppgången mellan december 

1980 och december 1981 skulle enligt dessa beräkningar bli 10,0% mätt 

enligt korttidsindex. Långtidsindex beräknas emellertid ligga 0,2 procent

enheter lägre. KPl-uppgången under loppet av 1981 mätt med långtids

index skulle därmed bli 9,8%. Avtalsindex beräknas under samma period 

öka med knappt 8.7 % (se tablån). Såväl KPI som avtalsindex beräknas 

under angivna förhållanden nå en nivå som är högre i november än i 

december 1981. Under perioden december 1980 - november 1981 beräk

nas sålunda KPI öka med 10.5 % och avtalsindex med 9,45 '>'c·. 1 Den ge

nomsnittliga prisökningen mellan kalenderåren 1980 och 1981 uppskattas 

bli 12,l %. Uppgången i implicitprisindex för privat konsumtion beräknas 

bli drygt en halv procentenbet lägre. 11,5 % . 

1 Efter. det att prognoserna sammanställts har KPl-utfallet för november publice
rats. Okningen december 1980-novembcr 1981 blir för KPI 10.3 % och för ATI 
9.261/(. 
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Prisutsikter för 1982 

Bedömningen av prisutvecklingen 1982 har utgått från tillgängliga prog

noser och antaganden om arbetskraftskostnader. importpriser m. m. och 

gjorda beräkningar av hur dessa faktorer kan väntas påverka prisutveck

lingen. Prognoserna förutsätter oförändrat diskonto och oförändrade väx

elkurser. Några förändringar i den ekonomiska politiken som direkt skulle 

påverka prisutvecklingen har inte förutsatts. Med utgångspunkt från den 

lönekalkyl som gjorts har de för pris bedömningarna relevanta arbetskrafts

kostnaderna beräknats öka med 6.7%. Lönekostnadernas genomslag i 

priserna inom de för internationell konkurrens skyddande områdena (cxkl. 

jordbruk och bostäder) har antagits få ett med hänsyn till kostnadsutveck

lingen trendmässigt viirde. 

De priskomponenter som innefattas i restfaktorn (inkl. diverse taxor) 

väntas under dessa förutsättningar bidra med en ökning av KPI med 1.9 

procentenheter. Vid bedömningen av de internationellt bestämda priserna 

har antagits att importpriserna för råolja och pctroleumprodukter blir 

oförändrade under loppet av 1982. För övriga varor väntas importpriserna 

stiga betydligt mindre än under 1981. ungefär 9 c;; .. En trolig eftersläpning i 

importprisernas genomslag till konsumentprisnivån i anslutning till deval

veringen 1981 har föranlett en uppjustering med en procentenhet av den 

internationella prisfaktorn för 1982. Faktorn skulle under dessa förutsätt

ningar bidra till en ökning av KPI med 2,5 procentenheter. 

I prognosen över bostadspriserna har förutsatts att kallhyrorna i flerfa

miljshus ökar med drygt 12 %. vilket motsvarar en ökning på drygt 20 kr/ 

m2 och år. Detta skulle innebära att hyrorna för en normal trerumslägenhet 

kommer att öka med 130-140 kr/månaden. För egnahemsboendet beräk

nas prisstegringen bli betydligt lägre. drygt 7 %. För KPI skulle detta 

innebära ett tillskott från bostadsposten med 2.0 procentenheter. 

Pris ut vecklingen på inhemska jordbruksprodukter kommer att påverkas 

av minskade statliga subventioner. Totalt kommer subventionerna av bas

livsmedel minska med 500 milj. kr. den 1 januari 1982, vilket motsvarar en 

uppdragning av KPI med 0.2 %. Med tanke på jordbrukets förväntade 

kostnadsutveckling under perioden april 1981-april 1982 har inverkan på 

KPI av höjdajordbrukspriser sammanlagt beräknats till 0.9 procentenheter 

(exkl. momseffekten). 

Totalt beräknas konsumentpriserna stiga med 8.2 % under loppet av 

1982. Årsmedeltalet för KPI för 1982 beräknas ligga 8.5 % över årsmedelta

let 1981 (se tabell 6: 8). lmplicitprisindex för privat konsumtion har antagits 

visa ett något högre ökningstal. 9.1 %, vilket främst förklaras av olika 

beräkningsprinciper för egnahemsposten och av att prisutvecklingen för 

turistutgifterna (på grund av devalveringen) är betydligt högre än för övriga 

poster i den privata konsumtionen. Konsumentprisindex beaktar inte tu

ristutgifterna utomlands vid sina mätningar. Avtalsindex (dcc. -dec.) be

räknas öka något mer än KPI - 8,5 % - eftersom prisökningarna pä 
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bensin. eldningsolja och tJärrvärme förutses bli mindre iin för övriga varor. 

Avtalsindex skulle enligt dessa beräkningar överstiga pristaket. 7 %. redan 

i september. vilket medför att 1982 års avtalsklausul kommer att utlösas 

då. 

Tabell 6: 8 Konsumentprisernas uppgång, årsgenomsnitt 1979-1982 

1979- 1980- 1981-
1980 1981 1982 

prognos prognos 

Kon.l'lllllt'lllprisemas uppgång. totalt 13.7 12.I 8.5 
Ändrade indirekta skatter 

och livsmedelssubventioncr 2.1 2.1 -0.6 
Ändring av internationella 

priser 4.7 3,8 4,0 
Övriga kostnadsfaktorcr 6.9 6,2 5.1 

Anm. Tabellen är härledd ur tabell 6: 7. Automatisk<! effekter av indirekta viirde
skatter h_ar forts till "Ändring av internationella priser" resp. "Övriga kostnadsfak
torer". Andrade livsmedelssubventioncr har sammanförts med ändrade indirekta 
skatter. 1 tabell 6: 7 ingår ändrade livsmedelssubventioner i "Ändring av jordbruks
priser"'. 

6.5 Den privata konsumtionen 

Den privata konsumtionen blev oförändrad mellan helåren 1979 och 

1980. Stagnationen är anmärkningsvärd så tillvida att hushållens reala 

disponibelinkomst under samma period steg med hela 2.8 rif. Sparandets 

andel av disponibelinkomsten ökade därmed påtagligt och uppgick 1980 till 

5.8%. 
Mellan 1979 och 1980 minskade hushållens varuinköp med 0.9C/L Ned

gången hänför sig helt till bilar. livsmedel och övriga icke varaktiga varor. 

Den förskjutning som ägt rum inom varukonsumtionen från icke varaktiga 

varor till delvis varaktiga varor kan förmodligen till stor del förklaras av 

den påtagliga skillnaden i prisutvecldingstakt. 

Vad beträffar tjänstekonsumtionen noterades en fortsatt uppgång. om än 

i något lägre tempo. Den minskade ökningqakten är i huvudsak hänförbar 

till gruppen övriga tjänster. 

Första och tredje kvartalet 1981 sjönk den reala konsumtionen med 

drygt 2 % i förhållande till motsvarande period 1980. För andra kvartalet 

noterades en tämligen oförändrad konsumtionsvolym, vilket åtmin~tone 

delvis torde bero på att arbetsmarknadskonflikten våren 1980 ledde till en 

påtagligt sänkt konsumtion. Sammantaget minskade konsumtionsvolymen 

1.5% de tre första kvartalen 1981. 

Konsumtionsnedgången var helt hänförlig till varuinköpen vilka föll med 

3,2 %. Endast för gruppen delvis varaktiga varor noterades en uppgång. 

Efterfrågan på bilar fortsatte att sjunka samtidigt som inköpen av övriga 
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Tabell 6: 9 Hushållens konsumtionsuh·eckling 1973-1981 

~lilj. kr. Andel av Procentut:ll föriindring. 1975 <irs priser 
1980, total 
löpande konsum-
priser tion 1973- 1978- 1979-

1978 1 1979 1980 

Varor 172291 64.5 1.9 2.9 - 0.9 
I. I Varaktiga varor 24475 9.2 1.6 4.<i - 2.4 

I. I. I Bilar 6224 2.3 -2.4 6.6 -11,0 
1.1.2 Övriga 18 251 6.9 3.4 3.9 0.7 

1.2 Delvis varaktiga varor 43 112 16.1 4, 3.7 1.5 
1.3 Icke varaktiga varor !04 704 W.2 I. I 2.1 - u 

1.3. I Livsmedel 63 048 23.6 I.I 2.8 - I. I 
1.3.2 Övriga 41 fi56 15.6 I. I 1,11 - 2.2 

2 Tjänster 88419 33 .. • 2.3 2.1 1.7 
2.1 Bostäder .51804 19.4 2.5 2.2 2.0 
2.2 Övriga 37 115 U,9 1.8 1.9 1.2 

3 Summa inhemsk konsumtion 261 210 97.8 2.0 2.fi n.o 
4 Turistutgifter, netto 5906 

, , -2.3 4.9 2.5 

5 Hushållens totala konsumtion 267116 100.0 1.9 2.7 o.o 
6 Hushållens disponibla inkomster 283 540 2.1 1.3 2.8 

I Ars takt. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centr;1lbyrän. 

varaktiga varor minskade. Mest anmiirkningsvärd är dock den historiskt 

sett mycket kraftiga nedgången i konsumtio<1cn av livsmedel och övriga 

icke varaktiga varor. För tjänstekonsumtionens del noterades en fortsatt 

sänkning av tillväxttakten som nu endast uppgick till 1.2 l/L 

Andra halvåret 1981 beräknas konsumtionen ha minskat med 1.6 r:;.;. 

jämfört med samma period 1980. Säsongrensat innehar detta en konsum

tionsökning om I, I% mellan första och andra halvåret 1981. Sett helårsvis 

skulle därmed den privata konsumtionen ha fallit med 1,3 <;; 1980-1981. 

Då hushållens reala disponibelinkomst beräknas ha fallit 2.1 ';1- 1980-1981 

skulle sparkvotcn därmed ha sjunkit med 0,8 procentenheter till .'i.Or.'r .. 

Trots nedgången ligger sparandet således fortfarande på en hög nivå. 

För 1982 beräknas hushållens disponibla inkomster sjunka med drygt 

2 '.1r i reala termer. En fortsatt nedgång i sparkvoten i ungefär samma takt 

som 1980- 1981 har bedömts trolig. Hushållens konsumtions volym skulle 

därmed komma att minska med närmare I I /2 %· mellan helåren 1981 och 

1982. 
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Diagram 6: 2 Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 1971-1982 
Miljarder kr., 1975 års priser. Säsongrensade hal vårsdata. Log. skala 

--···---·--·----------
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Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyrftn. 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsutvecklingen samt prognos för 1982 

De fasta bruttoinvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (in

vesteringskvoten) låg under 1974-1977 på en stabil nivå på ca 21 %. 1978 

sjönk investeringskvoten till 19 %. en rekordlåg nivå. En viss återhämtning 

skedde sedan till 19.6% 1980 genom ökande investeringar i näringslivet 

och en liten uppgång i de offentliga myndigheternas investeringar. Samti

digt sjönk emellertid bostadsinvesteringarna. Totalt begränsades investe

ringsökningen 1980 till ca 3 %. Inom näringslivet steg investeringarna totalt 

med närmare 6%. Utvecklingen var dock mycket olikartad mellan olika 

sektorer. lndustriinvesteringarna ökade med 19 % medan tex investering

arna inom handeln minskade med 8,5 %. 

Maskininköpen ökade sammanlagt med 6 % 1980. Bortsett från de starkt 

varierande investeringarna i handelsflottan ökade maskininvesteringarna 

med 9%. Nedgången i bostadsbyggandet medförde att byggnadsinveste

ringarna totalt sett ökade med endast I%. 

Det preliminärt beräknade utfallet för 1981 och prognosen för 1982 utgår 

bl a från enkätundersökningar insamlade av statistiska centralbyrån kring 

månadsskiftet oktober/november 1981. För den offentliga sektorn baseras 

kalkylerna för 1982 i flertalet fall på obehandlade anslagsframställningar 

och är därför mycket ovissa. 

Investeringarna beräknas ha fallit 1981. Den totala nedgången uppskat

tas till ca 6% varvid byggnadsinvcstcringarna synes ha minskat något mer 

än maskininvesteringarna. Byggkonjunkturen har försvagats kraftigt under 

1981 och i konjunkturbarometern från september uppgav hela 85':>(. av 

företagen inom byggbranschen att efterfrågan var det främsta hindret för 

en ökning av produktionen. Nedgången i byggnads verksamheten omfattar 

också bostadssektorn. Påbörjandet av nya lägenheter beräknas ha fallit 

ytterligare från omkring 50 000 1980 till 43 000 1981. 

Invest~ringarna inom näringslivet exkl bostäder beräknas ha minskat 

med 5.6%, med en starkare nedgång på byggnadssidan än på maskinsidan. 

Den främst från hemmamarknaden vikande cfteti'rågan har starkt försva

gat industrikonjunkturen och industriinvesteringarna bedöms ha minskat 

med 9%. Nedgången i investeringarna inom handeln. som var kraftig 1980. 

beräknas ha fortsatt. 

De offentliga myndigheternas investeringar beräknas sammantaget ha 

minskat med 6%. För de statliga myndigheterna redovisas härvid en 

kraftig nedgäng medan den kommunala investeringsaktiviteten endast sy

nes ha blivit något lägre än under 1980. 
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Tabell 7: I 1-·asta bruttoinvesteringar 1978-1982 efter kapitaltyp och näringsgren 

Milj. kr Årlig procentuell förändring. 1975 års priser 
1981. 
löpande 1978 1979 1980 1981 1982 
priser Prel Prognos 

Bygvwdcr och anläggningar 
Permanenta bostäder 26139 15.0 1.7 - 3.5 - 7.0 - 9.6 

Nybyggnad 19778 7,7 -0.9 - 3.5 -10.8 -14.4 
Näringsliv exkl bostäder 24273 - 7,9 -0.8 5.3 - 7.3 - 5.7 

Privat jordbruk, skogsbruk m:h fiske I 756 3,0 -6,8 - 4,3 - 1,0 - 0.7 
Industri 4040 -27.7 -7.1 20.5 -18.8 -19,9 
Handel mm 2 816 - I I.I 2.4 - 4.5 -I 1,7 - 5.8 
Offentliga affärsverk 8 165 - 4,4 -7.5 13.5 - 0.5 2.1 
Övrigt näringsliv 7496 3.4 10,7 - 3,7 - 7.3 - 8.5 

Offentliga myndigheter inkl militiira 1 15 082 3,5 0,6 0,2 - 5,7 - 4.5 

Summa 65494 2,2 0,4 0,9 6,8 6,8 

Summa exkl vägar 62 128 1,6 0.6 1.6 - 6,3 - 6,8 

Maskiner mm 
Näringsliv 37099 -17.0 13.3 6,1 - 4,7 - 1.9 

Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 2312 -18.3 2.2 -16.6 - 2.6 2.6 
Industri 14027 -19.4 7,0 18,9 - 5.9 - 4.9 
Handel mm 5 232 -15.1 16,3 -10,4 - 1.5 - 2.4 
Offentliga affärsverk 4384 - 0.6 -2,5 14.8 11.6 3,7 
Övrigt näringsliv 11144 -19,4 27.6 4.7 - 9.9 - I.I 
Näringsliv exkl handelsflottan 36 755 -13.1 6,4 9.3 - 2.5 0,1 

Offentliga myndigheter 3 372 4.3 -1.5 5.6 - 6.0 - 5.3 

Summa 40471 -15,3 ll,8 6,l - 4,8 2,2 

Summa exkl handelsflottan 40 127 -11.6 5,6 9.0 - 2.8 - 0.4 

Totalt~ 

Permanenta bostäder 26139 15,0 1.7 - 3.5 - 7.0 - 9.6 
Näringsliv exkl bostäder 61 782 -13,2 7.6 5.7 - 5,6 - 3.3 

Privat jordbruk. skogsbruk och fiske 4086 - 9,3 -1.4 -12.4 - 1.6 0.8 
Industri 18067 -21,7 3.4 19.2 - 9,0 - 8.0 
Handel mm 8048 -13,7 11.4 - 8.5 - 4,9 - 3.4 
Offentliga affärsverk 12 549 - 3.2 -5,9 13.9 3.5 2.6 
Övrigt niiringsliv 19032 -11.2 20.9 1.6 8,9 - 3,7 
Näringsliv exkl bostäder och 
handelsflottan 61438 -10,8 3,5 7.6 4,3 - 2.1 

Offentliga myndigheter inkl militära 1 18454 3,7 0.2 u - 5,8 4.7 

Summa 106375 5,2 4,9 3,0 5,9 4,8 

Summa exkl handelsflottan 106031 - 3.5 2.5 4.0 - 5.1 - 4.1 

Enligt n11tionalräkl'l1skapernas 
bcriiknini::smetoder3 

Totalt 108951 - 8,0 5,8 3,1 - 6,1 - 4,8 

1 Inkl offentliga väginvesteringar. 
2 I privat jordbruk innefattas här avelsdjur och i övrigt niiringsliv travhästar. Summan av hyggnads- och 
maskininvesteringar överensstämmer därför ej m..:d tow!a investeringar. 
3 Inkl sk invcsteringsstatistisk diskrepans. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralhyrån. 
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Prognoserna för 1982 anger en fortsatt nedgång i investeringsaktiviteten. 

Totalt beräknas investeringarna falla med 4,8 '7( 1981-1982. Då samtidigt 

BNP väntas öka med 0.7% innebär kalkylerna att investeringskvoten 

sänks till en ny bottennivå på något under 18 l/C·. Det är framför allt på 

byggnadssidan som investeringsminskningen viintas fortsätta. För maskin

investeringarna förutses en betydligt mindre nedgang. 

Tabell 7: 2 Fasta bruttoinwsteringar 1978-1982 inom prh·at och offentlig sektor 

Milj. kr 
1981, 
löpande 
priser 

Årlig procentuell förändring. 1975 års priser 

Privata 
inkl bostäder 
exkl bostäder 
därav: exkl handels-

flottan 
Offentliga 

inkl bostäder 
exkl bostäder 
därav: statliga 

kommunala 

Summa 
inkl bostäder 
exkl bostäder 

Enligt n11tion11/riike11-
sk11pernas bcriikni11g.1·
metoder1 

60000 
40627 

40283 

45 775 
39609 
18 121 
21488 

106375 
80236 

Privata cxkl bosUider 43 203 
Summa inkl hostiidcr 108 951 

1978 

-10.3 
-18,I 

-14.9 

2.8 
1.5 
4,9 

- 1,3 

- 5.2 
- 9,7 

-22.5 
- 8.0 

1 Inkl s. k. investeringsstatistisk diskrepans. 

1979 

7,4 
10,7 

4.7 

1.4 
0,5 
1.3 

-0.1 

4,9 
5.8 

12.7 
5,8 

1980 

-0.3 
0.9 

3.3 

7.8 
9.3 

13.2 
5.8 

3.0 
4,7 

u 
3.1 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981 1982 
prcl prognos 

-7.1 -4.4 
-6.7 -2.1 

-4.7 -0.2 

-4.4 -5.4 
-4,5 -5.3 
-6.5 -4.6 
-2,7 -5.9 

-5.9 -4.8 
-5.7 -3.6 

-7.1 -2.1 
-6,1 -4.8 

För närvarande föreligger knappast några indikationer på nftgon avgö

rande förändring i de faktorer som inverkar på bostadsbyggandet. För 1982 

har därför antagits. att den totala igångsättningen kommer att falla ytterli

gare eller till 40000 och bostadsinvesteringarna beräknas minska med 

9.6%. 

Niiringslivets investeringar förutses minska med drygt 3 '.:-(. 1982 med en 

snabbare nedgång för byggnadsinvesteringarna. Maskininvesteringarna 

inom näringslivet förutses minska med 2 %. Industrins investeringar har, 

bl a på grundval av den senaste novemberenkäten från statistiska central

byrån. bedömts minska med 8%. I okorrigerat skick anger enkäten en 

betydligt starkare nedgång i indusrriinveslt.:ringarna. Avvikelserna mellan 

planer och utfall i tidigare enkäter tyder emellertid på att en relativt kraftig 

uppjustering av industrins planer är befogad för perioder med höjda vinst

marginaler och stigande kapacitetsutnyttjande. Handelns investeringar 

förutses - delvis som en följd av stagnerande privat konsumtion och Higre 

bostadsbyggande - minska med ytterligare drygt 3 %. 
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Diagram 7: 1 Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på närings
grenar 1973-1982 
1975 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Index 1972 = 100 
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Byggnade_r och anläggni_~~~ 
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Maskiner m m 

Totalt exkl handelsflottan 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

9 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. /00. Bilaga·/./ 
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De offentliga myndigheternas investeringar beräknas minska med ca 

5 %. Både de kommunala och de statliga myndigheterna väntas fortsätta 

att dra ner sina investeringar. 

7 .2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Bostadsinvesteringarna minskade enligt preliminära beräkningar med 

7% 1981. Nybyggnadsinvesteringarna beräknas ha sjunkit med 11 %. Små

husinvesteringarna sjönk med 16 % och investeringarna i flerbostadshus 

ökade med 5 %. Ombyggnadsinvesteringarna steg med 4 %. 

Påbörjandet av nya lägenheter föll från 50000 lägenheter 1980 till om

kring 43 000 1981. Därmed sjönk igångsättningen för andra året i följd med 

mer än I 0 % och i likhet med 1980 var det småhusen som svarade för större 

delen av nedgången. Antalet färdigställda lägenheter under 1981 minskade 

med 2 000 till 49 500 lägenheter, vilket är den lägsta nivån sedan början av 

1950-talet. 

Småhusbyggandet. som flera år under 1970-talets senare del legat tämli

gen stabilt kring en nivå på 40000 nya lägenheter per år, minskade sålunda 

under 1981. Det beräknas ha påbörjats 27 000 lägenheter i småhus under 

fjolåret. Priserna på villamarknaden har utvecklats svagt under 1980 och 

1981 och i vissa fall har även prissänkningar noterats, vilket skapat en 

osäkerhet om den framtida prisutvecklingen. Tillsammans med väntade 

effekter av den aviserade skatte- och avdragsreformen och det höga ränte

läget har detta bidragit till att dämpa efterfrågan på nyproducerade små
hus. I synnerhet har detta varit fallet beträffande privatfinansierade små

hus. Påbörjandet av dessa har minskat med 1500 under såväl 1980 som 

1981 till en nivå omkring 700 1981. Som ett led i statens besparingsverk

samhet ändrade riksdagen under budgetåret 1980/81 reglerna för utbetal

ning av räntebidrag. Detta innebär att garantiräntan fortfarande är 5 ,5 % 

under första året men att den sedan trappas upp i snabbare takt än tidigare, 

vilket medför ökade boendekostnader under de första 10-15 åren i ett nytt 

statsbelånat småhus. Sannolikt har också den svaga inkomstutvecklingen 

under 1981 verkat dämpande på nyproduktionen - reallönen efter skatt 

beräknas ha minskat 4 % under 1981. 

Igångsättningen av lägenheter i flerbostadshus minskade med 1500 lä

genheter till 16 000 under 1981. Det råder fortfarande bostadsbrist i en del 

större orter, främst inom Stor-Stockholmsregionen. men situationen på 

bostadsmarknaden uppvisar stora regionala olikheter. Antalet outhyrda 

lägenheter i hela riket ökade med drygt 4000 mellan mars och september 

1981 och uppgick därmed till närmare 19000. Uppgången berör huvudsak

ligen mindre orter (högst 75 000 invånare). Byggkostnaderna utgör ett 

problem vid produktionen av flerbostadshus. Byggnadsprisindex har näm

ligen i genomsnitt stigit med 17,6% per år 1977-1980. Byggkostnaderna 
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Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inflyttningsfärdiga bostadshus 1978-1982 

1978 1979 1980 1981 1982 
prel prognos 

Påhii~jade' 
Flcrbostadshus 16650 17700 17450 16000 17000 
Småhus 40600 38200 32 550 27000 23000 

Totalt 57250 55900 50000 43000 40000 

I nj1yttning.~färdiKa2 

Flerbostadshus 13600 15600 15900 17 500 18500 
Småhus 40150 39900 35 550 32000 26500 

Totalt 53750 55500 51450 49500 45000 

1 Ett bostadshus anses bli påbörjat den månad då grund bottenbesiktningen äger rum 
och/eller de egentliga byggnadsarbetena påbörjas. 
2 Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i cll bostadshus befinner sig i ett sådant 
skick att de kan tas i bruk anses huset vara inflyllningsfärdigt. 
Anm. Samtliga siffror är för 1978-1980 avrundade till närmast hela femtiotal. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

och därmed även boendekostnaderna i nyproduktionen är därför så höga 

att det även i områden med hostadsbrist kan vara svårt att hyra ut lägenhe

terna. Här liksom beträffande småhusefterfrågan har den svaga inkomstut

vecklingen för hushållen haft en dämpande effekt. Därtill tvekar många 

kommuner inför de kostnader som är förenade med nya bostadsområden i 

form av utbyggnad av kommunal service samt driften av densamma. 

Länsbostadsnämnderna frågade i oktober 1981 landets kommuner om 

det beräknade antalet ansökningar om statliga bostadslån för 1982. Denna 

undersökning omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus och gav 

vid handen att långivningen under 1982 skulle minska med 35 % för grupp

byggda småhus och med 15 % för tlerbostadshus. Bostadsstyrelsen för
utser emellertid att minskningen i den totala långivningen stannar vid 10-

15 %. F n föreligger inga indikationer på någon avgörande förändring under 

1982 av de faktorer som förmodas inverka på byggviljan. Samtidigt väntas 

efterfrågan hållas tillbaka dels av det försämrade läget på arbetsmarkna

den, dels av en fortsatt mycket svag utveckling av hushållens disponibla 
inkomster. 

Igångsättningen har därför antagits komma att falla ytterligare 1982 till 

40000. Nedgången ligger helt på småhusen. Antalet färdigställda lägen

heter beräknas till 45 000. en minskning med 4 500. För flerbostadshusen 

väntas en uppgång av färdigställandet. Ökningen beror på att byggtiderna 

för tlerbostadshus förlängdes kraftigt under 1979 och 1980. varför en del av 

färdigställandet successivt flyttades framåt. Med kortare hyggnadstider 

under 1981 och 1982 kan en ökad andel av antalet pågående byggen av 

lägenheter avslutas. 

Efter den mycket starka expansionen av omhyggnadsinvesteringarna 

under 1970-talet, föll dessa under l 980. Nedgången var betingad av alt 
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Tabell 7: 4 Ombyggnadsinvesteringar för bostäder 1980-1982 

Milj. kr Årlig procentuell förändring. 
1981. 1975 års priser 
löpande 
priser 1980 1981 1982 

prel prog-
nos 

Med statligt stöd 1 5 743 -3.7 4.8 2.9 
I form av: energi-

sparstöd 1397 -5,5 ± 0 -2,3 
övrigt2 4346 -3.1 6,5 4,3 

Utan statligt stöd 618 0,6 - 0.3 -0.6 

Totalt 6361 -3,2 4,3 2.6 
därav: flerbostadshus 4115 2,7 20,3 8,5 

småhus 2246 -9,9 -16,I -8.2 

1 Med statligt stöd avses här statliga lån och bidrag. 
2 Häri innefattas ombyggnadslån, förbättringslån och boendemiljöstöd. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

ombyggnaderna inom småhussektorn minskade i omfattning - främst så

dana med energisparstöd. När det gäller flerbostadshusen ökade ombygg

nadsinvesteringarna något under 1980. För 1981 beräknas ombyggnadsin

vesteringarna återigen ha ökat totalt sett. Ombyggnadsinvesteringarna för 

småhus väntas visserligen fortsätta att sjunka, men en betydande expan

sion kan däremot förutses av flerbostadshusen. Denna expansion torde till 

en del vara en följd av det bidrag om 20 % av den godkända kostnaden -

vid max 15 000 kr per lägenhet - som utgår vid ombyggnad av flerbostads

hus som påbörjades under tidsperioden 1981-08-01-11-30 och avslutas 

senast 1982-05-31. Även under 1982 beräknas ombyggnadsinvesteringarna 

stiga totalt sett. Därvid förutses ombyggnadsinvesteringarna för tlerbo

stadshus öka, medan de för småhusen väntas falla ytterligare. 

Med ovan angivna förutsättningar om igångsättning mm beräknas bo

stadsinvesteringarna minska med närmare 10% 1982. Nybyggnadsinveste

ringarna förutses sjunka med 14 %, varvid småhusinvesteringarna beräk

nas falla med 20% samtidigt som investeringarna i flerbostadshus väntas 

minska med 1 %. Ombyggnadsinvesteringarna beräknas öka svagt, med 

knappt 3%. 

Industri 

Under 1970-1974 producerade industrin varor till ett sammanlagt föräd

lingsvärde av 381 miljarder kr <1975 års priser). Under samma period 

investerade företagen 60 miljarder kr ( 1975 års priser) i byggnader och 

maskiner. Investeringskvoten mätt på detta sätt låg således i genomsnitt 

för perioden på 15,7% (se diagram 7:2). Under 1975-1979 producerades 

för 392 miljarder kr och investerades för 59 miljarder kr. dvs den genom

snittliga investeringskvoten sjönk till 15 %. Investeringskvoten nådde 1976 

sitt högsta värde under 1970-talet - 17 .5 %. Den föll sedan varje år fram till 
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1979 då den uppvisade sitt lägsta värde på 12 %. Trots uppgången i produk

tion och kapacitetsutnyttjande under 1979 valde företagen nämligen i stor 

utsträckning att vänta med att öka sina investeringar till in på 1980. Det 

höjda resursutnyttjandet under 1979 och början av 1980 ledde också till en 

ökning av företagens vinster. lnvesteringstillväxten 1980 blev i själva 

verket 19% i volym och investeringskvoten steg därigenom till ca 14%. 

Diagram 7: 2 Industrins investeringskvot 1970-1982 (lnvesteringar/förädlingsvärde, 
197 5 års priser) 
Procent 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Det preliminära utfallet för industriinvesteringarna 1981 liksom bedöm

ningen av 1982 års investeringar grundar sig på statistiska centralbyråns 

investeringsenkät från november 1981. Mellan 1980 och 1981 beräknas 

investeringsvolymen ha minskat med 9%. Detta får ses mot bakgrund av 

att den främst från hemmamarknaden vikande efterfrågan samtidigt med

fört en viss produktionsminskning. Säsongrensat från andra halvåret 1980 

till första halvåret 1981 minskade såväl byggnads- som maskininvestering

arna starkt. Under andra halvåret 1981 synes minskningstakten ha däm

pats på maskinsidan, men tilltagit på byggnadssidan. Därmed skulle bygg

nadsinvesteringarna mellan helåren 1980 och 1981 ha gått ned med 19% i 

volym och maskininvesteringarna med 6 %. Detta innebär att industrins 

investeringskvot ånyo sjunkit. De statliga industriinvesteringarna, som 

steg mycket kraftigt 1980, beräknas ha fallit avsevärt mer än de privata. 

Företagens planer för 1982 samt planer och utfall för några tidigare år 
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redovisas i tabell 7: 5. Variationen i avvikelserna tyder på att investerings

planerna revideras på ett sätt som är starkt påverkat av de kortsiktiga 

förändringarna i kapacitetsutnyttjande och vinstmarginaler. För 1982 för

utses en uppgång i industriproduktionen och det medför ett högre kapaci

tetsutnyttjande än under 1981. Som en följd av devalveringen i september 

1981 kommer troligtvis vinstmarginalerna att öka jämfört med 1981. I detta 

sammanhang kan erinras om de ytterligare investeringsbefrämjande insat

ser som regeringen föreslog under hösten 1981. 

Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar av industrins totala investeringar 1972-191!2 
Årlig procentuell förändring, 1975 års priser 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Planerat i november 
året innan' -12 -9 -3 -4 -5 -13 -15 -1 

Faktiskt inträffad 
förändring 4 10 Il 2 0 -17 -22 3 19 

Differens 16 19 14 6 5 - 4 - 7 4 18 

1981 1982 

-9 -16 

-9 (- 8) 
() (8) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkiitårets ~Ifall. För planföriind
ringen 1981-1982 har använts det preliminära utfallet för 1981. 
Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrän. 

De åtgärder som aviserades innebär att investeringsavdraget och fond

frisläppet på byggnadssidan förlängs med ett år. Vidare har investeringsav

draget för inventarier lagts om så att avdraget samordnats med uppbörds
systemet för mervärdeskatten i stället för som hittills med inkomstskatten. 

Avdraget uppgår till 10% av anskaffningsvärdet exkl mervärdeskatt. Om

läggningen innebär att effekten likviditetsmässigt i genomsnitt kommer ett 

år snabbare för företagen. Sammantaget har det med beaktande av kon

junktursituationen i övrigt bedömts som rimligt att räkna med en uppjuste

ring av företagens planer på 8 procentenheter. Trots uppjusteringen skulle 

industrins investeringar ändå minska ytterligare 1982. Nedgången skattas 

till 8 % och förklaras så gott som helt av fortsatt kraftigt fallande statliga 

industriinvesteringar. För industrin som helhet bedöms maskininvestering

arna minska med 5 % och byggnadsinvesteringarna falla med hela 20 S·L 

I diagram 7: 3 redovisas investeringsutvecklingen för några investerings

tunga branscher. Branschuppgifterna för prognosåren har schablonmässigt 

korrigerats på samma sätt som industrin som helhet, vilket medför att de 

branschvisa prognoserna är väsentligt ovissare än prognosen för den totala 

industrin. Den starkaste investeringsökningen under 1979 och 1980 skedde 

inom järn- och stålverken. Inom verkstadsindustrin accelererade tillväxten 

1980 och även inom massa- och pappersindustrin samt inom övriga bran

scher steg investeringarna. Under 1981 beräknas investeringarna ha fort

satt att öka inom massa- och pappersindustrin. Investeringarna inom järn

och stålverk samt övriga branscher beräknas däremot ha minskat. Även 
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inom verkstadsindustrin synes en viss minskning ha skett. Under 1982 

kalkyleras investeringsuppgången komma till stånd endast inom verkstads

industrin. Järn- och stålverkens investeringsminskning förutses bli mycket 

kraftig. 

Diagram 7: 3 Investeringar inom industrin, totalt och uppdelat på branscher 1975-
1982 
1975 års priser. Index 1975 = 100 

Totalt 
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Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen för totala indu
strin. Investeringarna i bilar ingår. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Handel mm 

De totala investeringarna inom gruppen handel mm 1 sjönk med 5 % i 

volym 1980-1981 enligt preliminära beräkningar. Härvid sjönk byggnads

investeringarna med 12 % och maskininvestcringarna med I %. 

1 Med investeringar inom gruppen handel mm avses investeringar i varuhandel. 
bank- och försäkringsverksamhet, teater, hotell. restauranger. lago:rbyggnader samt 
fastighetsförvaltning. 
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Till grund för beräkningarna för 1982 ligger en enkätundersökning ge

nomförd av statistiska centralbyrån i oktober 1981 angående investeringar 

inom handels-, bank- och försäkringsföretag. Vid utarbetandet av progno

ser för byggnadsinvesteringarna har vidare utnyttjats statistik över totala 

kostnader och byggnadstider för byggnadsprojekt inom gruppen privat 

handel samt arbetsmarknadsstyrelsens rapportering av beviljade igång

sättningstillstånd. 

Igångsättningen av byggen inom privat handel ökade under 1981 endast 

svagt från den låga nivån 1980. Med hänsyn till den svaga utvecklingen av 

privat konsumtion under både 1980 och 1981 och den väntade minskningen 

under 1982 samt till minskade anspråk på nyetablering i nya bostadsområ

den bedöms igångsättningen av nya byggnadsprojekt minska ytterligare 

något 1981-1982. Byggnadsinvesteringarna inom privat handel beräknas 

därmed minska även 1982, en minskning på 7 % förutses. Inkluderas även 

den statliga delen av gruppen handel mm blir minskningen 6%. 

Beträffande maskininvesteringarna pekar företagens planer på en ned

dragning som överstiger 10%. Tidigare års enkätsvar visar emellertid en 

benägenhet att starkt underskatta utfallet. Underskattningens storlek har 

dock visat en tendens att variera i takt med utvecklingen av den privata 

konsumtionen, varför planerna för 1982 har korrigerats upp med ett lägre 

tal än normalt. Maskininvesteringarna beräknas sålunda minska med 2 % 

under 1982. De totala investeringarna inom gruppen handel mm förutses 

därmed minska med 3 % i volym 1981-1982. 

Statliga investeringar 

Enligt preliminära beräkningar minskade de totala statliga investeringar

na med drygt 6 % i volym mellan 1980 och 1981. Investeringarna steg inom 

affärsverken medan de minskade inom myndigheterna och de statliga 

företagen 1 (se tabell 7: 6). Byggnadsinvesteringarna minskade med drygt 

6% och maskininvesteringarna med knappt 7%. 

Beräkningarna över den statliga investeringsverksamheten baseras på 

enkäter till statliga myndigheter, affärsverk och företag insamlade av sta

tistiska centralbyrån i oktober 1981. 

De statliga affärsverkens investeringar ökade drygt 7 % 1980-198 l. 

Investeringarna i byggnader och anläggningar steg med ca 3 %. huvudsakli

gen till följd av ökat byggnade inom televerket och postverket. På maskin

sidan noterades en ökning på drygt 12 %, som huvudsakligen härrör från SJ 

och televerket. För statens järnvägars del beror ökningen på en färja som 

levererats under 1981. 

1 De statliga företagens investeringar redovisas i tabell 7: I under industri, handel 
och övrigt näringsliv. 
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Tabell 7: 6 Statliga investeringar 1979-1982 

Milj. kr 
1981. 
löpande 
priser 

Årlig procentuell förändring. 
1975 års priser 

1979 1980 1981 1982 
prel prognos 

Statliga affärsverk exkl 
industri 8 535 -3,5 19,4 7.1 8,3 

Statliga myndigheter inkl 
militära 4 496 -0.2 -8.3 -15,0 - 3.3 

Statliga företag (industri m ml 5 090 I 1.6 30.4 -17,2 -27,7 
Statliga investeringar totalt 18 121 1.3 13,2 - 6,5 - 4,6 
därav: byggnader 9 554 -0.4 7,1 - 6,1 0,1 

maskiner 8 567 3.4 20,5 - 6,8 - 9,6 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Myndigheternas investeringar minskade med 15% under 1981. Bygg

nadsinvesteringarna sjönk med 16% främst på grund av minskat vägbyg

gande men även genom att byggandet som byggnadsstyrelsen administre

rar minskat. Inköpen av maskiner och inventarier minskade med drygt 

12%. 
De statliga företagens investeringar sjönk, efter investeringsexpan

sionen 1980, med drygt 17% under 1981. Det är främst minskade maskin

investeringar inom den statliga industrin och gruppen övrigt näringsliv som 

svarar för nedgången. 

Utifrån de planer som föreligger för 1982 beräknas de statliga investe

ringarna minska med 8% 1981-1982. Sålunda väntas en fortsatt nedgång 

av både myndigheters och statliga företags investeringar. Affärsverkens 

investeringsökning beräknas däremot fortsätta. Totalt väntas byggnadsin

vesteringarna ligga kvar på en i volym oförändrad nivå under 1982. Här 

kan noteras en ökning för vattenfallsverket medan de statliga företagen 
minskar sina investeringar. Maskininköpen förutses minska med 10 % 

vilket främst beror på en fortsatt nedgång av maskininvesteringarna inom 

den statliga industrin. 

Kommunala investeringar' 

De kommunala investeringarna steg med 6 % i volym 1979-1980 (se 

tabell 7: 7). Därvid ökade byggnadsinvesteringarna med 5 % och maskin

investeringarna med 9 %. Särskilt stark var expansionen inom landstingen. 

Till grund för kalkylerna över investeringsutvecklingen 1981 och 1982 

ligger en av statistiska centralbyrån i början av november insamlad enkät 

bland primärkommuner och landsting, samt en enkät avseende vissa av de 

kommunägda företagen. 

1 I detta avsnitt redovisas de kommunala investeringarna exkl bostäder och industri. 



Prop. 1981/82: 100 138 

Tabell 7: 7 Kommunala investeringar 1980-1982 

Milj. kr Årlig procentuell förändring. 
1981, 1975 års priser 
löpande 
priser 1980 

Primärkommuner 13 128 4,8 
därav: affärsverk 3935 4,3 

myndigheter 9193 5, I 
Landsting 4222 8,3 
Övriga 1 4117 6.7 

Summa 21467 5,8 
därav: byggnader 17864 5, I 

maskiner 3 603 9.2 

1 Häri innefattas kommunägd<; företag. församlingar mm. 
Källor: Konj.unkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981 
prel 

-4.2 
-3.7 
-4.4 

2.7 
-3.3 

-2,8 
-3,7 

1.7 

1982 
prognos 

-10.2 
-10.4 
-10.1 

4.5 
- 2,8 

- 5,9 
- 6.7 
- 2.1 

Landstingens investeringsplaner för 1981 har på basis av erfarenheterna 

från tidigare år nedjusterats på maskinsidan. Därmed beräknas lands

tingens investeringsvolym totalt sett ha stigit med 2 1/2 %. medan investe

ringarna inom primärkommunerna föll med 4%. Primärkommunernas och 

landstingens sammanlagda investeringar minskade med 2 1/2 % på såväl 

byggnads- som maskinsidan. Inkluderas församlingarna och de kommun

ägda företagen beräknas de kommunala investeringarna totalt sett ha sjun

kit med 3 % i volym 1980-1981. 

Den kommunala investeringsaktiviteten är beroende av bl a utveckling

en av byggnadskostnader och prisutvecklingen i övrigt för investerings

varor liksom av tillgången på produktionsresurser inom byggsektorn. Ef

tersom de årsvisa budgetramarna i allmänhet torde vara tämligen snävt 

fastlagda och angivna i nominella belopp kan prisutvecklingen normalt 

förmodas ha en rätt stark inverkan på investeringsvolymen i kommunerna. 

I tabell 7: 8 redovisas primärkommunernas och landstingens investe

ringsplaner för 1982 omräknade till procentuell volymförändring tillsam

mans med planer och faktiska förändringar för några tidigare år. De av 

kommunerna angivna investeringsplanerna omräknas alltså till investe

ringsbelopp i fasta priser. För 1982 har använts den inom konjunkturinsti

tutet kalkylerade prisutvecklingen 1981-1982 av byggnadspriser resp 

priser på maskiner och inventarier. De så omräknade investeringsplanerrnt 

bör sedan korrigeras med hänsyn till mönstret för tidigare avvikelser 

mellan planer och utfall. 

Investeringsutvecklingen har överskattats kraftigt under 1978-1980. 

Detta torde sammanhänga med de betydande finansiella överskotten inom 

den kommunala sektorn under 1978 och 1979. Mot bakgrund av sin goda 

ekonomi har primärkommunerna och landstingen ställt upp omfattande 

investeringsprogram. som sedan endast i begränsad utsträckning kunnat 

genomföras. Investeringsanslagen har sålunda utnyttjats i avsevärt lägre 

grad än som förutsetts. Detta torde i hög grad vara en följd av det försäm-
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Tabell 7: 8 Planerade och faktiska förändringar i primärkommunernas och landstingens totala investeringar 
1973-1982 
Årlig procentuell förändring. 1975 ars priser 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Planerat i november året innan -12 -8 -I 2 IO 7 Il IO 0 -6 
Faktiskt inträffad förändring -IO -7 -2 -2 9 - 4 - I 5 2 (-7) 
Differens 2 1 -I () -I -11 -12 -5 -2 (-1) 

Anm. De av kommunerna angivna invcsteringsplanerna har omräknats till fasta priser på basis av prisutveck
lingen för investeringsvaror. Vid fastprisberäkningarna av kommunernas planer för 1982 har använts konjunk
turinstitutets prognos för prisutvecklingen 1981-1982. Planerna redovisas i denna tabell som kvoten mellan 
prognosårcts enkätvärde och föregående års utfall i fasta priser. För planförändringen 1981-1982 har använts 
det preliminära utfallet för 1981. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

rade planeringsläget inom primärkommunerna efter den kraftiga expansio

nen av barnstugebyggandet 1977 samt av den betydande bristen på bygg

nadsarbetare som förelåg under 1979 och 1980. Även för 1981 synes inve

steringsutfallet bli lägre än vad som planerades i november året innan. 

Sannolikt är detta en följd av den successiva försvagning av primärkom

munernas ekonomi som ägt rum under 1980 och 1981. Även den av rege

ringen klart uttalade målsättningen att den kommunala sektorns volymex

pansion bör dämpas torde haft en viss återhållande inverkan på investe

ringsutvecklingen under 1981. 

Primärkommunernas och landstingens sammanlagda investeringsplaner 

för 1982 anger en markerad neddragning av investerings volymen. Denna är 

dock i sin helhet hänförlig till primärkommunerna. medan däremot lands

tingen synes planera en betydande expansion. Mot den bakgrunden har en 

begränsad uppjustering genomförts för primärkommunerna. vilket också 

motiveras av de positiva differenserna mellan investeringsplancr och utfall 

som förekom före 1978. De mycket höga investeringsplanerna för lands

tingen har dock nedjusterats. 

Primärkommunernas och landstingens investeringar beräknas efter ju

steringar totalt sett sjunka med 6 1/2 % i volym 1981-1982. Byggnadsin

vesteringarna väntas därvid minska med F,+ och maskininköpen med 

5 112 %. Landstingens investeringar beräknas totalt sett öka med 4 1/2 %, 

medan däremot primärkommunernas investeringar väntas falla med 10%. 

Inkluderas församlingarna och de kommunala företagen kan den kommu

nala sektorns investeringar totalt sett beräknas sjunka med 6 % i volym. 

7 .3 Lagerinvesteringarna 

Lagerutvecklingen kom under 1981 att kännetecknas av ett betydande 

omslag till en neddragning av lagren i ekonomin sammanlagt. Preliminära 

beräkningar ger en avveckling av lagren med omkring 350 milj. kr. i 1975 

års priser att jämföras med en uppbyggnad 1980 på ca 4 miljarder kr. 
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Omslaget 1980-1981 svarade därmed för ett negativt tillskott till den 

inhemska efterfrågan på ca I 1/2 %. I själva verket kom lagercykeln att 

verka uppbromsande på efterfrågeutvecklingen redan mellan första och 

andra halvåret 1980 då lageruppbyggnadstakten började avta. En begyn

nande lageravveckling framträdde emellertid först första halvåret 1981. 

Inom industrin (exkl. varven) fortfor dock lageruppbyggnaden ännu 

under första halvåret 1981. Det var först under andra halvåret som en 

minskning av de totala lagerstockarna kom till stånd. Som framgår av 

vidstående diagram pågick emellertid uppbyggnaden av färdigvarulagren 

alltjämt under andra halvåret 1981. Av dessa lagerökningar svarade skogs

industrin för en mycket betydande del medan lagertillväxten för verkstads

industrin blev tämligen återhållen. Lagren av varor i arbete fortsatte att 

sjunka bägge halvåren 1981. För insatsvarorna däremot ökade t. o. m. 

lageruppbyggnadstakten under första halvåret. när lagertillväxten inom 

verkstadsindustrin fortfarande var hög, samtidigt som skogsindustrierna 

fick möjlighet att fylla på sina tidigare alltför små rundvirkeslager. Under 

andra halvåret avtog denna påfyllnad samtidigt som bl. a. verkstadsindu

strin och övrigsektorn snabbt inledde en avveckling av insatsvarulagren. 

För alla lagertyper kom nettotillväxten inom industrin under 1981 att 

stanna vid ca 0,2 miljarder kr. Lageruppbyggnadsfasen 1980-1981 står 

därmed i stark kontrast till motsvarande faser 1974-1976 resp. 1969- 1971. 

då industrins lager ökade med 17. 7 resp. 11,5 miljarder kr. 

Tabell 7: 9 Lagervolymförändringar totalt och f'fter näringsgrenar 1978-1982 

Milj. kr .. 1975 års priser 

1978 1979 1980 1981 1982 

Jord- och skogsbruk - 250 - 365 -133 55 230 
Gruvor och tillverkningsindustri -4881 -1417 3011 600 1340 
El, gas-. vatten- och värmeverk 81 105 15 -100 0 
Partihandel 15 191 l 079 -700 350 
Detaljhandel (inkl. transport-

medelshandel) - 898 1132 63 -200 -350 

Summa -6095 - 354 4035 -345 1570 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

I prognoserna för 1982 väntas en mycket försiktig uppdragning av lagren 

av varor i arbete och insatsvaror, medan för färdigvarorna en avveckling 

förutses komma igång inte minst inom skogsindustrierna. 

Totalt sett skulle på detta sätt de totala lagren inom industrin (exkl. 

varven) stiga ca 0,8 miljarder kr. 1982 med tyngdpunkten lagd på andra 

halvåret. 

Varvens lager (där varor i arbete dominerar) steg väsentligt 1981 och för 

1982 väntas en fortsatt lagerökning i form av fartyg under byggnad. 
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Diagram 7: 4 Totala industrins lagervolymförändring 1969-19821 

Milj. kr.. 1975 års priser. Säsongrensade halvårsdata 

Insatsvaror exkl varv 
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' Exkl. varvens lagervolymförändringar. 

Anm. Fr. o. m. första kvartalet 1972 redovisas lagerinvesteringarna enligt en ny 
metod. vilket stör jämförelser med tidigare perioder i icke känd omfattning. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrfin. 
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Lageravvecklingen inom handeln under 1981 gällde särskilt bränsle. Av 

den beräknade minskningl!n av partihandelslagren med ca 700 milj. kr. i 

1975 års pris svarade nämligen bränslelagren för omkring hälften. Också 

inom detaljhandeln skedde en anpassriing nedåt av lagren efter den ofrivil

liga uppbyggnaden under 1980. En fortsatt avveckling av dessa lager 

förutses även 1982 medan någon större ökning av partihandelslagren, totalt 

sett, inte väntas ske. 

I jord- och skogsbruket inleddes under senare hälften av 1981 en upp

byggnad av de starkt otillräckliga rundvirkeslagren. Uppbyggnaden beräk

nas fortgå under 1982. 

Sammantaget för alla näringsgrenar skulle lagren stiga med ca 1,6 mil

jarder kr. 1982. Svinget från en lagerneddragning om ca 0,3 miljarder kr. 

1981 till en uppbyggnad 1982 kommer att ge bidrag till den inhemska 

efterfrågans utveckling motsvarande drygt 1/2 %. 
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8 Industrins lönsamhet, kostnader och priser 

8.1 Sammanfattande bedömning av vinstutvecklingen 

Bruttomarginalen inom tillverkningsindustrin (exkl varv) beräknas sjun

ka något 1981, mätt i nationalräkenskapstermer1
• Statistiska centralbyråns 

sammanställning av företagens delårsresultat visar på en nedgång i indu

strins bruttomarginal med 1,3 procentenheter mellan delåren 1980 och 

1981. Man måste dock ha i minnet att vinstnivån för 1980 påverkats 

negativt av arbetsmarknadskonflikterna under årets andra kvartal varrör 

den "konfliktrensade" marginalförsämringen torde vara större. Till detta 

kommer att materialet endast omfattar större företag - som synes ha haft 

en förmånligare restiltatutveckling än genomsnittet - vilket medför att 

delårsresultaten för hela industrin kan bedömas ha utvecklats ytterligare 

något sämre än vad s·CB:s sammanställning indikerar. Även med hänsyn 

till att uppgifterna om industrins delårsresultat alltså är något svårtolkade 

är det uppenbart att det implicit i konjunkturinstitutets kalkyl för 1981 

finns en klar vinstförbättring för andra halvåret. Orsaken till att företagens 

vinster beräknas ha ökat under senare delen av 1981 är de effekter som 

devalveringen av den svenska kronan antagits föra med sig. Den förändra

de valutakursen medför att om de svenska exportpriserna är oförändrade 

mätt i utländsk valuta så ökar företagens exportintäkter i svenska kronor i 

ett slag med ca 11 %. Även om man tar hänsyn till att en del av det 

uppkomna utrymmet utnyttjas för relativprissänkningar - se vidare kapit

let om utrikeshandeln - och till att kompensera för industrins ökade 

kostnader för importerade insatsvaror beräknas nettoeffekten av devalve

ringen bli att industrins vinster förstärks. Denna vinstökning har till en 

mindre del påverkat resultatet för 1981 medan huvuddelen beräknas falla 
på 1982. 

En grov indelning av industrin i branscher visar att den fördelaktigaste 

vinstut vecklingen 1981 har uppnåtts inom verkstadsindustrin - där en viss 

marginalförbättring tom synes ha blivit möjlig - medan den stora rest-

1 Tidigare värderades industrins förbrukning av insatsvaror huvudsakligen till an
skaffningspris i nationalräkenskaperna. Denna värderingsmetod medförde all rörel
seresultatet kom att innefatta prisstcgringsvinstcr på lager, vilket exempelvis är 
fallet i företagsstatistiken som bygger på företagens redovisade resultat. För all 
erhålla ett mått på det överskott som själva produktionsprocessen klarat av all 
generera - detta exkluderar alltså inflationsvinster vilka anses som "rörelsefräm
mande" i detta sammanhang - har mim i nationalräkenskaperna i efterhand dragit 
av lagerpris vinster på insatsvaror från rörelseresultatet och i motsvarande mån ökat 
kostnaden för förbrukade insatsvaror. Detta har man för första gången gjort i och 
med 1981 års revidering av nationalräkenskapsstatistiken. Omräkningen har genom
förts retroaktivt från år 197:!. Resultatet är att industrins vinstutveckling under 1970-
takt framstår som sämre än enligt tidigare nationalriikenskapsberäkningar och enligt 
företagsstatistiken. Detta är också helt naturligt eftersom prisstegringstakten. och 
därmed inflationsvinsterna. var avsevärt högre i slutet än i början av sjuttiotalet. 
Prognoserna för 1981 och 1982 ansluter sig metodmässigt till de principer som 
används i de nuvarande nationalräkenskaperna. 
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gruppen annan tillverkningsindustri exkl varv har fått vidkännas en relativt 
kraftig vinstsänkning. Den något starkare utvecklingen för verkstadsindu

strin kan hänföras dels till en något bättre produktivitetsutveckling än för 

industrigenomsnittet och dels till en relativt förmånlig prisutveckling på 

insatsvaror, speciellt importerade sådana. Den i förhållande till industri

genomsnittet relativt fördelaktiga produktivitetsutvecklingen är huvudsak

ligen en följd av att produktionen inom verkstadsindustrin förblivit i stort 

sett oförändrad. medan den totala industriproduktionen beräknas ha mins

kat med ca 2 112 %. På intäktssidan är verkstadsindustrin däremot inte 
särskilt gynnad då försäljningspriserna synes ha ökat förhållandevis lite. 

De måttliga prisökningarna avser främst leveranser till hemmamarknaden 

medan exportpriserna däremot höjts relativt kraftigt. Under första halvåret 
1981 synes verkstadsindustrin ha höjt sina exportpriser mer än konkurrent

länderna vilket dock senare motverkats genom devalveringen i september. 

Sammantaget kan vinstandelen av förädlingsvärdet inom verkstadsindu

strin för 1981 beräknas nå upp till samma nivå som under de första åren av 
1970-talet. 

Diagram 8: 1 Bruttomarginaler i industrin (SNI 2+ 3) enligt företagsstatistiken och 
nationalräkenskaperna 1963-1982 
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Anm. Värdena för 1981 och 1982 avser endast tillverkningsindustrin ex kl varv. 1981 
enligt företagsstatistiken bygger på redovisade delårsresultat. Se not i kapitlets 
början för jämförelse mellan förctagsstatistik och nationalräkenskaper. 

Flera faktorer bidrar till att vinsterna inom branschen annan tillverk
ningsindustri exkl varv beräknas ha minskat under 1981. För det första har 

efterfrågan sjunkit kraftigt för några av branschens varugrupper - särskilt 
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järn och stål samt trävaror - vilket bl a påverkat produktiviteten negativt. 

Den låga byggaktiviteten såväl hemma som utomlands är en av de bakom

liggande orsakerna till detta. För det andra synes försäljningspriserna som 

en följd av det svaga efterfrågeläget ha ökat relativt måttligt. För det tredje 

beräknas kostnaderna för insatsvaror ha ökat mer än inom verkstadsindu

strin. Den sammanlagda effekten är att branschens vinstnivå 1981 beräk

nas vara lägre än l 979 och i ett längre perspektiv får anses som mycket låg. 

Man får dock komma ihåg att det inom det mycket heterogena aggregatet 

ryms flera utpräglade "krisbranscher" som textilindustri, järn- och stål

verk samt. nya för 1981. trä varu- och byggmaterialindustri medan tex 

delar av kemisk industri kan uppvisa en relativt tillfredsställande vinstut

veckling. 

Vinsterna inom massa- och pappersindustrin påverkas i hög grad av 

relationen mellan priset på branschens produkter och priset på skogsrå

vara. Trots stora prishöjningar på massa och papper 1980-1981 ( 13 1/2 %) 

lyckades branschen inte kompensera sig för den kraftiga ökningen av 

insatsvarukostnaderna. Detta medförde att vinstmarginalen. trots en mått

lig ökning av lönekostnaden per producerad enhet. beräknas ha sjunkit 

med ca en procentenhet. Därmed skulle branschens driftsöverskott för 

femte året i följd vara negativt 1981. ca 400 milj kr. Med hänsyn till de 

resultat skogsbolagen redovisat för årets första åtta månader innebär insti

tutets kalkyl ändå en relativt kraftig vinstförbättring under senare delen av 

1981. Denna utveckling beräknas ha uppkommit genom att skogsindustrin i 
avsevärt större utsträckning än andra branscher synes ha utnyttjat deval-

veringen till att höja sina försäljningspriser, räknat i svenska kronor. 

Tabell 8: 1 Driftsöverskott i tillverkningsindustrin exkl varv 1976-1982 

Förädlings- 1976 1977 1978 1979 
viirde 1980. 
miljarder 
kr 

114iljarder kr 
Massa-. pappers- och pappers-

varuindustri 8,3 0.4 - 1.6 - 1,3 -0.1 
Petroleumraffinaderier mm 2.3 0,6 I.I I.I 2,0 
Verkstadsindustri exkl. varv 47.1 4,3 3.0 2.0 5.0 
Annan tillverkningsindustri 

exkl varv 53.3 2.3 2.2 3.3 5,9 
Tillverkningsindustri exkl varv 111.0 7,7 4,5 5,1 12.8 

Procent 111· förädlingHiirdet 

Massa-. pappers- och pappers-
varuindustri 7.1 -33.4 -22.1 -0.9 

Petroleumraffinaderier mm 58.6 69.2 fi8.9 78,5 
Verkstadsindustri exkl. varv 12.0 8.2 5.4 11.6 
Annan tillverkningsindustri 

exkl varv 6.1 5.5 7.6 12.2 
Tillverkningsindustri exkl varv 9,5 5,5 5,9 12,6 

1980 1981 1982 

-0.2 -0.4 0.4 
1.7 1.2 2.0 
5.4 6,0 9.7 

7.5 4.9 7 .8 
14,5 11,7 19,9 

-2.0 -4.8 4.8 
73.8 64.3 73.5 
11.5 11.8 16.6 

14.1 9.2 13.0 
13,0 10,2 15,2 

Anm Driftsöverskottet heräknat ncllo (med avdrag för kapitalförslitning) och med tillägg av suhvcntioner. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrån. 

10 Riksdagl'/1 /981182. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Sammanfattningsvis beräknas 1981 inte vara ett särskilt "gott" vinstår 

för tillverkningsindustrin. Av diagram 8: 1 - vilket också innefattar varv 

och gruvor. två branscher med mycket dålig resultatutveckling under 

senare år - framgår att bruttovinstmarginalen vid en jämförelse ett par 

decennier bakåt i tiden ligger på en tämligen låg nivå 1981 enligt såväl 

företagsstatistiken som nationalräkenskaperna. Till detta kommer att indu

strins finansiella kostnader bl a på grund av höjda räntor har ökat under 

senare år. Vid jämförelser mellan 1979-1981 och åren före 1973 finns det 

dessutom anledning att ha i minnet de realiserade prisstegringsvinster som 

i företagsstatistikens redovisning utgör en stor del av industrins vinster för 

de senare åren. En indikation på hur den operativa bruttomarginalen -

med varuförbrukningen konsekvent värderad till återanskaffningspriser -

har utvecklats ges istället av nationalräkenskapernas data. där inflations

vinster - för perioden 1972-1982 - mer eller mindre fullständigt elimine

rats, se också not i kapitlets början. 

Det kan i detta sammanhang vara värt att nämna några av de svårigheter 

som vidlåder bestämningen av lagerprisvinsternas storlek. Utgångspunk

ten för beräkningen av nationalräkenskapernas driftöverskott är att in

täkter och kostnader skall värderas till priser gällande en och samma 

tidpunkt. Detta betyder exempelvis att kostnaden för en såld vara skall 

mätas med de priser. löner etc som är aktuella vid försäljningstillfället. dvs 

måttet skall visa resursförbrukningens återanskaffningskostnader. Av flera 

skäl är det dock i praktiken så att företagen huvudsakligen redovisar 

anskaffningskostnaden för förbrukade insatsvaror. De kostnader för lön 

etc som företaget haft är. enligt samma synsätt, värderade efter den löneni
vå som rådde när varan producerades. Om produktionen värderas till 

leveransdagens priser. och om insatsvarupriserna stiger. kommer skillna

den mellan anskaffnings- och återanskaffningspris för insatsvaror att utgö

ras av de prisstegringar som ägt rum medan varorna legat i lager. Detta 

medför att före,aget beträffande insatsvarorna först gör prisstegringsvins

ter under den tidsperiod varan ligger i insatsvarulager. därpå för den tid 

den ingår i lagren av varor i arbete och till sist under tiden den - i 

bearbetat skick - ligger i färdigvarulager. Om vai:ie lagertyps omloppstid 

är tre månader betyder detta att man till den av företaget redovisade 

kostnaden för sålda varor bör lägga 9 månaders prisökning på insatsvaror, 

och därmed dra motsvarande lagerprisvinst från rörelseresultatet. På lik

nande sätt kan de ingående lönekostnaderna justeras. En grundläggande 

förutsättning - som sällan nämns - för att beräkningsmetoden skall ge ett 

riktigt mått på de prisstegringsvinster företagen tillgodogör sig är dock all 

priset på den färdiga produkten inte är beroende av den historiska produk

tionskostnaden utan uteslutande sätts utifrån de vid försäljningstidpunkten 

aktuella återanskaffningskostnadcrna. I själva verket torde dock företagen 

i stor utsträckning utnyttja historiska kostnadsdata som underlag för sina 

prissättningsbeslut. Det finns därför en risk för att lagerprisvinsterna 
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överskattas om de beräknas på ovannämnda sätt. 1 De prisstegringsvinster 

som av nationalräkenskapsenheten lagts till kostnaden för förbrukad insats 

kan sägas utgöra en kompromiss. Man har endast lagt till prisvinster på 

insatsvarulager, vilket till stor del betingats av strävan att få rimliga värden 

på prisindexarna för industrins förbrukning av insatsvaror och -tjänster. 

Beträffande 1982 har konjunkturinstitutet förutsatt att företagen visar 

återhållsamhet när det gäller att utnyttja det utrymme för exportprishöj

ningar som devalveringen skapat. Detta skulle bl a medföra att Sveriges 

relativa exportpris för bearbetade varor blir lägre än 1981. vilket i sin tur 

beräknas påverka exportvolymen positivt. Efterfrågan på svenska indu

striprodukter bedöms därmed komma att utvecklas så gynnsamt att pro

duktionsvolymen ökar med ca 3 1/2 % inom tillverkningsindustrin exkl 

varv. Det förtjänar att påpekas att efterfrågeökningen uteslutande beräk

nas komma från utlandet medan den inhemska efterfrågeutvecklingen för

utses bli fortsatt svag. Produktiviteten antas öka måttligt (ca 3 %) men trots 

detta beräknas lönekostnaden per producerad enhet stiga förhållandevis 

lite, eller med ca 3 1/2 %. Med hänsyn också till devalveringen torde därför 

den svenska industrins arbetskraftskostnader relativt utlandet - mätt i 

gemensam valuta - komma att sjunka nästa år. Industrins förbrukning av 

insatsvaror förutses däremot fortsätta att öka starkt i pris 1982. vilket till 

stor del är en kalenderårseffekt av under hösten 1981 - genom devalve

ringen - höjda importpriser. Sammantaget kan Jock en betydande ökning 

av industrins vinster väntas nästa år. Inom verkstadsindustrin torde vinst

nivån 1982 därmed bli jämförelsevis hög, medan den inom såväl massa

och pappersindustrin som restbranschen annan tillverkningsindustri exkl 

varv beräknas bli avsevärt lägre än under tex 1970-talets första år. 

Av tabell 8: 1och8: 3 framgår effekterna av de gjorda pris- och kostnads

kalkylerna på industrins driftsöverskott (netto) under 1981 och 1982. I 
beräkningarna ingår avdrag för kapitalförslitning och tillägg av subven

tioner. Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet beräknas sålunda ha 

sjunkit något 1980-1981 för att sedan stiga 1981- 1982. 

8.2 Industriprodukternas prisutveckling 

Fram till mitten av 1970-talet var det regel att de svenska industripro

dukternas priser år för år steg i någorlunda samma takt som världsmark

nadspriserna. De avvikelser som förekom var i allmänhet inte större än att 

de kunde förklaras av skillnader i varusammansättning mellan den svenska 

och den utländska industrins produktion. Också produktionskostnadernas 

1 En enligt denna metod utförd kalkyl över prisstegringsvinslt!rna kan likafullt pä 
sill sätt vara upplysande. Vad som sker skulle med en sadan tolkning vara att 
företagen utnyttjar en del av sina stora nominella lagerpris vinster för att ··subventio
nera" kostnaderna för den löpande produktionen. Till detta kommer att lagerpris
vinster delvis inrn:bär en nödvändig inllationsuppräkning av företagets tillgångar. 



Prop .. 1981/82: 100 148 

Diagram 8: 2 Driftsöverskottets och kapitalförslitningens andelar av förädlings,·ärdet 
i tillverkningsindustrin exkl varv 1963-1982 
Procent 
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Anm. Vinstnivån 1963-1971 är inte fullt jämförbar med motsvarande matt för 
perioden 1972-1982 på grund av skillnader i behandlingen av lagerprisvinster. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

utveckling brukade - i enlighet med EFO-modcllens förutsättningar 

ganska väl följa världsmarknadspriset. Denna stabilitet i pris- och kost

nadsrelationcrna medförde alt variationerna i industrins lönsamhet inte 

blev speciellt kraftiga. På senare år har utvecklingsmönstret varit betydligt 

ryckigare. vilket diagram 8: 2 ger tydliga besked om. Vinstmarginalerna 

har svängt kraftigt mellan åren och likaså har variationerna i rclativprisct i 

förhållande till utlandet varit avsevärda. 

I tabell 8: 2 illustreras pris-. kostnads- och rnarknadsandets'utvccklingen 1 

för den del av svensk tillverkningsindustri tiom producerar bearbetade 

varor. De svenska och de internationella priserna har för denna varugrupp 

utvecklats tämligen olika under de senaste tio åren (se också kapitlet om 

utrikeshandeln). medan det inom de branscher som tillverkar mera råvaru

betonade produkter ofta funnits ett mer eller mindre etablerat världsmark

nadspris som de svenska leverantörerna i praktiken haft begränsade möj

ligheter att avvika från. Under 1975 och 1976 utnyttjade de svenska företa

gen den omständigheten att det i prissättningen av bearbetade varor är 

möjligt att - åtminstone på kort sikt - avvika från den internationella 

prisutvecklingen. Det gjordes i ett försök att kompensera för de kraftiga 

kostnadsökningar som industrin. framför allt pft lönesidan. då drabbades 

1 Marknadsandelar och relativpriser avser den svenska och de uthindska markna
derna tillsammans. se även not till tabell 8: 2. 
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Tabell 8: 2 Priser, kostnader och marknadsandelar för bearbetade varor 1975-1982 
Procentuella förändringar 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Kostnader per enhet 
lönekostnader 22,5 15,5 11.5 5,6 -0.7 10,6 8 J 3,0 
insatsvaror etc 10,0 10.3 7,9 I I.I 12,I 13.5 10,2 10.6 
Summa rörlig kostnad 14,3 12,2 9,3 8,7 7,2 11,8 9,9 8,2 

Marginal -1,4 -3,0 -0,7 -0,2 2.3 0.1 0.0 1,7 

Svenskt produktpris 12.7 8,8 8.5 8,5 9.7 11.9 9,9 10.0 
Marknads pris 7,8 5,8 12.8 14,0 7.6 8,7 9,8 14,8 
Svenskt relativpris 4,6 2,9 -3,8 -4,8 1,9 3,0 0,1 -4.2 

Marknadsandel 0,7 -3,6 -0,6 +2,0 -1,2 -2,4 +0,6 +I,6 

Anm Marknad och marknadsandel avser hemma- och cxportmarknaderna sammanvägda. Marknadsandelsut
vecklingen på hemmamarknaden är mätt som variationer kring trenden. vilken uppgår till 1.3 procentenheter 
per år. Orsaken är att definitionen av marknadsandelar skiljer sig mellan hemma- och exportmarknaderna. 
Sveriges exportmarknadsandelar definieras som svensk exports andel av mottagarländernas import, medan 
hemmamarknadsandelen istället har inhemsk förbrukning som nämnare. Importens andel av den inhemska 
tillförseln ökar dock - på grund av ökad internationell arbetsfördelning - mer eller mindre trendmässigt i de 
flesta länder. Detta antyder att om Sveriges exportmarknadsandelar (mätta enligt ovan) är oförändrade ett år 
så ökar samtidigt den svenska exportens andel av avnämarländernas inhemska förbrukning. Ett riktigt 
marknadsandelsmått skulle alltså mäta svenska leveransers andel av den inhemska tillförseln i alla länder. 
Detta har dock inte varit möjligt. Det har därför istället varit nödvändigt att jämställa andelsutvecklingen på 
hemmamarknaden med motsvarande utveckling på expoltmarknaden. Trendrensningen av hemmamarknads
andelen syftar alltså till att korrigera för att den ökande internationella specialiseringen påverkar de bägge 
marknadsandelsmåtten på olika sätt. Rörlig kostnad är beräknad med avdrag för subventioner. 
Källor: Nationalräkenskaperna, svensk handelsstatistik, beräkningar gjorda för kapitlet om utrikeshandeln 
samt konjunkturinstitutet. 

av. Bl a på grund av de marknadsandelsförluster med åtföljande produkti

vitetseffekter som blev resultatet av relativprishöjningen steg dock kostna

derna likafullt mer än försäljningspriserna och en kraftig sänkning av 

branschens vinster inleddes. Genom devalveringarna 1977 kunde de svens

ka producenterna sänka sina priser relativt de utländska konkurrenterna 

såväl 1977 som 1978 och ett visst återtagande av marknadsandelar kom till 

stånd. Delvis på grund av att devalveringen drev upp priserna på importe

rade insatsvaror men under 1977 också på grund av de.n snabba ökningen 

av lönekostnaderna per producerad enhet fortsatte industrins vinster att 

sjunka. Bottenläget nåddes 1978 då driftsöverskottets andel av förädlings

värdct var lägre än för något annat år under 1960- och 1970-talen. En 

avsevärd återhämtning av vinstmarginalerna kunde emellertid ske 1979. 

Detta var huvudsakligen en följd av att arbetskraftskostnaden per enhet 

sjönk jämfört med året innan. vilket i sin tur till stor del kan hänföras till 

den ovanligt starka produktivitetsökningen. Trots den förmånliga kost

nadsutvecklingen höjde de svenska producenterna sina försäljningspriser 

mer än de utländska konkurrenterna vilket på kort sikt torde ha resulterat i 

ökade vinstmarginaler. 1980 höjdes relativpriset gentemot utlandet åter

igen men detta räckte inte till mer än att bibehålla vinstmarginalen oföränd

rad. En starkt bidragande orsak till detta var den mycket låga produktivi

tetsökningen (0,4 %) 1979-1980. För 1981 synes de svenska försälj-
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ningspriserna ha fortsatt att öka i något lite snabbare takt än de internatio

nella priserna. Det är relativpriset på hemmamarknaden som beräknas ha 

stigit medan Sveriges relativa exportpris däremot bedöms ha sjunkit något. 

För 1982 har - som en konsekvens av devalveringen hösten 1981 -

antagits en relativt kraftig sänkning av de svenska relativpriserna på såväl 

hemma- som exportmarknaderna. Tack vare att lönekostnaderna förutses 

öka tämligen långsamt beräknas ändå ett avsevärt utrymme återstå för 

höjningar av vinstmarginalerna. Driftsöverskottets andel av förädlingsvär

det skulle därmed kunna bli väl så hög som för 1970-talets första år. Det 

, bör påpekas att vinstutvecklingen för råvarubranscherna beräknas bli av

sevärt sämre än för bearbetade varor varför vinstnivån inom tillverknings

industrin som helhet i ett längre perspektiv inte kan sägas vara särskilt god. 

Utöver kalylerna för bearbetade varor har beräkningar gjorts över till

verkningsindustrin grovt indelad i branscher. Dessa kalkyler ger vid han

den att verkstadsindustrins försäljningspriser har ökat med drygt 9 % 

1980-1981 med de kraftigaste höjningarna för exportsortimentet (ca 11 %). 

Massa- och pappersindustrin - vars försäljningpriser i högre grad än för 

industrins huvuddel är nära bundna till den internationella prisutveckling

en - beräknas 1980-1981 ha höjt priset på massa med 18 % och pap

perspriset med ca 12 %. De kraftigt ökade kostnaderna för skogsrå vara 

medförde dock ändå en - om än måttlig - sänkning av vinstmarginalen. 

De svenska petroleumraffinaderierna höjde sina priser med ungefär 31 % 

1978-1979 vilket emellertid var lite jämfört med vad som noterades på den 

så kallade spotmarknaden; de svenska importpriserna för petroleumpro

dukter ökade tex med i runt tal 80% 1978-1979. Under 1980 var oljcmark

naden mer dämpad. De svenska producentpriserna ökade ändå totalt med 

ca 37 % 1979-1980. Devalveringen har beräknats slå igenom i stort sett 

omedelbart på prisnivån för petroleumprodukter 1981 och totalt väntas 

prishöjningar på ca 24 %. Det genomsnittliga försäljnings priset för reste

rande industribranscher exkl varv steg 1979-1980 med 13,7%. Speciellt 

kraftiga var prisökningarna för icke järnmetaller ( 19 % ), kemiska produkter 

(21 %) och sågat trä (16%) medan den tunga gruppen livsmedel steg mera 

måttligt i pris eller med ca 9 %. Bilden för 1980-1981 är till stor del den 

omvända jämfört med de bägge föregående åren. Sålunda beräknas prisut

vecklingen för trävaror och ickejärnmetaller ha varit mycket svag, 2 % 

resp -3 1/2 % 1980-1981, medan branschens genomsnittliga försäljnings

pris synes ha ökat med nästan 10%. 

Prognosen över prisutvecklingen 1981- 1982 för industriprodukterna 

har, som nämnts, utarbetats under förutsättning av att en stor del av det 

prisutrymme som skapats genom devalveringen utnyttjas för att sänka de 

svenska försäljningspriserna i relation till världsmarknadspriserna. Trots 

detta antagande beräknas företagen ändå kunna kunna höja sina margina

ler med ca 1 1/2 procenenheter 1981-1982. 
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Tabell 8: 3 Produktpriser och rörliga produktionskostnader i tillverkningsindustrin 
exkl varv 1977-1982 
Procentuella förändringar 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Massa-. pappers- och pappers-
1•aruindustri 

Produktpris 0,5 I, I 14.2 18,8 13,3 13.8 
Rörlig produktionskostnad 10.7 -1.6 8,6 19.4 14,4 11,4 
Marginal -9.2 2,8 5,2 -;-0.6 -1,0 'l ') 

~.-

Petroleumraffinaderier mm 
Produktpris 12.4 6,9 31,2 37,I 23.6 12.5 
Rörlig produktionskostnad 8.3 6,6 27,9 46,7 27,5 9,9 
Marginal 3.8 0,3 2,6 -6,5 -3.1 2.4 

Verkstadsindustri exkl van· 
Produktpris 8,3 9,9 7,9 8,6 9.1 9,6 
Rörlig produktionskostnad 10.0 11,3 5,3 8,6 8,9 7.4 
Marginal -1.5 -1.3 2,5 0.0 0,2 2,0 

Annan tillverkningsindustri 
l'.tkl 1•an· 

Produktpris 9,9 8,2 10,4 13,7 9,5 10,3 
Rörlig produktionskostnad 9.8 7.1 8,9 12.9 11.4 9.0 
Marginal 0,1 1,0 1.4 0,7 -1,5 1,2 

Tillverkningsindustri exkl 
varv 

Produktpris 8.6 7,9 10.8 13.7 10.2 10.6 
Rörlig produktionskostnad 9,9 7.5 8,3 13,8 11,3 8.7 
Marginal -1,2 0.3 2.2 -0,I -1,0 1,7 

Anm Produktpris avser implicitprisindex för bruttoproduktionen. Rörlig produk-
tionskostnad avser förbrukning och löner. inkl kollektiva avgifter och icke varuan-
knutna indirekta skatter och med avdrag för subventioner per bruttoproduktionsen-
het. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I genomsnitt väntas industrins produktpriser öka med 10 1/2 %. Massa

och pappersindustrin beräknas höja sina produktpriser med ca 14 % vilket 

med hänsyn till den väntade kostnadsutvecklingen leder till en viss margi

nalförbättring. Petroleumraffinaderiernas försäljningspriser väntas stiga 

förhållandevis måttligt 1981-1982 eller med 12.5 %. Marginalerna synes 

därmed kunna ökas något. Prisutvecklingen för verkstadsindustrin exkl 

varv beräknas innebära en 9 1/2 procentig ökning vilket är något lägre än 

för industrin totalt. Orsaken är de dåliga marknadsutsikterna för verk

stadsprodukter, framför allt beträffande den viktiga gruppen investerings

varor. Tack vare en tämligen stark utveckling av arbetsproduktiviteten 

väntas ändock vinstmarginalerna kunna öka två procentenheter. Inom 

annan tillverkningsindustri exkl varv är det priserna på järn och stål. andra 

metaller samt livsmedel som beräknas öka mest. Prisprognosen för 1981-

1982 innebär genomsnittligt för "annan tillverkningsindustri" en ökning på 

10 1/2 %. Den relativt starka prisutvecklingen väntas medföra att en ök

ning av företagens marginaler, ca 1,2 %. blir möjlig. 
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8.3 Industrins kostnadsutveckling 
De rörliga produktionskostnaderna består, om man ser till tillverknings

industrin i dess helhet, till ungefär en tredjedel av löner och löneberoende 

avgifter mm och till resterande två tredjedelar av insatsvaror och inköpta 

tjänster1
• En stor del av insatsvaruförbrukningen utgörs dock av leveran

ser mellan företagen varför löneutvecklingens sammanlagda betydelse för 

industrins kostnader är större. Tar man dessutom hänsyn till lönerna inom 

hela ekonomin blir lönekostnadsutvecklingen den dominerande kostnads

faktorn för industrin. Den fasta kostnadsposten kapitalförslitning som 

mäter kostnaden för att utnyttja realkapital är jämfört med de rörliga 

kostnaderna liten: den motsvarar enligt nationalräkenskaperna 5 % av de 

rörliga kostnaderna. I en kapitalintensiv bransch som massa- och pappers

industrin är kapitalförslitningen mer betydande. ca 10% jämfört med de 

rörliga kostnaderna. Räntor. paten.tkostnader, inkomstskatter mm betrak

tas i nationalräkenskaperna inte som kostnader utan som inkomstomför

delningar. Från dessa poster bortses även här. 

Lönekostnaderna 

I diagram 8: 3 jämförs utvecklingen av industrins lönekostnader per 

producerad enhet med kostnaderna för insatsvaror och köpta tjänster. En 

särskild kurva för arbetsproduktivitetens utveckling har också tagits med. 

Denna visar tydligt den försämring som produktivitetsutvecklingen ge

nomgått sedan mitten av 1970-talct. Medan produktiviteten steg med i 

genomsnitt 6,7% per år under perioden 1964-1974 blev ökningen 1974-

1980 endast 2.5 % per år. Då lönekostnadsökningen per arbetstimme inte 

avtog i motsvarande mån. utan istället snarast accelererade. står det klart 

att resultatet måste bli att ökningstakten hos industrins lönekostnader -

räknat per enhet - stegrades markant. F~rst 1978-1979 trappades takten 

hos kostnadsstegringarna av och lönekostnaden per producerad enhet. 

enligt nationalräkenskaperna, steg med endast 0,2 %'. Produktiviteten öka

de härvid med 7.7% och timlönekostnaderna med 7.9%. (Se tabell 8:4.) 

Särskilt gynnsam var produktivitets- och lönekostnadsutvecklingen i verk

stadsindustrin där lönekostnaden per producerad enhet sjönk med ca 

2 1/2%. 

Produktivitetstillväxten 1979-1980 stannade vid mycket låga 0,79/, vil

ket tillsammans med en timlönekostnadsökning på 11,2 % resulterade i att 

lönekostnaden per producerad enhet ökade med ca I 0 I /2 % inom industrin 

exkl varv. Produktivitets- och lönekostnadsutvecklingen föll därmed åter 

tillbaka till det mönster som gällt huvuddelen av åren efter 1974. Då det 

uppenbarligen existerar trögheter i anpassningen av antalet arbetade tim-

1 Med att en kostnad är rörlig menas här att den pä kort sikt kan varieras i takt med 
produktionsvolymen. Eftersom företagen har begränsade möjligheter att på kort sikt 
variera arbetsstvrkans storlek. borde lönekostnaderna med viss rätt kunna kallas 
"begränsat rörli'!;a". 
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Tabell 8: 4 Lönekostnader och produktivitet i tillverkningsindustrin exkl varv 1977-
1982 
Procentuella förändringar 

1977- 1978- 1979- 1980- 1981-
1978 1979 1980 1981 1982 

Massa-. pappers- och pappersraru-
industri 

Lönekostnad per timme 12,0 6.5 12,5 8.8 6.5 
Produktivitet 14,0 8,0 0.2 3,3 2.9 
Lönekostnad per producerad enhet -1,8 -1.4 12.3 5,3 3,5 

Petroleumraj]lnaderier mm 
Lönekostnad per timme 5,8 10,8 11.9 8.8 6.5 
Produktivitet -3,6 12,2 6,6 -8,9 4,0 
Lönekostnad per producerad enhet 9,8 -1.2 5,0 19.4 2.4 

Verkstadsindustri exkl i·an· 
Lönekostnad per timme 10.4 8,3 11.2 8,8 6,5 
Produktivitet 2,0 10,9 3.3 1.0 4.1 
Lönekostnad per producerad enhet 8,2 -2.4 7.7 7,7 2.3 

Annan tilli•erkningsindustri exkl 
l'llrl' 

Lönekostnad per timme 11.4 7,7 11,0 8.8 6,5 
Produktivitet 6, 5,3 -1,4 -0.3 2.4 
Lönekostnad per producerad enhet 4,9 2,3 12,6 9,1 4,0 

Til/1·erkningsind11stri exkl_ 1·ari· 

Lönekostnad per timme 11,0 7,9 11.2 8,8 6,5 
Produktivitet 5,5 7,7 0.7 0.1 3, I 
Lönekostnad per producerad enhet 5,2 0,2 10,4 ll.7 3,3 

Anm Lönekostnad per timme avser löner. inkl kollektiva avgifter och icke varuan
knutna direkta skatter. per arbetad timme. Produktivitet avser bruttproduktion i 
fasta priser per arbetad timme. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

mar till förändringar i de behov som produktionen skapar bestäms produk

tiviteten, åtminstone på kort sikt, huvudsakligen av produktionsutveck

lingen. Anpassningsprocessen synes dessutom vara särskilt trög vid pro

duktionsminskningar. För att illustrera ovanstående resonemang kan ut

vecklingen 1979-1980 studeras. I de fyra här redovisade branscherna 

varierade förändringarna i sysselsättning, mätt som antal arbetade timmar, 

mellan -2,0% och -0,4% medan produktiviteten varierade mellan 

-1,4 % och 6.6 %. Petroleumraffinaderierna hade den största produktions

ökningen, 6,2 %, och tillika den bästa produktivtetsutvecklingen, medan 

en produktionsminskning på 2 % inom sektorn annan tillverkningsindustri 

exkl varv synes ha varit den avgörande faktorn bakom att produktiviteten 

där sjönk med 1 1/2 %. 
1980-1981 synes de ovan nämnda trögheterna ha fortsatt att verka. 

Massa-, papper- och pappersvaruindustrin har, som enda bransch. kunnat 

bibehålla sin produktionsnivå vilket lett till en bättre produktivitetsutveck

ling än hos industrigenomsnittet. Den svaga produktivitetsökningen inom 
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annan tillverkningsindustri exkl varv bottnar på motsvarande sätt i ett 

produktionsfall på drygt 4 %. Lönekostnaden per timme förutsätts ha ökat 

lika mycket i alla tillverkningsindustrins branscher varför skillnaden i den 

beräknade utvecklingen av lönekostnaden per producerad enhet helt beror 

på olikheter i produktivitetsförändringen. Totalt i tillverkningsindustrin 

exkl varv bedöms timlönekostnad och produktivitet ha ökat med resp 

8,8 % och 0, I% vilket ger en drygt 8 1/2-procentig lönekostnadsökning per 

producerad enhet. 

Prognosen för 1982 innebär en - i huvudsak exportgenererad - produk

tionsökning på ca 3 112 %. Produktiviteten förutses därvid kunna öka med 

ca 3 % vilket i ett längre perspektiv får anses vara lågt. 

Timlönekostnaden beräknas emellertid öka med endast 6 112 % 1981-

1982, vilket - om den realiseras - skulle innebära den lägsta ökningen 

som registrerats i den nuvarande NR-statistiken. vilken går tillbaka till 

1963. 

Lönekostnaden per producerad enhet kommer i enlighet med dessa 

prognoser att öka med 3 1/2 %. vilket med hänsyn till devalveringen kan 

beräknas innebära en ökning av den svenska industrins internationella 

konkurrensförmåga. Den starkaste produktivitetsutvecklingen nästa år 

väntas inom verkstadsindustrin och skogsindustrin vilka också är de bran

scher där de största produktionsökningarna emotses. 

Kostnader för insatsvaror 

Medan industrins lönekostnader per producerad enhet i stort sett upp

hörde att stiga 1978-1979, ökade kostnaderna för insatsvaror i en accele

rerande takt, såsom framgår av diagram 8: 3. Denna tendens fortsatte 

sedan och en ännu kraftigare kostnadsstegring kom till stånd 1979-1980. 

Merparten av insatsvarorna utgörs av industriprodukter och kurvan i dia

grammet speglar därför i stor utsträckning industrins egna försäljnings

priser. Exkluderar man den svenska industrins interna leveranser blir 

intrycket av en förstärkt ökningstakt i industrins insatskostnader än mer 

markant. 

Procentuella förändringar från föregående år 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

9.3 10,8 6.9 12,6 16.1 13.2 11.0 

Bakom den starka ökningen i insatsvarupriserna 1976-1977 låg till stor 

del devalveringen av kronan 1977 som fördyrade importen. Devalveringen 

bidrog också till att driva på insatsvarukostnadernas uppgång kalenderårs

vis 1977-1978, vilken emellertid detta till trots blev relativt blygsam. 

Ökningen 1978-1979 berodde framför allt på att importen av råolja och 

petroleumprodukter steg mycket kraftigt i pris, råoljan med ca 35 % och 
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Diagram 8: 3 Rörliga produktionskostnader och arbetsproduktivitet i tillnrkningsin
dustrin exkl varv 1964-1982 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
80 82 

petroleumprodukterna med närmare 80 %. 1979-1980 steg, som framgår 

av tabell 8:5 råoljans pris med 61 %, således mer än 1978-1979. Även 

priset på tjock eldningsolja (den oljeprodukt som industrin främst an

vänder). ökade starkt i pris 1979-1980, dock inte så mycket som 1978-

1979. Betydelsefull är vidare den starka uppgång i priserna på skogsråvara 

(sågtimmer och pappersved) som ägt rum 1979-1980. 

Vad beträffar utvecklingen 1980-1981 synes prisökningstakten för in

satsvaror och tjänster ha dämpats något trots att devalveringen mot slutet 

av 1981 drev upp priserna på industrins import. Även denna gång är det en 

stor del av råvarorna - med oljan i spetsen - som ökat mest i pris, medan 

halvfabrikat etc inte blivit fördyrade i samma omfattning. Prisstegringarna 

för järn- och stålvaror var endast ca 3 % medan priset på övriga metaller 

beräknas ha sjunkit något. Bland de inhemska råvarorna återfinns skogsrå

varan som stigit kraftigt i pris 1980-1981. För sågverksindustrin torde de 

stora prishöjningarna på sågtimmer ( 13 1/2 %) tillsammans med den starkt 

vikande efterfrågan och den därmed sammanhängande svaga prisutveck

lingen för trävaror - vissa sänkningar har tom kommit till stånd -

innebära en mycket stark vinstförsämring. Även massaindustrins vinster 

påverkas kraftigt av kostnadsutvecklingen för skogsråvara. Vid jämförelse 

visar det sig att kvoten mellan priset på massaved och priset på massa å 

ena sidan och massaindustrins bruttovinstmarginal å andra sidan utveck-
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lats mycket likartat under 1970-talet. Detta talar för att den nämnda pris

kvoten har en avgörande betydelse för branschens vinstsituation. En sär

skild faktor som driver upp massaindustrins råvarukostnader är därtill att 

bristande tillgång på inhemsk massaved i ett utsatt läge tvingar branschen 

till dyr import. vilket tex i förhållandevis hög grad varit fallet under 1981. 

För att i någon mån undersöka faktorerna bakom, och effekterna av. 

höga rundvirkespriser och brist på skogsrå vara har diagram 8: 4 tagits 

fram. Man kan här för det första göra jämförelser mellan avverknings voly

men och nivån på driftsöverskottet inom skogsbruket. Sambanden mellan 

de bägge variablerna torde gå åt bägge hållen: en stor avverkning förbättrar 

produktiviteten vilket ökar driftsöverskotten medan å andra sidan höga 

vinster kan antas stimulera skogsägarna att avverka. Om man ser till den 

faktiska utvecklingen så följdes vinstnivå och avverkningsvolym åt någor

lunda 1970-1974. även om de starka prisökningarna medförde att vinster

na i skogsbruket höjdes mer. 1975-1980 hölls driftsöverskottet uppe av de 

höga försäljningspriser skogsbruket tog ut. medan avverkningen sjönk 

kraftigt. I början av perioden. 1975-1978, berodde avverkningsminskning

en på svag efterfrågan på skogsråvara medan det därefter snarast var 

utbudet som var den återhållande faktorn. Detta rubricerades då som brist 

på skogsråvara. 

Diagram 8: 4 Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom skogsbruk (SNR 
1200) och massa- och pappersindustrin (SNR 3420) samt skogsbrukets avverkningsvo
lym 1963-1982 
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Kontentan av den information som ges i diagrammet blir beträffande 

1979-1980 att den driftsöverskottsandel som i början på 1970-talet utgjor

de ett tillräckligt incitament för att avverka.åtminstone ca 60 milj m3 per år 

nu inte räckte till för att få fram mer än drygt 45 milj m3
• Om de närmare 

orsakerna till denna förändring kan man på detta stadium endast spekule

ra, men höjda skogsvårdskostnader och marginalskatter torde bl a vara av 

betydelse. Den andrajämförelsen i diagrammet är mellan driftsöverskotten 

inom skogsbruket och inom skogsindustrin 1• Här framkommer att skogs

brukets vinster tidigare - före 1976 - med ett års eftersläpning i stort sett 

följde vinstutvecklingen inom skogsindustrin. Detta samband bröts dock 

omkring 1976 då skogsindustrins vinster sjönk mycket kraftigt medan 

skogsbrukets tämligen väl hölls uppe. En ofrånkomlig slutsats av detta 

synes därför vara att den svåra lönsamhetskrisen inom skogsindustrin kan 

ha förvärrats av att skogsbruket tagit ut relativt höga vinster på försäljning

en av skogsråvara. 

För 1981-1982 väntas, enligt vad som kan utläsas ur diagram 8: 3, 

insatsförbrukningens prisökningstakt reduceras, men den beräknas ändå 

överstiga 10 %. I återhållande riktning verkar framför allt att den "övriga 

insatsen", som har ett högt tjänsteinnehåll, på grund av det måttfulla 

löneavtalet väntas öka relativt lite i pris. Starka prisökningar väntas dock 

för massa, massaved och jordbruksprodukter samt för delgrupperna järn 

och stål och övriga metaller vilka ingår i övriga industriprodukter. 

Tabell 8: 5 Priser på olika insatsprodukter 1977-1982 
Procentuella förändringar 

1977- 1978- 1979- 1980- 1981-
1978 1979 1980 1981 1982 

Sågtimmer - 2.7 3.3 15.1 13.5 -5.2 
Massaved - 6.3 3,1 14.3 23.3 14,8 
Jordbruks produkter 5.2 3.9 9.0 10.2 14.7 
Mineraliska produkter 

cxkl råolja 3.4 20.K 17.0 9.5 11.5 
Råolja 0.6 35.1 61.4 30.8 10,3 
Pappersmassa -12.8 24.5 20.8 18.0 18,0 
Papper och papp 6.8 7.6 16.9 11.5 12.2 
Pappersvaror 6.4 9,7 14.0 13.0 12.2 
Tjock eldningsolja - 0.3 73.7 21.8 29.0 13,5 
Verkstadsprodukter 11.6 6.9 8.8 7.9 10.1 
f\ndra industriprodukter 8.5 10.4 13, I 9.9 11.l 
Ovrigt (tjänster mm) 13.1 9,5 9.9 9,7 8.0 

Kullor: Konjunkturinstitutet, skogsstyrelsen och statistiska centralhyrän. 

1 Dvs massa- och pappersindustrin; trävaruindustrin ingår inte men den har haft en 
snarlik vinstut veckling under senare år. 
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Genom att väga samman prisutvecklingstalen i tabell 8: 5 kan man skatta 

ökningen i industrins totala insatskostnader. Resultaten återges i tabell 

8: 6. För den totala industrin visar beräkningen en avmattning i insatsvaru

kostnadernas ökningstakt 1981-1982. Massa- och pappersindustrins in

satskostnader bedöms härvid öka något mer än genomsnittet beroende på 

kraftiga ökningar i massavedspriserna, medan den tämligen måttliga ök

ningen för petroleumraffinaderierna helt bestämts av prognosen för råol

jepriset. 

Utvecklingen av de totala rörliga kostnaderna. dvs lönekostnaderna och 

insatsvarukostnaderna sammantagna, har redovisats i tabell 8: 3. 

Tabell 8: 6 Sar11manvägda priser på insatsprodukter för tillverkningsindustrin exkl 
varv 1977-1982 

Procentuella förändringar 

1977- 1978- 1979- 1980- 1981-
1978 1979 1980 1981 1982 

Massa-. pappers- och pappers-
varuindustri -1.7 11,8 21.3 17.0 13,4 

Petroleumraffinaderier mm 6.3 28,6 48,5 27.7 10,0 
Verkstadsindustri exkl varv 13.I 10,7 9.7 9.5 l0,3 
Annan tillverkningsindustri 

exkl varv 7.9 12,0 13,7 11.7 10.5 
Tillverkningsindustri cxkl varv 8,2 12.5 15,7 12.5 10.7 

Vinstutvecklingen för den totala tillverkningsindustrin exkl varv har i 

alternativet med ändrade växelkurser under 1982 beräknats bli något mer 
dämpad än enligt huvudalternativet. Någon kalkyl för delbranscherna har 

inte gjorts men det är uppenbart att råvarubetonade branscher som skogs

industrin skulle drabbas hårt av en sänkt dollarkurs medan istället verk

stadsindustrin i genomsnitt skulle gynnas. 
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9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Allmänt 

Den offentliga sektorns verksamhet har på olika sätt betydelse för ut

vecklingen inom samhällsekonomin i övrigt. Dels påverkar de offentliga 

utgifter som avser konsumtion och investeringar direkt den totala efterfrå

gan i ekonornin, dels påverkar skatter och transfereringar inkomsterna för 

hushåll och företag. Därmed har den offentliga verksamheten en indirekt 

inverkan på efterfrågeutvecklingen också inom den privata delen av eko

nomin. Härtill kommer den offentliga sektorns inverkan på pris- och löne

bildningen. Den offentliga sektorn har också inflytande på ekonomin via 

kreditmarknaden. t. ex. genom budgetunderskottets finansiering och via 

AP-fonden genom dess betydelse för utbudet på kapitalmarknaden. 

Den offencliga verksamheten diskuteras i det följande med utgångspunkt 

från inkomst- och utgiftsöversikter för delsektorerna staten, kommunerna 

och socialförsäkringssektorn samt för den offentliga sektorn som helhet. 

Översikterna ger en viss belysning av den offentliga sektorns inverkan på 

samhällsekonomin. 
Avslutningsvis presenteras i avsnitt 9.6 vissa beräkningar av finanspoli

tikens effekter på samhällsekonomin under perioden 1975-1982. 

Anm. De definitioner och avgränsningar som här tillämpas överensstämmer med 
nationalräkenskaperna. Socialförsäkringssektorn omfattar endast allmän sjukför
säkring, allmän tilläggspensionering samt erkända arbetslöshetskassor. Till staten 
riiknas nume(a kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). arbetsskadeförsäkring. folk
pensionering, delpensionsförsäkring. frivillig pensionsförsäkring. lönegarantirond 
och sjöfolkspensionering, vilka samtliga tidigare inrymts i s01:ialförsäkringssektorn. 

9.2 Staten 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter bygger på budgetut

fallet för budgetåret 1980/81 samt på riksrevisionsverkets budgetprognoser 

för 1981/82. För andra halvåret 1982 har kalkylerna gjorts med utgångs

punkt från budgetförslaget för budgetåret 1982/83. 

I samband med att en del av socialförsäkringssektorn flyttades till staten 

har inkomster och utgifter ökat kraftigt. Budgetsaldot förblir dock relativt 

opåverkat eftersom förändringen av inkomster och utgifter i stort sett 

balanserar vnrandra. Socialförsäkringssektorns finansiella sparande utgörs 

nu liksom tidigare praktiskt taget enbart av AP-fonden. Vid jämförelser 

med inkomster och utgifter bakåt i tiden har därför staten korrigerats för 

omläggningen. 

Som framgår av nedanstående tablå har statsbudgetens underskott ökat 

kraftigt under senare år. Budgetunderskottet försämrades drastiskt under 

slutet av 1970-talet och uppgick till 53 miljarder kr. 1980. 1981 väntas 

underskottet nå upp till 66 miljarder kr. och 1982 till ca 80 miljarder kr. En 
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del av försämringen är att hänföra till inflationens inverkan. men räknat 

som andel av BNP har budgetunderskottet ökat från 3 it 4 91: i början av 

1970-talet till 13 % 1982. 

Budgetsaldo 1972-1982 
Miljarder kr. löpande priser 

Budgetsaldo 
Andel av BNP 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-6 -6 -10 -Il -7 -18 -33 -45 _q -66 -80 
-3 -2.5- 4 - 4 -2 - 5 - 8 -10 -10 -11,5 13 

Statsinkomsterna ökar i allmänhet snabbare i högkonjunkturer. Den 

högkonjunktur som rådde under 1979 bröts under 1980. Statens inkomster 

ökade ändå rdativt snabbt. Utgifterna steg dock snabbare vilket medförde 

att budgetunderskottet ökade 7 .5 miljarder kr. Ökningen låg framför allt på 

räntor på statsskulden. statlig konsumtion och transfereringar till hushåll. 

Anmärkningsvärt var att transfereringar till företag minskade i absoluta tal 

med drygt I miljard kr.. bl. a. beroende på lägre stödinsatscr till varv. 

Under 1981. med en relativt matt konjunktur. väntas budgetunderskottet 

fortsätta att öka. Ökningstakten blir något snabbare än tidigare år; över 13 

miljarder kr.. vilket leder till ett budgetsaldo på drygt 66 miljarder kr. 

Visserligen ökar inkomsterna med knappt 12 %.·.vilket är något snabbare 

än 1980. men utgifterna fortsatte att öka snabbare än inkomsterna eller 

med drygt 14 'J'c och från en högre nivå. Även nu svarar räntor på statsskul

den för den största ökningen. men även transfereringar till hushäll. kom

muner och företag ökar kraftigt. 

Procentuell uh·eckling a\' statens inkomster och utgifter samt BNP 

Inkomster 
Utgifter 
BNP 

1980 

11.6 
13.3 
14.0 

1981 

11.8 
14.4 
9.5 

1982 

3.5 
IO.O 
8.8 

För 1982 beräknas budgetsaldot försämras med ytterligare nära 14 mil

jarder kr. till 80 miljarder kr. Utgiftstakten dämpas visserligen 11[1got till 

10,0 % men inkomstökningen stannar vid enbart 3.5 r.L 
I likhet med nationalr~ikenskapcrna förs på inkomstsidan upplupna men 

ännu ej inbetalade preliminära A-skatter. dvs. inklusive januariuppbörden 

året efter. De direkta skatterna beräknas 1981 öka med enbart 3 r.·; och 

vara oförändrade 1982. Di:tta beror på att utbetalningarna av kommunal

skattemedel som är en avdragspost bland de direkta skatteinkomsterna i 

tabell 9: I beräknas öka starkt bftdc 1981 och 1982. Under 1980 medförde 

de föreslagna marginalskattesänkningarna statsfinansiella kostnader pä 2.8 

miljarder kr. Inkl. effekterna av indexregleringen skulle diirmed statens 

skatteinkomster ha blivit 7 .2 miljarder kr. lägre än om 1979 års skatteska-
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Tabell 9: I Statens inkomster och utgifter 1980-1982 

Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Milj. kr Förändring,% 

1980 1981 1982 1979- 1980- 1981-
1980 1981 1982 

Löpande priser 

I Inkomster 146362 163660 169600 11,6 11,8 3,5 
I. I Direkta skatter 36778 37930 37 880 3,8 3.1 0.0 
1.2 Indirekta skatter 69644 79570 80540 15,7 14.3 1.0 
1.3 Socialförsäkringsavgifter 25 183 29400 28420 23.2 16.7 - 3.5 
1.4 Övriga inkomster 14 757 16760 22 760 - 2.2 13.6 36.0 

2 Utgifter 184524 211040 231700 13,3 14,4 10,0 
2.1 Transfereringar 133 527 158100 175 540 14.3 18.4 11.0 
2.1.1 Till hushåll 51828 57 550 60780 16.6 11.0 5.5 
2.1.2 Till socialförsäkrings-

sektorn 2 936 1390 4810 -23.2 -52.7 246,0 
2.1.3 Till kommuner 38680 43 850 44800 12.9 13.4 2.0 
2.1.4 Till företag 18884 23520 26880 - 5,3 :?4.5 14.5 

därav: livsmedels- och 
räntesubventioner 8270 10 120 9800 15.2 22.4 - 3.0 
industripolitiska 
åtgärder 5 230 5 390 6870 -16,0 3, I 27.5 

2.1.5 Till internationell 
verksamhet 4141 4480 4810 2.0 8.2 7.5 

2.1.6 Ränteutgifter 17058 27 310 33 460 65.4 60,I 22.5 
2.2 Konsumtion 45 203 48340 50720 12,6 6.9 5,0 
2.3 Realinvestering 4 717 4450 4610 2.0 - 5,7 3.5 
2.4 Lagerinvcstering 926 20 700 
2.5 Köp och försäljning av 

fastigheter 151 130 130 

3 Finansiellt sparande -38162 -47 380 -62100 20,2 24,2 31,0 

4 Utlåning och andra finan-
siella transaktioner 13997 16450 16090 12. I 17.5 - 2,0 
därav: industripolitiska 

åtgärder 1650 1710 1190 -62,5 3.5 -30.5 
5 Korrigerings post 750 2470 1810 
6 Totalsaldo -52909 -66300 -80000 

1975 års priser 

Konsumtion 26009 25 631 24999 1.5 - 1,5 - 2.5 
Realinvestcring 2 981 2 527 2441 - 8.4 -15.2 - 3.5 

Anm. Nivån på inkomster och utgifter skiljer sig något fran budgetdepartementets beräkningar av rcdovis-
ningstekniska skäl. 
Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet. riksn::visionsvcrkct och statistiska centralhyrån. 

lor hade tillämpats. För 1981 innebär den föreslagna indexregleringen en 

minskning av statsinkomstcrna med 6.6 miljarder kr. Inkl. effekterna av 

marginalskattesänkningen kommer statens skatteinkomster att bli 6.8 mil

jarder kr. lägre än de skulle ha varit om 1980 års skatteskalor hade tilläm

pats och under förutsiittning att dessa skatteskalor ger motsvarande in-

. komster. För 1982 genomförs vissa justeringar av skatteskalorna till en 

kostnad av 1,3 miljarder kr. Indexregleringen medför ett inkomstbortfall 

motsvarande 4.3 miljarder kr. jämfört med om 1981 ilrs skatteskalor hade 

gällt. Höjningen av det kommunala grundavdraget kostar ytterligare 2.7 

11 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. f(JO. Bilaga I. I 
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miljarder kr. medan borttagandet av särskilda skattereduktionen inbringar 

4.2 miljarder kr. Totalt minskas skatteinkomsterna med 4 miljarder kr. 

genom dessa åtgärder. Det måste dock framhållas att detta endast är 

beräknade värden. De skatteinkomster som kunde ha influtit med oföränd

rade skatteskalor skulle mycket väl ha kunnat bli lägre. 

Inkomsterna av indirekta skatter ökade kraftigt 1980 och 1981, eller med 

ca 16 resp 14 %. Under 1982 beräknas ökningen stanna vid I %. Inbetal

ningarna av mcrvärdeskatten. vilken svarar för ungefär hälften av de 

indirekta skatterna. ökade 1980 med I 0,5 %. 1981 med 14.5 % medan de 

1982 väntas minska med I %. Inkomsterna av mcrvärdeskatt samman

hänger med den privata konsumtionens utveckling och den aktuella skatte

satsen. 1980 utvecklades den privata konsumtionen värdemässigt relativt 

snabbt, 11.6 %. Den 8 september 1980 höjdes merviirdeskattesatsen från 

17, 1 % till 19 %. Den största effekten av denna höjning slår inte igenom 

förrän 1981. Den privata konsumtionen beräknas då utvecklas något sva

gare, 10,1 o/r: men genom skattehöjningcn blev det ändå en kraftig 

inkomsthöjning av mervärdeskatten. Den 16 november 1981 sänktes mcr

viirdeskatten från 19 till 17 .7 %. Tillsammans med en beräknad svag ök

ning av privata konsumtionen 1982. värdemässigt, ca 8 %, beräknas dessa 

inkomster utvecklas mycket svagt. Företag som under 1982 gör inwste

ringsavdrag kan direkt netta dessa i samband med inbetalningar av mervär

deskatt. Delta bortfall av mervärdeskatt har beräknats till ca 1.5 miljarder 

kr. Totalt sett kommer därmed inkomsterna av mcrvärdeskatt att minska 

under 1982 med ca I %. 
Övriga indirekta skatter består av punktskaller av s. k. arbetsgivaravgif

ter eller löneberoende indirekta skatter. Av punktskatterna höjdes skatten 

på vin. sprit och tobak den 8 september 1980 medan skatterna på bensin 

och eldningsolja höjdes den I oktober med 20 öre per liter resp. 50 kr. per 

m3. Dessa höjningar påverkade statens inkomster först 1981 med ca 2 

miljarder kr. Likaså ökar arbetsgivaravgifterna, huvudsakligen barnom

sorgsavgiften. kraftigt både 1980 och 1981. 1981 har lagts in de höjningar av 

punktskatterna som aviserats i budgetförslaget. Någon ökning av arbetsgi

varavgiften har inte aviserats för 1982 vilket tillsammans med de mins

kande mervärdcskatteinkomsterna gör att de indirekta skatterna beräknas 

öka med endast 1 % 1982. 

Statens inkomster av socialförsäkringsavgifter ökade kraftigt 1980 och 

beräknas öka kraftigt under 1981. Detta beror huvudsakligen på alt upp

börden av de statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter lagts om fr. o. m. 

I juli 1980. Därigenom kommer både 1980 och 1981 att tillföras avgifter 

från tre halvår. Fr. o. m. 1982 upphör denna effekt. vilket innebär att dessa 

inkomster beräknas minska med 3 .5 % 1982 i jämförelse med 1981. 

Den ovan nämnda omläggningen påverkar statens iivriga inkomster i 

motsatt riktning. Inkomsterna bli lägre under 1980 och 1981 för att 1982 

öka kraftigt. Ökningen under 1982 accentueras av kraftigt ökade inleve

ranser från affärsverken samt riksbanken. 
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Statens utgift<'r väntas fortsätta att växa i snabbare takt iin inkomsterna 

och ligger dessutom på en nivå som iir 25 % högre iin inkomsterna. 1980 

blev ökningen drygt 13 % för att 1981 nå upp till 14.4 % . 1982 beräknas 

ökningstakten dämpas till lO s:,;. Den helt dominerande utgiftspostcn är 

transfereringar. Ökningen i tran.\fi·rcringanw till lwslul/len de senaste {1ren 

beror främst pä ökningar i utbetalningar av folkpensionerna höjningar av 

det allmänna barnbidraget samt den relativt snabba ökningen av utbetal

ningar till delpension. Största delen av den totala ökningen svarar dock 

folkpensionerna för. Totalt sett beräknas de statliga transfereringarna till 

hushållen öka med 16.6 % 1980. Därefter dämpas ökningstakten till 11 <;'{.. 

1981och5.5 % 1982. Orsaken till den lägre ökningstakten 1981och1982 är 

dels regeringens besparingsåtgärder och dels att inga reformer genomförs 

utan endast automatiska utgiftsökningar. 

Bland dessa transfereringar ingår ocksä folkpensionerna. Folkpensio

nens storlek är för ensamstående 95 q. av basbeloppet och för pensionärs

par 155 l:/f-. De pensionärer som saknar ATP eller har låg ATP var garante

rade en årlig standardökning på 4 (.{· genom ärliga ökningar av pensions

tillskottet fram t. o .m. halvårsskiftet 1981. Pensionstillskottct är f. n. 45 % 

och kommer enligt regeringsförslag att öka med 2 procentenheter till 47 % 

den !juli 1982. 

Sedan 1976 har det varit möjligt för anstiillda mellan 60 och 65 år att ta ut 

delpension. Vid en reducering av arbetstiden täckte delpensionsförsäk

ringen tidigare 65 'J{ av inkomstbortfallct. Den I januari 1981 minskades 

detta till 50 S-t. Denna möjlighet har kommit att utnyttjas av ett stort och 

snabbt ökande antal personer. Den I november 1981 hade 65 000 personer 

dclpension. De allra tlesta delpensionärer arbetar halvtid. Utbetalningarna 

beräknas 1981 uppgå till drygt 1500 milj. kr. Delpensionssystemet omfattar 

fr. o. m. 1980 även egenföretagare. Därigenom får bl. a. småföretagare. 

jordbrukare och fiskare möjlighet till delpension. 

Tra11.1fereringamll till ji'irt'tag inkluderar i enlighet med nationalriikcn

skapernas principer livsmedelssubventioner och räntebidrag till bostäder. 

De uppgick under 1980 till drygt 8 miljarder kr. en ökning med 15 17-t. 1981 

kommer dessa till följd av bl. a. diskontohöjningen i januari 1981 att öka 

med drygt 22 %. Ökningen avser enbart riintebidragen. Livsmedclssub

ventionerna minskar med 500 milj. kr. den I januari 1982. Genom diskon

tosänkningen i oktober 1981 med I procentenhet kommer iiven riintesub

ventionerna att minska. Sammanlagt beräknas dessa transfereringar mins

ka med 3 c;;. 
Som transferering till företag räknas vidare hl. a. lagerstöd. presstöd. 

transportstöd. bidrag till SJ för icke lönsamma järnviigar och stöd till 

energibesparande investeringar. Det som framför allt förklarar den starka 

ökningen av transfereringarna till företagssektorn under senare år iir emel

lertid de särskilda industripolitiska satsningarna inom varvsindustrin. stf1l

industrin. skogsindustrin m.11. branscher. Dessa minskade med 16 % 
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1980. 1981 väntas dessa industripolitiska transfereringar öka med 3.1 %. 

Orsaken till denna ökning beror på stora kostnader för statliga företag. 

Ytterligare en stor post 1981 av engångskaraktär iir ersättning till krafthola

gen för försenad igångsättning av brnkraftverk. Den helöper sig till ca 

I 500 milj. kr. U mkr 1982 fortsätter dessa transfereringar att öka med 

27 .5 % bl. a. genom utgifter för statliga företag. Till stor del har också de 

industripolitiska insatserna utgått i form av lån och aktieteckning. Denna 

del redovisas i tabell 9: I under posten utlåning och andra finansiella 

transaktioner. 1981 kommer denna post att öka med 3.5 % för att 1982 

minska med 30.5 %. 
Som framgår av tabell 9: 2 uppgår genomförda eller beslutade industripo

litiska åtgärder fr. o. m. 1976 till drygt 40 miljarder kr. varav över 60 % i 

form av transfereringar och resten som lån och aktieteckning. Omkring 17 

miljarder kr. avser satsningar på varvsindustrin. 

Tabell 9: 2 Industripolitiska åtgärder 1976-1982 

Milj. kr 

1976 1977 

Statliga företag I 887 I 342 
Varvsindustri 556 I 4h5 
Stålindustri 
Skogsindustri 
Övriga branscher 

Totalt 2 443 2 807 

därav: transferering 420 I 593 
lån och aktieteckning 2 023 I 214 

1978 

625 
1638 
I 770 

360 
413 

4806 

2594 
2 212 

1979 1980 

1615 I 350 
5077 3 360 
1652 I 120 

325 60 
1%9 990 

106.,8 6880 

6224 5230 
4414 1650 

1981 1982 

2030 . 3 300 
3 160 I 750 

850 I 050 
460 100 
600 1860 

7100 8060 

5 390 6870 
I 710 1190 

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Statsföretag, t. ex. NJA. LKAB, ASSI m. fl. 

Kiillor: Budgetdepartementet, industridepartementet iKh riksrevisionsvcrket. 

Merparten av industripolitiska åtgärder som riktas till skogsindustrin 

och stålindustrin har utgått i form av lån m:h aktieteckning. Utbetalning

arna har ökat kraftigt. Fram t. o. m. 1982 beräknas värdet av dessa insatser 

ha uppgått till knappt 8 miljarder kr. Under 1980. 1981 och 1982 är de 

industripolitiska insatserna påtagligt lägre jämfört med 1979. 

Tran1fercringarna till internationell 1·erksa111hct utgörs huvudsakligen 

av gåvodclen i u-landsbiståndet. För 1980 beräknades gåvobiständet uppgå 

till ca 4 miljarder kr. Inkl. krediter till utveeklingsländer beräknas 

u-landsbiståndet 1981 uppgå till 4.5 miljarder kr. och 1982 till närmare 5 

miljarder kr. Riintrntgifterna på statsskulden ökar f. n. mycket snabbt till 

följd av de snabbt ökande underskotten i statsbudgeten och uppgick 1980 

till över 17 miljarder kr. för att 1981 öka till drygt 27 miljarder kr. eller 13 % 

av statsutgifterna. 1982 beräknas utgiften för statsskuldsräntorna till 33.5 

miljarder kr. eller 14.5 % av de totala statsutgifterna. Därmed bidrar 

statsskuldsriintorna med 3 procentenheter till den totala utgiftsökningen på 

10%. 
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Den statliga konsumtionen beräknas öka med 12,6 % och 6,9 % i lö

pande priser 1980 resp. 1981. 1982 väntas en ytterligare uppbromsning av 

ökningstakten till 5 1/f>. Från en ökning av konsumtionsvolymen 1980 på 

1,5 % är det 1981 och 1982 fråga om en minskning av konsumtion i reala 

termer med 1.5 resp. 2,5 I/(,, Bakgrunden till denna minskning är regering

ens genomförda resp. planerade sparåtgärder. Dessa drabbar naturligtvis 

inte bara konsumtionen utan i hög grad även transfereringar. För 1982 har 

kalkylerna gjorts med dessa besparingar inräknade. Under 1980 blev den 

statliga syssclsättningsökningen ca 5 000 personer. För 198 l väntas en 

ökning av sysselsättningen inom den statliga sektorn med ca 1 000 personer 

för att 1982 förbytas i en minskning med ett par tusen personer. 

l111·e.1·teri11gn·erksamhete11 inom de statliga myndigheterna beskrivs när

mare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar beräknas minska 

med 15 '.k 1981 för att därefter minska ytterligare med 3.5 r:'o 1982. 

Statens egen utlåning - bl. a. i industripolitiskt syfte - och övriga 

finansiella transaktioner ökade under 1979 och 1980. Genom bl. a. industri

politiska lån blir ökningen av de finansiella transaktionerna kraftig även 

under 1981 och fortsätter att ligga kvar på en hög nivå 1982. Täckning av 

förluster inom varvs- och stålindustrin görs ofta i form av förlust eller 

garantilån. Dessa är egentligen subventioner. men förs inte förrän lånen 

förfaller till betalning som transferering till företag. En stor del av de lån 

som utgivits de senaste åren är därför redan intecknade som företagssub

ventioncr under kommande år. Försämringen av statens finansiella spa

rande skulle därmed från 1980 till 1981 bli drygt 9 miljarder kr. och 

försämras med ytterligan: nära 15 miljarder kr. under 1982. 

I korrigcringsposten ingår dels den periodiseringsdifferens som beror på 

att januariuppbörden räknas med i föregående års skatteinkomster. dels att 

statliga inkomster och utgifter enligt nationalräkenskaperna ej är identiska 

med statsbudgetens. 

9.3 Kommunerna 

Liksom under tidigare år har statistiska centralbyrån under november 

1981 genomfört en enkät till kommunerna avseende de kommunala in

komsterna och utgifterna 1981 och 1982. Enkäten har legat till grund för 

den bedömning av den kommunala sektorns utveckling som redovisas i 

tabell 9: 3. 

Vad gäller skatter och statsbidrag bygger redovisningen på uppgifter 

från riksrevisionsverket och budgetdepartementet. Uppgifterna för 1980 

och 1981 överensstämmer med nationalräkenskaperna. 

Huvudmannaskapet för Karolinska Sjukhuset överfördes den I januari 

1982 från staten till Stockholms läns landsting. Denna förändring har ej 

beaktats i beräkningarna. 

Skatteinkomsterna ökade 1981 med 12 % och beräknas öka något snab

bare 1982. Bakom denna förhållandevis snabba ökning ligger att lönerna 
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Tabell 9: 3 Kommunernas inkomster och utgifter 1980-1982 
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Milj. kr 

1980 1981 

Löpande priser 
I Inkomster 145678 164500 
I. I Skatter 77668 87000 
1.2 Statsbidrag 38680 43 050 
1.2.1 Allmänna statsbidrag 9629 11480 
1.2.2 S.peciella statsbidrag 29051 32 370 
1.3 Ovriga inkomster 29330 33 650 

2 Utgifter 146313 163760 
2.1 Transfereringar 23866 26190 
2.1. I Till hushållen 9008 9890 
2.1.2 Till staten 3 393 3 500 
2.1.3 Till företag 4859 5340 
2. 1.4 Ofördelat 6606 7460 
2.2 Konsumtion 106119 119400 
2.3 Investeringar 17005 18430 
2.4 Netto av mark- och 

fastighetsköp -677 -260 
3 Finansiellt sparande enligt 

nationalräkenskaperna (I - 2) -635 740 

1975 års prisa 
Konsumtion 57985 59879 
Real investering 10248 9980 
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1982 

179 700 
97700 
44800 
10100 
34 700 
37200 

176900 
28170 
10500 

.~ 840 
5960 
7 870 

130 220 
18 760 

-250 

2790 

60900 
9350 

Förändring. % 

1980-
1981 

13,0 
12,0 
13.5 
20.0 
11.5 
14,5 

12,0 
9.5 
9,5 
3.0 

10.0 
13.0 
12.5 
8.5 

3.0 
-2.5 

1981-
1982 

9,0 
12,5 
2,0 

-12.0 
7,2 

10.5 

8,0 
7.5 
6.0 
9.5 

11.5 
5,5 
9.0 
2.0 

1.5 
- 6.5 

Anm. Allmänna statsbidrag omfattar skattebortfallsbidrag. skatteutjämningsbidrag od1 siirskilt bidrag till 
kommunerna. Speciella statsbidrag utgår till bestämda verksamhetsområden. 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet. riksrevisionsvcrket och statistiska centralbyrån. 

steg påtagligt under konjunkturuppgången 1979- 1980, vilket påverkar 

kommunernas skatteinkomster med två års fördröjning. Dessutom höjdes 

den kommunala utdebiteringen den I januari 1981 med 46 öre och den I 

januari 1982 med 19 öre till 29.74 kr. 

I syfte att begränsa de kommunala skatteinkomsterna har grundavdraget 

vid kommunal beskattning höjts från 6000 till 7 000 kr. och det kommunala 

skatteunderlaget från juridiska personer har begränsats med 20 %. Dessa 

båda åtgärder begränsar kommunernas skatteinkomster 1982 med drygt 

2.5 miljarder kr. 

StatsbidraRens ökningstakt dämpas avsevärt 1982. 1981 ökade de med 

13.5 %. för 1982 förut~es en ökning med endast 2 o/r. Den låga ökningstak

ten förklaras främst av att skattebortfallsbidragen och kompensationshi

dragen inte utgår fr. o. m. 1982. De allmänna statsbidragen utgörs därefter 

enbart av skatteutjämningsbidrag. 

Även de specialdestinerade statsbidragen ökar långsammare 1982. dels 

som följd av dämpad tillväxt av de kommunala verksamheter till vilka 

statsbidrag utgår, dels genom att vissa bidrag begränsats inom ramen för 

det statliga besparingsarbctct. 
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De ärriga inkomsterna beräknas öka med drygt 10 %· 1982 jämfört med 

närmare 15 % 1981. Den dämpade ökningstakten är till stor del hänförlig till 

att ränteinkomsterna förutses minska 1982 efter att ha ökat mycket starkt 

1978-1981. Minskningen beror dels på att ändrade utbetalningsregler för 

kommunalskattemedel begränsar den genomsnittliga likviditeten. dels på 

räntesänkningarna i slutet av 1981. 

Sammantaget beräknas de kommunala inkomsternas ökningstakt mins

ka från 13% 1981 till drygt 9% 1982. 

Tramfereringsutgijterna ökar 1982 med ca 7.5%,, Även här dämpas 

ökningstakten av den lägre räntenivån. vilken begränsar kommunernas 

räntekostnader. 

Den kommunala konsumtionen ökade enligt nationalräkenskaperna med 

3.3% i volym 1981. motsvarande ungefär samma ökningstakt som 1980. 

Därvid bör dock beaktas att 1980 års utveckling starkt påverkades av att de 

kommunala beredskapsarbetena under detta år minskade i omfattning med 

närmare 10000 personer. Den underliggande ökningstakten låg därför på 

en högre nivå 1980. Beredskapsarbetenas inverkan på konsumtionsvoly

men under 1981 var i stort sett neutral. En viss dämpning av den långsik

tiga. mer permanenta ökningstakten har diirför ägt rum under 1981. 

För 1982 förutses en fortsatt neddragning av den kommunala konsum

tionens ökningstakt. De analyser som nu kan göras av budgetarbetet i 

kommunerna pekar på en volymökning 1982 om 1.5-2".:'(.·. Landstingen 

beräknas expandera med drygt 2 % medan primärkommunerna väntas öka 

sin konsumtionsvolym med 1-1.5 %. 

De kommunala beredskapsarbetenas inverkan på konsumtionsvolymen 

har antagits vara neutral 1982. 

Prognosen över konsumtionsutvecklingen 1982 innebär en mycket be- · 

gränsad tillväxt av den kommunala verksamheten under loppet av året. En 

stor del av volymökningen utgörs av att konsumtionen vid utgången av 

1981 ligger så mycket över genomsnittsnivån att kommunerna i stort sett 

bara genom att ligga kvar på denna nivå kan uppnå en ökning mellan årsge

nomsnitten 1981 och 1982 på ca 1.5 l;(-. 

Sysselsättningen i kommunerna ökade 1981 med mer än 30 000 personer. 

för 1982 förutses personalökningen uppgå till ca 20 000 personer. 

De båda kommunförbunden har genomfört enkäter till sina medlemmar 

om konsumtionsutvecklingen 1982. Dessa uppgifter är dock ej helt jämför

bara med nationalräkenskaperna. varför de är svåra att tolka. Även dessa 

enkäter pekar på en dämpad expansionstakt 1982. konsumtionen skulle 

öka ca 113 långsammare jämfört med 1981. Enligt enkäterna är dock 

ökningstakten lägre 1981 än enligt nationalräkenskaperna. Den bedömning 

av konsumtionsutvecklingen 1982 som redovisats ovan är därför något mer 

expansiv än vad dessa enkäter antyder. Landstingens konsumtion skulle 

enligt enkäten öka med 1.8 ',7c 1982 och primärkommunernas med I .2 %. 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens inl'csteringar minska-
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de 1981 med ca 2 %. för 1982 förutses en ytterligare nedgång med närmare 

7%. Minskningen är helt hänförlig till primärkommunerna. landstingens 

investeringar fortsätter att öka. En närmare redogörelse för kommunernas 

investeringar lämnas i kapitel 7. 

De ovan redovisade beräkningarna över kommunernas inkomster och 

utgifter innebär alt inkomsterna ökar snabbare än utgifterna både 1981 och 

1982. Det finansiella sparandet blir därigenom allt bättre. ca 3/4 miljard kr. 

1981 och 2.5-3 miljarder kr. 1982. 
Del bör understrykas alt beräkningarna gäller hela den kommunala 

sektorn. Enskilda primärkommuner och landsting kan självfallet uppvisa 

en annan finansiell utveckling än vad summan av de kommunala verksam

heterna gör. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorns inkomster ökade i snabbare takt 1980 och 

1981 än tidigare. Detta sammanhänger främst med att uppbörden av de 

statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter lades om den I juli 1980 och 

medförde ett engångstillskott till avgiftsinkomstcrna andra halvåret 1980 
och första halvåret 1981 (jfr avsnittet om statens socialförsäkringsavgifter). 

Den 1 januari 1981 steg ATP-avgiften med 0.25 procentenheter enligt en 

tidigare fastställd plan. Den I januari 1982 ändras beräkningen av ATP

avgiften. För 1981 var underlagssumman begränsad till 120 750 kr. Upp till 

detta värde togs en avgift på 12,25 % ut. Fr. o. m. 1982 skulle avgiften höjas 

till 12.50%, men genom att underlaget nu kommer att utgöras av hela 

lönesumman sänks avgiftsprocenten till 9.4 SL Jämfört med 1981 är det 

ändå fråga om en höjning med 0.2 procentenheter. Vidare ökar posten 

ränteinkomster kraftigt på grund av det höjda ränteläget. De totala inkoms

terna beräknas öka med 13 % 198 I av ovan nämnda skäl och med 7 <i'r I 982. 

Anm. Statistiska centralbyrån tillämpar fr. o. m. augusti 1980 en ny definition av 
sodalförsäkringssektorn. Tidigare fördes samtliga socialförsäkringstransaktioner 
till denna sektor. Enligt den nya definitionen görs en snävare avgränsning gentemot 
staten. såtillvida all endast försäkringssystcm som åtminstone har egen administra
tion eller kan falla vissa självständiga finansiella beslut skall tillhöra socialförsäk
ringssektorn. Sålunda omfattar socialförsäkringssektorn numera allm~n sjukförsäk
ring. allmän tilläggspe.nsion och de erkända arbetslöshetskassorna. Ovriga försäk
ringar förs till staten. Aven om socialförsäkringssektorn numera enklare kan s~irskil
jas från statsbudgeten är sektorn alltjämt en statistisk konstruktion. Effekten av 
revideringen på det finansiella sparandet är begränsad. eftersom den helt domine
rande delen av sparandet inom socialförsäkringssektorn har skett inom den all
männa tilläggspensioneringen, som fo11farande tillhör sektorn. 
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Tabell 9: 4 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1980-1982 

Löpande priser 
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Milj. kr Förändring. <;.;, 

1980 1981 1982 1980- 1981-
1981 1982 

Inkomster 66494 75120 80500 13,0 7,0 
I. I Avgifter 49402 5h970 56270 15.5 -1.0 
1.2 Bidrag från staten 2936 1390 4810 -52.5 246.0 
1.3 Ränteinkomster 14018 16610 19260 18.5 16.0 
1.4 Övriga inkomster 138 150 160 8.5 6.5 

2 Utgifter 49544 56510 62500 14,0 10,5 
2.1 Transfereringar till 

hushållen 37 158 43 350 48050 16.5 11.0 
2.2 Övriga transfereringar 9989 106!0 11650 6.0 10,0 
2.3 Konsumtion m. m. 2 397 2 550 2800 6.5 10.0 

3 Finansiellt sparande 16950 18610 18000 10,0 3,5 

Kiillor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet. riksförsiikringsverket och sta
tistiska centralbyrån. 

Det samlade uttaget av kollektiva avgifter uppgick under 1981 till 35. 7 % 

för arbetare och 41, I% för tjänstemän. Det bör hävid observeras att 

avgiftsunderlaget är mindre än lönesumman och att underlaget varierar 

mellan olika arbetsgivarkategorier. 

Kollektiva avgifter i % av lön 

Arbetare Tjänstemän Indirekta skatter i <;f av lön 

Lag- Avtals- Summa Lag- Avtals- Summa Indirekta skatkr 
stadgade enliga stadgade enliga exkl. byggforsk-

ningsavgift 

1970 10.9 0,6 11.5 10,6 9,1 19.7 1,00 
1971 11.3 0,6 I 1.9 11,0 8,8 19,8 2.00 
1972 11.4 1.0 12.4 Il.I 8.5 19,6 2,10 
1973 11,5 2.5 14,0 11,0 9,0 20.0 4,10 
1974 15,8 4.2 20,0 15.1 10,5 25.6 4.10 
1975 20.2 4.4 24.6 18,9 10,7 29.6 4,10 
1976 23.6 4.4 28.0 23.3 10.7 34.0 4.68 
1977 26,4 5,0 31.4 26.2 10.9 37.1 5.68 
1978 29.0 5.1 34.1 28,8 11.0 39.9 3.05 
1979 28,9 5,4 34,3 29,l 11.3 40.4 2.38 
1980 29,7 5,5 35.2 29.9 11,4 41,3 2.65 
1981 30,0 5,7 35,7 30.2 10.9 41.1 2,80 

Källa: SAF-tidningen nr 27 1981. 

Ovanstående tablå visar hur summan av arbetsgivaravgifterna som pro

cent på avgiftsunderlaget fördelar sig på dels indirekta skatter (inkl. bygg

forskningsavgift) samt kollektiva avgifter. De senare fördelas på dels kate

gorierna arbetare och tjänstemän och dels på avtalsenliga och lagstadgade 

avgifter. Från 1982 kommer de lagstadgade kollektiva avgifterna att bli 

desamma för både arbetare och tjänstemän. 

Byggforsk-
ningsavgift 

0,50 
0.50 
0,50 
0.50 
0.50 
0,60 
0.70 
0.70 
0,70 
0,70 
0.70 
0.70 
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Tran.~fererinRarna ti/l lzusluU/en, dvs. utbetalningarna av ATP. sjuk- och 

föräldrapenning samt arbetslöshetsersättning steg 1980 med 15 ,5 %. 1981 

beräknas dessa transfereringar stiga med 16.5 %. Denna fortsatta höga 

öknings takt beror främst på ökade utbetalningar av ATP. För 1982 förutses 

en minskad ökningstakt, 11 %, bl. a. beroende på de ändrade reglerna för 

utbetalning av ATP som föreslogs i regeringens proposition 1981/82: 30. 

Pensionerna kommer nu att räknas upp endast en gång per år. 

Procentuell utveckling av socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter samt B'.'IP 

Inkomster 
Utgifter 
DNP 

1980 

15.1 
17,8 
14,0 

1981 1982 

D.O 7,0 
14.0 10.5 
9.5 8.8 

Pensionsutbetalningarna för ATP utgör drygt 509(, av de transfereringar 

till hushåll som redovisas i tabell 9: 4. De beräknas öka med 4.5 miljarder 

kr. 1981. Bakom denna ökning ligger kompensation för prisstegringar och 

en ökning av antalet pensionärer med ATP. 1982 ökar de med endast 3.5 

miljarder kr. beroende på ändringen av reglerna för uppräkningen av 

pensionerna. 
Utgifterna för ersättning till sjukvården från sjukförsäkringen steg 

fr. o. m. januari 1980 på grund av nya regler för läkarvårdsersättning m. m. 

vilket avspeglas i ökningen av socialförsäkringssektorns övriga transfere

ringar 1980. Utvecklingen av transfcreringsutgifterna till hushåll framgår 

av nedanstående tablå. Där framgår att ATP står för den största delen av 

utgiftsökningen. 

Transfereringar till hushåll 1980-1982 

1980 1981 1982 

ATP 19030 23 540 27 120 
Sjukförsäkring inkl. föräldrapenning 16 398 17350 18380 
Erkända arhctslöshetskassor I 730 2460 2 550 

Det finansiella sparandet uppgick 1980 till knappt I 7 miljarder kr. och 

beräknas 1981 öka till 18,6 miljarder kr. för att 1982 sjunka något. till 18 

miljarder kr. 

9.5 Den totala offentliga sektorn 
Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

1/3 av bruttonationalprodukten. Den <!ftentliga /.:onsumtionen beräknas ha 

ökat med 1,8 9(-, 1981 främst till följd av den relativt kraftiga kommunala 

expansionen på 3,3 </( .. Under 1982 förutses den offentliga konsumtionens 

volymtillväxt bromsas upp något, ökningen beräknas uppgå till ca 0.5S·C. 

1982. Antalet anställda beräknas öka med ca 20000 i kommunerna, medan 
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del inom staten kommer att minska med ett par tusen personer. 1980 

uppgick antalet anstäHda i statliga och kommunala myndigheter till 

I 251 000 personer exkl. v[irnpliktiga. 

De offentliga investeringarna antas minska med 4.5'.'.·( 1981 i volym. De 

statliga myndight:ternas investeringar förväntas minska med 15C.·i-. Inför 

1982 tyder de enkäter som insamlats på en fortsatt minskning av investe

ringsvolymen i de offentliga investeringarna. Endast de statliga affärsver

ken visar någon större ökning. I tabell 9:5 ingår även investeringar i 

kommunala och statliga affärsverk och bolag. Inkl. dessa investeringar 

beräknas de totala offentliga investeringarna minska med 5 .5 ';.(, 1982. 

Tabell 9: 5 Den offentliga sektorns konsumtion och im·esteringar 1980-1982 

Milj. kr. Volymförändring.~+ 
löpande priser 

1981 1982 1980-1981 1981-1982 

Statlig konsumtion 48 340 sono -1.5 -2.5 
Socialförsäkringsscktorns konsumtion 2510 2750 0.5 3.0 
Kommunal konsumtion 119400 130 220 .U u 
Offentlig konsumtion 170250 183690 I.8 0,5 

Statlig investering' 18080 18890 -ti.5 -4,5 
Socialförsäkringssektorns investeringar 50 50 12.0 7,0 
Kommunala investeringar' 18430 18 7ti0 -2,7 -ti.O 

Offentliga investeringar 36560 37700 -4,5 -5,5 
därav: myndigheter 18454 19111 -5.8 -4,5 

Summa offentlig sektor 206810 221390 0,4 -0,5 

1 Inkl. affärsverk samt statliga och kommunala bolag exkl. bostadsinvesteringar. 

Källor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet. riksrcvisionsvcrket och statistiska centralbyrån. 

Hela den offentliga sektorns efterfrågan i form av konsumtion och inves

teringar skulle därmed beräknas i.ika med endast 0.4 C.f för 1981. För 1982 

förutses en minskning med 0.5 %. 

I tahe/I 9:6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1980-1982. Transaktionerna mellan de tre delsektionerna har eliminerats 

varför tahellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn 

och samhällsekonomin i övrigt. 

Fr. o. m. 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat sparandeunder

skott. Under 1980 beräknas underskottet ha varit drygt 21 miljarder kr. 

Den fortgående försämringen av statens finansiella sparande i kombination 

med stagnerande sparöverskott i den allmänna pensionsfonden ligger bak

om denna utveckling. Under 1980 förelåg ett visst underskott i den kom

munala sektorns finansiella sparande samtidigt som försämringen av den 

statliga sektorns sparandeunderskott blev förhållandevis mfötlig jämfört 

med de närmast föregående åren. Under 1981 och framför allt 1982 beräk

m1s kommunernas finansiella stiillning vara mycket god. medan statens 

finansiella sparande kraftigt försämras. 
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Tabell 9: 6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1980-1982 

. Milj. kr 

1980 1981 1982 

I Inkomster 307987 348300 369190 
I. I Skatter 184090 204500 216 130 
1.2 Socialförsäkringsavgifter 74585 86370 84680 
1.3 Övriga inkomster 49 312 57 430 68380 

2 Utgifter 329834 376340 410490 
2.1 Transfereringar 153 99.~ 183 280 202 810 
2.1.1 Till hushåll 97994 110790 119340 
2.1.2 Till företag inkl. livsmedels-

och bostadssubventioner 28194 33 240 37 330 
2.1.3 Till internationell verk-

sam het 4141 4480 4810 
2.1.4 Övriga transfereringar 23604 34 770 41 330 
2.2 Konsumtion 153 679 170250 18.< 680 
2.3 Realinvestering 21 762 22920 23 420 
2.4 Korrigerings post 1 400 -llll 580 

3 Finansiellt sparande -21847 -28040 -41300 

4 Över statsbudgeten linan-
sierad utlåning 13 997 16450 16090 

1 Inkl. nettot av kommunala mark- och fastighetsköp. 

Kiilla: Ekonomidepartementet. 

Totalt sett beräknas den offentliga sektorns linansiella sparande försäm

ras med 6 miljarder kr. 198 l och med hela 13 miljarder kr. 1982 till drygt 41 

miljarder kr. i sparandeunderskott motsvarande 6,6%· av BNP. 

Den reala utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter. deflaterade 

med BNP-deflatorn. framgår av nedanstående uppställning (årlig procen

tuell volymförändring). Inkomster och utgifter i löpande priser för den 

offentliga sektorn har hämtats från nationalriikenskaperna för perioden 

1970-1981. Transfereringar inom den offentliga sektorn har nettats bort. 

Den reala utvecklingen av de totala offentliga utgifterna har hittills under 

1970-talct ökat med 5,9% per år. dvs. betydligt snabbare än BNP som 

ökade 2 r;; under samma tid. Under 1980 ökade de offentliga utgifterna med 

endast 3 ,0 %· vilket är betydligt mngsammare än under 1970-talet. under 

1980 uppvisade framför allt staten en markant nedgång i utgiftstakten. 

Nedgången blir ännu mer markant om man jämför utgiftstakten exkl. 

statsskuldsräntor. Realt hade då staten en minskning av utgifterna med 

1.3%. 

1981 beräknas de totala utgifterna öka med 3.6% vilket är långsammare 

än under 1970-talet. men snabbare än 1980. Ökningen beror framför allt p{i 

att statsutgifterna beräknas stiga med 5,4 1
)'( vilket till stordel beror på de 

kraftiga ökningarna av statsskuldsräntorna. Exkl. statsskuldsräntor ökar 

statsutgifterna inte alls. För 1982 beräknas den reala offentliga utgiftstak

ten bromsas upp kraftigt till ca 1,2 r:F. Minskningen är främst hänförlig till 

staten. men även den kommunala sektorn uppvisar en kraftigt minskande 

öknings takt. 

Förändring. r;; 

1980- 1981-
1981 1982 

13,0 6,0 
11.0 5,5 
16.0 -2.0 
16.5 19,0 

14,0 9,0 
19,0 10,5 
13.U 7,5 

18.0 12.5 

8.0 7,5 
47,0 19.0 
11.0 8,0 
5,5 2.0 

28,5 47,5 
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1970-1979 1980 1981 1982 

Inkomster 4.3 0.5 2.7 -1,7 
därav: skatter 2.9 -I.I 0.9 -1.9 

avgifter 6,7 6,5 5,2 -9.0 
Utgifter 5,9 3,0 3.6 1.2 
Utgifter exkl. statsskuldsräntor 5.8 1,3 1,4 0,2 
därav: staten 6.1 2.8 5.4 1,9 

staten exkl. stats-
skuldsräntor 5,8 -1.3 o.o -0,5 
socialförsäkrings-
sektorn 12.8 3,7 3,8 2.2 
kommunerna 4.3 2,9 1,8 0.2 

Ovanstående tablå ger en uppfattning om utvecklingen i förhållande till 

BNP:s reala utveckling. I vissa sammanhang kan det vara intressant att 

jämföra med volymutvecklingen beräknad med sektorernas egna defla

torer för konsumtion och investering. Transfereringarna deflateras med 

implicitprisindex för privat konsumtion. 

Utgifter 
därav: staten 

socialförsäkringssektorn 
kommuner 

1980 

2.9 
3.1 
3.8 
2.4 

1981 

3.8 
5,7 
2,7 
2, I 

1982 

I.I 
1,3 
1.9 
0.7 

Som framgick av ovanstående har den reala utgiftsökningen i den offent

liga sektorn varit större än BNP-tillväxten under 1970-talet. Som en följd 

härav har de konsoliderade utgifternas andel av BNP ökat trendmässigt 

under 1970-talet, från 45 % 1970 till beräknade 66% 1982. Detta framgår av 

nedanstående tablå. 

Den totala konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Utgifter 44.8 46.5 47.4 45.9 49.1 49.9 52.6 58.7 60.6 
Inkomster 48,9 51.6 51,8 50.0 51.0 52.7 57.2 60.4 60.2 
Skatter+ avgifter 41.0 43.4 43.2 41.5 42.5 44.0 48.5 51.4 50.8 

Inkomsterna har också ökat som andel av BNP men inte lika snabbt. 

Från 1977 har de legat i stort sett oförändrade på ca 60% av BNP medan 

utgifterna ökat från 59 till ca 66%· av BNP 1981. Detta kan också avläsas i 

den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande. 1977 är in

komstandelen fortfarande något större än utgiftsandelcn och det är också 

det sista år som .det totala finansiella sparandet är positivt. Utvecklingen 

från 1977 framgår av nedanstående tablå. 

1979 1980 1981 1982 

62.3 63.1 65.8 66.0 
59.6 58.9 60.9 59.3 
49.9 49.4 50.9 48.4 
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Offentliga sektorns totala finansiella sparande 

1977 6133 milj. kr. 
1978 - I 989 milj. kr. 
1979 -13 803 milj. kr. 
1980 -21847 milj. kr. 
1981 -28040 miij. kr. 
1982 -41 300 mil]. kr. 

9.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 

Under många år har en enkel modell använts i national budgetarbetet för 

att belysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbudge

tens förändringar. utan även av förändringar i kommunernas och socialför

säkringssektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att bely

sa hur reala förändringar i de offentliga inkomsterna och utgifterna påver

kar samhällsekonomin. Dessutom har siirskilda beräkningar utförts för 

effekterna av vissa ekonomisk-politiska åtgärder, t. ex. investeringsstimu

lerande åtgärder. lagerstöd och industripolitiskt stöd i form av lån. Till den 

offentliga sektorn i detta sammanhang räknas också investeringar i statliga 

och kommunala affärsverk och bolag. Som mått på den finanspolitiska 

effekten utnyttjas de reala förändringarna i procent av BNP i fasta priser. 

För närmare beskrivning av metodiken när det giiller de finanspolitiska 

effektberäkningarna kan hänvisas till tidigare nationalbudgeter. 

Förändringar i olika delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna 

ger olika effekter på samhällsekonomin. Om det sker sammansättnings

förskjutningar som har större påverkan på samhällsekonomin i övrigt. blir 

den finanspolitiska dfrkten större än vad den annars skulle ha blivit. 

Genom att göra antaganden om bl. a. de marginella konsumtions- och 

importbenägenheterna tas i modellen hänsyn till dessa förhållanden. Till 

grund för effektberäkningarna ligger således bedömningar av dels import

benägenheterna för privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och 

investering. dels hushållens konsumtionsbenägenhet för olika slags in

komster. 

Det aktuella konjunkturläget liksom även efteri'rägeökningarnas sam

mansättning päverkar de marginella inkomstbenägenheternas storlek. För 

1980 och 1981 har den marginella importbenägenheten för privat konsum

tion förutsatts uppgå till 0.35 respektive 0.30. 1982 antas denna importbe

nägenhet vara 0.25. lmportbeniigenheterna för offentlig konsumtion och 

investering har uppskattats till lägre tal än för privat konsumtion. Hushål

lens marginella konsumtionsbenägenhet för 1980. 1981 och 1982 har i likhet 

med tidigare beräkningar förutsatts vara 0. 7. 

Med de antaganden om import- och konsumtionsbenägcnheter som re

dovisats ovan erhålls ur modellen värden pil ett antal multiplikatorer. Med 

tillämpning av dessa multiplikatorer kan den totala effekten av förändring-
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ar i den offentliga sektorns verksamhet på bruttonationalprodukten räknas 

fram. För några av de viktigaste variablerna redovisas multiplikatorerna 

för 1980. 1981och1982. 

1980 1981 19K2 

Byggnadsinvesteringar 1.5 1.6 1.7 
Maskininvestcringar 1.2 u 1.3 
Offentliga löner 1.7 1,8 1,9 
Övrig offentlig konsumtion 1.4 1.4 1,5 
Permanenta transfereringar till husht1ll 0.9 1.0 I. I 
Direkta skatter -0.8 -0.9 -1,0 
Indirekta skatter -0,9 -0.9 -0,9 

I tabell 9:7 redovisas beräkningar över finanspolitiska effekter för 1975-

1982. Frågan om hur den offentliga sektorns effekt på ekonomin i övrigt 

skall beräknas. är svårt att besvara både utifrån teoretiska och praktiska 

utgångspunkter. Den beräkningsmetodik som har används innebär att om 

de offentliga utgifterna och inkomsterna inte förändras realt sett från den 

uppnådda nivån uppstår ingen finanspolitisk effekt. Även om den offent

liga sektorns finansiella sparande är oförändrat kan emellertid en finanspo

litisk effekt uppstå genom att det sker förskjutningar mellan olika typer av 

inkomster och utgifter. För olika sektorer i samhällsekonomin kan där

emot dessa finanspolitiska effekter vara expansiva eller kontraktiva på 

grund av ändrad sammansättning av inkomster och utgifter. 

Den offentliga verksamheten hade 1980 en expansiv effekt på samhälls

ekonomin, motsvarande 2,2 S{ av BN P-utvecklingen. Detta var en ned

dragning från 1979 och berodde framför allt på de statliga utgifternas 

utveckling. Effekten av den kommunala sektorns inkomster och utgifter på 

2.3% 1980 motverkades till en del av denna negativa effekt från staten. 

För 1981 iir den offentliga sektorns effekt på ekonomin något mindre 

expansiv än 1980 eller motsvarande 1.4 '/i· av BNP. 

Tabell 9: 7 Finanspolitiska effekter 1975-1982 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1975 1976 1977 197K 1979 1980 

Staten: direkt effekt 0.3 0.2 -0.2 0.3 0.3 0.2 
indirekt effekt 0.1 0.9 2.4 3.1 2.:! -0.5 

Summa 0.4 1,1 2,2 3,4 2.5 -0,3 

Kommunerna: direkt effekt 0.5 0.5 0,9 O.K O.K 1.9 
indirekt effekt 0.6 -0.1 -0.7 -1.8 0.2 0.4 

Summa l,l 0,4 0,2 -1,0 l,O 2,3 

Socialförsäkringssektorn 1 0,4 -0.2 0,4 0,5 0,3 0,2 

Totalt 1,9 1,3 2,K 2,9 3,K 2,2 

1 Inkl. allmiinna pensionsfonden. 

Käl/u: Ekonomidi:partementet. 

1981 19~2 

-0.1 -0.1 
1.2 0.6 

1,1 0,5 

0.5 0,1 
-(l.3 -0.3 

0.2 -0,2 

0,1 0,., 

1,4 0,6 
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Denna reducering beror helt på kommunerna. medan staten bl. a. genom 

de ökade ränteutgifterna 1981 har en större positiv effekt. 

Den offentliga sektorns verksamhet 1982 har en svagare expansiv effekt 

på BNP än den haft sedan 1975. Det beror på att effekten från staten 

minskar, medan kommunerna har en liten men dock kontraktiv effekt. 

Av tabell 9:8 framgår något utförligare hur olika delposter i den offent

liga sektorns inkomster och utgifter bidrar till den totala finanspolitiska 

effekten för 1980. 1981och1982. 

Tabell 9: 8 Finanspolitiska effekter 1980-1982 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1980 1981 1982 

Staten 
Inkomster 0,0 0.1 I . ../ 
därav: direkt skatt 0.4 0,5 0.5 

indirekt skatt -0.4 -0.3 0.9 

Utgifter -0.3 1.0 -0.9 
därav: transfereringar m. m. -0.4 1.5 -0.7 

konsumtion -0,1 -0.4 -0.4 
investeringar 0.2 -0.1 0,2 

Summa staten -0,3 1.1 0,5 

Kommunerna -0.2 -0,2 -0.I 
Inkomster -0,2 -0.2 -0.I 
därav: skatter 0,2 -0.1 -0.1 
Utgifter 2.5 0.4 -0.I 
därav: transfereringar 0.0 -0.1 0.3 

konsumtion 2.3 0.6 0.3 
investeringar 0.2 -0.1 -0.3 

Summa kommunerna 2,3 0,2 -0,2 

Summa offentlig .1ektor 2,2 1,4 0,6 

Kiil/11: Ekonomidepartementet. 

För staten gäller att den statliga konsumtionsökningen 1980 inte gav 
någon positiv effekt. samtidigt som utbetalningarna för industripolitiska 

åtgärder minskade kraftigt. Den finanspolitiska effekten av dessa beräknas 

till minus I, I o/c. När det gäller investeringar beräknas en uppgång på 

0.2 %. Totalt sett innebär sammansättningsförskjutningarna i de statliga 

utgifterna mellan l 979 och 1980 att kalkylerna ger en finanspolitisk effekt 

via utgiftssidan för 1980 som är negativ, minus 0,3 % , trots realt sett ökade 

statsutgifter. Utgifter med hög multiplikatoreffekt - somt. ex. investering

ar, industripolitiska åtgärder, utvecklas svagt. medan utgifter med låg 

multiplikatoreffekt - t. ex. räntor på statsskulden - ökar starkt. 1981 har 

staten en större expansiv effekt beroende på ökningen i ränteutgifterna 

som trots sin låga multiplikativa effekt ändå ger ett stort bidrag till den 

totala effekten. Likaså ger transfereringar till hushåll och företag stora 

positiva effekter på BNP. 
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1982 beräknas de statliga utgifterna öka kraftigt i nominella termer men 

de får trots detta inte särskilt stor expansiv effekt på ekonomin. Det beror 

på att den stora reala ökningen enbart ligger på statsskuldräntor med låg 

multiplikatoreffekt samtidigt som ökningen av utgiftstakten i övrigt har 

minskat kraftigt i nominella tal. 

På inkomstsidan har skatteinkomsterna varit oförändrade i reala termer 

1980 och 1981. De kraftiga höjningarna av indirekta skatter 1981 motverkas 

helt av de minskade inkomsterna från direkta skatter, vilket berodde på 

indexregleringen av skatteskalorna, samt den svaga utvecklingen av de 

totala löneutbetalningarna. Totalt har den statliga sektorn en expansiv 

effekt motsvarande 1,1 % av BNP 1981. 1982 minskar statsinkomsterna i 

reala termer vilket har en stor expansiv effekt på BNP. Den expansiva 

effekten av de minskade statsinkomsterna 1982 överväger den kontraktiva 

effekten på utgiftssidan. Totalt har den statliga sektorn en expansiv effekt 

på 0,5 % av BNP. 

För kommunerna minskar utbetalningarna av kommunalskattemedel 

långsamt under 1980 och ökar svagt 1981 och 1982. På utgiftssidan betyder 

framför allt ökningen av konsumtionen expansiva finanspolitiska effekter. 

Denna ökningstakt avtar under 1981och1982. Sammantaget beräknas den 

kommunala sektorns expansiva effekt på ekonomin uppgå till 2,3 % 1980, 

0,2% 1981 och -0,2% 1982. 

Socialförsäkrinf?ssektorn beräknas under 1980-1982 få en svagt expan

siv effekt på ekonomin. Förklaringen härtill är att transfereringarna till 

hushållen beräknas växa väsentligt snabbare än den huvudsakliga inkomst

posten, arbetsgivaravgifterna. Sammantaget beräknas dock den offentliga 

sektorn ha en expansiv effekt på BNP 1980-1982 men denna är avtagande. 

1980 var den 2,2 % för att falla till 1.4 % 1981 och beräknas bli endast 0,6 % 

1982. 

12 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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10 Kreditmarknaden 

En fortsatt försämring av handelsutbytet tillsammans med kraftigt ökade 

räntebetalningar ledde till en betydlig försvagning av bytesbalansen 1980. 

Underskottet i bytesbalansen uppgick till knappt 19 miljarder kr. Det höga 

likviditetsläget i näringslivet i kombination med en låg kreditefterfrågan 

begränsade liksom närmast föregående år den icke-statliga sektorns bidrag 

till utlandsupplåningen. I stället finansierades det uppkomna valutautflö

det, som var något större än bytesbalansunderskottet. genom en betydan

de statlig upplåning i utlandet. Valutareserven kunde härigenom hållas 

oförändrad. I början av 1981 ägde, mot bakgrund av en allt större disparitet 

mellan den inhemska och utländska räntenivån, ett kraftigt utflöde av 

valuta rum. Valutautflödet översteg vida det som betingades av underskot

tet i bytesbalansen. Efter. vidtagna åtgärder i januari bromsades utflödet 

upp och förbyttes i ett inflöde. Som framgår av diagram 10: l ägde en 

markerad vändning i valutaflödet rum under 1981. Bakom denna utveck

ling låg en förbättring i både bytesbalansen och de icke-statliga kapital

transaktionerna. Under 12-månadersperioden t. o. m. september 1981 fi

nansierades. i motsats till de närmast föregående åren, bytesbalansens 

underskott till stor del med ett icke-statligt kapitalinflöde. Ett stort kapital

inflöde skedde i september. Parallellt med denna utveckling sänktes sta

tens utlandsupplåning betydligt. 

Det, enligt diagram 10: I. påtagliga kapitalinflöde som de icke-statliga 

sektorerna svarade för under 12-månadersperioden t. o. m. september 1981 

förefaller till stor del ha kanaliserats genom valutabankerna. Som framgår 

av diagram JO: 2, visar ökningstakten i affärsbankernas utestående krediter 

exkl. bostadsbyggnadskrediter. deras s. k. övrigutlåning, en avsaktande 

tendens sedan slutet av 1979 för att under 12-månadersperioden t. o. m. 

september 1981 tillta kraftigt och uppgå till 15 ,5 %, rensat för den tekniska 

effekten av devalveringen i september 1981. I dessa siffror ingår en bety

dande utlåning i främmande valutor, refinansierad utomlands. Efterfrågan 

på krediter i svenska kronor inom landet var samtidigt fortsatt svag och 

stannade i tillväxttakt vid knappt 2 %. Bankernas refinansierade krediter i 

utlandet växte sålunda kraftigt under denna period. 

I syfte att dämpa det betydande valutautflöde som ägde rum i mitten av 

januari 1981 vidtogs en serie åtgärder. Fr.o.m. den 21 januari höjde 

riksbanken diskontot från 10 till 12 % (diagram 10: 3). För alt förstärka 

diskontohöjningens effekt på penningmarknadsräntorna höjdes kassakra

ven. Även villkoren för bankernas upplåning i riksbanken skärptes. Riks

gäldskontoret höjde samtidigt skattkammarväxeldiskontot. varvid den ef

fektiva avkastningen pa skattkammarväxlar kom att uppgå till närmare 

17 %. Dessutom infördes utlåningsreglering för bankerna. Avsikten med 

åtgärderna var dels att begränsa utlåningen i svenska kronor dels att 

stimulera företagen att ta hem sina utlandslikvider, vilket avsågs verka 

hämmande på valutautflödet. 
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Diagram 10: I Sveriges bytesbalans och valutaflöde 1978-1981 
Miljarder kr., 12-månadersförändringar på kvartal 
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Anm. Valutaflödet definieras som förändringen i valutareservens transaktionsvärde 
exkl. statens och riksbankens lånetransaktioner samt tilldelning av siirskilda drag
ningsrätter. 
Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

Åtgärderna i januari fick kraftigt genomslag i de korta marknadsrän
torna. Bankcertifikaträntorna steg från drygt 13 % till nära 17 % och 

specialinlåningsräntan från 12.75 % till drygt 15 %. Specialinlånings- och 

bankcertifikaträntorna är väsentliga i valutasammanhang, då de kan påver

ka tidsförläggningen av företagens betalningar gentemot utlandet. Den till 

omvärlden bättre anpassade nivån för de korta räntorna verkade emellertid 

dämpande på det långfristiga kreditutbudet. Räntesatsen på prioriterade 

obligationer höjdes visserligen samtidigt med l % till 13 .5 1/-C.. Marginalen 

mellan diskonto och statsobligationsränta krymte dock från 2.5 % till 

1.5 %. Andra korta räntor kom att ligga över räntan för långfristiga place

ringar. Placeringspreferensen fick härigenom en kortare karaktär med 

återverkningar på framför allt finansieringen av statsbudgeten. 

Valutautflödet upphörde efter januariåtgärderna 1981. Den lugnare valu

tasituationen tillät vissa lättnader i ränteläget. Vid två tillfällen, den 26 

mars och den 11 juni, kunde sålunda straffräntan sänkas med sammantaget 

2 procentenheter till 15 1:1.>. Samtidigt sänkte riksgälds kontoret diskontot på 

skattkammarväxlar. varvid den effektiva avkastningen sjönk från strax 
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Diagram 10: 2 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bosiadsbyggande 
1977-1981 
Procentuella 12-månadersförändringar 
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Anm. Den prickade linjen visar utvecklingen med hänsyn tagen till effekten av 
devalveringen. 
Källa: Riksbanken. 
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Diagram 10: 3 Diskonto för Sverige och OECD, emissionsvillkor för långa statslån 
samt korta räntor i Sverige 1978-1981 
Procent 
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1979 1980 1981 

under 17 % till ca 14 % (diagram 10: 3). Skattkammarväxelräntan sänktes 

ytterligare i juli och augusti. Straffräntan behölls vid dessa båda tillfällen 

oförändrad. Bankernas bankcertifikat- och specialinlåningsräntor föll i 
anslutning till sänkningen av nyssnämnda räntor. 

Sänkningarna av marknadsräntorna kunde genomföras utan valutastör

ningar. Detta faktum tillsammans med sänkningen av räntenivån på kredit

marknaderna utomlands och däribland främst på den amerikanska och 

tyska gjorde det möjligt för riksbanken att sänka det svenska diskontot 

från 12 % till 11 % fr. o. m. den 15 oktober 1981. Den långfristiga räntan 

ändrades ej. Härigenom ökade ånyo marginalen mellan kort och lång ränta 

till 2.5 %. Samtidigt satte riksbanken ner straffräntan från 15 % till 14 %. 

Riksgäldskontoret sänkte samtidigt diskontot för skattkammarväxlar. var

vid den effektiva avkastningen sedan höjningen i januari har sjunkit med ca 

7,6 %. 

Åtgärderna i oktober föregicks av ränteförväntningar, som tillsammans 

med bankernas goda likviditet. kom att prägla läget på obligationsmarkna

den. Sålunda skedde omfattande teckningar på ett långfristigt statligt lån, 

som emitterades i slutet av september. Likaså var köpen av bostadsobliga

tioner så stora att den totala placeringsramen för dessa i stort sett var 

uppfylld före årsskiftet. 
13 Riksda[.:en /98/i82. I sam/. Nr. 100. Bila)?a l.l 
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Den 3 december 1981 sänktes räntesatsen på prioriterade obligationer 

med 0.75 procentenheter. Riksgäldskontoret gav samtidigt ut ett nytt lång

fristigt obligationslån med räntan 12,75 % samt ett på 3,5 år till 12,25 % 

ränta. Den lägre efterfrågan på kredit och den bättre balansen på kapital

marknaden möjliggjorde sänkningen. Syftet med åtgärden var att förbilliga 

företagens lån till investeringar. 

10.1 Likviditetsutvecklingen 

Penningmängden 

Som framgår av diagram 10: 4 nådde penningmängdens tillväxt i årstakt 

kulmen på drygt 17 % runt årsskiftet 1978/1979. Därefter har ökningstak

ten successivt sjunkit. På grund av omläggning av statens utbetalningar av 

s. k. kommunalskattemedel till kommunerna fr. o. m. 1 juli 1981 ger endast 

värdena för jämna månader en relevant bild av utvecklingen. Numera 

betalas sålunda kommunalskattemedlen ut varje månad mot tidigare varan

nan månad. I september 1981 uppgick dessa medel till ca 8 miljarder kr. 

mot ca 14 miljarder kr. i september 1980. Denna förändring avser att 

Diagram 10: 4 Penningmängden 1978-1981 
Procentuella 12-månadersförändringar 
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Anm. Fr. o. m. juli 1981 ger. p. g. a. omläggning av utbetalningsrutinerna för kom
munskattemedlen, endast värdet för jämna månader en rättvisande bild av penning
mängdens utveckling. 
Källor: Bankinspektioncn och riksbanken. 
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dämpa de stora störningar på penningmarknaden som den ojämna utbetal

ningsrytmen tidigare framkallat och i stället göra likviditetsutvccklingen 

jämnare. Avsikten är även att begränsa kommunernas genomsnittliga likvi

ditet. 

Tabell 10: 1 Penningmängden 1980-1981 
Milj. kr. 

1980 1980 1981 
jan. -okt. jan.-okt. 

Penningmiingd. ökning: 
Banktillgodohavanden inkl. bank-
certifikat (netto) 31 R56 8496 7 877 
Sedlar och mynt 2638 - I 097 - 1220 

Summa 34494 7 399 6657 

Tillskott genom: 
Valutareservens förändring Il 258 5 170 
Statens upplåning i utlandet 
(ökning= -J -22057 -18998 - 5385 
Statens utgiftsöverskott 54429 40560 46 745 
Statens upplåning utanför bankerna 
(ökning=-) -14897 -11544 -15749 
Medel på investeringskonton i 
riksbanken (ökning = - J 66 741 - 4045 
Likviditetskonton i riksbanken 
<.ökning = - ) 214 9 3412 
Ovriga riksbankstransaktioncr - 3988 - 1967 - 5726 
Bankernas utlåning till allmänheten 
exkl. refinansiering i utlandet 14928 12201 3099 
Bankernas nettoförvärv av hypoteks-
obligationer 5 802 7 381 5 261 
Bankernas fordringar på övriga 
kreditinstitut 1160 - 2540 - 5290 
Bankerna, diverse 724 -17202 -2083.5 

Summa 34494 7 399 6657 

Anm. Uppgifterna om valutareserven i tabellen redovisar bokförda värden. Detta 
innebär. att effekten av devalveringen av den svenska kronan i september 1981 på 
cirka 1,5 miljarder kr. ingår i valutareservens förändring. 
Kiil/11: Riksbanken. 

Beloppsmässigt ökade penningmängden med 6,7 miljarder kr. under 

perioden januari-oktober 1981 (tabell 10: I). Denna ökning var 740 milj. 

kr. lägre än under motsvarande period 1980. trots att statens transaktioner 

verkade i likviditetshöjande riktning och att valutautflödet exkl. de statliga 

kapitaltransaktionerna var väsentligt lägre under tiomånadcrsperioden 

t. o. m. oktober 1981. Den långsamma likviditetsökningen förklaras av den 

väsentligt lägre ökningstakten i bankernas utlåning till allmänheten exkl. 

refinansiering i utlandet under de tre första kvartalen 1981. 

Penningmängdens ökning under loppet av kalenderåret I 981 kan nu 

uppskattas till ca 39 miljarder kr. eller ca 12.5 %. Det är något mer än den 

beräknade ökningen på drygt 9 c;.;; mellan 1980 och 1981 för bruttonational-
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produkten i löpande priser. Detta innebär. att den reala likviditeten. ut

tryckt som kvoten mellan ett genomsnitt av penningmängden över året och 

bruttonationalprodukten. visade en dragning uppåt (diagram 10: 5). 

Diagram 10: 5 Real likviditet 1975-1981 
Index 1975 = 100 
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Anm. Den reala likviditeten är definierad som kvoten mellan ett index for penning
mängden och ett index för bruttonationalprodukten till löpande priser. 
Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Lihiditetsutl'ecklingen inom l'is.rn sektorer 

Under de tre första kvartalen 1981 växte de totala banktillgodohavan

dena med 6,5 miljarder kr. (tabell JO: 2). En markerad omsvängning av 

placeringarna på konto för bankcertifikat och vanlig inlåning ägde dock 

rum under loppet av perioden. Den höga bankcertifikaträntan under den 

tidigare delen av året avspeglade sig under första halvåret 1981 i en ökning 

av utestående bankcertifikat på 4,2 miljarder kr .. samtidigt som tillgångar

na på inlåningsräkningar sjönk med ca 6 miljarder kr. Under tredje kvarta

let 1981 skedde. i samband med en sjunkande bankcertifikatränla ett 

kraftigt omslag mellan dessa tillgodohavanden. Samtliga sektorers bank

tillgodohavanden växte under trekvartalsperiodcn t. o. m. september 1981 

med undantag för kommunerna. Deras banktillgodohavande sjönk obetyd
ligt från en mycket hög nivå. 
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Tabell 10: 2 Allmänhetens banktillgodohavanden sekton·is 1980-1981 

Milj. kr .. förändring 

1980 1980 
1-3 kv. 

Staten 616 - 662 
Kommuner 1721 6685 
Icke-finansiella företag 5564 -3265 
Hushåll 20788 6179 
Övrigt 3 736 2157 

Summa banktillgodohavanden 32425 11094 
därav: inlåning 24533 4182 

bankcertilikat 7 892 6912 

185 

1981 
1-3 kv. 

9 
- 626 

1663 
3 001 
2409 

6456 
8075 

-1619 

Anm. Hänsyn är ej tagen till effekten av omläggningen av utbetalningsrutinerna för 
kommunskattemedel. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Bankernas lihida tillgångar 

Bankernas likvida tillgångar exkl. kassakvotsmedel växte med 23 mil

jarder kr. under perioden januari-oktober 1981 (se tabell 10: 3). Denna 

ökning var väsentligt större än under motsvarande period 1980. Det var till 

största delen valutaströmmarna genom marknaden, som låg bakom den 

ökade likviditetstillförseln 1981. Även statens transaktioner gav ett större 

likviditetstillskott under periodenjanuari-oktober 1981 jämfört med sam

ma period 1980. 

Praktiskt taget hela likviditetsökningen under perioden januari-oktober 

1981, placerade affärsbankerna i statspapper. Under perioden som helhet 

uppgick deras nettoköp av statsobligationer till 26,8 miljarder kr. Kraftiga 

svängningar i utvecklingen av affärsbankernas likvida tillgångar ägde rum 

under loppet av perioden januari-oktober 1981. Under den tidigare delen 
av året växte, i samband med ett högt ränteläge på penningmarknaden, 

affärsbankernas skattkammarväxelinnehav påtagligt samtidigt som deras 

nettoköp av statsobligationer avtog. En sänkning av den korta inhemska 

räntenivån tillsammans med oförändrade emissionsräntor för stats

obligationer ledde senare till en omfördelning av affärsbankernas likvida 
tillgångar. 

10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden exkl. sta

tens direkta kreditgivning uppgick till 53,5 miljarder kr. under de tre första 

kvartalen 1981(tabell10:4). 

Kreditgivningen till staten ökade, medan kreditgivningen till företagen 

och hushållen sjönk. Den svenska upplåningen i utlandet uppgick under de 

tre första kvartalen 1981 till 25 miljarder kr. inkl. en av devalveringen 

föranledd skuldökning i svenska kronor om ca 3 miljarder kr. En sektorvis 
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Tabell 10: 3 Bankernas likvida tillgångar 1980-1981 
Milj. kr., förändring 

1980 

A I'ål'erkande faktorer 
V ;tlutareserven Jl 
Statens upplåning i utlandet (ökning= -) -22057 
Statens utgiftsöverskutt 54429 
Statens upplåning utanför bankerna (ökning = - ) -14897 
Allmänhetens innehav av sedlar och mynt 
<ökning=-) - 2638 
Investeringskonton i riksb;mken (ökning= - ) 66 
Likviditetsutjämningskonton i riksbanken 
(ökning=-) 214 
K;.1ssakvotsmedel i riksbanken (ökning = - ) 6709 
övriga riksbankstransaktioner - 3988 

Summa 17399 

B Affiir.l'hankernas likrida tillgångar 
Nettofordringar på riksbanken 187 
Stats papper 16480 
Nettofordringar på sparbanker och 
förenings banker 720 

Summa 15573 

C Spar- ochföreningsbankernas likvida 
tillgångar 
Stats papper 1106 
Korta nettofordringar på affärsbanker 720 

Summa 1826 

186 

1980 1981 
jan. -okt. jan. -okt. 

258 5170 
-18998 - 5 385 

40560 46745 
-11544 -15749 

I 097 1220 
741 - 4045 

9 3412 
6901 - 2611 

- 1967 - 5726 

15557 23031 

175 2185 
14 153 20222 

317 - 1864 

14645 20543 

1229 624 
317 1864 

912 2488 

Anm. I valutareservens förändring ingår en uppskrivning på ca 1.5 miljarder kr. i 
samband med devalveringen av den svenska kronan i september 1981. 
Källa: Riksbanken. 

omfördelning ägde rum. Under de tre första kvartalen 1980 svarade staten 

för merparten av utlandsupplåningen, medan företagens andel härav domi

nerade under samma period 1981 . 

Affärsbankernas totala kreditgivning uppgick under de tre första kvarta

len 1981 till drygt 33 miljarder kr. inkl. devalveringseffekten. Detta var 

reellt sett en större kreditgivning än under samma period 1980. Ökningen 

avsåg helt refinansierade lån i utlandet till företagen, medan långivningen i 

svenska kronor sjönk. Denna typ av långivning avtog framför allt till 

företagen och bostadssektorn men även till hushållen. 

De kraftiga svängningarna i skattkammarväxelräntan återspeglades un

der de tre första kvartalen 1981 i affärsbankernas finansiering av statsskul

den. Under första halvåret 1981 växte affärsbankernas skattkammarväxcl

innehav med närmare JO miljarder kr., samtidigt som deras innehav av 

statsobligationer sjönk med drygt 3 miljarder kr. Den effektiva avkastning

en av skattkammarväxlar uppgick då som högst till närmare 17 %. Ränte

satsen på prioriterade obligationer låg samtidigt på 13 ,5 % .. Den successiva 

nedtrappningen av skattkamrnarväxelavkastningen till knappt 11 % i sep-



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Tabell 10: 4 Kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1980 och 1981 
Milj. kr.. nettobelopp 

Långivare Låntagare 

Staten2 Kom- Bostä-
mu ner der 

19801-3 kl-. 
A I S1-crige 

Riksbanken -7970 
Affärsbanker 12533 366 6456 
Spar- och föreningsbanker 1447 - 86 2 305 
Enskilda försäkringsinrättningar 3 571 426 1524 
Offentliga försäkringsinrättningar 5193 - 74 3493 
Allmänheten 2651 110 - 979 
Staten 4259 

Summa 17425 742 17058 

B I utlandet 1 

Genom valutabanker 512 56 
Genom mellanhandsinstitut 99 
Övrigt 18091 -153 

Summa 18603 2 

C Totalt A+B _,6028 744 17058 

19811-3 kv. 
A I !il>erige 

Riksbanken 4 739 -I 
Affärsbanker 10910 850 2974 
Spar- och föreningsbanker 5 62 2425 
Enskilda försäkringsinrättningar 4090 202 5081 
Offentliga försäkringsinrättningar 5 528 114 3705 
Allmänheten 4640 13 -1012 
Staten 5098 

Summa 29912 1241 18270 

B I utla11det 1 

Genom valutabanker 592 15 
Genom mellanhandsinstitut -156 
Övrigt 5 595 342 

Summa 6187 201 

C Totalt A+B 36099 1442 18270 

187 

Före- Hus- Summa 
tag håll 

- 6 - 29 -8005 
5 052 2103 26510 
1868 1660 7194 
2 821 8342 
2 232 10844 
1576 3 358 
5130 2 193 11582 

18673 5927 59825 

4138 4 706 
266 365 

-517 17 421 

3887 22492 

22560 5927 82317 

-6 -181 4551 
513 1291 16538 
709 747 3948 

1501 10874 
2818 12165 
1832 5473 
6354 1928 13 380 

13 721 3785 66929 

16114 16721 
1737 1581 

949 6886 

18800 25188 

32521 3785 92117 

1 Avser långfristig nettoupplåning inkl. företagens kortfristiga nettoupplåning i utländska banker för finansi-
ering av export och import samt valutabankernas utlåning i utländsk valuta till valutainlänning. 
2 P. g. a. omläggning av utbetalningsrutim:r för kommunskattemedlen fr. o. m. I juli 1981 är ej uppgifterna i 
tabellen för staten direktjämförbara. Statens budgetunderskott uppgick under periodenjanuari-oktober 1981 
till 46.7 miljarder kr. och till 40,6 miljarder kr. under samma period 1980. 
Anm. I företagens upplåning i utlandet genom valutabanker ingår en devalveringseffekt på närmare 3 
miljarder kr. 
Kiilla: Riksbanken. 

tember resulterade under tredje kvartalet 1981 i en neddragning av affärs

bankernas skattkammarväxelinnehav med närmare 12 miljarder kr. Place

ringar i statsobligationer framstod i detta läge som attraktivare. Innehavet 

av dessa växte med ca 16.5 miljarder kr. enbart under tredje kvartalet 

1981. 
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Avlyften av affärsbankernas bostadskreditcr understeg deras utbetal
ningar med ca en halv miljard kr. under de tre första kvartalen 1981. varvid 

stocken av utestående bostadsbyggnadskrediter kom att växa med motsva

rande belopp. Det var en väsentligt lägre tillväxt jämfört med samma 

period 1980. Affärsbankernas nettoköp av bostadsobligationer var samti

digt 1.5 miljarder kr. lägre och stannade på 2.6 miljarder kr. Köpen ökade 

markant under senare delen av året. 

Diagram 10: 2 visar affärsbankernas begränsade utlåning i svenska kro

nor samt deras omfattande i utlandet refinansierade utlåning. Beloppsmäs

sigt uppgick affärsbankernas totala övrigutlåning, det vill säga. utlåning 

exkl. bostadskrediter. till ca 17, 7 miljarder kr. under de tre första kvartalen 

1981. exkl. värdeförä.ndringar. som föranletts av ändrade valutakurser. 

Ökningen i affärsbankernas totala övrigutlåning hänförde sig i huvudsak 

till företagssektorn. 

Spar- och föreningsbankernas totala kreditgivning sjönk under de tre 

första kvartalen 1981till4 miljarder kr. Nedgången berörde både företagen 

och hushållen. Avlyften av spar- och föreningsbankernas bostadsbygg

nadskrediter var i stort sett oförändrade under de tre första kvartalen 1981 

jämfört med samma kvartal 1980. Samtidigt växte utbetalningarna. 

Stocken av utestående botadsbyggnadskrediter kom att växa med ca 450 

milj. kr. Spar- och föreningsbankernas nettoköp av bostadsobligationer 

var något lägre, varigenom deras totala kreditgivning till bostadssektorn 

blev obetydligt större under de tre första kvartalen 1981 jämfört med 

samma period 1980. Enligt tabell 10: 5 var spar- och föreningsbankernas 

övrigutlåning 1,7 miljarder kr. lägre under niomånadersperioden t. o. m. 
september 1981 än under samma period 1980 och uppgick till I miljard kr. 

Nedgången berörde i huvudsak hushållssektorn. 

De enskil~a försiikringsinriittningarnas totala nettoplaceringar på kre

ditmarknaden växte med 2.5 miljarder kr. under de tre första kvartalen 

1981 till närmare 11 miljarder kr. Det var i synnerhet deras bostadsobliga

tionsförvärv, som blev omfattande. Detta får ses mot bakgrund av förläng

ningen av den allmänna placeringsplikten för försäkringsbolag och de 

speciella placeringskvoter, som infördes för deras förvärv av bostadsobli

gationer. 
Fondtillväxten i allmänna pensionsfonden var en dryg miljard kr. större 

under de tre första kvartalen 1981 jämfört med samma period 1980. Kredit

givningen ökade i motsvarande utsträckning. Alla sektorer tog fondens 

ökade kreditmöjligheter i anspråk. Särskilt fondens nettoköp av företags

obligationer växk i snabbare takt under de tre första kvartalen 1981 

jämfört med samma kvartal 1980. 
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Tabell.JO: 5 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande 1980-1981 

Förändring. milj. kr. Ställning Procentuell 
1981 förändring 

1980 1980 1981 30 september 30 september 
1-3 kv. 1-3 kv. 1980-30 sep-

tember 1981 

A.ffiirsbanker 
Kommuner 406 351 520 7 557 8.2 
Icke-finansiella företag 9097 8959 16371 86774 '.!3.5 

därav: industri 2679 3 844 8397 33 916 27.1 
Hushåll 3406 2 377 I 556 44169 6.2 
Övriga 575 15 2 122 9491 39.4 

Summa 13484 11702 20569 147991 17,8 
Därav refinansierat i utlandet 1 6930 4427 17871 43069 89.8 

Spar- och föreningsbanker 

Kommuner 226 -7 -65 3472 5.1 
Icke-finansiella företag 910 581 763 8854 14.1 

därav: industri 176 187 8 1245 -0.3 
Hushåll 2 769 2 147 968 56856 2.9 
Övriga 311 18 -613 I 174 -21.4 

Summa 4216 2739 1053 70356 3,7 

1 Hänsyn är ej tagen till devalveringseffekten i september 1981. Den uppgick till närmare 3 miljarder kr. 

Källa: Riksbanken. 

10.3 Den sektorvisa upplåningen 

Som framgår av diagram JO: 6 fortsatte statens budgetunderskott. sett 

över löpande 12-månadersperioder, att växa i snabb takt t. o. m. juni 1981. 

Därefter kan en utplaning av ökningstakten för statens budgetunderskott 

skönjas. En markerad omsvängning i statens upplåning utomlands inträf

fade under första halvåret 1981 med en topp i ökningstakten i mars. 

varefter en kraftig avmattning i denna tillväxttakt kan konstateras. 

Beloppsmässigt uppgick statens budgetunderskott till 47 miljarder kr. 

under perioden januari-oktober 1981 (tabell JO: 6). Mot bakgrund av det 

förbättrade bytesbalansläget och en påtaglig ökning av den icke-statliga 

utlandsupplåningen kom under perioden januari-oktober 1981 väsentligt 

lägre andel av budgetunderskottet att finansieras utomlands eller drygt 6 

miljarder kr. Statens inhemska upplåning blev i stället omfattande, i syn

nerhet bankupplåningen. Även statens upplåning utanför hanksystcmet 

blev stor bl. a. med stöd i en förlängning av den allmänna placeringsplikten 

för försäkringsbolagen t. o. m. utgången av 1981. 

Under första halvåret 1981 präglades statsbudgetens finansiering starkt 

av den snäva marginalen mellan kort och lång riinta. som uppkom i sam

band med räntejusteringarna i januari 1981. Teckningarna av statliga ohli

gationslån var dämpade, medan framför allt affärsbankernas skattkammar

växelinnehav växte starkt. Successiva sänkningar av olika korta ränte

satser tillsammans med oförändrade emissionsräntor för statsohligationer i 

september ledde till en omfattande statlig obligationsupplåning. Samtidigt 

avtog statens skattkammarväxelskuld väsentligt. 

14 Riksdai:en 1981/82. I sam/. Nr 100. Bilaga I.I 
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Diagram 10: 6 Statens budgetunderskott 1977-1981 
Miljarder kr., 12-månadersförändringar 
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Anm. Fr. o. m. juli 1981 ger. p. g. a. omläggning av utbetalningsrutinerna för kom
munskattemedlen. endast värdet för jämna månader en rättvisande bild av utveck
lingen av statens budgetunderskott. 
Källa: Riksgäldskontoret. 

Tabell IO: 6 Statens budgetutfall samt upplåningsformer 1979-1981 
Milj. kr .. nettobe.0pp 

1979 1980 1980 1981 
jan. -okt. jan. -okt. 

Budi:etl/ffallet (nettolltg. -1 -43971 -54429 -40560 -46 745 

Statssk11/det1s föriit1dring inom landet 
(iikning = +J 34929 32 372 21562 41360 
Skattkammarväxlar och korttidslån 8644 7230 6fil -2019 
Korta obligationer 7100 13 300 13 234 22416 
I ,ånga obligationer 9763 7 101 3 973 17 486 
Premieobligationer 3 650 3 625 3 745 300 
S.parobligationer 2 288 4 253 2 465 2248 
Ovrigt 3484 3 137 25Hi 929 

Stats.1·ku/densförii11drit1g utom landet 
( iikning = +I 9042 22057 18998 5385 

A.nm. För att ernå överensstämmelse mellan uppgifterna för statens upplaning och 
budgetutfallet har riksgäldskontorets och statsverkcts kassaförändringar dragits av 
från skattkammarväxlar och korttidslån. 
Kii/lc)r: Riksbanken och riksgäldskontoret. 
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Som framgår av tabell 10: 4 växte statens utlåning under de tre första 

kvartalen 1981 med 1.8 miljarder kr. till 13.4 miljarder kr. Det var utläning

cn till bostads- och företagssektorn. som ökade. medan utlåningen till 

hushållen avtog. 

Beräknat från löpande inkomst- och utgiftsrcdovisningar förstärktes 

kommunernas finansiella sparande med 1.4 miljarder kr. 1981, vilket där

med skulle ha inneburit ett visst överskott. Kreditmarknadsstatistiska 

uppgifter för kommuner och landsting avseende första halvåret 1981 indi

kerar däremot en försämring av det finansiella sparandet (tabell 10: 7). 

Även likviditets- och upplåningsuppgifter för de tre första kvartalen 1981 

pekar på en försämring av kommunernas finansiella sparande (tabdl 10: 2 
och 10: 4). Därest en förbättring faktiskt skulle ha skett under 1981 torde 

den ha inträffat under fjärde kvartalet och inneburit en kraftig likviditets

uppbyggnad detta kvartal. Som framgår av tabell JO: 4 var det framför allt 

affärsbankernas långivning till kommunerna i svenska kronor, som ökade 

under de tre första kvartalen 1981. Ökningen ägde helt rum under tredje 

kvartalet, medan långivningen under första halvåret sjönk. 

Tabell JO: 7 Kommunernas finansiella sparande 1980-1981 
Milj. kr .. förändring 

1980 första halv- Första halv-

Likvida tillgångar 
Utlåning 
Övriga finansiella tillgångar1 

Summa finansiella tillgilngar (Il 
Upplåning totalt 
därav: I utl;mdet 

På svenska kreditmarknaden 
.. Övrig inhemsk upplåning 
Ovriga skuldcr 1 

Summa skulder 12) 
Finansiellt sparande (I )-(:!l 

' Inkl. diskrepans. 

I 888 
2 585 
-440 
4033 
2 645 
-104 
I 016 
I 733 

-9 
2636 
1397 

Källor: Ribbanken och statistiska centralbyriin. 

årt:t 1980 liret 1981 

-241 
868 

I 395 
-198 

420 
I 173 

-768 

-2 225 
429 

I 052 
76 

619 
357 

-2848 

Färdigställandet av lägenheter var lägre 1981 än 1980 eller ca 50000 

lägenheter. Även igångsättningen av hostiider minskade med närmare 

5 500 lägenheter till 43 000. Volymmässigt blev bostadsinvesteringarna läg

re 1981 än 1980. Värdemässigt ökade investeringarna med ca 5 S·r 198 I. 

varvid behovet av bostadsbyggnadskrediter växte. 

Bankernas utbetalningar av bostadsbyggnadskrediter blev brutto 900 

milj. kr. större under de tre första kvartalen 1981 jämfört med samma 

period 1980. Under perioden januari-oktober 1981 tecknades obligations

lån för 19.5 miljarder kr., vilket var 7.4 miljarder kr. mer än under samma 

period 1980. Av denna ökning inträffade knappt hiilften under oktober 

månad. vilket får ses mot bakgrund av de ändrade ränterelationerna i 
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mitten av månaden. Avlyften kom att öka i snabbare takt än utbetalning

arna under de tre första kvartalen 1981 jfönfört med samma period 1980. 

varigenom bankernas stock av utestående bostadsbyggnadskrediter växte 

långsammare (tabell 10: 8). 

Tabell 10: 8 Bostadssektorns upplåning på kreditmarknaden under de tre första kvar
talen 1980-1981 
Milj. kr.. nettobelopp 

Obligationer 
Direkta lån från bankerna 
därav: affärsbankerna 

spar- och föreningsbankerna 
Um fr[in enskilda och offentliga 
försiikringsinriittningar 
Staten 

Summa 

Kiilla: Riksbanken. 

1980 
1-3 kv. 

8 760 
2696 
2 336 

.160 

I 343 
4 259 

17058 

1981 
1-3 kv. 

10%2 
930 
.150 
580 

1280 
5098 

18270 

Nettoförvärven av bostadsobligationer blev drygt 2 miljarder kr. större 

under de tre första kvartalen 1981 jiimfört med samma period 1980 och 

stannade på närmare 11 miljarder kr. Bostadssektorns nettoupplåning pä 

kreditmarknaden exkl. staten växte med endast niigra hundra milj. kr. 

under de tre första kvartalen 1981. Nettoutbetalningarna av statliga bo

stadslån ökade samtidigt med 840 milj. kr. 

Fiiretagen.1· inhemska upplåning pä kn:ditmarknaden exkl. uppl{111ingen 

fri'tn staten sjönk med drygt 6 miljarder kr. undcr de tre första kvartalen 

1981 till 7.4 miljarder kr. (tabell 10: 9). Samtidigt var statens utli111ing till 

företagen 1,2 miljarder kr. större. Det var framför allt bankernas direkta 

lån till företagen som sjönk. men även försäkringsbolagens n:verslän var 

([lgre under de tre första kvartalen 1981 jämfört med samma period 1980. 

Företagens finansiering pä obligationsmarknaden ökade i viss män. Under 

perioden januari-oktober 1981 tecknades obligationslf1n emitterad..: av 

företag och företagsinstitut för 3.9 miljarder kr .. vilket var 1.6 miljarder kr. 

mer iin under motsvarandc period 1980. Enligt tabell 10: 9 uppgick fi.ireta

gens ncttoupplåning utomlands till 18.8 miljarder kr. under de tre första 

kvartalen 1981. Hiiri ingår en uppskrivningscffekt till följd av devalvering

en pft ca 3 miljardcr kr. Även bortsett härifrän var ökningen i dcnna 

upplåning påfallande kraftig under niimnda period. Företagens totala upp

låning. dvs. på den inhemska kreditmarknaden. hos staten samt i uth111det 

uppgick under de tre första kvartalen 1981 till 32.3 miljarder kr. inkl. den 

av devalveringen föranledda uppskrivningseffekten. Ökningen var mar

kerad jämfört med samma period 1980. För heli'iret 1981 torde företagens 

totala upplåning ha vuxit. 
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Tabell 10: 9 Fiirctagcns upplaning på krcditmarknaden under de tre första k\'artalen 
1980 och 1981 
Milj. kr.. nettobelopp 

I Si·erixt' 
Obligationer och förlagslån 
Aktier 
Direkta banklån 

därav: affärsbankerna 
Upplåning hos övriga institut 
Staten 

Summa 

I utla11de1' 
Genom valutabanker 
Övrigt 

Summa 

Totalt 

' Uppgifterna inkl. devalveringseflekt. 

Kiilla: Riksbanken. 

1980 
1-3 kv. 

I 228 
2 240 
5 978 
4835 
4097 
5 130 

111673 

4 138 
-251 

.~887 

22560 

1981 
1-3 kv. 

1830 
2620 

774 
559 

2 143 
6354 

13721 

16114 
2686 

18800 

32521 

Utvecklingen av företagens finansiella sparande verkade också i likvidi

tetshöjande riktning 1981. Företagens fasta investeringar ökade med 1,5 

miljard kr. i värde detta år. Lagren avtappades samtidigt med 2 miljarder 

kr. jämfört med en uppbyggnad på 5 .4 miljarder kr. under 1980. Detta 

innebar i och för sig ett lägre finansieringsbehov 1981. Sektorns brutto

sparande försämrades samtidigt, dock i väsentligt lägre takt än finansie

ringsbehovet från investeringssidan sjönk. Delårsresultat för de större 

industriföretagen. dvs. med fler än 200 anställda. uppvisade för delåret 
1981 ett lägre rörelseresultat (brutto) jiimfört med samma delår 1980. 

Bruttomargim1len uppgick under de låret 1981 till 7. I IJ'c. vilket innebar, att 

den föll med I procentenhet jämfört med motsvarande delår 1980. Företa

gens finansiella sparande förstärktes under dcssa omständigheter med ca 4 

miljarder kr. 1981. Företagens likvida tillgångar byggdes härigenom upp i 

en avsevärt högre takt 1981 än 1980. 

Som framgår av tabell 10: 4 sjönk huslull/ssektorns upplåning på kredit

marknaden inkl. kreditgivning från staten till 3.8 miljarder kr. under de tre 

första kvartalen 1981. Samtliga bankers kreditgivning till hushållssektorn 

minskade. Hushållens kreditefterfrågan torde ha försvagats påtagligt under 

loppet av året. Samtidigt byggdc hushållen upp sina banktillgodohavanden 

i en lägre takt under de tre första kvartalen 1981 (tabell 10: 2). Utveckling

en av hushållens upplåning och likviditet talar för en försämring av hushål

lens finansiella sparande 1981. 
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10.4 Utblick mot 1982 

Utifrån de inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sektorerna, som 

presenteras i de övriga kapitlen. framläggs i det följande vissa skattningar 

för dessa sektorers finansiella variabler 1982. 

För 1982 beräknas statens budgetunderskott bli ca 80 miljarder kr .. 

vilket är ca 14 miljarder kr. mer än 1981. Bytesbalansens utveckling 1982 

talar för att statens upplåning utomlands kan bli av ungefär samma omfatt

ning 1982 som 1981. Statens anspråk på den inhemska kreditmarknaden 

kommer således att bli väsentligt större 1982 än 1981. 

Kommunernas finansiella sparande beräknas förbättras väsentligt 1982, 

varigenom en fortsatt uppbyggnad av deras likvida tillgångar kommer att 

ske. 

Under 1982 uppskattas färdigställandet av hostiider bli ca 1000 lägen

heter färre än 1981 eller ca 49 000. Även igångsättningen beriiknas bli lägre. 

Bostadsinvesteringarnas volymmässiga nedgång uppskattas till 9.6%. 

Även värdemässigt beräknas en nedgång dock i lägre takt eller 3 % . Beho

vet av bostadsbyggnadskrediter kan således bli något lägre 1982 än 1981. 

Företa!{ssektorn.1· fasta investeringar beräknas 1982 växa med närmare 4 

miljarder kr. Lagren beräknas samtidigt byggas upp med 2.5 miljarder kr. 

jämfört med en neddragning på 2 miljarder kr. 1981. Detta pekar på ett ökat 

finansieringsbehov från investeringssidan 1981. Samtidigt pekar nuvaran

de prognoser på ett ökat bruttosparande inom sektorn. Utifrån dessa 

överväganden skulle företagens finansiella sparande komma att förbättras 

betydligt 1982, eller med mellan 8 a 9 miljarder kr. Företagens samlade 

kreditefterfrågan bör således minska 1982. 
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811/ANG 

Delprognoser och arbetsfördelning ri)rande den preliminära natio
nalbudgeten 1982 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanstiillts 

inom ekonomidepartementet <El resp. kon,iunkturinstitutel <Kil. Nedan 

redovisas detta i tablåform. Hiirutöver framgår E:s och Kl:s bedömningar 

av utvecklingen inom olika delsektor. 

Sektor Avsnittet ut- Prognos.' .. '( 
format inom 

E 

Privat konsumtion Kl -1.8 
Offentlig konsumtion E 0.5 
Bruttoinvesteringar Kl -4.4 
Lagerinvesteringar Kl 0.6 1 

Export av varor och tjänster Kl 6,7 
Import av varor och tjänster Kl 1.0 
Bruttonationalprodukt E 1.0 

Internationell bedömning E 
Produktion inom gruvor, mineralbrott. 
tillverkningsindustri och skogsbruk Kl 
Övrig produktion E 
Arbetsmarknad E 
De enskilda konsumenternas ekonomi Kl 
Industrins lönsamhet. kostnader 
och priser Kl 
Kredit marknad Kl 
Sammanfattning E 

1 Lagerförändring i i;; av föregående års HNP. 

Kl 

-1.3 

-4.R 
0.6 1 

6.7 
2.4 
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Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

TILL REGERINGEN 

Riksrcvisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1982/83 

Enligt riksrevisionsverkets (RRVJ instruktion skall RRV vaije år till 

regeringen lämna en beräkning av statens inkomster för det kommande 

budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetproposi

tionen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statens inkoms

ter för budgetåret 1982/83. Beräkningarna har gjorts för varje inkomsttitel 

för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts iiven av det 

väntade utfallet för budgetåret 1981182. Underlag för beräkningarna har 

hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av inkomstskatter

na har dessutom uppgifter från RRVs taxeringsstatistiska undersökning 

och aktiebolagsenkät utnyttjats. 

Underlaget till RRVs taxeringsstatistiska undersökning utgör ett urval 

av 23 000 personers självdeklarationer. I här presenterade beräkningar 

ingår resultat baserade på undersökningen för inkomståret 1979. RRV 

räknar med att inför den reviderade inkomstberäkningen våren 1982 kunna 

göra bearbetningar av materialet för inkomståret 1980. som nu håller på att 

insamlas, så att vissa nu erhftllna beräkningsresultat skall kunna utvärde

ras. RRV undersöker för närvarande hur man skall kunna påskynda insam

landet av självdeklarationerna i den taxeringsstatistiska undersökningen. 

Vidare undersöker RRV möjligheterna att motverka de kvalitetsförsäm

ringar som bortfall i underlaget e1farenhetsmässigt ger. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beriikningsresultaten. 

Därefter redovisas de förutsättningar och antaganden beträffande skat

teunderlagets framtida utveckling som ligger till grund för beräkningarna. I 

det sammanhangd redovisas resultatet från RR V s aktiebolagsenkät. 

I den återstående delen beskrivs beriikningsresultaten för de olika in

komsttitlarna. Inkomsterna på statsbudgeten budgetftret 1980/81 framgår 

av bilaga A. I bilagorna B och C redovisas en specifikation av statsbudge

tens inkomster för budgetåren 1981/82 resp. 1982/83. För att underlätta 

jämförelse med prognoserna i den preliminära nationalbudgeten presente

ras i bilaga D beräkningsresultatcn kalcnderårsvis för aren 1981, 1982 och 

1983. 
Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetaret 1981/82 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren inne

håller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och 

vilka bestämmelser som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i niirvaro 

I Riksdai:en 198118:!.. I sam/. Nr /00. Bilaga:!../ 
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av avdelningschefen Sanell. revisionsdirektören Danielsson, byrådirektö

rerna Aronsson. Hansson. Karlson. Rahmn och Svahlstedt. förste revi

sorn Unandcr samt avdelningsdirektören Dalmo. föredragande. 

Stockholm den 15 december 1981 

G. Rune Berggren 

Stig Dalmo 
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1. Sammanfattning 

Förutsättningar 

RRVs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budget

året 1982/83 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna under 

budgetåret 1981/82 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk 

politik. Förändringar av ekonomisk-politisk karaktär har beaktats i det fall 

det föreligger beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av 

regeringen i propositioner offentliggjorda före den I december 1981. Riks

dagen har under 1981 bl. a. höjt energiskatten. Den 16 november sänktes 

mervärde skatten från 19 % till 17 ,7 % av beskattningsvärdet. Dessutom har 

effekter av devalveringen av den svenska kronan den 14 september år 1981 

påverkat olika antaganden i beräkningarna. I propositionen 1981/82: 30 om 

vissa ekonomisk-politiska åtgärder har redovisats ändringar i inkomstbe

skattningen statligt och kommunalt. investeringsfrämjande åtgärder samt 

besparingar inom den statliga sektorn. RRV har beaktat dessa förändringar 

i beräkningarna. 

Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av kon

junkturutvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens in

komster. Den bedömning av det ekonomiska läget som presenterades i 

konjunkturinstitutets höstrapport 1981 har utgjort det huvudsakliga under

laget för antagandena om den samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har 

också haft kontakter med konjunkturinstitutet och ekonomidepartementet 

under det där pågående arbetet med den preliminära nationalbudgeten för 

1982. Därigenom har RRV kunnat stämma av en del antaganden med de 

bedömningar som kommer att redovisas i denna. 

Antaganden om löneutvecklingen har stor betydelse för RRVs beräk

ningar. RRVs beräkningar grundas pä antagandet att totala lönesumman 

ökade med 11.2% mellan åren 1979 och 1980. Mellan 1980 och 1981 antas 

den öka med 7, 1 % och med 7 ,0 % mellan åren 1981 och 1982. För första 

halvåret 1983 har ökningen schablonmässigt satts till 8 9(. Det bör i detta 

sammanhang påpekas att de skatteregler, som gäller år 1982 även antagits 

gälla år 1983. Således har det förslag till reformerad inkomstbeskattning, 

som utarbetats av en expertgrupp tillsatt av regeringspartierna och social

demokraterna, inte beaktas i beräkningen av statens inkomster budgetåret 

1982/83. Proposition i denna fråga avses att föreläggas riksdagen först 

våren 1982. 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förutses öka med 

28 7c från år 1980 till 1981. Underlaget för denna prognos har hämtats från 

enkäten till svenska aktiebolag, sparbanker och försäkringsbolag som 
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RRV har genomfört under hösten 1981. Vid bedömningen av 1982 års 

inkomster har RRV utgått från en trendmässig ökning på 10%. För verk

samhetsåret 1982 överförs det särskilda investeringsavdraget till betal

ningssystemet för mervärdeskatt. Det gör att den taxerade inkomsten 

beräknas öka i högre takt än den trendmässiga ökningen. Mellan åren 1981 

och 1982 antas således inkomsterna öka med 25 %. 

Osäkerheten i beräkningarna av inkomster av mervärdeskatt har ökat 

och överflyttningen av investeringsavdraget innebär ytterligare en faktor 

som ökar osäkerheten. Det är särskilt länsstyrelsernas återbetalningar av 

mervärdeskatt som är svåra att prognosera. I syfte att förbättra progno

serna har därför RRV i samarbete med statistiska institutionen vid Uppsala 

universitet utvecklat en ekonometrisk modell för prognoser av mervärde

skatt. I denna modell har data för 1970-talct utnyttjats. Storleken av in- och 

återbetalningar av mervärdeskatt förklaras av privat konsumtion, import. 

export och maskininvesteringar. Utvärderingen av modellen pågår. Preli

minära resultat av modellens tillämpning för budgetåren 1981/82 och 1982/ 

83 pekar på liknande resultat som redovisas under titeln mervärdeskatt. 

(Modellen finns beskriven i PM 1981-09-15 som kan rekvireras från RRVJ. 

För att bättre belysa prognoserna över inkomstskatterna redovisas un

der titeln fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 

några resultat ur prognosbearbetningarna av den taxeringsstatistiska un

dersökningen. Det gäller bl. a. 1982 års skatteeffekter. utvecklingen av 

underskottsavdragen. sparskattereduktioncn m. m. 

En specifikation av RRVs beräkningar av· statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1981/82 och 1982/83 framgår av bilaga B resp. bilaga C. 
En översiktlig sammanställning av beräkningsresultatcn redovisas i tabell 

I. 

Tabell I. Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 1981/82 och 1982/83 (milj. kr.I 

Statsbudget RRV-beräkning 

1981/82 1981/82 1982183 Förändring 
frän 1981 /82 
till 1982/83 

Inkomster 158650 159860 167734 71174 
1000 Skatter 133 86 7 133 340 139799 6459 

1100 Skatt på inkomst. 
realisationsvinst 
och rörelse 29534 32 283 34876 2 593 

1200 Lagstadgade social-
avgifter 28 709 3 l 019 31562 543 

1300 Skatt på egendom 2659 2663 3 343 680 
1400 Skatt på varor och 

tjänster 7'2965 67375 70019 2643 
därav 

1411 Mcrvärdeskatt 42 700 38200 40500 2300 
1421 Bensinskatt 5 253 5110 5035 -75 
1424 Tobaksskatt 3 250 2965 2905 -60 
1425 Skatt på sprit-

drycker 4810 4470 4335 -135 

Förändring 
i procent 

4,9 
4,8 

8,0 

1,8 
25.'i 

3,9 

6.0 
- 1.5 
- 2.0 

- 3.U 
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Statsbudget RRV-beräkning 

1981/82 1981/82 1982/83 Förändring förändring 
från 1981/82 i procent 
till 1982/83 

1426 Skatt på vin 1100 1175 I 175 0 0.0 
1428 Energiskatt 7 319 6%0 7 235 275 4.0 
1461 Fordonsskatt 2360 2 360 2 385 25 I.I 
1462 Kilometerskatt 1640 1640 1700 60 3.7 
1471 Tullmedel I 305 I 375 1605 230 16.7 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 16462 17 544 18046 503 2.9 

2100 Rörelseöverskott 4436 5494 5 984 490 8,9 
därav 

2131 Riksbankens inleve-
rerade överskott 850 2000 2000 () 0.0 

2200 Överskott av statens 
fastighetsförvaltning 207 349 318 -31 - 8,9 

2300 Ränteinkomster 8 ~'96 8 736 9741 I 004 11,5 
därav 

2332 Ränteinkomster på 
lån för bostads-
byggande 6300 6375 7075 700 11.0 

2400 Aktieutdelning 83 91 94 3 3.2 
2500 Offentligrättsliga 

avgifter 909 980 I 036 56 5.7 
2600 Försäljningsinkomster 597 625 243 -381 -61,I 
2700 Böter m. m. 241 244 
2800 Övriga inkomster av 

332 88 36, I 

statens verksamhet I 393 I 025 300 -725 -70.7 

3000 Inkomster av försäld 
egendom 77 65 70 5 7.7 

3100 Inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 
m.m. 59 34 

3200 Övriga inkomster av 
39 5 14,7 

markförsäljning 0 13 13 0 0.0 
3300 Övriga inkomster av 

försåld egendom 18 18 18 0 0,0 

4000 Återbetalning av lån 2 283 2558 
4100 Återbetalning av 

284.~ 285 I LI 

11äringslån 265 298 299 0.4 
4200 Aterbetalning av 

bostadslån m. m. I 012 1251 
4300 Återbetalning av 

1451 200 16.0 

studielån 584 592 
4400 Återbetalning av 

674 82 13,9 

~nergisparlån 85 100 120 20 20,0 
4500 Aterbetalning av 

övriga lån 338 317 299 - 18 - 5,7 

5000 Kalkylmässiga inkomster 5961 6353 6975 622 9,8 
5100 Avskrivningar 4655 4868 5190 322 6,6 
5200 Statiga pensions-

avgifter. netto I 306 1485 I 785 300 20.2 

De beräknade inkomsterna budgetåren 1981/82 och 1982/83 

Enligt de nu redovisade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

budgetåret 1981/82 till 159 860 milj. kr. Det är I 210 milj. kr. eller 0.8 %·mer 
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än vad som beräknades i statsbudgeten våren 1981. Förändringen är ett 

nettoresultat av att inkomstskatterna. de lagstadgade socialavgifterna och 

riksbankens inlevererade överskott beräknas öka samtidigt som skatt på 

varor och tjiinster minskar. Inkomstskatterna och de lagstadgade socialav

gifterna beräknas tillsamman öka med ca 5 miljarder kr. mellan beräkning

en till statsbudgeten och denna beräkning, vilket främst förklaras av anta

gande om en högre lönesummeutveckling än vid beräkningen till statsbud

geten samt en minskning av prognosen för sjukförsäkringens kostnader. 

Däremot har prognosen för inkomstgruppen 1400 Skatt på varor och tjäns

ter sänkts med 5 .6 miljarder kr. mellan beräkningstillfällena. Denna sänk

ning beror på ändrade antaganden bl. a. om lägre importvärde och konsum

tion för år 1981. sänkt mervärdeskatt och på ett lägre utfall för budgetåret 

1980/81 än vad som tidigare beräknades. 

Ökade inkomster erhåller staten från riksbanken som genom beslut i 

fullmäktige avser att leverera in 2 000 milj. kr. vartdera budgetåret 1981/82 

och 1982/83. 

RRV gör i föreliggande inkomstberäkning en prognos på de titlar som 

framgår av statsbudgeten 1981/82. En redovisning av utfallet av statsbud

getens inkomster för budgetåret 1980/81 framgår av bilaga A. 

RRV har i denna inkomstberäkning även gjort en månadsvis prognos för 

samtliga inkomsttitlar på statsbudgeten. Prognosen framgår av figur I. De 

flgur I. Inkomstprognos per månad budgetåret 1981/82, miljarder kr. 

·~ 
20-

-
15-

10-
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totala inkomsterna på statsbudgeten varierar kraftigt under budgetåret 

1981/82. Under maj månad 1982 beräknas inkomster på ca 21.3 miljarder 

kr., vilket kan jämföras med december månad 1981 under vilken endast ca 

5,8 miljarder kr. beräknas inflyta. 

För budgetåret 1982/83 beräknas inkomsterna på statsbudgeten uppgä 

till 167734 milj. kr. Det är 7874 milj. kr. eller 4.9% mer än som beräknas 

för innevarande budgetår. Det är en betydligt lägre ökningstakt än vad som 

antagits t. ex. för lönernas ökning. 

Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse ökar mellan budgetåren 

1981/82 och 1982/83. Ökningen uppgår till närmare 2600 milj. kr. Av tabell 

2 framgår att ökningen uteslutande kan hänföras till inkomsttiteln 1120 

Juridiska personers skatt på inkomst, realisatonsvinst och rörelse. Orsa

kerna till denna utveckling är flera. men det är spe<.:iellt följande faktorer 

som kan framhållas. 

- Utbetalningarna till kommunerna begränsas och minskar för de juri

diska personerna. Det beror dels på beslutet om begränsning av det kom

munala skatteunderlaget för juridiska personer. dels på det relativt låga 

utfallet på kommunalskatteunderlaget år 1980, vilket styr förskotten och 

slutregleringen år 1982. 

- Den antagna gynnsamma utvecklingen av inkomsterna för juridiska 

personer år 1982 vilket antas innebära ökade fyllnadsinbetalningar våren 

1983. 

Den negativa utvecklingen av inkomsttiteln fysiska personers skatt har 

också sin största förklaring i utbetalningarna till kommunerna. Dessa utbe

talningar väntas, i motsats till vad gäller kalkylerna över juridiska perso

ners skatter, öka kraftigt för fysiska personer. Detta beror bl. a. på över

gången till ens. k. förenklad beräkning av det kommunala skatlcunderlaget 

fr. o. m. 1980. Från detta år kan nämligen kommunerna tillgodoräkna sig 

kommunalskatteunderlagct från de beskattade so<.:iala transfereringarna 

som sjukpenning, föräldrapenning etc. Dessa kvittades mot att vissa bidrag 

försvann för kommunerna. Denna förenkling innebär att nettot pft inkomst

titeln kassamässigt minskar med drygt 3 000 milj. kr. år 1982 o<.:h rn 3 500 

milj. kr. 1983. Även inkomstutvecklingen över åren har stor betydelse för 

de kommunala utbetalningarna. Skatteunderlaget från fysiska personer 

beräknas nämligen komma att utvecklas i gynnsam riktning för kommuner

na år 1981 liksom år 1980 ijämförelse med kommande år. Utbetalningarna 

blir, trots de införda begränsningarna i förskottsutbetalningarna. därför 

höga kalenderåren 1982 och 1983 till följd av eftersläpningarna i systemet. 

De preliminärskatteinbetalningar som väntas år 1982 ökar obetydligt 

mer än den antagna lönesummeutvecklingen. Orsaken till den måttfulla 

ökningen är indexregleringen av skatteskalorna och en förhållandevis låg 

antagen kommunalmedclutdcbitcringshöjning på 10 öre för år 1982. Dessa 

faktorer jämte att effekten av begränsningen av reseavdragen inte antas 

påverka prcliminärskatteuttaget mer än i mindre grad år 1982 gör att 
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inkomsttiteln fysiska personers skatt på inkomst och förmögenhet förutses 

minska mellan budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Tabell 2. Skatt på inkomst. realisationsl·inst och riirelse (milj. kr.) 

1981/82 198:!/83 förändring 

1110 fysiska personers skatt 
på inkomst. realisa-
tionsvinst och rörelse 28 256 27803 - 453 

11 :!O Juridiska personers 
skatt på inkomst. rea-
lisationsvinst och 
rörelse 2200 5 268 +3068 

1150 Ofördelbara skatter på 
inkomst. realisations-
vinst och rörelse I 000 I 000 ± 0 

1140 Övriga inkomstskatter 827 805 
,, 
-.:. 

1100 Summa 32283 34876 +2593 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas minska med 2 871 milj. kr. 

eller 8.5 % mellan 1980/81 och I 981/82. Minskningen orsakas framför allt 

av den beräknade minskningen av inkomsterna från sjukförsäkringsavgif

ten, netto, vilka beräknas minska med 3 392 milj. kr. Orsaken till denna 

minskning är främst den låga sjukfrånvaron under 1980 samt avsättningen 

till sjukförsäkringsfonden budgetåret 1981/82. Avsättningen till sjukförsäk

ringsfonden 1981/82 beräknas till 1677 milj. kr. efter det att avdrag gjorts 

för de kostnadsräntor som sjukförsäkringsfonden debiterats p. g. a. fon

dens tidigare skuld till statsverket. En ytterligare orsak till minskningen av 

inkomsterna mellan I 980/81 och 1981 /82 iir att inkomsterna från de statliga 

myndigheternas avgifter var högre än normalt 1980/81 till följd av omlägg

ningen av uppbördsförfarandet. Under 1980/81 debiterades nämligen av

gifter för tre kalenderår p. g. a. omläggningen till löpande redovisning av de 

statliga myndigheternas socialavgifter. 

Mellan 1981/82 och 1982/83 ökar inkomsterna från lagstadgade socialav

gifter med 543 milj. kr. Orsaken till denna måttliga ökning på 1,8 <7,. är den 

kraftiga ökningen på utgiftssidan på inkomsttitdn sjukförsäkringsavgift, 

netto. Avsättningen till sjukförsäkringsfonden ökar nämligen med I 280 

milj. kr. till 2957 milj. kr. 

Utvecklingen av de enskilda inkomsttitlarna under 1200 Lagstadgade 

socialavgifter framgår av tabell 3. 
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Tabell 3. Lagstadgade socialavgifter 1981/82 och 1982/83 (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 Förändring 

1200 Lagstadgade socialav-
gifter 31019 31562 + 543 

1211 Folkpensionsavgift 23457 24695 + 1238 
1221 Sjukförsäkringsavgift, 

netto 1022 - 387 -1409 
1231 Barnomsorgsavgift 6079 6424 + 345 
1241 Vuxenutbildningsavgift 669 699 + 30 
1251 Övriga socialavgifter. 

netto -327 + 6 + 333 
1261 Bidrag till förvalt-

ningskostnader för ar-
bctsskadeförsäkringen 51 53 + 2 

1271 Inkomster av arbetsgivar-
avgifter till arbetar-
skyddsstyrelsens och 
yrkcsinspektionens verksamhet 68 72 + 4 

Inkomsterna under inkomsthuvudgruppen skatt på varor och tjänster 

m. m. förutses öka med drygt 2600 milj. kr. eller 3.9% mellan budgetåren 

1981/82 och 1982/83 (se tabell I). Mervärdeskatten svarar för 2 300 milj. kr. 

av ökningen. Sänkningen av mervärdeskatten från 19.0% till 17.7% av 

beskattningsvärdet får full effekt under budgetåret 1982/83. Skatteunderla

get för andra varor och tjänster antas i flera fall vara oförändrade eller 

minska mellan budgetåren 1981/82 och 1982/83. Således förutses volym

minskningar för spritdrycker. tobak och bensin. 

Affärsverkens sammanlagda inlevererade överskott beräknas öka mel

lan budgetåren 1981/82 och 1982/83. Ökningen beräknas till 360 milj. kr. 

vilket motsvarar 17 %·. Av denna ökning svarar statens vattenfallsverk för 

276 milj. kr. Ränteinkomsterna beräknas sammanlagt öka påtagligt. Detta 

gäller speciellt för ränteinkomsterna på bostadslån. 
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Il Allmänna förutsättningar 

Statsbudgetens utfall budgetåren 1976/77-1980/81 

Det statliga budgetsystemet moderniserades budgetåret 1980/81. Stats

budgetens inkomster grupperades efter karaktären på inkomsten när den 

flyter in till den statliga sektorn. Uppdelningen av statsbudgetens utgifts

sida i en drift- och en kapitalbudget ersattes av en statsbudget för såväl 

drift- som investeringsutgifter. 

I tabell 4 presenteras statsbudgetens inkomster och utgifter för budget

åren 1976/77-1980/81. Statsbudgetens inkomster för budgetåren 1976/77-

1979/80 upptas i tabellen endast med slutsummor eftersom någon fullstän

dig fördelning enligt den nya grupperingen inte är möjlig. 

Inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1980/81 blev 155 287 milj. 

kr. Det var en ökning med 22 796 milj. kr. eller 17 .2 '..fc, jämfört med 

budgetåret 1979/80. Statsbudgetens utgifter uppgick till 215 238 milj. kr. 

under budgetåret 1980/81. Det var en ökning med 32 763 milj. kr. eller 

18.0 % jämfört med föregående budgetår. Statsbudgetens underskott. dvs. 

Tahell 4. Statsbudgetens utfall budgetåren 1976/77-1980/81. Milj. kr. 

Budgetår 

Inkmmter 
Skatt på inkomst. realisa
tionsvinst och rörelse 
Lagstadgade socialavgifter 
Skatt på egendom 
Skatt på varor och tjänster 
<exkl. mervänleskatt) 
Mervärdeskatt 
Inkomster av statens 
verksamhet 
Inkomster av försåld egen
dom 
Återbetalning av tån 
Kalkylmässiga inkomster 

Summa inkomster 

Utgifter 

Förslags- och 
obetecknade anslag 
Reservationsanslag 
lnvcstcringsanslag 1 

Rörliga krediter ( + = ökad 
disposition. - =minskad 
disposition) 

Summa utgifter 

U11derskot1 

1976177 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 

34057 
33890 
2 358 

27208 
37 305 

14552 

77 
2406 
3434 

104360 112113 119664 132491 155287 

87 363 I 03 507 
16281 19898 
11 095 12 9:!6 

+ I06 +961 

114 845 137 292 

10484 25179 

118945 
25614 
14046 

-264 

158341 

38678 

137774 170856 
25 960 43 9'!.7 
17683 

+I 058 +455 

182 475 215 238 

49984 59951 

1 Begreppet slopas fr. o. m. budgetåret 1980/81. 
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skillnaden mellan utgifter och inkomster, blev för budgetåret 1980/81 

59 951 milj. kr. 

En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut

gifter lämnas i RRV:s publikation "Statens finanser 1981". Där har bl.a. 

en schablonmässig fördelning av statsbudgetens inkomster gjorts för bud

getåren 1978/79 och 1979/80 enligt principerna för den moderniserade 

inkomstgrupperingen. En detaljerad redovisning av budgetutfallet framgår 

av RRV s publikation "Statsbudgetens utfall budgetåret 1980/81 ". 

Taxeringsstatistik avseende 1979 års inkomster 

RRV genomför årligen sedan 1968 en urvalsundersökning avseende fy

siska personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare underlag för en 

prognosering av statens inkomster av skatt på inkomst och förmögenhet. 

Undersökningarna används även för att beräkna effekterna av ändringar i 

skattesystemet. Materialet avseende 1979 års inkomster omfattar ca 23 000 

självdeklarationer. Fr. o. m. 1978 års inkomster undersöks även dödsbon 

och familjestiftelser. Deras andel av totalsumman är dock mycket liten. 

Undersökningen avseende 1980 års inkomster kommer att vara klar tidi

gast till verkets reviderade beräkning våren 1982 av statens inkomster. 

I tabell 5 redovisas resultatet av 1979 års undersökning. Resultatet har 

använts i verkets prognosering av skatteinkomsterna fram t. o. m. budget

året 1982/83. 

Tabell 5. Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för A-längdens skattskyl
diga' vid 1980 års taxering 
(milj. kr.) 

Taxering till .HatliR inkomstskall 
Inkomst av jordbruksfastighet 
Inkomst av annan fastighet 
Inkomst av rörelse 
Inkomst av tjänst 

intäkt under 1 
intäkt under 2 
intäkt under 3 
intäkt under 4 
intäkt under 5 
summa intäkter under tjänst 
summa avdrag under tjänst 
därav resor t. o. f. arbete 

övriga avdrag 
avrundning 

Inkomst av tillfällig för-
värvsverksamhct 

Inkomst av kapital 
Sammanräknad inkomst. statligt 
Underskott i förvärvskälla. 

statligt 2 

Underskott på jordbruksfastighet 
Underskott på annan fastighet 

RRVs 
cstimat 

3 598 
1961 
9405 

276807 
236555 

275 
5 587 

46052 
263 

288 731 
11926 
6549 
4818 

559 

I Ml 
6090 

299502 

15 475 
710 

11427 

Utfall Differens 

3 714 -116 
1902 + 59 
8736 +669 

276981 -174 

J 470 +170 
6377 -287 

299 180 +322 

15470 + 5 
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RRVs Utfall Differens 
cstimat 

Underskott på kapital 3 117 
Underskott på övrigt 514 
Underskott på tillfällig 
förvlirvsverksamhet 0 

Allmänna avdrag. statligt 2 4843 4904 - 61 
Soci;dförsäkringsavgifter 48 
Avgifter för pensionsförsäkringar I 012 
Premier för vissa andra försäkringar 804 
Periodiskt understöd I 099 
Förvärvsavdrag, statligt 1789 
Andre makens ej utnyttjade avdrag 252 

Förlustavdrag, statligt 128 
Till statlig skatt taxerad inkomst 279035 278 783 +252 
Grund;wdrag, statligt 27 389 
Extra avdrag, statligt 8672 
Avrundning 143 
Till statlig skatt beskatt-

ningsbar inkomst 242 831 242 703 +128 

Taxering till kommunal 
inkomstskatt 

Sammanräknad inkomst, kommunalt 296825 
Allmänna avdrag, kommunalt 19 518 

Underskott i förvärvskälla. kommunalt 14989 
Andre makens ej utnyttjade avdrag, kommunalt 293 

Förlustavdrag, kommunalt 409 
Garantibelopp för fastighet 

i hemortskommunen 3998 
Till kommunal skatt taxerad 

inkomst (inkl. utboinkomst) 282 497 282 601 -104 
Grundavdrag. kommunalt 27 375 
Extra avdrag. kommunalt 8678 
Avrundning 220 
Till kommunal skall beskattningsbar inkomst 

(inkl. utboinkumsl) 246 224 246433 -209 

Taxering till statlig ft"ir-
mögenh<'lsskatt 
Beskattningsbar förmögenhet 87 522 88418 -K96 

Pä.f("ird11 skaller och a1·1dfta 
Statlig inkomstskall 29713 29741 - 28 
Kommunalskatt i hemortskomrnunen 70932 
Kommunalskatt utbokommun 454 
Total kommunal inkomstskatt 71386 71440 - 54 
Sjukförsäkringsavgift 973 927 
Folkpensionsavgift 919 904 
Tilläggspensionsavgift 902 837 
Arbetsskadeförsäkringsavgift 27 25 
Förmögenhctsskall 502 588 
Skattereduktion 724 723 
Särskild skallercduktion 3 312 3 299 
Sparsk;lllereduktion 369 387 
Slutligt påförd skatt efter skattereduktion 100017 

1 Fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser. 
2 Summan av delposterna stämmer inte överens med totalsumman undcrskoll resp. 
allmänna avdrag beroende på att den skallskyldige ej kunnat utnyttja hela avdwget 
vid 1980 års taxering. 
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Antaganden för fysiska personers inkomster åren 1980-1983 

lnkomstutvecklingen för de fysiska personerna har en avgörande bety

delse för de direkta skatternas utveckling. Pä olika sätt påverkar den ocks{1 

förändringarna i de indirekta skatterna liksom de statliga affärsverkens 

in leveranser av överskott till staten. 

Utvecklingen för de fysiska personernas inkomstskatter bestäms främst 

genom förändringar i inkomst av tjänst. dvs. huvudsakligen av lönesum

meutvecklingen. Förändringarna i den totala lönesumman påverkas av 

avtalsuppgörclserna mellan arbetsmarknadens parter och av ändringar i 

sysselsättningen för anställda samt av den s. k. löneglidningen. dvs. för

tjänstutvecklingen utöver den avtalsmässiga ökningen. 

Konjunkturinstitutet beräknade i sin höstrapport 1981 att den totala 

utbetalda lönesumman ökade med 11.2 ri( mellan åren 1979 och 1980 och 

med 6.7S'c mellan åren 1980 och 1981. 

Beräkningarna för år 1982. som grundades på de två-års avtal som slöts 

under våren 1981. väntades ge en ökning av den totalt utbetalda lönesum

man med 6.7 1:'c mellan åren 1981 och 1982. 

Vissa uppgifter som främst gäller sysselsättningsut vecklingen. vilka 

framkommit efter det att konjunkturinstitutets höstrapport publicerades. 

har beaktats i det arbete som pågår med den preliminära nationalbudgeten. 

RRV har haft kontakter med konjunkturinstitutet och ekonomideparte

mentet och har därvid kunnat stämma av några av de centrala antaganden 

som påverkar beräkningarna av statens inkomster. I de nya antagandena 

för lönesummans utveckling beräknas således en ökning av den utbetalda 

lönesumman mellan åren 1980 och 1981 på 7. I %. I denna ökningstakt har 

korrigeringar gjorts i dels sysselsättning. dels avtalskomponenten jämfört 

med tidigare redovisade antaganden. 
Mellan åren 1981 och 1982 antas i det pågående arbetet med den prelimi

nära nationalbudgeten att lönesumman ökar med 7 1./f·. RRV har i sina 

kalkyler utgått från de senaste antagandena om lönesummans tillviixt. dvs. 

7.1 ''/(mellan åren 1980 och 1981 och 7.0 C.{ mellan åren 1981och1982. 

För år 1983 finns inga avtal slutna på arbetsmarknaden och RRV har 

därför valt att liksom tidigare i sitdana sammanhang schablonmässigt skri

va fram lönesumman med 8 %. I detta sammanhang kan också nämnas att 

den principöverenskommelse om skatterna åren 1983-1985. som redovi

sats i förslag från regeringspartierna och socialdemokraterna. inte ingår i 

RRVs kalkyler. Anledningen är att någon proposition inte avses föreläggas 

riksdagen förrän våren 1982. Partierna bakom förslaget till skattereformen 

anser som en förutsiittning för reformens genomförande att det är nödvän

digt att visa återhållsamhet med li.inekraven år 1983. 

De utbetalda pensionerna förutses öka med 17 .2 c;;.. mellan åren 1980 och 

1981. För år 1982 har förslaget i prop. 1981/82: 30. ang. Vissa ekonomisk

politiska åtgärder. beaktats vid beräkningarna av utbetalda pensioner. 

2 Riksdagen 198//82. I rn111/. Nr 100. Bil11x11 2.1 
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Förslaget innebär att del s. k. basbeloppet I januari ligger till grund för 

pensionsutbetalningarna hela året. Basbeloppet för år 1982 har i RRV s 

kalkyl beräknats till 17 900 kr. Totalt beräknas pensionsutbetalningarna 

öka med drygt 9 <;(,.mellan åren 1981 och 1982. För år 1983 har RRV valt att 

schablonmässigt skriva fram pensionerna med 9.5 % . Av de olika pensio

nerna är det allmänna tilläggspensionen som förutses öka snabbast. Pen

sionerna utgjorde inkomståret 1980 knappt 17 % av de sammanräknade 

inkomsterna. 

För olika sociala förmåner. vilka numera upptas till beskattning. såsom 

sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning 

m. m., förutses också kraftiga ökningstal. Mellan åren 1980 och 1981 

väntas dessa förmåner öka med 15.6 %. År 1982 har RRV antagit en 

ökningstakt på 7 ,4 %. 
För år 1980 gällde nya regler för beräkningarna av inkomst av jordbruks

fastighet och rörelse. Vid beräkningen medgavs avdrag för belopp som i 

räkenskaperna avsatts till resultalutjämningsfond. Beloppen som avsattes 

fick uppgå till högst 20 % av lönekostnaden och för egenföretagare till 

15 % av den egna inkomsten. Vidare medgavs avdrag för avsättning till 

allmän investeringsreserv. Avdrag fick göras med lägst 10000 kr. och 

högst 50 •;f. av nettointäkten av förvärvskällan före avsättningen. En förut

sättning för att den skattskyldige skall erhålla avdrag är att motsvarande 

belopp sätts in på ett särskilt räntebärande konto i bank. Avsättningarna 

skall dessutom vara bundna i minst tre år. 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst år 1980 svarade inkomst av 

jordhruksfastighet för I, I %. Inkomst av rörelse svarade samma år för ca 
3 %. I beräkningarna har antagits att inkomst av jordbruksfastighel och 

rörelse ökar med 7 % resp. 12 % mellan åren 1980 och 1981. Mellan åren 

1981 och 1982 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 8,0 % och 

inkomsterna av jordbruksfastighet med 7 .5 'lr. 
RRV har vid bedömningen av ulvecklingstakten för de båda inkomstsla

gen beaktat effekterna av nya avdragsmöjligheter för egenavgifter. Enligt 

prop. 1981182: 10 föreslås systemet med schablonavdrag upphöra. Den 

skattskyldige får istället avdrag för det belopp som sätts av för att täcka det 

löpande årets egenavgifter. De nya reglerna föreslås gälla fr. o. m inkomst

året 1982. 
Inkomst av kapital uppgick år 1980 till 10 556 milj. kr.. vilket är 3.1 'J-~. av 

de sammanräknade inkomsterna. Mellan åren 1980 och 1981 förutses en 

fortsatt kraftig ökningstakt i inkomstslaget kapital. nämligen 34 7r. Det 

beror främst på den höga räntenivån år 1981. Den genomsnittliga ränteni

vån ökade från 10,8 till 12.5 procentenheter mellan 1980 och 1981. Till 

detta kommer en inlåningsökning under 1981, vilket sammantaget ger den 

höga utvecklingstakten. Prognosen för 1982 tyder på en fortsatt inlånings

ökning. Däremot påverkar diskontosänkningen på I procentenhet hösten 

1981 den genomsnittliga räntenivån år 1982 som beräknas bli ca 11.8 
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procentenheter. Utvecklingstakten på kapital beräknas dä1för till 8,9 !/·(.år 

1982. År 1983 har framskrivning gjorts med 10%. 

Effekterna av fastighetstaxeringen år 1981 påverkar inkomst av annan 

fastighet än jordbruksfastighet. underskott av annan fastighet och garanti

beloppet vid den kommunala taxeringen. Dels har vid den schablonmäs

siga intäktsberäkningen skikt- och intäktsprocentsatserna föreslagits änd

rade, dels föreslås det s. k. extra avdraget höjas från I 000 kr. till 1 500 kr. 

Vidare föreslås det s. k. repartitionstalet vid garantibeskattningen bli siinkt 

till 1,5 % från 2.0 %. (Effekter. se RRVs inkomstberäkning Bilaga 2 och 3 

prop. 1980/81: 150.) 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat för 

mindre än 1 % av fysiska personers sammanlagda inkomst. År 1981 väntas 

ökningen bli ca 35 %. Ökningen är en följd av ovannämnda fastighetstaxe

ring. För år 1982 och 1983 har RRV skrivit fram inkomsterna med knappt 

l %. 
Underskott i förvärvskälla har sedan slutet av 1960-talet ökat kraftigt 

varje år med några få undantag. Den mest betydelsefulla avdragsposten är 

underskott av annan fastighet som svarar för merparten av underskotten. 

Underskott av kapital svarar för större delen av det resterande underskot

tet. 

De sammanlagda underskotten i olika förvärvskällor uppgick år 1980 till 

21314 milj. kr. Det är 6.5 t;'i(, av de sammanräknade inkomsterna. 

Effekterna av fastighetstaxeringen, tillsammans med diskontoföränd

ringen år 1981, medför att utvecklingstakten beräknas till drygt 18 % 

mellan åren 1980 och 1981. År 1982 räknar RR V med att underskotten ökar 

med 10,8 %. 

För år 1983, det år då underskottsavdragen tilldrar sig ett allt större 

intresse med anledning av ett ev. kommande skatteförslag. har RRV scha
blonmässigt skrivit fram underskottsavdragen med 10 %. 

Antaganden för aktiebolagens inkomster verksamhetsåren 1980, 1981 och 

1982 

RRV genomför årligen i oktober en undersökning av de svenska aktiebo

lagens, sparbankernas och försäkringsbolagens taxerade inkomster. Un

dersökningen bygger på uppgifter från en enkät till ett urval om ca 2 300 

företag. Urvalet görs med utgångspunkt i företagens statligt taxerade in

komster och antal anställda. Dessa uppgifter finns i statistiska centralby

råns !SCBl centrala företagsregister. De taxerade inkomsterna avser det 

föregående verksamhetsåret. Årets undersökning bygger på ett urval som 

avser de statligt taxerade inkomsterna för verksamhetsåret 1979. 

1 enkäten ingår frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 1982. Vidare 

ingår frågor angående storleken av det särskilda forskningsavdraget och 

det särskilda investeringsavdraget. 
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I det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det 

bör observeras att uppgifterna vad giiller storh:ksgruppen 0-19 anstiillda 

är mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet 

förekommande företag mycket litet. Dessutom är bortfallet störts inom 

denna grupp av företag. En utförlig beskrivning kommer all publiceras i 

SCBs statistiska meddelanden. serie F. 
Av tabell 6 framgår företagens statligt taxerade inkomster enligt det 

definitiva taxeringsutfallet för verksamhetsåren 1971-1980 !preliminärt 

utfall för 1980) och beräkning för verksamhetsåret 1981. Enligt enkiiten 

uppgick den till statlig skatt taxerade inkomsten för verksamhetsåret 1980 

till 4 876 milj. kr. Det innebär en minskning med 17 % jiimfört med utfallet 

för verksamhetsåret 1979. Den statligt taxerade inkomsten beräknas enligt 

enkäten öka med 28% frfin år 1980 till !981. 

Tabell 6. Statligt ta,.;erad inkomst för aktiebola~ m.11. åren 1971-1981 

V crksamhetsår Taxt:rad inkomst Föriindring friin 
milj. kr. föregående år <:~ 

1971 2810 -26 
1972 3473 +24 
1973 3919 +13 
1974 3 627 - 8 
1975 6299 +74 
1976 5799 - 8 
1977 4312 -~6 

1978 5 498 +28 
1979 5 857 + 7 
1980 5 026 l Prcl. utfall) -14 
1981 6236 (Beräkning) +28 

Av tabell 7 framgår övriga enkätresultat. Den kommunalt taxerade in

komsten beräknas öka med 9 '.?f. mellan verksamhetsären 1980 och 1981. 

f'yllnadsbetalningarna under våren 1982 beräknas utgöra ca 29 <./(. av den 

totala bolagsskatten för verksamhetsåret 1981. 

Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdragct som infördes 197) 

beräknas för verksamhetsåret 1981 uppgå till 561 milj. kr .. vilket motsvarar 

en ökning med 24 % jämfört med verksamhetsåret 1980. Avdraget består 

av ett 10-procentigt basavdrag på de totala forsknings- och utveeklings

kostnaderna samt ett 20-procentigt ökningsavdrag pf1 kostnadsökningen 

frän föregående är. Företag med fler än 2 000 anstiillda svarar för 84 '.T av 

det totala avdraget. 

I prop. 1981/82: 70 föreslår regeringen att riitlen till ett siirskilt forsk

ningsavdrag permanentas. Ökningsavdraget föreslås höjt till J()S:r och i 

gengäld sänks basavdraget till 5 q. Vidare föreslås att lönefaktorn räknas 

upp med 2,5 istället för med 1.6 7. De nya reglerna gäller fr. o. m. 1983 års 

taxering. 



Tabell 7. Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbctalningar, forsknings- och uh·ccklingsa,·drag och investcringsavdrag fördelat på företagsstor- ~ 
lek verksamhetsåren 1980 och 1981, milj. kr. ;' 

IJQ 

Antal anställda Statligt Förändring Kommunalt För~indring Fvllnads- Forsknings- Investerings- Investerings- Dl 

taxerad i statligt taxerad i kommunalt b~talning och utveck- avdrag for avdrag för ~ 
inkomst taxerad inkomst taxerad in- för verk- lingsavdrag maskininves- byggnadsin-

.... 
för verk- inkomst för verk- komst mellan samhcts- för verksam- teringar för vesteringar ,., 
samhcts- mellan sam hets- verksamhets- året 1981 hetsårct 1981 verksamhets- for verksam- ~ året 1•erksam- ärel !980 ;!ren !980- året J98J hets;'\rel "' 1980 hetsåren 1981 1981 

., 
Il> 

1980-1981 < ;· 
::;· 

Aktiebolag = "' 0- 19 I 389 + 81 2 2.~I + 17 416 4 158 8 < 
Il> 

20- 99 763 + 100 1578 7 239 31 '!.67 54 
., 
~ 

100- 499 486 + 374 I 197 +394 362 56 240 J I Il> -500-1999 397 230 2174 + 26 125 129 '!.76 18 "' 
'!.000- I 132 + 429 2672 +403 436 341 599 27 ;· 

~ 

Bank- och fiirsiikri11g.1·1·erk.rnmlzct, c 
3 

./il.l'tix lze 1.1:f('irrn/ t 11i11g 506 + 69 740 + 93 98 () :!:! 0 "' -U ppgifl saknas 203 + 77 275 + 59 85 0 4 0 C" 
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Det särskilda investeringsavdraget för maskininvesteringar är 207< och 

gäller t. o. m. kalenderåret 1981. Det totala avdraget har i enkäten beräk

nats till 1 566 milj. kr. Därav svarar företag med fler än 500 anställda för 

drygt 50 '/( .. Det motsvarande avdraget för byggnadsinvesteringar är på 

10% och har i enkäten beräknats till 138 milj. kr. Detta avdrag gäller till 

den 31 mars 1982. Regeringen föreslår i proposition om vissa ekonomipoli

tiska åtgärder, m. m. (1981/82: 30) att avdraget för byggnadsinvesteringar 

förlängs till att gälla till den 31 mars 1983. Avdraget utgår även fortsätt

ningsvis med 10%. I propositionen föreslås också att avdraget för maskin

investeringar upphör. Istället för detta avdrag skall företagen få göra 

avdrag för maskininvesteringar vid momsredovisning (se sid 74). 

Vid bedömning av 1982 års statligt taxerade inkomster har RRV utgått 

från en trendmässig ökning på IO~i. För verksamhetsåret 1982 upphör det 

särskilda investeringsavdraget för maskininvesteringar. Detta i kombina

tion med devalveringen av den svenska kronan antas öka den taxerade 

inkomsten utöver den trendmässiga ökningen. RRV räknar därför med att 

den statligt taxerade inkomsten ökar med 25 % mellan verksamhetsåren 

1981 och 1982. 
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111. Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

1000 Skatter 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse redovisas under denna 

inkomsthuvudgrupp som upptar alla skatter som baseras på en aktuell eller 

presumtiv nettoinkomst. Kontot är ett samlingskonto som redovisar in

komsterna av de skatter och avgifter som debiteras på de slutliga skattsed

larna var för sig, men uppbärs '"preliminärt'" gemensamt. Det belopp som 

skall redovisas under 1100 utgör statens behållna inkomstskatt för en viss 

period. Eftersom den samfällda skatteuppbörden är preliminär sker utbe

talningar eller omföringar från kontot när den slutliga taxeringen är klar. 

Kontot består således av både inkomster och utgifter. Mot bakgrund av att 

beskattningsreglerna är vitt skilda mellan juridiska personer och fysiska 

personer sker en uppdelning på dessa kategorier i redovisningen. I de 

undantagsfall när det inte är möjligt att göra en uppdelning av inkomstskat

terna på dessa två kategorier redovisas inkomsterna som ofördelbara skat

ter. Gemensamt för skatterna för de olika kategorierna är emellertid själva 

uppbördssystemet varför detta beskrivs gemensamt för titlarna nedan. 

Uppbördsförfarandet för skatt på inkomst, realisations

vinst och rörelse 

Preliminär A- och B-skatt 

Enligt uppbördslagen ( 1953: 272) skall skattskyldig erlägga preliminär 
skatt med det belopp vilket så nära som möjligt kan antas motsvara den i 

slutliga skatten ingående skatter och avgifter. 

Den preliminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt, dels i 

form av preliminär B-skatt. B-skatten debiteras normalt med det belopp 

som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. A-skatten utgår enligt 

preliminärskattetabeller eller efter viss procent av uppburen löneinkomst. 

Preliminärskattetabellerna faststiills för varje inkomstår av riksskattever

ket. 

Preliminärskattetabellerna grundas på följande förutsättningar nämligen 

att inkomsten är oförändrad under inkomståret 

att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som 

anges i tabellen 

aft den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt än statlig inkomstskatt 

och kommunal inkomstskatt 

aft skattskyldig, som uppfyller vissa i uppbördslagen angivna förutsätt

ningar. erhåller skattereduktion 
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att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än grundavdrag 

och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag 

att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av dec procenttal av 

grundbeloppet som bestämts för inkomståret 

att kommunal inkomstskatt beräknas för skattekrona och skatteöre till 

vissa i hela krontal bestämda belopp vilka bestäms varje inkomstår. 

Den preliminära skatten beräknas på det högsta beloppet i varje inter

vall. För inkomst av tjänst. som inte avser bestämd tidsperiod eller som 

inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär A

skatt utgå med 30 % av inkomsten. I vissa fall. somt. ex. vid utbetalning 

av retroaktiva lönebelopp, ackordsersättningar o. d. skall preliminär A

skatt utgå enligt grunder som fastställs av riksskatteverket. 

Överlämnar arbetstagare inte skattsedel pf1 preliminär A-skatt till arbets

givaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skatteska

lor. Uppvisar vidare arbetstagare inte skattsedel på slutlig skatt för arbets

givaren skall under tid. då avdrag för kvarstående skatt skall verkställas. 

avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfälle med lika stort 

belopp som avdraget för preliminär A-skatl. 

Preliminär A-skatt skall utgå även för annan inkomst än sådan som utgör 

den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är särskilt 

påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för artister

sättning som uppgår till minst 200 kr.. sedan avdragen för särskild rcseer

sättning gjorts. även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst av 

tjänst. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löncavdrag för skatt avser såviil 

preliminär skatt som kvarstående skatt. varvid gäller, att preliminär skatt 

utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyldi

ge eller på eget initiativ under uppbördsåret vidta jämkning av den prelimi

närskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas medföra bättre 

anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars, maj. 

juli, september, november och januari under uppbördsåret. vilket omfattar 

tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På titlarna 

som avser skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse redovisas under 

ett budgetår uppbörden under månaderna juli, september och november 

det ena året och uppbörden under månaderna januari. mars och maj 

påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte uppbördsårets preliminärskatt. 

Preliminär A-skatt varierar mellan olika skatteterminer p[1 grund av att 

inkomstunderlaget ändras under året. Preliminär B-skatt erläggs däremot 

som regel med ca en sjättedel av det debiterade årsbeloppet varje termin 

och är därför i stort sett stabil under uppbördsårets terminer. 

En förenkling av redovisningen av skatteuppbörden gäller fr. o. m. är 

1980. Systemet med skatteanvisningar slopades. Inbetalning görs med 
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särskilt inbetalningskort. På detta finns utrymme för att lämna en s. k. 

uppbördsdeklaration. I uppbördsdeklarationcn skall arbetsgivaren lämna 

uppgift om redovisningsperiod, lönesumma m. m. S. k. summarisk redo

visning kan nu tillämpas i fråga om all inneh?11len preliminär A-skatt. 

Kreditering verkställs på grundval av de uppgifter om preliminär skatt som 

arbetsgivaren lämnar för varje arbetstagare på kontrolluppgifterna. Kon

trollen av arbetsgivarnas redovisning effektiviseras genom maskinella av

stämningar mellan kontrolluppgifter och redovisade skattebelopp. En ar

betsgivare som inte lämnar uppbördsdeklaration i rätt tid skall betala 

förseningsavgift. 

Har arbetsgivaren regelmässigt högst fyra anställda skall han också ange 

personnummer och namn på de arbetstagare för vilka skatteavdrag gjorts. 

När särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen ålägga annan arbetsgivare 

att lämna sådana uppgifter. Om den skattskyldige själv skall betala sin 

skatt skall detta ske med särskilt inbetalningskort, varvid också bankerna 

medverkar i skatteuppbörden. U ppgiftslämnandet enligt taxeringslagen 

(1956: 623, TL) förenklades också i fråga om vissa räntor som betalas ut 

genom värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. 

Fyl/1wdsi11heta/11i11gar a1· preliminiirskatt 

Den som inte har betalt tillräckligt med preliminär skatt under inkomst

året kan göra fyllnadsinhetalning senast den 30 april året därpå. Denna 

tidsgräns har varit definitiv och gällt även de fall den skattskyldige fått 

anstånd med självdeklarationen till tidpunkt efter den 30 april. Riksdagen 

har på förslag av regeringen beslutat att en skattskyldig som fött sådant 

anstånd skall kunna göra fyllnadsinbctalning senast den 30 juni och få 
inbetalningen beaktad vid avgiftsberäkningen ( SFS 1981: 254 ). 

På fyllnadsinbetalningar som görs under tiden maj-juni skall den skatt
skyldige betala avgift efter 2 %. Förändringen tillämpas redan år 1981. 

K1·arståe11de och Ö\'erskjutande skatt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats. sker en 

avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det under 

uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s. k. särskilt 

uppdebiterat belopp samt i fråga om B-skatt det debiterade beloppet. 

Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av preliminär

skatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten 

motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden, om denna är 25 kr. eller 

större, till betalning såsom kvarstående skatt under uppbördsterminerna i 

månaderna mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvarstående 

skatten uppgår till högst 200 kr., skall den betalas i sin helhet i mars. På 

kvarskatten skall den skattskyldige erlägga en avgift. kvarskatteavgift, 

som inte är avdragsgill. Denna är f. n. 8 % om den kvarstående skatten 

överstiger 5 I 00 kr. I annat fall är den 6 % av den kvarstående skatten. 
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Fr. o. m. 1982 års taxering höjs procentsatserna till 10 resp. 8 '?i-. Avgiftbe
lopp som understiger 50 kr. påförs emellertid inte, vilket innebär att avgift 

inte utgår om den kvarstående skatten uppgår till högst 899 kr. Överstiger 

däremot den preliminära skatten motsvarande slutliga skatt, återbetalas 

det överskjutande beloppet. om detta är 25 kr. eller större. till den skatt

skyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande beloppet om räntebe

loppet överstiger 50 kr. Räntesatsen för ränta på överskjutande prcliminiir 

skatt bestäms årligen i december. Den anknyts till inlåningsräntan i bank. 

Ränta utgår för en tid av tolv månader. På preliminär skatt som erlagts 

efter den 18 januari året efter inkomståret men senast den 30 april samma 

år utgår emellertid ränta för en tid av sex månader. Räntebeloppet på 

överskjutande skatt är maximerat till 100000 kr. Räntesatserna för taxe

ringen 1981 ärfastställdatill I0,50%resp. 5,25 %(SfS 1980:997). Kvar

stående och överskjutande skatt på titeln avser inkomståret som avslutas 

ett halvt år före budgetårets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund av 

beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt päförts eller till följd av 

eftertaxering. 

Sjömansskatt 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt, som tillfaller staten. Sjömän 

som är anställda och i tjänst på svenskt handelsfartyg av minst 100 register

ton skall betala sjömansskatt för inkomsten ombord. Sjömansskatten h?1lls 

inne vid löneutbetalningar och beräknas i princip på kontant inkomst 
ombord. Kommunerna skall för varje år beredas ersättning av statsmcdel 

för minskade skatteintäkter. Till kommun som ej tillhör landstingskommun 

utgår 75 %. till annan kommun 50 %; och till landstingskommun 25 % av 

den sjömansskatt som inom kommunen bosatt sjöman erlagt till staten. 

Restantier 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyndighe

terna och avser skatter från olika år tillbaka. 

Örers~iutande skatt och 1h'riga restitutioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be

träffande överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner är återbetal

ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 

Uthetalda kommunalskattemedel 

Den största posten på utgiftssidan är utbetalningarna av kommunalskat

temedel. Hela källskatteuppbörden tillförs primärt staten. Kommunerna 

erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast kända taxering och 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetalningarna baseras fr. o. m. den 

I januari 1972 på ett skatteunderlag som räknas upp i förh[1llande till en 

konstaterad ökning i kommunernas invånarantal. Bestämmelserna om 

uppräkning gäller samtliga kommuner med undantag av församlingar. När 

taxeringsresultatet för ett kalenderår föreligger sker slutavräkning. varvid 

saldot mellan slutligt uträknade belopp m:h uppburna förskott tillgodoräk

nas kommunerna eller statsverket allteftersom förskotten understiger eller 

överstiger de slutligt uträknade beloppen. I kommunernas fordran på stats

vaket. som framräknats per den I januari varje kalenderår. ingår sålunda 

vid stigande skatteunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kom

munernas fordran utbetalas från budgetåret 1981/82 varje månad mot tidi

gare varannan med i princip en tolftedel av f1rsbeloppet vid vaije tillfälle. 

Fr. o. m. år 1973 utökades utbetalningarna av kommunalskattemedel med 

förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 1970 års skattereform. 

Förskottet avräknades under andra året (första gången år 1975) efter bi

dragsåret mot det slutliga fastställda bidraget grundat på bidragsunderlaget 

enligt bidragsårets taxering. Det förskotterade skattebortfallsbidraget för 

år 1973 var större än motsvarande förskott år 1975 vaiför nettoavräkningen 

av skattebortfallsbidraget år 1975 påverkade utbetalningarna till kommu

nerna i negativ riktning. I samband med att avtrappningen av grundavdra

get slopades vid 1976 års taxering. reglerna för extra avdrag ändrades och 

avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften begränsades vid 1976 och 1977 

års taxering påverkades det kommunala beskattningsunderlaget i neddra

gande riktning. För att kompensera kommunerna för detta inkomstbortfall 

beräknades fr. o. m. 1976 till 1980 års taxering ett särskilt korrigerat be

skattningsunderlag för kommunerna som låg till grund för utbetalningarna 

av förskott av kommunalskattemedel fr. o. m. 1977 t. o. m. år 1981. Slut

regleringen fr. o. m. inkomståret 1975 kompletterades med ett särskilt an
slag på statsbudgetens utgiftssida för kompensationsbidrag med anledning 

av 1974 års skattereform (se nedan). 

T. o. m. inkomståret 1979 inräknades inte vissa skattepliktiga förmåner 

som sjukpenning i det kommunala skatteunderlaget. Den kommunala be

skattningen på dessa förmåner tillföll sålunda staten. Skälet härtill var att 

staten finansierade de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen. Det 

kommunala skatteunderlaget justerades även med hiinsyn till 1971 och 

1974 års skattereformer. 

Från inkomståret 1980 sker en förenklad beräkning av skatteunderlaget. 

Särbehandlingen av de nämnda skattepliktiga förmånerna har uphört och 

skattebortfallsbidraget och kompensationen i anledning av 1974 års skatte

reform slopades. Nettoeffekten av dessa åtgärder innebar en icke oväsent

lig omedelbar ökning av det kommunala skatteunderlaget och en motsva

rande ökad kostnad för staten. Av denna anledning höjdes det kommunala 

grundavdraget från 4 500 kr. till 6 000 kr. Samtidigt minskades den statliga 

särskilda skattereduktionen i motsvarande mån. Förändringen var sålunda 



Prop. 1981/82: 100 28 

i övergångsskedet neutral för skattebetalaren. På sikt innebär den förenk

lade skatteun<lerlagsberäkningen en växande inkomstöve1föring till kom

munerna. I prop. 1980/81: 116 om kommunalekonomiska frågor inför år 

1982 föreslogs en höjning av grundavdraget till 7000 kr. vid beräkningen av 

förskotten till kommunerna år 1982. dvs. för skatteunderlaget vid 1981 års 

taxering. Samtidigt föreslogs att kommunerna skulle erhålla förskott från 

juridiska personers skatteunderlag med en begränsning av 20 '.1·. Riksda

gen biföll propositionen (SFS 1981: 346l. 
I prop. 1981/82: 30 har därefter lagts förslag om ett grundavdrag vid 1983 

års taxering på 7 500 kr. Höjningen från 7 000 till 7 500 kr. motiveras med 

att reseavdragens begränsningar år 1982 får stora effekter på den kommu

nalt beskattningsbara inkomsten. Denna effekt bör helt tillföras statsbud

geten genom att grundavdraget höjs. 

Slutlig kompensation till kommuner m.fl. i anledning m· 19J.I ärs skattere

j(mn 

1 samband med 1974 års skattereform minskade kommunernas skatteun

derlag fr. o. m. inkomståret 1975. Slutregleringen av kommunalskattemed

len avseende denna minskning i skatteunderlag sker via ett anslag. Medel 

från detta anslag överförs löpande till inkomsttiteln fysiska personers 

inkomstskatt. Posten ingår således både på inkomst- och utgiftssidan på 

titeln. Beloppet som uppförs på inkomsttiteln för budgetåret 1981/82 utgör 

avräkningen av kommunalskattemedel avseende andra hälften av inkomst

året 1979. Avräkningen upphör som ovan nämnts från inkomståret 1980. 

S ocialfiirsäkringsm ·gifter till Ji1lkpe11sio11eringen, t illiiggspensio11eringe11, 

.1jukji"irsiikringe11, de/pension, hamomsvrg och m·giji till arhetsskadefiir

säkringen ( egenm·gijier) 

Endast de försäkrades egna avgifter debiteras på skattsedeln. Numera 

erläggs egenavgifter endast av egna företagare. Avgifterna ber~iknas på 

inkomster av rörelse och av jordbruksfastighet. Egenavgifterna består av 

socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen. folkpensioneringen, tilliiggs

pensioneringen och fr. o. m. inkomståret 1977 egenavgift till arbetsskade

försäkringen. Fr. o. m. inkomståret 1980 utgår även egenavgift till barnom

sorgen och delpension. 

Egenavgifterna till sjukförsäkringen beräknas efter olika procentsatser. 

Dessa bestäms av om den försäkrade omfattas av sjukförsäkringen och i så 

fall på den försäkrades antal karensdagar. Procentsatserna vid 1981 års 

taxering varierade mellan 4.6 IJ'( och 10.6 o/r. av den avgiftsgrundande in

komsten. Oavsett hur många karensdagar den försäkrade har. utgår emel

lertid den högre procentsatsen på inkomster över 7 .5 basbelopp. 

Egenavgifter uppbärs i form av preliminärskatter. kvarstående skatter 

eller fyllnadsbetalningar avseende ett visst inkomstår. De utbetalas eller 
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omförs från titeln Fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst 

och rörelse andra året efter inkomståret. 

Utbetalning till allmiin pensionsfimden 

Socialförsäkringsavgifter till tilliiggspensioneringen utbetalas från titeln 

till allmänna pensionsfonden. 

Utskiftningsskatt och crsiittningsskatt. förmögenhetsskatt. skogsvårds

avgifter och annuiteter på avdikningslån omförs till andra inkomsttitlar. 

1111 1''ysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

1 enlighet med gällande uppbördsförfarande redovisas som inkomster på 

titeln preliminär skatt, fyllnadsbetalningar. kvarstående skatt. restantier 

m. m. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten avs. k. överskju

tande preliminär skatt. Den redovisas som utgift på titeln. Som utgifter 

redovisas även de restitutioner som föranleds av taxeringsiindringar m. m. 

Den största utgiftsposten är utbetalningar av kommunalskattemedel. Kom

munalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade skatteuppbör

den. I redovisningen vid länsstyrelserna är det emellertid för budgetåret 

1981/82 inte möjligt att göra uppdelningen mellan fysiska och juridiska 

personers kommunalskatter. RRV gör därför en ungefärlig beräkning på 

denna fördelning. En omföring av denna fördelning görs därför från de 

totalt redovisade utbetalda kommunalskatterna under titeln 1131 ofördel

bara skatter på inkomst. realisationsvinst och rörelse till resp. fysiska och 

juridiska personers skatt på inkomst och förmögenhet. 

Slutlig debitering av skatter 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag in

nebär individuell beskattning. Grundavdraget uppgår till 6000 kr. vid den 

kommunala taxeringen. förutsatt att taxerade inkomsten är större iin detta 

belopp. Grundavdraget vid den statliga taxeringen slopades är 1980. Prin

cipen om sambeskattning tillämpas dock i ett avseende. nämligen vad 

avser beskattningen av kapitalinkomster överstigande 2 000 kr. dvs. i hu

vudsak inkomst av fastighet. tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. 

Härvid gälla att för gifta som båda haft taxerad inkomst skall beskatt

ningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst beräknas. Med A

inkomst avses inkomst av tjiinst. utom periodiskt understöd. inkomst av 

jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. Med Il-inkomst. eller kapitalin

komst. förstås övriga inkomster. Vid skatteberäkningen av B-inkomsten 

sammanläggs dessa inkomster med den högsta A-inkomstcn. 

Inkomståret 1980 infördes en marginalskattespärr enligt vilken den sam

manlagda statliga och kommunala marginalskatten inte får överstiga 80~1{; i 

inkomstskikt upp till 30 basenheter ( = 192 000 kr. år 1981) och 85 ~'r därut

över. 



Prop. 1981182: 100 30 

För vissa kategorier skattskyldiga med A-inkomster och hemmavarande 

barn under 16 år medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges med 

25 % av inkomsten. dock högst 2 000 kr. Avdraget medges den av makarna 

som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skattskyldig med minderårigt 

barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och maken utfört 

arbete i förvärvskällan, får den skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med 

värdet av makens arbetsinsats. dock med högst I 000 kr. För ensam

stående med hemmavarande barn under 16 år och A-inkomst medges 

förvärvsavdrag med 25 %· av inkomst av tjänst. jordbruksfastighet eller 

rörelse, dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 

18 år med högst 3 000 kr. per barn. Avdrag för övriga periodiska understöd 

är maximerade till 5 000 kr. per givare. 

I skattesystemet finns vissa schablonmässigt beräknade minimiavdrag 

bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som haft 

inkomst av tjänst. Vidare finns vissa extra avdrag för fysiska personer, 

som haft inkomst av kapital eller inkomst av en- eller tvåfamiljsfastighet. 

Även inkomster av sådan fastighet beräknas enligt schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för 

ensamstående och 1600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan 

fastighet höjdes från I 000 kr. till I 500 kr. vid 1982 års taxering i samband 

med de ändrade reglerna för villabeskattningen som antogs av riksdagen år 

1981. 

Under budgetåret 1981/82 tillämpas i likhet med föregående budgetår en 

uttagningsprocent av 100. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser 

redovisas på den s. k. A-längden. De förmåner vid sjukdom och arbetslös

het m. m. som fr. o. m. år 1974 beskattas ingick inte i det kommunala 

beskattningsundcrlaget t. o. m. inkomståret 1979. Staten tillfördes då mot

svarande kommunala skatt. Fr. o. m. inkomståret 1980 ingår emellertid 

dessa inkomster i det kommunala skatteunderlaget. 

De för taxeringsåretn 1977-1981 uträknade skattebeloppen framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1977 1978 1979 1980 1981 

Statlig inkomst-
skatt. A-liingden 26217 25 545 27689 29742 31682 
Skatt på beskattade 
förmtmer 2 981 3660 4601 5113 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 

ingående församlingssaktt och landstingsskatt i form av inkomstskatt be

räknad på grundval av inkomst och garantibelopp för fastighet. 
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De gällande avdragsreglerna vid statlig taxering som förvärvsavdrag, 

underhållsavdrag, övriga periodiska understöd m. m. äger motsvarande 

tillämpning vid taxering till kommunal beskattning. 

Kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1977- 1981 till följande 

belopp (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1977 1978 1979 1980 1981 

Kommunal inkomst-
skatt: A-längd 42 T!.9 49470 59140 66330 78 134 

Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1982 års taxering. Skattesatsen är I%· för förmögenheter mellan 

400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2,5% för 

förmögenheter överstigande 1800000 kr. Förmögenhetsskatt beräknas på 

den sammanlagda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn under 18 

år, som bor hos föräldrarna. Gränserna framgår nedan. 

Beskattningsbar förmögenhet !kr. l 

400 000- 600 000 
600 000- 800 000 
800 000- I 800 000 

1800000-

Skattesats 

11/i
l.5 q. 
2 ~-f> 
2 .5 s~;-

Reglerna ändrades till följd av den allmänna fastighetstaxeringen år 1981. 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1977-1981 till föl

jande belopp (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1977 1978 

Förmögenhetsskatt 662 639 

1979 

649 

1980 

588 

1981 

702 

Vissa kategorier skattskyldiga medges reduktion av skatten. För gift 

skattskyldig vars make saknar inkomst medges skattereduktion med högst 

1800 kr. Avtrappning sker med 30% av andra makens inkomst och rätten 

till skattereduktion upphör således när inkomsten uppgår till 6000 kr. För 

ensamstående med barn under 18 år utgör skattereduktionen I 800 kr. utan 

reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten 

genom reducering av statlig inkomstskatt. kommunal inkomstskatt. skogs

vårdsavgift eller skattetillägg. Skattereduktion medges således inte i fråga 

om statlig förmögenhetsskatt. socialförsäkringsavgift till folkpensionering

en eller tilläggspensioneringen, arbetsgivaravgift. förseningsavgift eller an

nuitet på avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid 

debiteringen skall helt bäras av staten. vilket innebär att staten gottgör 

kommuner och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr. o. m. taxeringsåret 1976 t. o. m. taxeringsåret 1978 utgick en särskild 

skattereduktion på högst 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 
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36000 kr. Avtrappning av avdraget skedde med 10% av den de\ av den 

statligt taxerade inkomsten som översteg 36000 kr. Den särskilda skattere

duktionen var helt avtrappad då inkomsten uppgick till 38 500 kr. Fr. o. m. 

taxeringsåret 1979 började en särskild skattereduktion på 400 kr. utga till 

samtliga inkomsttagare. Därmed försvann den tidigare skattereduktionen 

på 250 kr. Den nya skattereduktionen indexreglerades under inkomståret 

1979 och uppgick då till 560 kr. För inkomståret 1980 anpassades den till 

det höjda grunda~draget kommunalt och uppgick till 320 kr. Skattereduk

tionen utgår med 0.40 av den s. k. basenheten minskad med 2000 kr. År 

1981 uppgår den särskilda skattereduktionen till 560 kr. 

Våren 1980 beslutade riksdagen om vissa åtgärder i syfte bl. a. att 

underlätta ett nytt löneavtal. På skatteområdet omfattade åtgärderna bl. a. 

en tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. Den tillfälliga höj

ningen av den särskilda skattereduktionen var avsedd att ge en lättnad 

främst åt heltidsarbetande med lägre än genomsnittliga inkomster. Den 

maximala höjningen. 500 kr. gällde inkomstlägena mellan 45 000 och 60000 

kr. I inkomstlägena 40000-45000 kr. utgör höjningen IOS'i av den del av 

inkomsten som överstiger 40000 kr. Vid inkomster över 60000 kr. avtrap

pas höjningen med 3 '}hav den överskjutande inkomsten. Detta innebär att 

någon höjning av skattereduktionen inte sker vid inkomster om 76 700 kr. 

och däröver. Höjningen av den särskilda skattereduktionen beaktades vid 

uttaget av preliminär A-skatt och sjömansskatt frtm månaderna septem

ber-december år 1980. Den tillfälliga höjningen av den siirskilda skattere

duktionen förlängdes även under inkomståret 1981. 

Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma skat

ter och ;1vgifter som gäller för skattereduktion. 

I oktober 1978 startade det s. k. skattesparandet med bl. a. skattefri 

ränta. Behållningen på skattesparkonton och skattefondkonton uppgick i 

slutet av december år 1980 till 4044 milj. kr. Vid skiftet september

oktober 1981 uppgick behållningen till knappt 7 000 milj. kr. I förhållande 

till allmiinhetens banktillgodohavanden beräknas behållningen på skatte

spar- och skattefondkontona uppgå till drygt 3 ~'i: vilket innebär att effekten 

av skattesparandet på inkomst av kapital är försumbar. Däremot får' 'skat

tespararna" en s. k. sparskattereduktion på 20% av sparat belopp. Pro

centsatsen vid sparande i aktiesparfond är däremot 30%'. 

Maximalt kan sparskattereduktionen uppgii till 960 kr. per person och iir 

vilket innebär ett sammanlagt sparande på 4 800 kr. Fr;\n inkomståret 1981 

medges emellertid ett sparande på högst 7 000 kr. varav högst 4 800 kr. får 

avse banksparande. 

Den skattereduktion som medgivits taxeringsåren 1977-1981 uppgick 

till följande belopp (milj. kr.). 
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Taxaingsår 
1977 1978 1979 1980 1981 

Skattereduktion 919 846 774 723 698 
Särskild skatte-
reduktion 450 403 2299 3 298 2916 
Sparskatte-
reduktion .~87 .~83 

De s. k. skattedebiterade egenavgifterna uppgick taxeringsåren 1977-

1981 till följande belopp I milj. kr.). 

Taxeringsår 
1977 1978 1979 1980 1981 

Allmän arbetsgivar-
avgift 190 140 46 
Socialförsäkrings-
avgift till 

sjukförsäkringen 588 630 792 92h 992 
folkpensioneringen 540 79'2 829 904 939 
tilliiggspensione-
ringen 641 739 792 836 916 
arbctsskadeförsäk-
ringen Il 23 

Särskilda avgifter, s. k. skattetillägg och förseningsavgift. debiteras vid 

överträdelser mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg påförs 

skattskyldig som lämnat oriktig uppgift vilket skulle leda till för lågt be

skattningsrcsultat. Förseningsavgift tas ut vid försummelse att i rätt tid 

avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek i fräga om inkomst- och förmögenhetsskatterna 

utgjorde 50 ~"i· av undandragen skatt eller avgift fram till 1977 års taxering. 

Vid 1977 års taxering gällde en regel som innebar att om en rättelse av en 

oriktig uppgift i deklarationen kunde ske med hjälp av kontrollmaterial. 

beräknades skattetillägget till 25 % av undandragen skatt. De regler som 

gäller från 1978 års taxering innebär i huvudsak att den generella nivån på 

skattetillägget har sänkts från 50'.~ till 40% i ordinära situationer och till 

20 % när rättelse kan ske med ledning av visst kontrollmaterial. Den lägre 

procentsatsen skall tillämpas i större utsträckning. För enskilda personer 

kan skattetillägg i fall som anges i 116d * TL nedsättas till JOt;L Vidare har 

möjligheterna att medge eftergift vidgats. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 

I 7t: av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0,3 7t: av den beskatt

ningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt belopp. 

Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då deklarationen 

inte inkommit trots anmaning till högst 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna avgifter samt ar

betsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Bestämmelserna 

trädde i kraft den I januari 1972. Om det sammanlagda beloppet av skatte

tillägg och förseningsavgift vid samma taxering understiger I 00 kr., påförs 

inte beloppet. 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.1 
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De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som hokförts på in

komsttiteln taxeringsåren 1977-1981 uppgick till följande belopp (milj. 

kr.). 

Taxeringsår 
1977 1978 1979 1980 1981 

Skattetillägg 230 217 155 227 :!Ml 
Förseningsavgifter 13 14 8 13 Il 

Skogsvårdsavgift, tillfällig skogsavgift. annuiteter pä avdikningslån. ut

skiftningsskatt och ersättningsskatt debiteras i samband med slutlig skatt 

men omförs eller utbetalas till andra inkomsttitlar eller anslag. 

Beräkning av fysiska personers inkomstskatter 1981/82 

och 1982183 

Kalkylerna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sins

emellan olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestäms av institu

tionella faktorer som t. ex. heskattningsregler och uppbördssystcmets ut

formning. Vidare påverkas de av konjunkturutvecklingen och därmed 

sammanhängande faktorer som löner, sysselsättnings- och prisutveckling. 

Dessutom ingår i beräkningarna erfarenhetsmässiga hcdömningar av vissa 

företeelser som t. ex. inflytande andel av debiterad kvarskatt. Resultaten 

av de etappvisa beräkningarna jämförs och analyseras. I den mån resulta

ten inte överensstämmer med varandra. visar detta med den beräknings

modell som används. att de ursprungliga antagandena är inkonsistenta. 

Dessa omprövas då successivt och ger genom en iterativ process upphov 

till nya beräkningar som upprepas till dess resultaten överensstämmer. 

I den första etappen beräknas preliminära skattema på grundval av 

antaganden om inkomstutveckling och förändringar i den totala makro

ekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhängiga av 

lönc- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmiinna konjunkturut

vecklingen. Utvecklingen av skatteunderlaget för preliminärskatteuttaget 

beror också på i vilken utsträckning de skattskyldiga begär jiimkning för 

exempelvis förändringar i avdragsbestämmclscr eller diskontot. För be

dömningen av preliminärskatteuppbörden under innevarande budgetår 

lämnar uppbördsstatistikcn vägledning. Denna statistik omfattar uppgifter 

om influtna belopp av preliminär A- och B-skatt. Med hjälp av denna 

statistik har uppbörden kunnat följas endast t. o. m. upphördsterminen i 

maj år 1981. För juli och september månads skatteinbetalningar ger emel

lertid preliminär statistik från uppbördssystemet en viss vägledning. För 

de framförliggande åren heräknas preliminärskatterna med utgångspunkt i 

den antagna inkomstökningen och makromarginalskattekvoten. 

I den andra etappen beräknas den slutligt pclfi'irda skatten med utgångs

punkt i antaganden om inkomstutveckling och förändringen av avdrag och 
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underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används de tidigare 

nämnda taxeringsstatistiska uppgifter avseende in/.:omstilret /97Y som 

RRV insamlat. På dessa uppgifter tillämpas en prognosmodell som innebär 

att för varje enskild individ i urvalet beräknas inkomsten. underskott och 

avdrag enligt gjorda antaganden för prognosperioden. Påförda skatter och 

avgifter beräknas därefter enligt gällande bcskattningsrcglcr. Dessa skatter 

och avgifter summeras och uppräknas till totalnivå. Under förutsättning att 

inkomstfördelningen varit oförändrad mellan basåret och prognosåret, 

dvs. att inkomstförändringarna fördelat sig likformigt mellan inkomstgrup

perna. ger beräkningsmodellen förhållandevis goda estimat för prognos

åren. Sett över en längre tidsperiod förändras inkomstfördelningen och 

därmed följer även att estimaten blir osäkrare. 

I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 

Nrii11dri11r;ar i skatteuttaget, dvs. förändringar av skillnaden mellan preli

minär och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av preliminärskattetabel

lerna som saknar motsvarighet vid debiteringen av den slutliga skatten 

spelar en stor roll för dessa kalkyler. De senaste ärens omläggningar av 

skattesystemet har tillsammans med drastiska förändringar av inkomster

na bidragit till kraftiga omslag i skattt:uttaget. Beräkningarna av storleken 

på dessa förändringar är mycket svåra att göra och har därför närmast 

karaktär av allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Preliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in

komsttitelns bruttoikomster. De har visat en oavbruten stegring under 

budgetåren 1970/71- 1980/81 . 

RRV:s prognos för helåret 1981 ger en ökning på 8.3%jämfört med år 

1980. Ökningstakten på 8.3 S{ är en något snabbare ökningstakt än för den 

totalt utbetalda lönesumman som antagits bli 7, I ~'.',: .. 

Vid beräkningen av den preliminära A-skaflen för år 19X I har RRV 

utgått från den antagna löncsumman och utvecklingen av andra inkomster 

under inkomst av tjänst såsom pensioner och sociala transfereringar. Vi

dare har en förnyad beräkning gjorts på en del av de förändringar som 

gjordes i skattesystem! för år 1981. 

- Basenheten rensades från inverkan av ändringar i indirekta skatter och 

energipriser. 

- Basenheten fastställdes till 6400 kr. år I 9X I. Motsvarar en prisökning på 

10.3%. 

- Marginalskattelättnader mellan 76000 kr. och 96000 kr. 

- Den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen förlängdes 

t. o. m. år 1981. 

- Nya regler för extra avdraget för pensionärer. 

- Begränsad avdragsrätt av frivilliga periodiska understöd till 5 000 kr. per 

givare. 

- 1981 års fastighetstaxering. 

- Ändrad villabeskattning. 
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(Skikt och intäktsprocent ändras. Extra avdraget höjdes till I 500 kr. 

Repartionstalet siinks från 2 ~'r till 1.5 <,:;.). 

Förmögenhetsskatteskalorna ändras. 

- Ändrad beskattning av riintcbidrag. 

- Rätten till avdrag för realisationsförluster på premieobligationer begrän-

sades. 

- Ändrade regler för beskattning av realisationsvinster vid fastighetsför-

säljning. 

- Stimulans av aktiesparande. 

- Skattereduktion max. 2 250 kr. 

- Höjt schablonavdrag vid beräkning av realisationsvinst. 

- Höjt belopp för aktiesparande i skattesparandet. 

- Höjning av den kommunala medelutdebiteringen år 1981 med 46 öre per 

skattekrona. 

RRV har utnyttjat resultatet av RRV:s urvalsundersökning av det taxc

ringsstatistiska materialet avseende 1979 års inkomster. De fysiska perso

nernas inkomster och avdrag har därvid räknats upp till 1981 och 1982 års 

nivå. Beriikningar har därefter gjorts dels med beaktande av nya skatte

regler för år 1981, dels med reglerna i 1980 års skattesystem. 

Eftersom undersökningen omfattar en statisk population från år 1979 (se 

sid. 15) som skrivs fram med samma inkomstantaganden och samma 

kommunala utdebiteringshöjning m. m. är effektberiikningarna behäftade 

med osäkerhet. Utgångspunkten för beriikningarna är den inkomstfördel

ning som antas gälla för år 198 l enligt tidigare nämnda inkomstantaganden. 

I tabell 8 finns effekten av inflationsskyddacle marginalskatteskalan. 

marginalskatteiindringen. intlationsskyddade skattereduktionen samt den 

höjda kommunala utdebiteringen redovisad. Övriga ändringar i 1981 frrs 

skatteomläggning är beaktade i framskrivningen av inkomster och avdrag. 

Effekten av ändrad fastighetstaxering redovisades i vårens reviderade 

beräkningar för budgetåret 1981/82 ( prop. 1980/81: 150). lnllationsskyddet. 

marginalskattesänkningen och ändringen av den kommunala utdebitering

en medförde en sänkning av den debiterade slutliga skatten med knappt 

5 300 milj. kr. lnflationsskyddet av den statliga marginalskatteskalan mins

kade skatten med drygt 5 000 milj. kr. Inllationsskyddet av den särskilda 

skattereduktionen minskar den debiterade skatten med drygt I 400 milj. kr. 

Den statliga marginalskatten sänks med 160 milj. kr. medan den ändrade 

kommunala utdebiteringen höjer den kommunala skatten med knappt I 400 

milj. kr. 

Vid kalkylen av preliminärskatterna har effektvärdena i tabrll 8 rensats 

från värden av B-skattare. Vidare har RRV antagit att föriindringar till följd 

av fastighetstaxeringen beaktats med ca 850 milj. kr. i ökade preliminiir

skatteinbetalningar genom automatisk uppjustering av den s. k. siirskilda 

beräkningsgrunden. 
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Tabell 8. Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1981. Medeh·ärden 

Statligt Antal Effekt av Effekt av Effekt av Effekt av 
sammanriiknad inkomst- inflations- marginal- inllations- höjd 
inkomst. tagare skyddad skattesiink- skyddad kommunal 
tkr. 1 000- skatteskala. ning. kr. skattereduk- utddiitcring. 

tal kr. tion. kr. kr. 

0- 10 412 506 2 0 58 + 4 
10- 20 350 175 5 0 - 210 + 33 
20- 30 801229 15 () - 233 + 50 
30- 40 746556 70 0 - 240 + 108 
40- 50 591042 - 241 0 - 240 + 165 

50- 60 607 772 - 538 0 - 239 + 214 
60- 70 708965 - 845 0 - 239 + 254 
70- 80 692803 -1150 - 2 - 240 + 296 
80- 90 505 091 -1458 - 42 - 240 + 331 
90- 100 303 351 -1935 -110 - 240 + 373 

100- 125 351 157 -2393 -152 - 239 + 432 
125- 150 139 885 -2959 -175 - 240 + 523 
150- 200 94864 -3308 -185 - 239 + 648 
200- 300 38876 -4011 -190 - 240 + 894 
300- 400 8 207 -4079 -180 - 240 + 1270 

400- 500 1816 -436() -192 - 240 +1780 
500-1000 1606 -4227 -189 - 240 +2411 

I 000- 505 -3 850 -174 - 240 +5048 
Totalt medel-

viirdc. kr. 6356406 - 791 - 25 - 225 + 215 

Totalt niilj. kr. -5030 -161 -1433 +1369 

Preliminii.rskattekalkylen för år 1981 har därför grundats pä en skatte

sänkningseffekt genom indexregleringen jämte ändringen i skattereglerna 

och den kommunala utdebiteringen mellan år 1980 och 1981 på ca 4000 

milj. kr. 

Det är främst kommunalskattehöjningen och fastighetstaxeringen som 

föranleder att preliminärskatterna ökar mer än den antagna lönesumman. 

Till detta bidrar också den måttliga förändringen av skatteskalorna. 

Vid kalkylerna över preliminär A-skatt {ir 1982 har RR V utgått från en 

höjd kommunal medelutdebitering med 10 öre. RRV har utgått fdn den 

antagna ökningen av lönesumman under år 1982 med 7~';(. (jfr. sid. xx). 

RRV har också beaktat effekterna av de förändringar i skatteuppbörden <°tr 

1982 som föranleds av riksdagens beslut avseende propositionerna 1980/ 

81: 116 om kommunalekonomiska frågor. 1980/81: 118 om ekonomisk-poli

tiska åtgärder och 1981182: 30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Dt:s

sa innebär följande år 1982. 

- Det kommunala grundavdraget höjs frän 6000 kr. till 7 500 kr. fr. o. m. år 

1982. 

- Förskotten av kommunalskattemedel år 1982 beräknas på ett underlag 

justerat med en höjning som om grundavdraget varit 7 000 kr. vid 1981 

års taxering. 

Netto-
effekt. 
kr. 

56 
- 183 
- 198 
- 201 
- 316 

- 562 
- 829 
-10% 
-1408 
-1912 

-2 353 
-2850 
-3085 
-3547 
-3229 

-:Hll7 
-2245 

784 

- 826 

-5254 



Tabell 9. Antal personer med resem·drag för resor till och från arbetet fördelat efter sammanräknad inkomst. övriga a\'drag under tjänst. inkomståret 1979 "Cl ., 
Samman- Antal inkomsttagare med Reseavdrag 

0 
::i 

riiknad reseavdrag, tusental -inkomst. Medelviirde kr. Summa i milj. kr. ~ 
QC 

tkr. -mindre än störn: än I ()(10 kr. min<ln: l\n större än I\\\)\) kr. mindre än ~\örre än I 000 kr. --QC 

I 000 kr. I 000 kr. I 000 kr. N 

totalt varav totalt varav totalt varav -= med bil med bil med bil = 
0- 10 97928 8637 5 478 316 1835 2084 31 16 Il 

IO- 20 161570 34874 25 240 416 2 371 2 636 67 83 67 
20- 30 170607 96941 64568 473 2576 2 921 81 250 189 
30- 40 240 846 128 207 90167 536 2 882 3 271 129 370 295 
40- 50 251631 157615 112861 580 3 617 4129 146 570 466 

50- 60 320453 278496 210 348 592 3 754 4194 190 1046 882 
60- 70 304 192 302 130 234952 603 3 723 4127 183 I 125 970 
70- 80 174 838 193 837 149630 627 3 978 4377 110 771 655 
80- 90 88871 105 231 87 187 629 3 920 4 310 56 413 376 
90-100 49818 62404 49309 630 4158 4667 31 259 230 

100-150 76413 105 286 84982 662 4048 4242 51 426 360 
150-200 13 219 20784 18049 677 4174 4 381 9 87 79 
200-500 6087 11608 9578 658 31m 4 114 4 45 39 
500- 273 338 286 683 4483 4 748 () 2 I 

Totalt 1956 746 1506388 1 142 6.,5 556 3625 4044 I 088 5461 4621 

Övriga avdrag 
under tjänst 

Antal med avdrag 608 224 732 706 59.~ f.28 554 4001 4 285 337 2 931 2544 
Antal utan avdrag I 348 522 773 682 549007 557 3 269 3 783 751 2529 2077 

Totalt 1956746 1506388 1142635 556 3625 4044 1088 5461 4621 ,...., 
ex: 
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Tabell 10. Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1982. MedelYärden 

Statligt Antal Effekt av Effekt av Effekt av Effekt av J\etto-
sammanräknad inkomst- inflations- marginal- slopad höjd effekt. 
inkomst. tagare skyddad skatte sänk- skattere- kommunal kr. 
tkr. I 000- skatteskala. ning. kr. 1 <luktion. kr. utdebitering. 

tal kr. samt höjt 
grundavdrag. 
kr. 

0- 10 369 324 31 + 148 45 + 75 
10- 20 324430 5 68 + 546 - 324 + 150 
20- 30 675 902 9 69 + 555 - 410 + 67 
30- 40 722690 38 74 + 559 - 404 + 43 
40- 50 563 811 - 146 - 203 + 857 - 397 + 112 

50- 60 554 153 - 316 - 477 +I 039 - 394 - 147 
60- 70 580893 - 603 - 464 + 926 - 381 - 521 
70- 80 695 641 - 789 - 229 + 713 - 375 - 679 
80- 90 578 613 -I 025 - 142 + 633 - 371 - 905 
90- 100 432 734 -1329 - 224 + 605 - 356 -1.~03 

100- 125 481665 -1888 - 316 + 582 - 345 -1967 
125- 150 181 556 -2407 - 129 + 569 - 323 -2290 
150- 200 127 490 -2760 - 109 + 566 - 294 -2595 
200- 300 51830 -3349 73 + 564 - 237 -3095 
300- 400 10511 -3575 66 + 560 - 155 -3 237 

400- 500 2689 -3799 69 + 560 42 -3350 
500-1000 1914 -3628 72 + 563 + 148 -2990 

I 000- 560 -3293 - 196 + 592 + 747 -2151 
Totalt medel-

värde, kr. 6356406 - 675 - 207 + 665 - 355 - 572 

Totalt mi[j. kr. -4289 -1315 +4229 -2258 -3633 

1 Den tillfälliga höjningen av <len särskilda skattereduktionen ingar frlin och med 1982 i den statliga marginal-
skatteskalan. 

- Utbetalningar av kommunalskattemedel beräknas på ett kommunalt 

skatteunderlag från juridiska personer minskat med 20 %. 

- Den indexreglerade särskilda skatten:duktionen upphör. 

- Den tillfälliga skattereduktionen från år 1980 och 1981 byggs in i skatte-

skalan. 
- Reseavdragen begränsas genom att avdrag medges endast för kostnader 

större än I 000 kr. 
- Tidsvinst på två timmar krävs för att ge rätt till avdrag för resa med egen 

bil till och från arbetet. 

- Skatteskalan justeras i första skiktet så att ingen statlig skatt utgår upp 

till en basenhet. 

- Basenheten fastställs till 6900 kr. för år 1982. 

- Kvarskatteavgiften höjs till 8 l.l för kvarstående skatt under 5 100 kr. 

och till 10% över 5100 kr. 

- Rätten till insättning på skogskonto utvidgas. 

- Investeringsavdrag för byggna<lsarbeten m. m. förlängs. 

- Tidpunkten för indexuppräkning av folkpension m. m. ändras. 

- Regler för avtrappning av det extra avdraget för pensionärer ändras. 
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RRV har beräknat effekterna av några av dessa förslag. I kalkylen över 

pensionernas ut veckling har RR V i dessa kalkyler antagit att basbeloppet 

kommer att uppgå till 17900 kr. i januari 1982. 

Begränsningen av förskotten genom ett antaget grundavdrag på 7 000 kr. 
vid 1981 års taxering beräknas minska förskotten till kommunerna med 

1 746 milj. kr. Till detta kommer begränsningen av de juridiska personernas 

skatteunderlag vilket förutsätts minska utbetalningarna till kommunerna 

med 947 milj. kr. år 1982 (se inkomsttiteln 1120 juridiska personers skatt). 

RRV har även försökt bedöma effekten av begränsningen av reseavdra

get. De första 1 000 kronorna i reseavdraget skall räknas som personliga 

levnadsomkostnader och således inte berättiga till avdrag vid taxeringen. 

Tidsvinsten för avdrag för resor med egen bil till och från arbetet skall 

höjas från nuvarande 1.5 timmar till 2 timmar. Vid 1980 års taxering 

redovisade enligt RRVs taxeringsstatistik knappt 3.5 miljoner inkomstta

gare reseavdrag. Det totala avdragsbeloppet för resor till och från arbetet 

uppgick till ca 6.5 miljarder kr. Tabell 9 redovisar inkomsttagarnas reseav

drag vid 1980 års taxering. 

Vid 1980 års taxering skulle 1 000-kronorsbcgränsningen reducera re

seavdraget med knappt 2.4 miljarder kr. Av de 3.5 miljoner inkomsttagare 

som gjorde reseavdrag gjorde ca 1.2 miljoner personer avdrag överstigande 

I 000 kr. för resor med bil. Det totala avdragsbeloppet uppgick till 4.6 

miljarder kr. (obs. att detta belopp ingår i det ovan nämnda reseavdraget). 

Knappt 460000 av dessa är bosatta i de tre storstadslänen. l prognoserna 

har RRV som räkneexempel antagit att ca 5()1/{ av bilavdraget försvinner i 

dessa tre län, medan endast 20 t;;. av avdraget försvinner i övriga landet. 

Totalt skulle detta tillsammans med I 000-kronorsbegränsningen. appli

cerat på 1982 års inkomster. reducera reseavdraget med ca 4 miljarder kr. 

Den beräknade effekten av begränsningen av reseavdragen antar RRV 

inte påverkar preliminärskatteuttaget år 1982. Den skattehöjning som blir 

följden av begränsningen, drygt 2 miljarder kr.. antas betalas in till staten i 

form av fyllnadsinbetalning av preliminär skatt och kvarstående skatt åren 

1983 och 1984. Åtskilliga personer får troligen sin överskjutande skatt 

reducerad år 1983. Den s. k. basenheten som styr skatteskalorna stiger från 

6400 kr. till 6900 kr. vilket innebär en ökning p<'t 7.8%0 • I tabell 10 redovi

sas några av resultaten av beräkningarna. I tabellen är inte effekterna av 

nya regler för extra avdraget för pensionärerna explicit beräknade. men de 

ingår i beräkningarna för skatte- och inkomstutvecklingen. 

Av tabellen framgår att indexregleringen automatiskt innebär skattelätt

nader på knappt 4 300 milj. kr. år 1982. Ändringar i den statliga skatteska

lan väntas minska skatten med ca I 300 milj. kr. jämfört med om 1981 års 

skatteskala gällt även år 1982. 

Genom att slopa den indexreglerade särskilda skattereduktionen samt 

låta den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen. som gällt 

åren 1980 och 1981. ingå i skatteskalan. erhålls en skattchöjning på ca 4 230 
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milj. kr. Nettoeffekten av en antagen kommunal utdebiteringshöjning på i 

medeltal 10 öre och det höjda grundavdraget från 6000 kr. till 7 500 kr. 

innebär en skattesänkning på totalt 2 250 milj. kr. 

Folkpensionärer beskattas regelmässigt lindrigare än inkomsttagare i 

aktiv ålder. Det sker genom att en pensionär medges ett extra avdrag för 

nedsatt skatteförmåga vid taxeringen. Det extra avdraget bestäms till ett 

sådant belopp att en pensionär som bara hart ålderspension och pensions

tillskott inte påförs någon skatt. I skatteomläggningen år 1982 beaktas de 

föreslagna ändringarna i grundavdrag och skattereduktion för att bestäm

ma extra avdragets storlek. Däremot ändras avtrappningsreglerna år 1982 

när inkomsten överstiger grundförmånerna. Avtrappningen kommer att 

ske i snabbare takt än hittills. 

Vid beräkningen av preliminärskatterna har RRV gjort en uppdelning på 

tre olika preliminärskatteundcrlag. nämligen på pensionsutbetalningar. be

skattningsbara sociala transfereringar och på övriga inkomster under för

värvskällan tjänst. Tillsammans innebär kalkylen. efter det att hänsyn 

tagits till ovan nämnda effekter. att den preliminära A-skatten väntas öka 

från 108151 milj. kr. år 1981 till 117446 milj. kr. år 1982 eller en ökning 

med 8,6%. 

År 1983 antar RRV en schablonmässig utveckling av lönesumman på 8% 

och en prisutveckling som innebär att basenheten blir 7 500 kr. Det skall 

även påpekas att de skatteregler som gäller för 1982 även antagits gälla år 

1983. Det förslag till skatteomläggning som utarbetats av en expertgrupp 

och är avsedd att genomföras under en övergångsperiod på tre år. med 

början år 1983, har således inte beaktats i RRV s kalkyler. Orsaken är att 

proposition i frågan skall föreläggas riksdagen först under våren år 1982. 

För att belysa en del av förslaget, nämligen begränsningen av under

skottsavdragen och kvittningen av dessa mot inkomst av kapital. har 
emellertid tabellerna nedan utarbetats med hjälp av den taxeringsstatis

tiska undersökningen. 

De totalt prognoserade underskottsavdragen på 25200 milj. kr. år 1981 

är fördelade på antalet individer enligt tabell 11. 

Av tabellen framgår att knappt 2,2 miljoner skattskyldiga redovisar 

korrigerat underskott !se nedan). Antalet personer som kommer att debi

teras tilläggs skatt uppgår till ca 515 000. Av dessa kommer ca 370 000 att få 

betala en tilläggsskatt enligt förslaget till inkomstskattereform p. g. a. att de 

redovisar underskottsavdrag. För att villaägare med underskott och säl

jarrevers inte skall beskattas högre än andra, föreslås i förslaget att in

komster av kapital skall få kvittas mot underskott i villa. Inkomsten av 

kapital får dock högst uppgå till 30000 kr. Denna korrigering ingår i 

tabellen. Skulle denna kvittning inte tillåtas skulle 560000 personer betala 

tilläggsskatt varav 405 000 p. g. a. underskottsavdrag i förvärvskälla. 

Vid oförändrade skatteregler och kommunal medelutdebitering år 1983 

innebär detta att effekten av inflationsskyddet av skatteskalan uppskattas 



Tabell I I. Antal personer fördelade efter korrigerat underskott' och korrigerad taxerad inkomst2 , statligt, inkomståret 1981 

Korrigerad Korrigerat underskott. tusental kronor 
taxerad in-
kom st 0 -10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

0 - 50000 2 528086 380284 37402 14090 4286 3 208 0 
50001- 60000 413034 169830 13 582 732:'i 1120 891 1236 
60001- 70000 393 787 242 525 48093 22214 8575 6422 2760 
70001- 80000 308390 246715 69346 27796 12633 1971 3054 

80001- 90000 189 354 159748 59170 31 136 11809 7925 1950 
90001-102 400 113714 101972 45414 31641 12429 6681 2 142 

102401-121600 76612 67043 37 420 25 742 14180 9638 2 730 
121 601-134400 25 173 21968 14868 11 737 5189 3 958 2556 
134401-147 200 13779 9389 8635 7405 5 311 3 522 1897 

147 201-166400 11244 8923 8670 5936 4370 3 318 1574 
166401-200000 9795 6526 6472 5446 4 735 3 772 2697 
200 00 I - 288 000 6244 3992 4827 3310 2884 3 154 2220 
288001-500 000 1939 926 777 1 133 815 619 692 
500000- 443 136 105 65 53 87 46 

Totalt 4 091594 1419977 354781 194976 88389 55166 25554 

1 Villaunderskotten är kvittade mot inkomst av kapital på högst 30000 kr. 
1 Taxerad inkomst plus korrigerat underskott. 

60-

0 
0 

2509 
I 046 

2863 
3089 
3392 
2148 
3 321 

3 878 
5 581 
7017 
2 516 
1380 

38740 

Samtliga 

2967 356 
607018 
72fi885 
670951 

463 955 
317082 
236 757 

87 597 
53 259 

47913 
45024 
33648 
9417 
2 315 

6269177 
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'!' -\C oc ---oc 
~ -= = 

""" t-.J 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 43 

till ca 5000 milj. kr. Den sammanlagda effekten på preliminär A-skatt 

beräknas till ca 4500 milj. kr. Den totala ökningen av preliminär A-skatt 

mellan åren 1982 till 1983 beräknas därmed uppgå till 9850 milj. kr. eller 

8,4%. 

Inkomsterna av preliminiir B-ska1t under de fyra första uppbördsperio

derna år 1981är5230 milj. kr. vilket är drygt 7% högre än motsvarande 

perioder år 1980. Under budgetåret 1981/82 beräknas 7 939 milj. kr. erläg

gas av fysiska personer i form av preliminär B-skatt. 

Preliminär B-skatt debiteras normalt med det belopp som senast påförts 

som total statlig skatt. Det betyder att resultaten av 1981 års taxering ligger 

till grund för debiteringen år 1982. För inkomståret 1983 ligger således 

inkomståret 1981 som grund. RRV beräknar med ledning härav influten B

skatt budgetåret 1982/83 till 8874 milj. kr. 

De skattskyldiga som erlägger preliminär B-skatt har emellertid möjlig

het att begärajämkningar i den preliminära B-skatten. Av denna anledning 

har den debiterade B-skatten brukat avvika från senast kända slutliga 

skatt. 

Jämsides med beräkningarna av prclimärskatteuppbörden har RRV upp

skattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 1982 

och 1983 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har använts den 

taxeringsstatistiska undersökning som nämnts tidigare. 

1979 års inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare nämnda 

inkomstantagandena. Med tillämpning av resp. års beskattningsregler har 

motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska personer kunnat be

räknas för inkomståren 1981 och 1982. I de kalkyler som ligger till grund 

för RRYs beräkningar har den påförda statliga skatten, kommunalskatten 

och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats till följande be

lopp för taxeringsåren 1982 och 1983. Som jämförelse har även beräkning

arm1 för motsvarande skatter enligt 1983 års taxering medtagits. 

Statlig skatt 
Kommunal skall 
Förmögenhetsskatt 

Taxeringsår 
1981 

31682 
78134 

702 

1982 

33 330 
88766 

926 

1983 

35023 
94222 

1031 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som framgått 

tidigare, av skattereduktion. I samband med skatteomläggningen för år 

1981 höjdes beloppen för skattereduktion i aktiesparandet samtidigt som 

en skattereduktion på utdelning på aktier infördes. Den särskilda skattere

duktionen uppgår år 1981 till 560 kr. per person. Till denna kommer en 

tillfällig skattereduktion på maximalt 500 kr. i vissa inkomstintervall. Den 

s. k. sparskattereduktionen uppgick vid 1981 års taxering till 383 milj. kr. I 

tabell 12 visas antal personer som erhållit sparskattereduktion för sparat 

belopp under inkomståret 1979. 
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Tabell 12. Antal personer som erhållit sparskattereduktion för sparat belopp under inkomståret 1979, (sparpe-
riod ukt. 1978-dec. 1979). 

Samman- Antal in- Antal med Procen- Sparskatte- Antal som har sparskatte-
räknad divider i sparskatte- tucll reduktion reduktion samt 
inkomst. populationen reduktion andel 
tkr. kronor milj. kr. inkomst av 

kapital 

0- 10 429189 2981 I 585 2 2 279 
10- 20 831671 10744 I 780 8 8486 
20- 30 862426 28062 3 787 22 21903 
30- 40 725764 34870 5 827 29 24265 
40- 50 684979 44329 6 877 39 31587 

50- 60 807078 50827 6 824 42 32853 
60- 70 762 305 49737 7 795 39 31292 
70- 80 465 567 57 360 12 868 50 35 538 
80- 90 248 268 41291 17 889 37 27128 
90-100 144904 27210 19 918 25 17009 

100-150 235 737 53 574 23 966 52 29449 
150-200 45 033 14 217 32 I 041 15 6309 
200-500 24922 8 250 33 I 065 9 3 799 
500- I 334 532 40 I 175 I 229 

Totalt 6 269177 423984 7 870 369 272126 

Av tabell 12 framgår att ca 424000 skattskyldiga erhöll sparskattereduk

tion för inkomståret 1979. Högsta sparbelopp uppgick till 6000 kr. (spar

perioden varade från okt. 1978-dec. 1979) och högsta sparskattereduktion 

till 1200 kr. Den totala reduktionen uppgick rnligt RRVs taxerings

statistiska undersökning till 369 milj. kr. och det sparade beloppet till drygt 
1.8 miljarder kr. Av antalet personer som erhöll sparskattcreduktion re
dovisade 270000 personer ränteintäkter som översteg ränteavdragen och 

ca 65 000 ränteavdrag som var större än ränteintäkterna. Enligt statistik 

från riksgäldskontoret uppgick antalet skattespar- och skattefondkonton 
till drygt 500000 per den 31 dec 1979. (Minst 6 månaders sparande krävs 
för att erhålla skattereduktion.) RRVs taxeringsstatistik redovisar 424000 

personer och riksskatteverkets debiteringsstatistik redovisar 440000 per
soner. Detta innebär att ca 60000 skattskyldiga som har skattesparkonton 

inte erhållit sparskattereduktion. Detta kan bero på att den skattskyldige 

inte skickat in sitt sparbevis han erhållit från sin bank till taxeringsnämn

den, varvid taxeringsnämnden inte har haft något underlag för att besluta 

om sparskattereduktion. Taxeringsnämnden kan också helt enkelt underlå

tit att kreditera sparskattereduktionen. Ett fåtal personer kan även ha 

öppnat konto. men inte fortsatt att spara och på så sätt gått miste om 

möjligheten att erhålla reduktion. För inkomståret 1980 har differensen 

mellan antalet som erhållit sparskattereduktion och antalet sparkonton vid 

årets slut ökat ytterligare. 
Inkomståret 1982 upphör den särskilda skattereduktionen. Nedan fram

går skattereduktionen vid 1981 års taxering jämte de prognoser som RRV 

gjort för 1982 års resp. 1983 års taxering. 

underskott 
av kapital 

0 
0 

634 
2 812 
1997 

5 075 
6240 
8976 
7021 
5 948 

16492 
6124 
3 786 

303 

65408 
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Skattereduktion 
(inkl. sparskattereduktion. 
särskild skattereduktion och 
aktieutdelningsrcduktion) 

Taxeringsår 
1981 

3997 

1982 

5540 

1983 

I 302 

45 

Vid beräkningarna har. förutom påförda inkomst- och förmögenhets

skatter, räknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till folk

pensioneringen. sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen. tilläggspen

sioneringen, barnomsorgen och delpensioneringen till följande belopp. 

Som jämförelse har även de påförda avgifterna enligt 1981 års taxering 

medtagits. 

Taxeringsår 
1981 1982 1983 

Folkpensioneringen 939 I 058 I 148 
Sjukförsäkringsavgifter 992 I 091 1176 
Tilläggs pensionsavgifter 916 I 025 I 222 
Arbetsskadeförsäkringsavgift 64 69 74 
Barnomsorgsavgift 211 274 294 
Delpensionsavgift 56 60 64 

En jämförelse mellan preliminärskatteuppbördcn (exkl. fyllnadsbetal

ningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser preli

minärskatteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till de 

slutligt debiterade skatterna. Skillnaderna mellan dessa båda belopp be

nämns uttag. Om preliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga skat

ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanstående tablå redovisas 

uttaget för åren 1977-1982. 

Inkomstår Preliminärskatt Slutlig skatt Summa Uttag 
Sk i Il-

A-skatt B-skatt A-skall B-skatt Prel skatt Slutl. skatt nad 

1977 71481 6251 72562 8023 77 732 80585 -2853 
1978 82 512 6553 83053 8514 89065 91567 -2502 
1979 91463 7 344 91023 9249 98807 100 272 -1465 
1980 p 99423 7982 100046 10034 107 405 110080 -2675 
1981 p 108 151 8717 110267 11271 116 868 121538 -4670 
1982 p 117446 9502 120626 12800 126948 133 426 -6479 

Enligt taxeringen 1980 sjönk det totala underuttaget med drygt I 000 

milj. kr. Detta torde kunna förklaras av en automatisk justering av jämk

ningarna av preliminärskatterna år 1979 med ankdning av den höjda 

schablonintäkten för en- och tvåfamiljsfastigheter som infördes år 1978. 

Sparskattereduktionerna. som ej heller påverkar preliminärskattetabcl

lerna, bidrar också till förändringar i uttaget av skatt. Enligt preliminära 

resultat av 1981 års taxering har uttaget av preliminärskatter minskat 

mellan inkomståren 1979 och 1980. Förändringen i uttag är av storleksord-
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ningen I 200 milj. kr. För åren 1981 och 1982 förutser RRV ett ökat 

underuttag. År 1981 är det främst skatteeffekterna av fastighetstaxeringen 

som orsakar det högre underuttaget även om jämkningarna schablonmäs

sigt har justerats. År 1982 ökar underuttaget med ytterligare ca 1800 milj. 

kr. Denna förändring orsakas av begränsningen av reseavdragen, som 

RRV antar till smärre del påverkar preliminärskatteinbetalningarna. 

Slutregleringen av skatten sker, efter frivilliga fyllnadsbetalningar av 

skatt, via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av kvar

stående skatt. Fyllnadsbetalningarna och den inflytande kvarstående skat

ten ingår bland inkomsttitelns inkomster. medan utbetalningarna av 

överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. Omfattningen av fyll

nadsbetalningarna. den kvarstående och den överskjutande skatten fram

går av följande tablå. 

Inkomstår Fvllnads- Överskjutande K varståcnde 
in'betalningar skatt exkl. r~lnta skatt 

1977 4289 5576 4140 
1978 4564 6413 4405 
1979 4449 7469 4485 
1980 p 5986 8458 5 146 
1981 p 6651 7793 5 811 
1982 p 7254 7190 6414 

Fyllnadshetalningarna har ökat och väntas öka under hela perioden. 

Undantaget är år 1979 vilket sammanhänger med det minskade underutta

get av preliminärskatt detta år. 

Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna åren 1981 och 

1982, skall erläggas under budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Under dessa budgetår utbetalas även den överskjutande skatten enligt 

nämnda taxeringar. Vid beräkningen av kvarstående skatt får hänsyn tas 

till att en del av de påförda beloppen inte erläggs i rätt tid utan blir 

restförda. 

Denna del utgjorde 29% inkomståret 1980. Vidare har hänsyn tagits till 

de högre kvarskatteavgifterna vid 1982 års taxering. RRV beräknar att den 

kvarstående skatten blir 3564 milj. kr. budgetåret 1981/82 och 4126 milj. 

kr. budgetåret 1982/83. 

Skatteuppbörden på titeln har mot bakgrund av vad som redovisats 

beräknats till 130 204 milj. kr. budgetåret 1981182 och till 140 812 milj. kr. 

budgetåret 1982/83. 

Utgifterna på titeln domineras beloppsmässigt av kommunalskatteme

del. Utbetalningarna av kommunalskattemedel grundar sig dels på för

skott. dels på slutavräkningar beräknade på de kommunala skatteunderla

gen. För kalenderåret 1981 grundas utbetalningarna på skatteunderlaget 

enligt 1980 års taxering. Samtidigt sker en avräkning av det under kalen

deråret 1979 utbetalade förskottet. RRV har beräknat de totala utbetal-
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ningarna av kommunalskattemedel till 83 863 milj. kr. kalenderåret 1981 
och till 93635 milj. kr. kalenderåret 1982. Inkomståret 1982 inträffar den 

kassamässiga effekten av den förenklade skatteundcrlagsberäkningen för 

kommunerna. Den beslutades 1979 och gäller fr. o. m. den I januari 1980 

(se RRVs inkomstberäkning prop. 1979/80: 100 och prop. 1980/81: 100.l På 

inkomsttiteln innebär denna förenkling ett inkomstbortfall av storleksord

ningen 3 000 milj. kr. för kalenderåret 1982 och ca 3 500 milj. kr. för är 

1983. Utbetalningarna beräknas bl. a. av den anledningen öka med 11986 

milj. kr. till 105621 milj. kr. kalenderåret 1983. 

Det ovan relaterade inkomstbortfallet kompenseras genom att de båda 

anslagen som avser 1971 och 1974 års skattereformer försviilner från 

statsbudgeten den I januari 1982. De beräknade utbetalningarna för kalen

deråren 1981-1983 motsvarar en utbetalning till kommunerna från in

komsttiteln för budgetåret 1981/82 på 88 754 milj. kr. och för budgetåret 

1982/83 på 99 628 milj. kr. 

Orsakerna till den höga utvecklingstakten av kommunalskattemedel des

sa båda budgetår är den förenklade skatteunderlagsberäkningen men även 

inkomsternas utveckling i tiden förklarar en stor del av ökningen. Skat

teunderlaget frän fysiska personer beräknas nämligen utvecklas ovanligt 

gynnsamt även 1980 och 1981 i jämförelse med senare år. Utbetalningarna 

blir därför höga kalenderåren 1982 och 1983 till följd av eftersläpningarna i 

systemet. I kalkylen över utbetalningarna av kommunalskattemedel ingår 

ändock de beslutade minskningarna av förskotten med I 764 milj. kr. år 

1982 och schablonmässigt med 1770 milj. kr. år 1983. 

Från inkomsttiteln utbetalas överskjutande preliminär skatt. Som fram

gått av det föregående förutses denna för budgetåret 1981/82 uppgå till 

9270 milj. kr. inkl. ränta. För budgetåret 1982/83 har motsvarande belopp 

beräknats till 8 541 milj. kr. 
Från titeln görs vidare omföringar till andra inkomsttitlar och till all

männa pensionsfonden av utskiftningsskatt och ersättningsskatt, skogs

vårdsavgifter m:h vissa annuiteter, förmögenhetsskatt samt de olika egen

avgifterna. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna beräknas upp

gå till 3924 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 4840 milj. kr. för budget

året 1982/83. 
Utbetalningarna på titeln uppgår därmed till 101 948 milj. kr. budgetåret 

1981/82 och till 113009 milj. kr. budgetåret 1982/83. Det netto som uppstår 

på titeln 1111 fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och 

rörelse beräknas således till 28 256 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och 

27 803 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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Tabell 13. Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 Förändring Förändring 
Utfall Prognos Prognos från 1981 /82 i procent 

till 1982/83 

Summa inkomster 121602 130204 140812 10608 8,1 

Preliminär A-skatt 103 253 110505 120558 10053 9,1 
Preliminär B-skatt 7400 7939 8874 935 11.8 
Fyllnadsinbetalningar 5133 6651 7 254 603 9.1 
Kvarstående skatt 3 132 3 654 4126 472 12.9 
Övriga inkomster 2684 1455 0 -1455 -100.0 

Summa lllRifter 91388 101948 113009 11061 10.8 

Kommunalskattemedel 79545 88754 99628 10874 12.3 
Överskjutande skatt 8 357 9270 8541 - 729 -7.9 
()mföringar 3 258 3924 4840 916 23,3 
Ovriga utgifter 228 () 0 0 0 

Netto på titeln 30214 28256 27803 453 -1,6 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

På inkomsttiteln redovisas de juridiska personernas preliminära skatter. 

En beräkning görs även på avräkningen av de utbetalningar av kommunal

skattemedel som kan beräknas från de juridiska personernas kommunala 

skatteunderlag. Nedanstående förteckning visar hur stor statlig skatt olika 

juridiska personer betalar. 

Juridiska personer 

Svenska aktiebolag 

Sparbanker 
Sparbankernas säkerhetskassa 

Statlig skatt 

Ekonomiska föreningar som ingår ijordbruksrörelsen 40 % 

Svenska aktiefonder 
Svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag 

Utländska juridiska personer utom dödsbon 

Svenska ekonomiska föreningar utom sådana som ingår i 

jordbrukskasserörelsen 

Sveriges allmänna hypotcksbank 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

Hypotcksföreningar 

Sådana juridisk<l personer som enligt författning eller på 

därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet 

och som skall erlägga skatt för inkomst 

Andra juridiska personer än ovan nämnda 

32 % 

15 % 

Dessa juridiska personer redovisar sina skatter på de s. k. BI-, 82-. C 1-

och C2-längderna. De juridiska personernas uträknade statliga och kom

munala skatter framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Taxeringsår 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Statlig inkomst-
skatt 2 589 2 334 1775 2 209 2 346 (2078) (2 718) (3 364) 
Kommunal inkomst-
skatt 3 146 3 528 3622 4 205 4 710 (4266) (4 721) (5 727) 

Vid beräkningen av skatterna har de antaganden som framkommit 

enkäten till svenska aktiebolag. sparbanker och försäkringsbolag legat som 

grund (se sid. 20). Enligt enkäten väntas den statligt taxerade inkomsten 

öka med 28 % mellan åren 1980 och 1981. 

RRV har bl. a. med ledning av att det särskilda investeringsavdraget 

överförs till betalningssystemet för mervärdeskatt, den positiva effekten 

av devalveringen av den svenska kronan och en trendmässig ökning på 

10 %. bedömt att den statligt taxerade inkomsten för juridiska personer 

ökar med 25 % mellan åren 1981 och 1982. Denna ökningstakt beräknar 

RRV även för den kommunalt taxerade inkomsten. 

Inbetalningen av preliminär B-skatt och de sammanlagda slutliga skat

terna framgår av nedanstående tablå. Här framgår också omslaget i det 

s. k. uttaget av skatt som uppstår för år 1980 och beräknats för år 1982 

jämfört med tidigare år. 

Inkomstår Prel. Slutlig Över-/ Fyllnads- Över- Kvar-
B-skatt skatt under- betal- skjutande stående 

uttag ningar skatt skatt 

1977 4251 5462 -1211 1505 807 513 
1978 4663 6459 -1796 2 104 861 553 
1979 4666 7126 -2460 2560 815 715 
1980 5 240 6370 -1130 I 592 I 139 677 
1981 5 907 7466 -1559 1978 I 118 698 
1982 5 151 9117 -3966 4 144 997 819 

En konsekvens av den låga nivån på den slutliga skatten för juridiska 

personer år 1980. vilket i sin tur orsakas av avsättningarna till vinstkontot. 

blev att fyllnadsbetalningarna våren 1981 sjönk med ca I 000 milj. kr. 

Företagens benägenhet att göra fyllnadsbetalningar är betydligt större än 

hos fysiska personer. Av denna anledning beräknas det kraftiga underutta

get av skatt år 1982 innebära att fyllnadsbetalningarna ökar med drygt 2 I 00 

milj. kr. våren 1983. Det stora underuttaget hänger ihop med den debite

rade B-skatten år 1982 som beror på den förhållandevis !tiga slutliga skat

ten år 1980. 

Det jämförelsevis låga skatteunderlaget år 1980 tillsammans med be

gränsningen av skatteunderlaget med 20 % medför att kommunalskatteut

betalningarna sjunker åren 1982 och 1983 i jämförelse med år 1981. Detta 

innebär att de väntade utbetalningarna av kommunalskattemedel uppgår 

till 4 559 milj. kr. budgetåret 1981 /82 och till 3 557 milj. kr. budgetåret 1982/ 

83. 

De omföringar som belastar titelns utgiftssida är förmögenhetsskatten. 

utskiftningsskattcn och skogsvårdsavgiften. 

4 Riksda11e111981182. I sam/. Nr /UV. Bilaga 2.1 
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I motsats till titeln fysiska personers inkomstskatt utvecklas således de 

utbetalda kommunalskattemedlen för juridiska personer i negativ riktning. 

Preliminärskatterna i form av fyllnadsbetalning ger en kraftig ökning mel

lan budgetåren 1981/82 och 1982/83. Detta innebär att titelns netto ökar 

kraftigt. 

Tabell 14. Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (milj. 
kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 Förändring Föräml-
Utfall Prognos Prognos från 1981/82 ring i 

till 1982/83 procent 

Inkomster 8075 8056 10 1()0 2044 25.4 

Preliminär B-skatt 5 149 5 598 5460 - 138 - 2,5 
Fyllnadsinbctalningar 2 334 1978 4144 2166 ]()9,5 
Kvarstående skatt 592 480 496 16 3.3 
Övriga inkomster 0 0 0 0 0,0 

Utgifter 6372 5 856 4832 -I 024 -17.5 

Kommunalskattemedel 5 177 4559 3 557 -I 002 -22.0 
Överskjutande skatt 1100 1248 1225 23 - 1.8 
Omföringar 29 49 50 I 2,0 
Övriga utgifter 66 0 0 () 0.0 

Netto på titeln 1703 2200 5268 3068 139,5 

RRV beräknar nettot på titeln juridiska personers skatt på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse till 2 200 000 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

5 268 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Till denna inkomsttitel förs de skatteinkomster som av olika orsaker inte 

är möjliga att särredovisa på fysiska eller juridiska personer. 

Tabell 15. Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse tmilj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 Föränciring Föränd-
Utfall Prognos Prognos från 1981/82 ring i 

till 1982/83 procent 

1131 Oför<lclbara skatter 
på inkomst, realisa-
tionsvinst och 
rörelse 1470 I 000 I 000 0 0.0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln ofördclbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse till I 000 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och 

1 000 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1141 Kupongskatt 

Kupongskatt är en statlig inkomstskatt på aktieutdelning i svenska aktie

bolag och på andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv källskatt 

och erläggs med 30 % av utdelningen av i utlandet bosatt och av vissa med 

dem likställda utdelningsberättigade. Från huvudregeln om 30 l/f. kupong

skatt förekommer undantag. Till följd av ingångna avtal för att undvika 

dubbclbeskattning nedsätts kupongskatt med varierande skattesatser. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

33.0 
32.3 

1978/79 

38.0 
32,4 

1979/80 

35,0 
40.7 

1980/81 

40.0 
37.4 

1981/82 

48,0 

I skrivelse den 27 oktober 1981 har riksskatteverket anfört följande: 

Under budgetåret 1980/81 var nettoinkomsten av kupongskatt 37.6 milj. 
kr., vilket innebär en minskning från föregående år med 3. I milj. kr. eller 
med 7,6 %. Under tiden juli-september 1981 var nettobehållningen 33.7 
milj. kr. och under samma tid föregående budgetår 35.6 milj. kr. Minsk
ningen uppgår till 5,3 %. Nettoresultatet 1980/81 har påverkats i negativ 
riktning av ändringar av två dubbelbeskattningsavtal med stora retroaktiva 
återbetalningar av kupongskatt (Storbritannien och Förbundsrepubliken 
Tyskland). 

Den totala aktieutdelningen på aktier i svenska aktiebolag har ökat 
kraftigt och uppgår år 1980 till 5 892 milj. kr. Ökningen är drygt 40 %. 

För första gången på länge har försäljningen av svenska aktier till utlan
det överstigit återköpen av aktier till Sverige. Under första halvåret 1981 
försåldes svenska aktier för 548,5 milj. kr. och återköptes för 368.5 milj. 
kr. "Exportöverskottet" blev således 180 milj. kr. Även om utlandsägda 
aktiers andel ökar. är huvudparten av dessa i länder med avtalsenligt 
mycket låga kupongskattesatser. Enligt RSVs beräkningar krävs det åt
minstone 400 milj. kr. nettoförsäljning av svenska aktier för att kupong
skatteuppbörden skulle öka med I milj. kr. Det fordras alltså fortsatt 
kraftigt utflöde om utlandsförsäljning av svenska aktier skall beaktas vid 
inkomstberäkningen. 

Prognosen för kommande budgetåren har därför beräknats med hän
synstagande enbart till den inhemska konjunkturutvccklingcn. 

Man räknar allmänt att devalveringen och räntesänkningen vänder den 
mycket svaga industrikonjunkturen. Förväntningarna inför 1982 om en 
uppgång är dock tämligen lågt ställda. 

RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under budgetåret 1981/82 till 
43 milj. kr. och under budgetåret 1982/83 till 45 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

kupongskatt beräknas till 43 000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

45 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Utskiftningsskatt skall erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsättning av 

aktiekapitalet utskiftar tillgångar. Skatten utgår alltså på besparade vinst

medel som inte delas ut i vanlig ordning och därför inte blir föremål för 

inkomstbeskattning hos aktieägarna. Utskiftningsskattcn ( SFS 1927: 321 

med ändring 1957: 67) är 40%· av beskattningsbart belopp. I samband med 

ändringen av minimikapitalet hos aktiebolag från 5 000 kr. till 50000 kr. har 

avvecklingsregler införts (SFS 1974: 990 samt SFS 1977: 321) för sådana 

bolag som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50 000 kr. den 31 

december 1981. Ersättningsskatt !SFS 1933: 395 med ändring 1957: 68) 

erläggs av vissa slag av aktiebolag och ekonomiska föreningar för att 

hindra uppskov med beskattningen av fonderade vinstmedel. Skatten ut

gör 25 % av beskattningsbart belopp. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

3.0 
4.5 

1978/79 

3.0 
8.7 

1979/80 

4,0 
10.4 

1980/81 

10,0 
J.'i,3 

1981/82 

15,0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättnings

skatt till 20900000 kr. för budgetåret 1981/82 och 22 000000 kr. för budget

året 1982/83. 

1143 Bevillningsskatt 

Bevillningsskatt utgär för i utlandet bosatt person. som anordnar eller 

medverkar vid offentlig föreställning i Sverige (SFS 1908: 128 med senaste 

ändring 1975: I 028). Skatten för anordnare utgör 15 % av bruttoinkomsten. 

För medverkande är motsvarande skatt 30 %. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

2.5 
2.7 

1978179 

2.5 
2.5 

1979/80 1980/81 

2.5 
3.5 

1981/82 

3.0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bcvillningsskatt till 3 000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 3 000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1144 Lotterivinstskatt 

Skatt utgår på vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på 

premieoblig<ttioner om vinstens värde överstiger 200 kr. I fråga om varu-
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och tombolalotteri utgår skatt på vinst över 50 kr. Skatten utgår för 

närvarande med 20 % på premieobligationsvinst och med 30 % av vinstens 

värde på annan vinst. På annan vinst än sådan i varu- eller tombolalotteri 

skall skatt dock inte erläggas med högre belopp än att därefter återstår 

femtio kronor. Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde 

inräknas den på vinsten belöpande skatten. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning I milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

260.0 
285.9 

I ')78/79 

320.0 
353.1 

1979/80 

395.0 
421.6 

1980/81 

535.0 
tll2.9 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket anfört följande: 

1981/82 

770.0 

Under budgetåret 1980/81 var nettoinkomsten av lotterivinstskatt 612.9 
milj. kr. Under tiden juli-september 1981 var nettobehållningen 184.7 
milj. kr. och under samma tid 1980 141,9 milj. kr. Ökningen utgör ca 30 % 
och kan till viss del förklaras av att "Lotto" introducerades under hösten 
1980. 

AB Tipstjänst räknar med att erlägga 276.0 milj. kr. under budgetåret 
1981/82. 292,5 milj. kr. under budgetåret 1982/83 och 307.4 milj. kr. under 
budgetåret 1983/84. Riksgäldskontoret uppskattar att lotterivinstskatten på 
premieobligationslån kommer att uppgå till 339.5. 290.7 och 330,0 milj. kr. 
under budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84. Under motsvarande tid 
räknar Svenska penninglotteriet AB med att inbetala 137,6, 141.1 och 
148.1 milj. kr. För innevarande budgetår kan vad avser dessa institutioner 
inkomsterna beräknas till (276,0+ 339.5+ 137 .6=) 753.1 milj. kr. Härtill 
kommer inkomsterna från andra lotterier, som under föregående budgetår 
uppgick till 7,7 milj. kr. 

RSV beräknar inkomsterna av lotterivinskskatt under budgetåret 1981/ 
82 till 760 milj. kr. och under budgetåret 1982/83 till 735 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotterivinstskatt beräknas till 760000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

735 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1200 Lagstadgade socialavgifter 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla avgifter som beräknas 

som procent av utbetald lön och som erläggs av arbetsgivare. Egna företa

gares socialavgifter av rörelse och av jordbruksfastighet. debiteras på 

skattsedeln och uppbärs i samband med skatteuppbörden. De omförs från 

inkomsttiteln 1111 fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse först sedan den slutliga avgiften kan fastställas dvs. andra året 

efter inkomståret. 

Uppbördsförfarandet för lagstadgade socialavgifter 

En förteckning över alla lagstadgade arbetsgivaravgifter och deras stor

lek redovisas i tabell 16. 
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Tabell 16. Lagstadgade socialavgifter 

Avgifter Procentuellt uttag för utgiftsåret 

1978 1979 1980 1981 1982 

Socialförsäkringsavgift till ATP 11.75 11.75 12.00 12.25 9.402 

Allmän arbetsgivaravgift 1 2.00 
Socialförsäkringsavgift till folkpensio-
nering KJO 8.30 8JO 8.40 8.45 
Socialavgift till barnomsorgen IJO 1,60 1.90 2,20 2.20 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäk-
ring 9,60 10.60 10.60 I0,50 10.50 
Avgift till arbetslöshetsförsäkring 
och kontant arbetsmarknadsstöd 0.40 0.40 0.40 0.40 
Avgift till arbetsskadeförsäkring 0.25 0.25 0.60 0.60 0.60 
Avgift till byggnadsforskning 0.70 0.70 0,70 0.70 
Avgift till lönegaranti 0.12 0,20 0,20 0.20 0.20 
Avgift till arbetarskydd 0.10 0,13 0.10 0.155 0.155 
Avgift till sjöfolkspensionering 0.80 0,80 0.80 0.80 0.80 
Avgift till arbetsmarknadsutbildning 0,40 0.40 0,40 0.40 
Socialförsäkringsavgift till delpensions-
försäkring 0.25 0.25 0.50 0,50 0.50 
Avgift till vuxenutbildning 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 
Arbetsgivaravgift till arbetslöshets-
ersättning och utbildningsbidrag 0,80 
Summa 33.855 

'Avgiftsprocentcn avser I jan.-30juni 1978. Den I juli slopades avgiften helt. 
2 Andrade regler för fastställande av avgiflsunderlagct. 

Som framgår av tabellen sker en del förändringar fr. o. m. 1982. Avgiften 

för byggnadsforskning slopas och socialförsäkringsavgiften för folkpen

sionering höjs med 0.05 procentenheter. Socialförsäkringsavgiften till ATP 

sänks med 2.85 procentenheter till följd av ändrade regler vid fastställandet 

av beräkningsunderlnget. 

De lagstadgade socialavgifterna kan med hänsyn till debiteringsfö1faran

det delas in i: 

- direktdebiterade avgifter från företag och kommuner 

- avgifter från statliga myndigheter och affärsverk m.11. 

- egenavgifter från egna företagare. 

De direktdebiterade arbet.1·1<ivara1·1<ifterna uppbärs av riksförsäkrings

verket. De avgifter som betalas in under ett visst år är preliminära avgifter, 

fyllnadsbetalningar av preliminära avgifter och kvarstående avgifter. Av

gifterna utgår med viss procent av avgiftsunderlaget. som är summan av 

under året utbetald lön (med smärre variationer). De preliminära avgif

terna fastställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Den 

kvarstående avgiften som debiteras med en eftersläpning på två år. fast

ställs i och med att ett definitivt avgiftsunderlag föreligger. 

Den I januari 1981 höjdes den särskilda avgift som tas ut vid uppbörd av 

kvarstående socialavgifter. Avgiften utgår numera med 10 <;:f om den kvar

stående avgiften uppgår till högst 5 000 kr.. 12 % om den kvarstående 

avgiften uppgår till högst 30000 kr. och 15 C:/c för kvarstående avgifter 

utöver 30000 kr. För att slippa denna avgift kan arbetsgivare göra fyllnads-
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betalningar året efter avgiftsåret. Den höjda avgiften från I januari 1981 

innebär att kostnaden för avgiften vid kvarstående avgifter höjts till en 

sådan nivå att ingen tjänar på att istället för fyllnadsbetalning låna ut 

pengarna. Med de tidigare avgifterna kunde i vissa fall inlåningsräntan 

överstiga avgiftens storlek. 

Statliga myndigheters. ej affärsverk. arbetsgi)'(lrm·g(fter omförs från 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. netto, till inkomsthuvudgruppen 

Lagstadgade socialavgifter. Staten betalar samma avgifter som de direkt

debiterade arbetsgivarna med undantag från avgifterna till arbetsskadeför

säkringen och byggnadsforskningen. 

Riksförsäkringsverket bestämmer av giftsunderlaget för avgifter, som 

staten skall erlägga enligt lagen om allmän försäkring m. fl. lagar. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 ändrades uppbördsförfarandet vad gäller 

statliga myndigheters avgifter. vilket innebär att avgifterna överförs lö

pande med ett preliminärt belopp. Slutregleringen för kalenderåret ifråga 

sker senast i juni månad året efter avgiftsåret (se närmare härom under 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter, netto). 
Egenavgifter och skattedehiterade ai·gifter debiteras på skattsedeln och 

uppbärs av riksskatteverket. En närmare redogörelse för dessa avgifter 

återfinns på sid. 33. 

Beräkningar av socialavgifter 

Som tidigare nämnts fastställs de preliminära direktdebiterade avgif

terna för ett visst år genom en uppräkning av avgirtsunderlaget två år 

tillbaka. I tablån nedan redovisas uppräkningsfaktorer för åren 1976 

t. o. m. 1982 tillsammans med den faktiska lönesummeutvecklingen under 

motsvarande period. Siffrorna inom parentes är prognoserade värden. 

År U ppräkningsfaktor Lönesummeutveckling Differens. 
% t::·~· procentenheter 

1974-1976 24 33 +9 
1975-1977 19 '.!4 +5 
1976-1978 18 19 +I 
1977-1979 14 19 +5 
1978-1980 16 2::! +6 
1979-1981 19 19 ±0 
1980-1982 14 (15) t+I) 

Av tablån framgår att lönesummeutvecklingen fram t. o. m. år 1980 har 

överstigit uppräkningsfaktorn med mellan I och 9 procentenheter. De 

preliminära avgifter som debiterats på grundval av uppräkningsfaktorer 

har således varit mindre än de slutligt fastställda avgifterna som beräknats 

med hjälp av det faktiska lönesummeunderlaget. Denna differens betalas in 

av företagen i form av dels fyllnadsbetalningar året efter avgiftsåret. dels 

kvarstående avgifter två år efter avgiftsåret. 
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De kvarstående avgifterna för kalenderåret 1979. som betalades in under 

budgetåret 1980/81, uppgick till I 886 milj. kr. Det är en ökning med 1580 

milj. kr. jämfört med budgetåret 1979/80. Orsaken till denna ökning är att 

skillnaden mellan lönesummeutvecklingen för 1977 till 1979 och uppräk

ningsfaktorn för år 1979 är 5 procentenheter. vilket skall jämföras med I 

procentenhet året innan. 

För kalenderåret 1980 beräknas skillnaden mellan lönesummeökning 

och uppräkningsfaktor uppgå till 6 procentenheter. Trots detta beräknas de 

kvarstående avgifterna som inbetalas budgetåret 1981182 minska i en bety

dande omfattning. Anledningen till denna minskning är dels riksförsäk

ringsverkets kontroll av debiterade socialavgifter i förhållande till den 

lönesumma som redovisas i samband med källskatteredovisningen. dels 

den tidigare omnämnda ökningen av avgiften vid inbetalning av kvar

stående socialavgifter, vilket ledde till ökade fyllnadsinbetalningar våren 

1981. 

För kalenderåret 1981 beräknas de preliminärt debiterade avgifternas 

andel av de slutliga avgifterna öka ytterligare något jämfört med 1980 års 

debitering. Den höga uppräkningsfaktorn i relation till den beräknade 

lönesummeutvecklingen för 1981 medför att ca 97 % av det totala avgifts

beloppet beräknas inflyta i form av preliminära avgifter. Detta i kombina

tion med de tidigare nämnda åtgärderna för att påskynda uppbörden av 

socialavgifterna beräknas leda till att de kvarstående avgifterna för 1981. 

som skall regleras våren 1983. kommer att vara negativa. Mer än hela 

avgiftsbcloppet för kalenderåret 1981 beräknas således flyta in i form av 

preliminära direktdebiterade avgifter och fyllnadsinbetalning. varför åter

betalningar kommer att bli n:sultatet för slutregleringen under budgetåret 

1982/83. 

De preliminärt debiterade avgifternas andel av de slutliga avgifterna för 

år 1982 beräknas sjunka något i jämförelse med år 1981. Detta skall ses mot 

bakgrund av den ökande differensen mellan prognosen för lönesummeut

vecklingen och uppräkningsfaktorn för år 1982. 

Som framgår av tabell 17 minskar avgifterna från statliga myndigheter 

kraftigt från budgetåret 1980/81 till 1981/82. Förklaringen härtill är den 

Tabell 17. Inkomster av arbetsgh·aravgifter (exkl. ATPl, milj. kr. 

Utfall Prognos Prognos 
1980/81 1981/82 1982/83 

Preliminära avgifter 48422 52 830 56195 
Fyllnadsinbetalningar av preliminära 
avgifter 3 391 2 221 2 274 
Kvarstående avgifter 1886 620 -264 
Statliga myndigheters avgifter 6545 4 708 5 053 
Statliga affärsverks avgifter 2 567 2 777 2975 
Egenavgifter och skattedebiterade 
avgifter 1855 2262 2 552 

Summa 64666 65418 68785 
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omläggning av uppbördsförfarandet som tidigare nämnts. Under budget

året I 980/8 I överfördes från titeln statliga pensionsmedel. netto till in

komstskattetitcln avgifter avseende tre halvår. 

Socialavgifterna har i det följande delats in i olika grupper med avseende 

på olikheter i den kassamässiga redovisningen över inkomsttiteln. Beräk

ningarna har baserats på uppgifter som erhållits från riksförsäkringsverket. 

1211 Folkpensionsavgift 

År 1974 infördes en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. Den

na socialavgift ersatte den avgift som tidigare debiterades fysiska personer 

direkt på skattsedeln. Den allmänna pensionsåldern sänktes från 67 till 65 

år den 1 juli 1976. De olika reformerna har finansierats med höjda avgifter. 

Dessutom har skattereformerna åren 1976 och 1977, där skatteskalorna 

justerades så att den statliga skatten sänktes. bl. a. finansierats med höjda 

folkpensionsavgifter. 

Den 1 januari 1982 höjs folkpensionsavgiften till 8,45 %. av avgiftsunder

laget från tidigare 8.4 %·. 

Folkpensionsavgiften redovisas på stadsbudgetens inkomstsida. Utgif

terna för folkpensioneringen redovisas via anslag på statsbudgetens ut

giftssida. Inkomsterna från folkpensionsavgiften beräknas uppgå till ca 

64% av utgifterna för folkpensionen under budgetåret 1981/82. Utgifterna 

för folkpensionen har hämtats från RRVs budgetprognos nummer 4 för 

budgetåret 1981 /82. 

Under budgetåret 1981182 beräknas inkomsterna av folkpensionsavgif

terna till 23 457 milj. kr., dvs. en ökning med 105 milj. kr. eller med 0.4 % 

jämfört med närmast föregående budgetår. Den svaga utvecklingen av 

inkomsterna för folkpensionsavgiften beror till avgörande del på de ökade 

inkomsterna under budgetåret I 980/81 till följd av omläggningar av de 

statliga pensionsavgifterna, netto som tidigare omnämnts. För budgetåret 

1982/83 har inkomsterna beräknats till 24695 milj. kr. 

Tabell 18. Fulkpensionsa\·gift (milj. kr.) 

1979180 1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 15961 19104 19789 20713 
Egenavgifter och övriga skatte-
debiterade avgifter 829 904 939 I 058 
Avgifter från statliga myndigheter 
och affärsverk 2244 3344 27'29 2924 

Summa inkomster 19034 23352 2.3457 24695 

RRV beräknar inkomsterna på titeln folkpensionsavgift till 

23457000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 24695000000 kr. för budget

året 1982/83. 
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1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 

Försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäkringen slopades år 1975. 

I stället höjdes de socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna erlade från 

3,8 till 7%. År 1976 höjdes avgiften till 8%. Höjningen motiverades bl.a. 

av ändrade ersättningsregler för sjukförsäkringen samt av att sjukfrekven

sen hade ökat. Dessutom ändrades reglerna för finansieringen av sjukför

säkringen på så sätt att statsbidragsandelen sänktes från 25 till 15 9( av 

kostnaderna. 1979 och 1980 var avgiften 10,69( av avgiftsunderlaget. Den 

1 januari 1981 sänktes avgiften till 10,5 % av avgiftsunderlaget. 

År 1980 förlängdes den särskilda föräldrapenningen med tre månader till 

att omfatta sammanlagt sex månader. Under de tre sista månaderna skall 

ersättningen utgå enligt garantinivån lika för alla. Garantinivån höjdes från 

32 kr. till 37 kr. per dag. Den särskilda föräldrapenningen kan även tas ut i 

förkortad arbetstid. 

Förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt ta vård om barn har 

rätt till föräldrapenning. För barn födda 1970 och senare gäller denna 

rättighet fram till dess barnet är tolv år. Föriildrapenning för tillfällig vård 

av barn kan fr. o. m. år 1980 utgå under högst 60 dagar per barn och år. 

Den 1 januari 1982 höjs ersättningarna från sjukförsäkringen till sjuk

vårdshuvudmännen. De nya taxorna innebär bl. a. att ersättningen för 

sjuk vårdande behandling höjs från 55 kr. till 60 kr. per besök, att ersättning 

för hjälpmedel åt handikappade höjs från 62 kr. till 75 kr. per invånare och 

att ersättning för sjukhusvård höjs från 40 kr. till 45 kr. per vårddag. 

Förutom sjukförsäkringsavgiften tillförs titeln den ersättning från den 

allmänna pensionsfonden som de allmänna försäkringskassorna erhåller 

för kostnader för administrationen av den allmänna tilläggspensioneringen. 

Dessutom tillförs titeln eventuella överföringar från den allmänna sjukför

säkringsfonden. 

Från titeln utbetalas till de allmänna försäkringskassorna inkomsttitelns 

andel av kostnaderna för dels sjukförsäkringen och dels försäkringskassor

nas förvaltningskostnader. Vidare utbetalas till apoteksbolaget utgående 

ersättningar för kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel. 

Den allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte att utgöra en reserv 

vid tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsver

ket beräknar, enligt särskilda regler, om återföring eller avsättning bör 

komma ifråga. Grunderna för denna återföring eller avsättning till fonden 

fastställer regeringen. Under första halvåret 1978 överl'ördes från fonden 

till inkomstskattetiteln 204,5 milj. kr. för att täcka en del av 1975 års 

underskott på 353, I milj. kr. Därmed var fondens tillgångar slut. För år 

1976 som normalt skulle ha avräknats under budgetåret 1977178 var under

skottet 1473,7 milj. kr. Underskottet för år 1977 uppgick till 1735,1 milj. 

kr. Detta betyder att socialförsäkringsavgiften under perioden 1975-1977 

inte har täckt den lagstadgade andelen på 85 %. av kostnaderna för sjukför-
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säkringen samt föräldraförsäkringen. Underskottet har i stället belastat 

statsbudgetens saldo i negativ riktning. För åren 1978 och 1979 uppvisade 

fonden överskott på 511 resp. I 951 milj. kr. För kalenderåret 1980 beräk

nas överskottet på fonden bli 3 273 milj. kr. exkl. fondens ränteutgifter. I 

och med utgången av år 1980 uppvisar fonden ett positivt saldo. Enligt det 

av riksdagen fastställda budgetförslaget för budgetåret 1981/82 skall sjuk

försäkringsfonden erlägga ränta för de medel som avsatts av statsverket 

för att täcka fondens underskott. 

Utvecklingen på allmänna sjukförsäkringsfonden (milj. kr.) 

År Underskott Överskott Ackumulerat 
saldo 

1975 353, I - 148.6 
1976 1473.7 - I 622,3 
1977 1735, 1 -3 357.4 
1978 511.0 -2 846.4 
1979 1950.8 - 895.6 
1980 2 573.0 1 + 1677.4 
1981 2 957 +4634 
1982 2 259 +6893 

1 3 273 milj. kr. minus 700 milj. kr. i räntor 

RRV har beräknat ränteskulden till 700 milj. kr. Överskottet för sjukför

säkringsfonden blir efter denna reglering 2 573 milj. kr. för kalenderåret 

1980. Det ackumulerade överskottet hos sjukförsäkringsfonden vid 1980 

års utgång beräknas till I 677 milj. kr. Detta överskott skall avsättas från 

inkomsttiteln under budgetåret 1981/82. I och med att det ackumulerade 

saldot på sjukförsäkringsfonden är positivt vid 1980 års utgång kommer de 

årliga överskotten som beräknas för de närmaste åren att belasta inkomst

titeln fullt ut. Överskottet på sjukförsäkringsfonden beräknas till 2 957 milj. 

kr. för år 1981. vilket kommer att belasta inkomsttiteln under budgetåret 

1982/83. För kalenderåret 1982 beräknas ett överskott på 2259 milj. kr., 
vilket ger ett ackumulerat överskott på 6893 milj. kr. 

Orsaken till sjukförsäkringsfondens överskott under den närmaste tiden 

är den minskade frånvaron p. g. a. sjukdom. Riksförsäkringsverket beskri

ver sjukfrånvarons omfattning bl. a. genom s. k. sjuktal. Sjuktalet definie

ras som antal under året ersatta sjukpenningdagar per sjukpenningförsäk

rad. Till följd av rutinerna för inrapportering av sjukpenningdagar med 

arbetsgivarinträde bestäms sjuktalet för ett visst år ca sex månader efter 

årets slut. För att snabbare få en uppfattning om förändringar i sjukfrån

varon beräknas också ett preliminärt sjuktal av riksförsäkringsverket. 
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Preliminärt sjuktal, dagar 

Kvartal 1977 1978 1979 1980 1981 

J:a 6.0 fi.3 ti.2 ti.O 5.ti 
2:a 5.7 5.5 5.5 5.2 4.7 
3:e 5.2 5.0 4.9 4.7 4.3 
4:e 5.7 5.7 5.4 5.1 ( 5.0) 

Hela året 22.6 22.5 22.0 21.0 (19,6) 

Som framgår av tablån har sjuktalet sjunkit sedan år 1977. För kalender

året 1981 beräknas sjukfrånvaron minska till en nivå som motsvarar 19.6 

dagar i sjuktal. Detta skulle innebära den lägsta sjukfrånvaron sedan 1973. 

Kostnaden för sjukpenningen beräknas till 13 115 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 och till 13 885 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Tabell 19. Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkringens kostna
der (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Prognos Prognos 

Sjukpenning 12694 13 115 13 885 
Sjuk vårdsförmåner inkl. läkemedels-

ersättning 10406 11 233 11898 
Föräldrapenning 3 882 4493 4808 
Frivillig försäkring 6 6 6 
Förvaltningskostnader 2172 2 3.~0 2390 
Summa utgifter 29160 31 177 32 987 
Statsbidrag 4374 4676 4948 

Inkomsttitelns andel av 
sjukförsäkringens kostnader 24786 26501 28039 

Genom att minska de i tahell 19 heräknade kostnaderna med det femton

procentiga statshidraget erhålls inkomsttitelns andel av sjukförsäkringens 

kostnader. Denna kostnad beräknas till 26 50 I milj. kr. för budgetåret 1981 I 

82 och till 28 039 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Tabell 20. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringsa,·gift, netto 
(milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Prognos Prognos 

Inkomster 
Direktdebiterade avgifter 24201 24670 25740 
Egenavgifter 926 992 I 091 
Avgifter frän statliga myndigheter 

och affärsverk 4237 H04 3 634 
Övriga inkomster 126 134 144 

Summa inkomster 29490 29200 30609 

UtRifier 

Inkomsttitelns andel av sjuk-
försäkringens kostnader 25076 26501 28039 

Avsättning till sjukförsäkringsfonden 1677 2957 

Summa utgifter 25076 28 178 30996 

Netto på titeln +4414 +l 022 -387 
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För budgetåret 1981/82 beräknas inkomsterna på inkomsttiteln sjukför

säkringsavgifter, netto till 1022 milj. kr. I förhållande till föregående bud

getår minskar inkomsterna på titeln med 3 392 milj. kr. Minskningen av 

inkomsterna mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 beror dels på det 

ändrade uppbördssystemet för statliga myndigheters avgifter. dels på det 

stora överskottet på sjukförsäkringsfonden år 1980 som regleras under 

budgetåret 1981/82. 
Inkomsterna för budgetåret 1982/83 beräknas minska med I 409 milj. kr. 

Den negativa utvecklingen beror till övervägande del på den ökande av

säHningen till sjukförsäkringsfonden. Avsättningen till sjukförsäkringsfon

den beräknas öka med 1280 milj. kr. mellan budgetåren 1981/82 och 1982/ 

83. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln sjukförsäkringsavgift, netto till 

1022000000 kr. för budgetåret 1981/82. RRV beräknar ett underskott på 

titeln sjukförsäkringsavgift. netto för budgetåret 1982/83. RRV beräknar 

detta underskott till 387 000 000 kr. 

1231 Barnomsorgsavgift 

För att öka utbyggnaden av barnomsorgen ändrades statsbidragssyste

met den I januari 1977. För att finansiera det nya statsbidragssystemet 

infördes den 1 januari 1977 en socialavgift till barnomsorgen. Storleken på 

avgiften var 1 %· av avgiftsunderlaget. Barnomsorgsavgiften har sedan 

successivt höjts och uppgår fr. o. m. år 1981 till 2.2 %. 

Fr. o. m. 1980 skall även egna företagare betala barnomsorgsavgift. Des

sa egenavgifter inflyter i form av preliminärskatter. kvarstående skatter 

eller fyllnadsbetalningar. Egenavgifterna utbetalas från inkomsttiteln 1111 
fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse till in

komsttiteln barnomsorgsavgift första gången under budgetåret 1981/82. 
I likhet med folkpensionsavgiften redovisas inkomsterna av barnom

sorgsavgiften på statsbudgetens inkomstsida medan motsvarande utgifter 

redovisas över anslag pf1 statsbudgetens utgiftssida. 

Tabell 21. Barnomsorgsavgift (milj. kr.) 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 3 362 4650 5 154 5 389 
Egenavgifter 211 274 
Avgifter från statliga myndig-

heter och affärsverk 433 793 714 761 

Summa inkomster 3795 5443 6079 6424 

RRV beräknar inkomsterna på titeln barnomsorgsavgift till 6079000000 
kr. för budgetåret 1981182 och 6424000000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1241 Vuxenutbildningsavgift 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en avgift till vuxenut

bildningen. Avgiftens storlek är sedan år 1978 0,25 % av avgiftsunderlaget. 

Fr. o. m. 1980/81 skall vuxenutbildningsavgiften redovisas brutto över 

statsbudgeten på samma sätt som folkpensionsavgiften och barnomsorgs

avgiften. För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades vuxenutbild

ningsavgiften under övriga socialavgifter. 

Tabell 22. Vuxenutbildningsavgift (milj. kr.) 

1980/81 1981/8:! 1982/83 
Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 573 589 613 
Avgifter från statliga myndig-

heter och affärsverk 100 80 86 

Summa inkomster 673 669 699 

RRV beräknar inkomsterna på titeln vuxenutbildningsavgift till 

669000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 699000000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

1251 Övriga socialavgifter, netto 

Under inkomsttiteln 1251 redovisas de socialavgifter som överför er

hållna medel till särskilda fonder utanför statsbudgeten. 

Arhetsgirnra1·giji till arhetsliishetsersiittning och uthildningshidraR 

Den nya arbetsgivaravgiften kan sägas vara en sammanslagning av de 

tidigare gällande avgifterna för arbetslöshetsförsäkring och arbetsmark

nadsutbildning. Den nya arbetsgivaravgiften gäller från den I juli 1981. 

Avgiftens storlek är 0,8 % av avgiftsunderlaget (SFS 1981: 552, prop. 1980/ 

81: 145). 

Såväl arbetslöshetsfonden som arbetsmarknadsutbildningsfonden upp

löstes den I juli 1981. Behållningen tillfördes ett konto hos riksgäldskon

toret. De arbetsgivaravgifter till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi

drag som inflyter på inkomsttiteln överförs löpande till samma konto på 

riksgäldskontoret. Riksförsäkringsverket disponerar ifrågavarande konto 

hos riksgäldskontoret för överföring till arbetsmarknadsstyrelsen och de 

allmänna försäkringskassorna. Den nya arbetsgivaravgiften skall användas 

för att täcka 55 % av kostnaderna för följande bidrag: 

- kontakt arbetsmarknadsstöd 

- grundbidrag och progressivbidrag till erkända arbetslöshetskassor 

- förvaltningsbidrag till arbetslöshetskassorna samt den del av arbets-

marknadsverkets förvaltningskostnader som avser programmet Kon

tant stöd vid arbetslöshet 
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- utbildningsbidrag till elever i arbetsmarknadsutbildning 

- utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktad rehabilitering. 

Riksförsäkringsverket skall vid varje överföring från kontot hos riks

gäldskontoret samtidigt göra motsvarande utbetalning från anslaget bidrag 

till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag med 45 % av de belopp 

som behövs för att täcka de ovan angivna kostnaderna. 

Regleringen gentemot statsbudgeten av den tidigare existerande arbets

löshetsfonden skedde med två års eftersläpning. Kalenderåret 1979 skulle 

ha reglerats under budgetåret 1981/82. Resultatet för arbetslöshetsfonden 

för kalenderåren 1979 och 1980 samt första halvåret 1981 skall istället 

slutregleras under budgetåret 1981/82. Riksförsäkringsverket har beräknat 

fondens resultat för hela den ovannämnda perioden till ett överskott på 199 

milj. kr. Detta överskott skall överföras till det nya kontot arbetsgivarav

gift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag hos riksgäldskon

toret. Överföringen från inkomsttiteln övriga socialavgifter. netto skall ske 

under budgetåret 1981/82. 

Behållningen var den 30 juni 1981 ca 1 924 milj. kr. på arbetslöshetsfon

den och ca 98 milj. kr. på arbetsmarknadsutbildningsfonden. Från denna 

behållning har 600 milj. kr. överförts till anslaget för arbetsmarknadsut

bildning. Överföringen har skett udner budgetåret 1981/82. 

Arbets.1·kadeför.1·iikringsavgijl 

Fr. o. m. den 1 juli 19°77 gäller en ny lag om arbetsskadeförsäkring. Den 

ersatte den tidigare yrkesskadeförsäkringen. Den nya lagen ger rätt till full 

ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada i arbetet. Den 

livränta som utbetalas skall ersätta en årlig inkomstförlust upp till 7 .5 

basbelopp. Livräntan är dessutom värdebeständig genom anknytningen till 

basbeloppet. Arbetsskadeförsäkringen omfattar till skillnad från yrkcsska

deförsäkringen även egenföretagare och uppdragstagare. Detta innebär att 

hl. a. småföretagare. jordbrukare. fiskare och personer med förtroen

deuppdrag kommer att få samma ersättning som anställda vid yrkesskada. 

Försäkringen finansieras med en arbetsgivaravgift på 0,25 % av avgiftsun

derlaget. Denna avgift gäller även för egna företagare. År 1980 höjdes 

avgiften till 0.60%. 

By,;gnad.1:forskning.1·a1·g(lt 

År 1954 inrättades fonden för byggnadsforskning. Fondens syfte är att 

främja forskning och rationalisering inom byggområdet. Verksamheten 

finansieras huvudsakligen av en arbetsgivaravgift benämnd byggnads

forskningsavgift. Avgifti:n uppgår fr. o. m. år 1976 till 0. ?S'c och erläggs av 

arbetsgivare inom näringsgrenen byggnadsindustri. Fr. o. m. 1982 avskaf

fas byggnadsforskningsavgiften. Byggnadsforskning finansieras istället ge

nom anslag över statsbudgetens utgiftssida. 
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Lönegarantia1•gift 

För att finansiera den statliga lönegarantin vid konkurser erlägger ar

betsgivare lönegarantiavgifter. År 1977 höjdes avgiften från 0.02 till 0,07 l,''c· 
bl. a. som en följd av att andelen stora konkurser ökat under de senaste 

åren. Den 1 januari 1978 höjdes avgiften till 0, 12 % och den I januari 1979 

till 0.20%. 

Arbetarskyddsavgift 

För att täcka utgifterna för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspek

tionens verksamhet erlägger arbetsgivarna en arbetarskyddsavgift. Avgif

ten bidrar dessutom till att finansiera forskning, utbildning och upplysning 

beträffande arbetarskydd. För detta senare ändamål finns arbetarskydds

fonden inrättad till vilken viss del av avgifterna överförs. Under åren 1976 

och 1977 inrättades dessutom en fond för arbetsmiljöförbättringar. Medlen 

till fonden erhölls genom att arbetarskyddsavgiften tillfälligt höjdes från 

0.1 till 0, 13 % under åren 1976. 1977 och 1979. År 1978 var arbetarskydds

avgiften 0.1 % och fr.o. m. år 1981 är avgiften 0,155%. 

A 1·r:ift får s}<~fi1/ks pensionering 

Arbetsgivare. som sysselsätter sjömansskattepliktig personal. betalar en 

avgift för sjöfolks pensionering. Sjömanspensioneringen kompletterar den 

allmänna pensioneringen genom att ge ekonomiskt stöd åt sjömän i åldern 

mellan 55 och 65 år. Avgiften är 0.8%. 

Del pensions a 1 ·gift 

Delpensionsförsäkringen för arbetstagare trädde i kraft den I juli 1976. 

Fr. o. m. den I januari 1980 har möjligheten att få delpension utsträckts till 

att omfatta i princip alla förvärvsarbetande. dvs. även egna företagare och 

uppdragstagare. De förvärvsarbetande i åldrarna mellan 60 och 65 år har 

genom denna pcnsionsform ekonomisk möjlighet att minska sin arbetsin

sats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med delpcnsion. För 

att dclpcnsion skall utgå krävs enligt huvudregeln att den försäkrade har 

haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst tio år fr. o. m. 45 års 

ålder. Vidare krävs att den försäkrade förvärvsarbetat under fem av de 

senaste tolv månaderna före övergången till delpcnsion. Arbetstiden för 

anställda skall minskas med minst 5 timmar i veckan. Egna företagare 

måste reducera sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och därefter 

förvärvsarbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Delpensionen till 

anställda motsvarar fr. o. m. år 1981 50% av inkomstbortfallet. dllck högst 

av skillnaden mellan den försäkrades sjukpenninggrundande inkllmst före 

och efter arbetstidsminskningen. För bl. a. egna företagare utgör det s. k. 

pensionsunderlaget hälften av den genomsnittliga förvärvsinkomsten för 

de tre närmaste åren före arbetstidsminskningcn. till den del inkomsten 

ligger under 7 .5 basbelopp. Delpensionen är ATP-grundande och redu-
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cerar inte ålderspensionen från 65 års ålder från folkpensioneringen och 

ATP. 
Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift, som 

uppgår till 0,50% av det avgiftsunderlag som gäller för socialförsäkringsav

gifterna till sjukförsäkringen m. m. Avgiften tillförs en särskild fond. De 

egna företagarnas delpensionsförsäkring bekostas fr. o. m. år 1980 av en 

egenavgift. vilken motsvarar den arbetsgivaravgift som erläggs för anställ

da. 

Influtna avgifter har inte förmått täcka de löpande utbetalningarna av 

delpensionen. Underskottet finansieras genom att medel från statsbudge

tens inkomstsida tillfälligt överförs till fonden för delpensionsförsäkringen. 

Delpensionsfondens ackumulerade underskott uppgick vid utgången av 

andra kvartalet 1981 till 617 milj. kr. 

Delpensionsfondens utveckling 1980-1983 (milj. kr.) halvårwis uppdelning 

1980 1981 1982 1983 

Il Il Il Il 

Inkomster 583 537 787 608 779 622 834 702 
Utgifter 566 673 795 765 750 720 730 700 
Saldo + 17 -136 - 8 -157 + 29 - 98 +104 + 2 

Ackumule-
rat saldo -473 -609 -617 -774 -745 -843 -739 -737 

Tabell 23. Öniga socialavgifter, netto I milj. kr.) 

1981/82 1982/83 

Statsbudget Prognos Prognos 

Inkomster 
I. Arbetsskadeförsäkring 1469 1554 I h46 
2. Byggnadsforskningsavgift 116 58 
3. Lönegarantiavgift 535 533 562 
4. Arbctarskyddsavgift 413 412 435 
5. Avgift för sjöfolkspensionering Il Il Il 
6. Delpensionsavgift I 352 1385 1456 
7. Arbetsgivaravgift till arbetslöshets-

ersättning och utbildningsbidrag 2 143 2 142 2146 

Summa inkomster 6039 6095 6256 

Utgijicr 
Summa I - 7 enligt ovan 6039 6095 6256 
8. Merkostnader för delpensions-

försäkringen IH7 128 -6 
9. Slutreglering gentemot arbets-

löshetsfonden 98 199 

Summa utgifter 6324 6422 6250 

Netto på titeln -285 -327 +6 

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr IUO. Bilaga 2.1 
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Sänkningen av kompensationsnivån fr. o. m. den I januari 1981 medför 

en förändrad utvecklingstakt av utgifterna för delpcnsion. RRV beräknar 

med ledning härav att delpensionsfonden fr. o. m. år 1983 kommer att 

generera ett årligt överskott, vilket innebär en förstärkning till statsbudge

tens inkomstsida så länge det ackumulerade saldot är negativt. 

Sammanfattningsvis redovisas inkomsterna och utgifterna under titeln 

1251 övriga socialavgifter, netto i tabell 23. 

RRV beräknar ett underskott på titeln övriga socialavgifter. netto för 

budgetåret 1981/82. RRV beräknar detta underskott till 327000000 kr. För 

budgetåret 1982/83 beräknar RRV inkomsterna på titeln övriga socialav

gifter, netto till 6000000 kr. 

1261 Bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverket. 

På inkomsttiteln redovisas ersättning för förvaltningskostnadcr enligt 7 

kap. 3 § lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. 

Försäkringsavgift skall enligt 7 kap. 3 § utgå efter procentsats som fast

ställs i lag. Procentsatsen skall vara avvägd så att avgifterna tillsammans 

med andra tillgängliga medel täcker förvaltningskostnaderna, dvs. omkost

naderna för riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas verksamhet 

beträffande arbetsskadeförsäkring. I lag ( 1979: 649) om procentsats för 

uttag av avgift under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen har 

föreskrivits att procentsatsen skall vara 0,6 och att 1/30 av försäkringsav

gifterna skall anses svara mot förvaltningskostnaderna. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 50,5 milj. kr. för bud

getåret 1981/82 och 53,1 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkcts beräkning. Inkomsterna på 

titeln bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen beräk

nas till 50500000 kr. för budgetåret 1981/82 och 53100000 kr. för budget

året 1982/83. 

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yr

kesinspektionens verksamhet 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverket. 

Enligt lag (1971: 282) om arbetarskyddsavgift skall fr. o. m. 1972-01-01 

arbetsgivaravgift erläggas som bidrag till arbetarskydd. Arbetsgivare är 

den som enligt lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring skall erlägga 

avgift till obligatorisk arbetsskadeförsäkring med undantag av staten. Av

gift skall årligen erläggas med belopp som motsvarar en tiondels procent av 

under året utgiven lönesumma. Fr. o. m. 1981 är procentsatsen höjd till 
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0, 155. Debitering ·och uppbörd av avgifterna sker enligt Jagen ( 1959: 552) 

ang. uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m. 

Fr. o. m. den I januari 1981 skall 16.5 procent utgöra bidrag till stats ver

kets kostnader för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verk

samhet och redovisas på denna inkomsttitel. Återstoden skall utgöra bi

drag till kostnader i övrigt för forskning, utbildning och upplysning om 

arbetarskydd och förs till arbetarskyddsfondcn. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 68.3 milj. kr. för bud

getåret 1981/82 och 71,8 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och 

yrkesinspektionens verksamhet beräknas till 68 300 000 kr. för budgetåret 

1981/82 och 71800000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1300 Skatt på egendom 

Under huvudgruppen 1300 Skatt på egendom redovisas alla skatter på 

användningen och/eller ägandet av egendom och förmögenhet. Likaså 

inkluderas skatt på förbättringar. utvidgningar etc. av egendom. Här redo

visas även skatt på gåvor och skatt på arv. Skatt på avkastningen av 

förmögenhet och fastigheter redovisas emellertid under 1100 Skatt på 

inkomst, realisationsvinst och rörelse. 

1311 Skogsvårdsavgifter 

Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas för jordbruksfas

tighet, som vid fastighetstaxering åsatts särskilda värden för skogsmark 

och växande skog (SFS 1946: 324 med senaste ändring 1981: 343). Genom 

riksdagsbeslut i maj 1981 har avgiften höjts från 3 promille till 6 promille 

med verkan fr. o. m. den I juli 1981. Skogsvårdsavgiften används huvud

sakligen för sådana ändamål som är till nytta för skogsbruket. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

19.2 
18,I 

1978/79 

18.1 
17,9 

1979/80 

18,I 
16.4 

1980/81 

18.1 
16.2 

1981/82 

55.2 

I skrivelse till RRV den 14 oktober 1981 har skogsstyrelsen beräknat en 

underlagssumma, 1980 års nivå. till 18400 milj. kr. Denna ligger till grund 

för inkomsterna budgetåret 1981/82. vilka beräknas till 55,2 milj. kr. 

Enligt skogsstyrclsens beräkningar kommer 1981 års fastighetstaxering 

att medföra en ökning av underlagssumman till ca 58 miljarder kronor. 

Genom höjningen av avgiften till 6 promille innebär detta inkomster på ca 

348 milj. kr. budgetåret 1982/83. 
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RRV har med ledning av ett preliminärt taxeringsutfall för 1981 års 

taxering beräknat inkomsterna på titeln till 54900000 kr. för budgetåret 

1981/82 och ansluter sig till skogsstyrelsens beräkning på 348000000 kr. 

för budgetåret 1982/83. 

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 

Taxeringen till förmögenhetsskatt anknyter i väsentliga hänseenden till 

inkomsttaxeringen. Förmögenheten fastställs varje år vid beskattnings

årets utgång. Fysiska personer är obegränsat skattskyldiga om de varit 

bosatta här i riket vid beskattningsårets utgång. Personer som inte varit 

bosatta i riket vid beskattningsårets utgång är skattskyldiga endast för här i 

riket nedlagd förmögenhet. Reglerna om förmögenhctsbeskattning för i 

utlandet bosatta personer gäller inte enbart fysiska personer utan även 

utländska juridiska personer. 

Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1982 års taxering. Skattesatsen är l 'O'c för förmögenheter mellan 

400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgf1r till 2,5t;f för 

förmögenheter överstigande I 800000 kr. Den beskattningsbara förmögen

heten beräknas för föräldrar och barn under 18 år gemensamt. förutsatt att 

barnen bor hos föräldrarna (SFS 1981: 635). 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln fysiska personers 

skatt på inkomst. relasationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år är klar. För budgetåret 1981 /82 utgör 

således inkomsten under titeln den förmögenhetsskatt som debiterades år 

1980. Förändringen i skatteskalan påverkar diirför inte titeln förriin budget

året 1982/83. 

Enligt den preliminära debiteringsstatistik som nu föreligger kommer 

omföringen till titeln bli ca 702 milj. kr. budgetåret 1981/82. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln fysiska personers förmögenhets

skatt till 702000000 kr. för budgetäret 1981/82 och 926000000 kr. för 

budgetåret 1982/83. 

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

För juridiska personer exkl. aktiebolag. de nesta ekonomiska föreningar 

och utländska juridiska personer inträder skattskyldighet vide~ förmögen

het av 25 000 kr. Skatten är proportionell och utgår med 1.5 °luo för över

skjutande belopp. 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln juridiska personers 

skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år är klar. För budgetåret 1981/82 utgör 
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inkomsten på titeln den förmögenhetsskatt som debiterades inkomståret 

1980. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln juridiska personers förmögenhets

skatt till 15 000000 kr. för budgetåret 1981182 och 15 000 000 kr. för budget

året 1982/83. 

1331 Arvsskatt 

Arvsskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente förvär

var egendom. Befriade från skyldighet att erlägga arvsskatt är staten och 

vissa stiftelser. Uppbörden av arvsskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna av arvsskatt under de senas

te budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

378.2 

1978/79 

401.6 

1979/80 

446.2 

1980/81 

440.0 
466.9 

1981/82 

475.0 

I beräkningen av inkomsterna av arvsskatt har hänsyn ej kunnat tas till 

de förmögenhetsförändringar som skett till följd av 1981 års allmänna 

fastighetstaxering. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt till 475000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 5!0000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1332 Gåvoskatt 

Gåvoskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente eller 

genom gåva förvärvar egendom ISFS 1941: 416 med senaste ändring 

1979: 614). Befriade från skyldighet att erlägga gåvoskatt är staten och 

vissa stiftelser. Dessutom är bl. a. kyrka. landsting. kommuner och hus

hållningssällskap befriade från att erlägga gåvoskatt. Uppbörden av gåvo

skatt ombesö1js av länsstyrelserna. 

De beräknade inkomsterna av gåvoskatt under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 50.0 70.0 
Influten 
gåvoskatt ca 45.3 45.2 48,0 51.4 

Med hänsyn till inflationen räknar RRV med en ökning av inkomsterna 

på titeln i enlighet med prognosen för prisutvecklingen. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln gåvoskatt till 70000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 70 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1341 Stämpelskatt 

Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom och tomträtt, inteckning 

för fordran, förvärv av registreringspliktigt fartyg, emission av aktier. 

obligationer och vissa andra svenska värdepapper, insatser i svenska kom

manditbolag, vissa transaktioner med utländska värdepapper samt vid 

lotterier !SFS 1964: 308 med senaste ändring 1980: 963). Inom det skatte

pliktiga området utgår stämpelskatt med vissa undantag (bl. a. för staten). 

Enligt stämpelkungörelsen skall influtna stämpelmedel levereras in till 

riksskatteverket och domstolsverket, som är uppbördsmyndigheter. Cen

tralnämnden för fastighetsdata svarar för uppbörd av stämpelskatt hos 

myndigheter som är anslutna till fastighetsdatasystcmct. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt fram

går av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977i78 

670.0 
586.6 

1978/79 

639.0 
724.1 

1979/80 

1380.0 
1221.l 

1980/81 

1545,0 
I 221.3 

1981/82 

1400.0 

Stämpelskatten i inskrivningsiirenden iir proportionell mot taxerings

värde/köpeskilling resp. inteckningsbclopp (stämpelskattelagen 7--11 **>· 
Stämpelskatten höjdes senast 1980-07-01. Respektive myndighet har räk

nat med oförändrade skattesatser. Skattesatsen för inskrivning av lagfart 

och tomträtt höjdes då med 50%, från I% till 1.5 % av taxeringsvärde/ 

köpeskilling, medan skattesatsen för inteckning höjdes med 150 %, från 

0,4 % till I% av inteckningsbcloppet. 

Domstolsvcrket har beräknat uppbörden på titeln till I 030 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 och till 1088,8 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Verket 

har förutsatt en prisstegring på ca F+ för budgetåret 1981/82 och en årlig 

pris stegring på umlerlagssumman om 10 c,;;, för budgetåren 1982/83 och 

1983/84. 

Riksskatteverket har beräknat inkomsterna av stämpelskatt till 86 milj. 

kr. för budgetåret 1981/82 och till 90 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Centralnämnden för fastighetsdata har beräknat inkomsterna till 230 

milj. kr. för budgetåret 1981/82 och till 295 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Nämden har beaktat effekten av fastighetsdatasystemets planerade ut

byggnad. 

RRV ansluter sig till domstolsverkets, riksskatteverkets och central

nämndens för fastighetsdata beräkningar. Inkomsterna på titeln stämpel

skatt beräknas till 1346000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 1473800000 

kr. för budgetåret 1982/83. 
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1400 Skatt på varor och tjänster 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter som beräknas 

på produktion, försäljning. varuhantering. tillhandahållande av tjänster 

och tillåtelse att använda vissa varor. Försäljningsskatter. skatter på en

skilda produkter och tjänster samt fordonsskatten skall redovisas under 

denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknan

de sammanslutningar där staten har monopol på försäljningen av produk

tionen redovisas under skatt på varor och tjänster. Även import- och 

exportavgifter skall redovisas som en skatt på varor och tjänster. 

1411 Mervärdeskatt 

Fr.o.m. den 16 november 1981 utgår mervärdeskatt med 17,7% av 

beskattningsvärdet för de flesta skattepliktiga varor och tjänster !SFS 

1981: 9921. Tidigare var mervärdeskatten 19.0 % av bcskattningsvärdet. 

Beskattningsvärdet är lika med varans värde med tillägg av tull, annan 

statlig avgift eller skatt inkl. mervärdcskatt. Skattesatsen 17,7 % motsva

ras av 21.51 % av beskattningsvärdet exkl. mervärdeskatt. 

Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter 

skattepliktig vara. eller tjänst eller importerar mervärdcskattepliktig vara. 

Mervärdeskatt utgår inte vid export. men skattskyldighet föreligger likväl 

för exportörer i syfte att undanröja en skattebelastning på exporterade 

varor och tjänster. 

Länsstyrelse är beskattningsmyndighet vid försäljning eller annan om

sättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyndighet. Den 

som är skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen i resp. län. Den 

till tullverket erlagda mervärdeskatten är avdragsgill vid den skattskyldi

ges redovisning till länsstyrelsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

27 750,0 
26 584.0 

1978179 

29900.0 
29035.9 

1979/80 

32600.0 
31 702.9 

1980/81 

37800.0 
37 305.0 

1981/82 

42700,0 

De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmånadersperioder och 

ingående komponenter för budgetåret 1980/81 framgår av tabell 24. 

Generaltullstyrelsen har beräknat mervärdeskatt på importerade varor. 

Som nämns under titeln tullmedel beräknar generaltullstyrelsen importvär

det under budgetåret 1981/82 till 153000 milj. kr. och till 190000 milj. kr. 

under budgetåret 1982/83. 
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Tabell 24. Mervärdeskatt budgetåret 1980/81 (milj. kr.) 

Uppbörds- Tullverket Länsstyrelserna Summa 
månad Inbetald Återbetald 

skatt skatt 

Juli-aug. 4011 5 317 2 975 6353 
Sept.-okt. 4406 4986 4660 4 732 
Nov.-dec. 5 529 5 814 4294 7 049 
J;m.-febr. 4295 6570 5186 5679 
Mars-april 5906 6413 4 719 7600 
Maj-juni 5100 6384 5 592 5 892 

Summa 29247 35484 27426 37 305 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 29 oktober 1981 till RRV fram

hållit följande: 

Mervärdeskatt erläggs till tullverket vid import av skattepliktiga varor. 
Fr. o. m. 1980-09-08 utgår skatten med 19 % av beskattningsvärdct. För 
monteringsfärdiga hus utgår dock skatten med 11,4 % av beskattningsvär
dct. Importen av sådana hus är emellertid inte så omfattande att den 
nämnvärt påverkar uppbördskalkylen. 

Vid införsel utgörs bcskattningsvärdet av varans tullvärde (cif-värde) 
med tillägg av tull och annan skatt eller avgift som tas ut vid importtillfäl
let, inklusive mervärdcskatt. Skattesatsen 19% motsvarar 23,46% när 
skatten beräknas på varuvärdet inklusive tull m. m. före pålägg av mcrvär
deskatt. Före 1980-09-08 var motsvarande procenttal 17. I respektive 
20.63. 

Under hösten 1981 har regeringen framlagt förslag om en sänkning av 
mervärdeskatten. Såvitt styrelsen f. n. kan bedöma torde en eventuell 
sänkning av mervärdeskatten i dagens prisläge och vid nuvarande import
volym innebära ett inkomstbortfall vid import av ca 1 350 Mkr per budgetår 
för varje helt procenttal varmed skatten sänks. 

I det följande lämnas en redovisning för beräkningen av uppbörden av 
mervärdeskatt för budgetåret 1981 /82. 

1979180 1980/lH 1981/82 
Utfall Utfall Prognos 

Import värde 136840 139690 153 000 
därav icke skattepliktiga varor 

värde -18600 -14400 -19800 
andel av importvärdet 13,6%· 10.Ff. 12,91/c 

Bruttouppbörd av tull, varuskatt m. m. + 1986 + 2 24() + 2400 
lmportvärdekorrigering (se nedan) - 1600 210 - 2000 
Beräknat beskattningsvärde före pålägg 
av mervärdeskatt 118626 127 326 133 600 
Mervärdeskatt. beräknad efter 20.63 
resp. 23,46% 24473 28970 31300 
Verklig och beräknad differens (intlu-
ten/beräknad nettouppbörd minus upp-
börd beräknad efter 20,63 resp. 23.46%) 300 + 277 
Mervärdeskatt, inl1uten resp. beräknad 
nettouppbörd 24173 29247 31300 
D.:n influtna resp. beräknade nettoupp-
börden motsvarar av importviirdct 17.7 'T 20.9% 20.5 q, 
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lmportvärdekorrigeringen i tabellen ovan är gjord med hänsyn till att 
98-99 % av uppbörden inflyter ca två månader efter införseltillfället. 

Styrelsen räknar med att nettouppbörden av mervärdcskatt enligt gällan
de skattesats skall uppgå till 31 300 Mkr budgetåret 1981/82. vilket motsva
rar 20.5 % av det beräknade importvärdet. Med utgångspunkt från de 
beräknade importvärdena för budgetåren 1982/83 och 1983/84 har uppbör
den av mervärdeskatt för dessa budgetår beräknats till respektive 38 000 
och 45 000 Mkr. 

Eftersom de restituerade beloppen av mervärdeskatt är synnerligen små 
i förhållande till uppbörden har styrelsen ansett sig kunna bortse därifrån 
vid beräkningen av uppbördens storlek. 

Som nämns under titeln tullmedel räknar RRV med en annan öknings

takt i importvärdet än vad tullverket har gjort i sina beräkningar. RRV 

räknar med en ökning i importvärdet för åren 1981. 1982 och 1983 på 2.8 % . 

18,7% resp. 13%. Vidare har tullverket i sina beräkningar utgått från en 

oförändrad skattesats. Till följd av de förändrade importprognoserna och 

en sänkt skattesats har RRV räknat ned tullverkets uppbörd. RRV beräk

nar tullverkets uppbörd till 30 miljarder kr. för budgetåret 1981/82 och till 

33,9 miljarder kr. för budgetåret 1982/83. 

Länsstyrelsernas uppbörd av mervärdeskatt består av inhetald skatt, 

dvs. den utgående skatten överstiger den ingående. Dessutom redovisar 

länsstyrelserna återbetald skatt. dvs. den ingående skatten överstiger den 

utgående. Till grund för beräkningen av länsstyrelsernas uppbörd ligger en 

prognos för den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen beräk

nas öka med 11 % från år 1980 till år 1981. Mellan åren 1981 och 1982 

beräknas ökningen till 6% och mellan åren 1982 och 1983 till 8'JC>. 

Inbetald skatt uppgår till 12914 milj. kr. under perioden juli-oktober 

1981. Återbetald skatt uppgår till 6 482 milj. kr. under tiden juli-september 

1981. Inbetald skatt beräknas uppgå till 39 I 00 milj. kr. och återbetald skatt 

till 30900 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Den totala uppbörden av 

mervärdeskatt under hudgctärct 1981/82 framgår av tabell 25. Redovis

ningsperioderna för länsstyrelsernas uppbörd omfattar vanligen två kalen

dermånader. 

Tahell 25. Mervärdeskatt budgetåret 1981/82 (milj. kr.) 

Uppbörds- Tullverket Länsstyrelserna 
månad Inbetald Återbetald Summa 

skatt skatt 
,. 

Juli-aug. 4144 1 6719 1 3 778 1 7085 
Sept.-okt. 4 782 1 6195 1 6063 4914 
Nov.-dec. 6074 6598 4589 8083 
Jan.-febr. 4 745 6839 5 617 5967 
Mars-april 5200 6518 4984 6 734 
Maj-juni 5055 6231 5869 5417 

Summa 30000 39100 30900 311200 

I Utfall. 
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I beräkningarna har hänsyn tagits till sänkningen av mervärdeskatten 

den 16 november 1981. Till följd av den beräknas inkomsterna minska med 

drygt 3 miljarder kr. räknat per helår. För budgetåret 1981/82 har inkoms

terna räknats ned med 1,5 miljarder kr. Regeringen har i proposition om 

vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. ( 1981/82: 30) föreslagit att ett 

särskilt investeringsavdrag vid redovisning av mcrvärdeskatt införs. Det 

nya avdraget skall ersätta det gällande särskilda investeringsavdraget för 

inventarieanskaffning <SFS 1980: 953) som yrkas vid inkomsttaxeringen. 

Det särskilda investeringsavdraget vid redovisning av mervärdeskatt be

räknas till 10% av anskaffningsvärdet. minskat med mervärdeskatt, av 

inventarierna. Avdraget redovisas som ingående mervärdes katt i deklara

tion av mervärdeskatt till länsstyrelserna. Det nya investeringsavdraget 

föreslås gälla under tiden den I oktober 1981-den 31 december 1982. 

Riksdagen har senare beslutat att avdraget skall gälla under tiden den I 

januari-den 31december1982 <SFS 1981: !099). Räknat per helår beräk

nas avdraget vid redovisning av mervärdeskatt minska inkomsterna med 

1,5 miljarder kr. (se sid 22). För budgetåret 1981/82 har inkomsterna 

räknats ned med 0,5 miljarder kr. och för budgetåret 1982/83 med I miljard 

kr. 
Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdeskatt under budgetåret 

1981/82 beräknas uppgå till 8200 milj. kr. Tullverkets uppbörd har korri

gerats till 30000 milj. kr. Totalt beräknas uppbörden av mervärdeskatt 

under budgetåret 1981182 uppgå till 38 200 milj. kr. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd under budgetåret 1982/83 beräknas upp

gå till 6600 milj. kr. RRV har beräknat tullverkets uppbörd till .B 900 milj. 

kr. Totalt beräknas således mervärdeskatten under budgetåret 1982/83 

uppgå till 40500 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt till 38 200 000 000 kr. 

för budgetåret 1981 /82 och 40 500 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1421 Bensinskatt 

Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorbränslen. som 

innehåller minst 70 viktprocent_. bensin, för vissa alkoholer och ctrar av 

alkohol och blandningar av dessa avsedda för användning till motordrift 

(motoralkoholer samt för gasol som använts till drift av motorfordon SFS 

1961: 372). Inkomsterna redovisas av riksskatteverket och tullverket. Den 

som inom landet tillverkar bensin, motoralkohol eller gasol är skyldig att 

vara registrerad hos riksskatteverket. Likaså kan den som i större omfatt

ning återförsäljer eller förbrukar sådana varor eller håller sådana varor i 

lager registreras hos riksskattcvcrket. Skatt på varor som införs till landet 

av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket redovisas av 

tullverket. 
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Bensinskatten är I krona 13 öre per liter bensin (SFS 1980: 678), 39 öre 

per liter för motoralkohol (SFS 1980: 1084) och 29 öre per liter för gasol 

<SFS 1981:430). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning <milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

2000.0 
2 085.6 

1978/79 

3290.0 
3222.9 

1979/80 

3 400.0 
3 569.1 

1980/81 

4 650.0 
4 774.0 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

1981/82 

5 253.0 

Inkomsten av bensinskatt under budgetåret 1980/81 uppgick till 4 777 .8 
milj. kr. och påverkades av att bensinskatten den 1 oktober 1980 höjdes 
med 20 öre till 113 öre per liter. Det är i stort sett samma kvantitet bensin 
som beläggs med bensinskatt som med allmän energiskatt. Energiskatten 
på bensin har varit oförändrat 34 öre per liter sedan den I juli 1975. 

Genom en lagändring den I juli 1981 utvidgades begreppet motoralko
holer i bensinskattelagen. Etrar av metanol och etanol beskattas nu som 
motoralkoholer efter den lägre skattesatsen 73 öre per liter. Bensin inne
håller ibland tillsatser av sådana etrar. Under budgetåret 1981/82 antas 
dessa tillsatser minska skatteintäkterna med ca 25 milj. kr. och för de 
följande budgetåren med ca 50 milj. kr. 

Inkomsten av bensinskatten beräknas med utgångspunkt från inkomsten 
(I 545 milj. kr.) av energiskatt på bensin. 

För budgetåret 1981/82 beräknas inkomsten till (I 545 x 113/34-25 =) 

5110 milj. kr. 
Inkomsten under budgetåret 1982/83 beräknas till ( 1 530x 113/34-50 =) 

5035 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

bensinskatt beräknas till 5110000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

5 035 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1422 Särskilda varuskatter 

Särskild varuskatt utgår på vissa varor (SFS 1941 :251 ). Skatten är 50 % 

av priset vid försäljning till detaljhandeln på kemisk-tekniska preparat som 

puder. nagellack. parfymer. hårvatten etc. På choklad- och konfektyrvaror 

är skatten 5 kr. per kilogram (SFS 1980:682). 

Utjämningsskatten upphörde fr. o. m. den I juli 1981 (SFS 1981 :636). På 

starköl utgick utjämningsskatt med 8 öre per liter. För vissa choklad- och 

konfektyrvaror, wafers och biscuits, var skatten I: 10 kr. per kilogram. 

Fr. o. m. den I mars 1973 utgår avgift på vissa dryckesförpackningar 

(SFS 1973:37). Avgiften är 10 öre för varje förpackning om volymen 

överstiger 0,2 men inte 3 liter. 

De särskilda varuskatterna redovisas huvudsakligen av riksskattever-
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ket. Tullverket redovisar skatt på varor som importeras av annan än den 

som är registrerad hos riksskatteverkct som importör. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 465.5 489,6 521.0 551.0 715.0 
Redovisat 473, I 503,9 549.3 661.2 
Därav 

Skatt på choklad och 
konfektyrvaror 245,9 257.7 287.5 383.5 
Skatt på tekniska ore-
parat 126,5 139.5 153.0 170.3 
Avgift på viss<1 dryckes-
förpackningar 77.3 64,6 54.2 53,9 
Särskild varuskatt på 
importerade varor 22.8 43.0 53.6 53.9 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

a) S är sk i Id varuskatt och utjämnings skatt p a c ho k I ad
o c h konfektyrvaror 

Under budgetåret 1980/81 inflöt 383.5 milj. kr. jämfört med 287.5 milj. 
kr. under budgetåret 1979/80. Utjämningsskatten upphörde fr. o. m. den I 
juli 1981. Uppgifterna innefattar därför. med undantag för de första måna
derna. i fortsättningen endas( den särskilda varuskatten. 

Den särskilda varuskatten på choklad- och konfektyrvaror höjdes 
fr.o. m. den I oktober 1980 från 2 kr. 20 öre till 5 kr. per kg skattepliktig 
vara. Under tiden juli-september 1981 har skatten betalats för 13.4 milj. 
kg jämfört med 16 milj. kg motsvarande tid 1980. F{irsäljningen av skatte
pliktiga varor har således minskat med 16Sf. under den perioden. 

Den särskilda varuskatten redovisades under föregående budgetår för ca 
74.5 milj. kg. RSV räknar med en minskning av försäljningen med 15 % 
under innevarande budgetår och beräknar att skatten kommer att betalas 
för 63.3 milj. kg eller att 316,5 milj. kr. kommer att inflyta. Influten 
utjämningsskatt under årets första månader har uppgått till ca 17 milj. kr. 
Sammanlagt beräknas därför inflyta 333.5 milj. kr. eller avrundat 335 milj. 
kr. 

Under de följande budgetåren beräknas försäljningen stabiliseras vid 65 
milj. kg per år. 

Skatteintäkten kan därför beräknas till (65'x5 =) 325 milj. kr. för bud
getåret 1982/83. 

b) Särskild varuskatt på tekniska preparat 
Under budgetåret 1980/81 inflöt 170.3 milj. kr. jämfört med 153 .0 milj. 

kr. under budgetåret 1979/80. Under tiden juli-september 1981 inllöt 36.9 
milj. kr. jämfört med 34,5 milj. kr. under motsvarande tid 1980. Inkomsten 
har alltså ökat med 7.0%. 

RSV räknar med en årlig värdemässig konsumtionsökning på 8 %. In
komsten beräknas till 185 milj. kr. för innevarande budgetår och till 200 
respektive 215 milj. kr. för de båda följande budgetåren. 
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c) Avgift på dryckesförpackningar 
Under budgetåret 1980/81 inflöt 53,9 milj. kr. jämfört med 54,2 milj. kr. 

under budgetåret 1979/80. 
Den influtna avgiften för juli-september 1981 har minskat med 16,7% 

jämfört med samma period föregående år. 
RSY räknar med att försäljningen av avgiftspliktiga dryckesförpackning

ar stabiliseras något under nuvarande nivå och beräknar inkomsten till 50 
milj. kr. för innevarande budgetår och till samma belopp för vartdera av de 
två följande budgetåren. 

Enligt ovanstående (a-c) beräknar RSV inkomsten av särskilda varu
skatter för budgetåret 1981/82 till (335+185+50=) 570 milj. kr. och för 
budgetåret 1982/83 till (325+200+50=) 575 milj. kr. 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRY framfört följande: 

Fr. o. m. 1981-07-01 har lagen om utjämningsskatt upphävts. För budget
året 1981 /82 innebär detta ett inkomst bortfall av ca 10 Mkr. Uppbörden av 
dryckesförpackningsavgift beräknas minska med 6 Mkr. För kommande 
budgetår förutses med hänsyn till stigande import en mindre ökning av de 
särskilda varuskatterna. 

Generaltullstyrelsen beräknar sin nettouppbörd av särskilda varuskatter 

till 38 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och till 40 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. 

RRY ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln särskilda varuskatter beräknas till 

608 000 000 kr. för budgetåret 1981182 och 615 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

1423 Försäljningsskatt på motorfordon 

Försäljningsskatt på motorfordon (SFS 1978:69) utgår när skattepliktigt 

fordon av yrkesmässig tillverkare eller registrerad importör levereras till 

köpare eller tas ut från rörelse utan samband med försäljning. För skatte

pliktigt fordon som förts in till Sverige av annan än registrerad importör 

utgår försäljningsskatt när fordonet förs in i riket. Skattepliktiga fordon är 

personbilar. bussar med en totalvikt av högst 3 000 kg. lastbilar med 

skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3 000 kg, samt motorcyklar. 

För personbilar. bussar och lastbilar utgår försäljningsskatt med 2 kr. 

m:h 30 öre per kg tjänstevikt. För varje fullt femtiotal kilogram tjiinstevikt 

över I 600 kg utgår ytterligare skatt med 290 kr. För motorcyklar utgår 

skatten med 420 kr. om tjänstevikten inte överstiger 75 kg, med 550 kr. om 

tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kg, med 840 kr. om tjänste

vikten är högre än 160 kg men inte överstiger 210 kg och i annat fall med 

1400 kr. 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och gcncraltullsty

relsen. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

783,0 
550.4 

1978179 

6!0,0 
575.8 

1979/80 

640.0 
599,3 

1980/81 

608,0 
522,2 

1981/82 

548.0 

I skrivelse till RRV beräknar riksskatteverket inkomsterna på titeln till 

515 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och till 540 milj. kr. för budgetåret 1982/ 
83. Generaltullstyrelsen beräknar inkomsterna till 8 milj. kr. för vart och 

ett av budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Riksskatteverket uppskattar antalet nyregistrerade personbilar till 

195 000 för budgetåret 1981 /82 och till 205 000 för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelscns beräk

ningar. Inkomsterna på titeln försäljningsskatt på motorfordon beräknas 

till 523 000 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 548 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

1424 Tobaksskatt 

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961: 394). Skatt utgår enligt 

följande sammanställning. 

Vamslag 

Cigarrer och Cigariller 
grupp I ............................ . 
grupp Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

grupp lll .......................... . 

gmpp IV .......................... . 
Cigarretter 
grupp I ............................ . 
grupp Il ........................... . 

Vikt för 
1 st. 
gram 

t.o.m.1.7 
över 1.7 
t. o. m. 3,0 
över 3.0 
t. o. m. 5,0 
över 5.0 

t. o. m. 0.85 
över 0.85 
t.o. m. 1.20 

grupp 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . över 1,20 
t.o.m. 1.55 

grupp IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . över 1,55 
t. o. m. 1.90 

grupp V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . över 1.90 
Röktobak ........................... . 
Tuggtobak ........................... . 
Snus ................................ . 

Belopp för 
I st. I kg 
iire kr. 

13.5 

18.0 

21.5 
30,0 

23 

28 

33 

38 
42 

80 
27 
13 

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för vaije 

påbörjad längd av 100 mm av ett blad eller en hylsa för framställning av en 

cigarrett. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.J. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

2 630.5 
2451.0 

1978/79 

2 500.2 
2567,6 

1979/80 

2 500,0 
2 826,0 

1980/81 

2 970,0 
2999.1 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Svenska Tobaks AB svarar för 99,5 % av tobaksskatten. 

1981/82 

3 250,0 

En jämförelse mellan skatteintäkterna för januari-juni 1980 och janua
ri-juni 1981 visar på en minskning med ca 2%. 

Under juli-september 1981 har influtit 770,2 milj. kr. 
Konsumtionen under återstoden av budgetåret 1981/82 beräknas minska 

med 3 % jämfört med motsvarande period föregående budgetår. Marknads
andelarna mellan de olika produkterna antas kvarstå oförändrade. 

För budgetåret 1981/82 beräknas inkomsten till (770+ 2 195= J 2 965 milj. 
kr. 

RSV beräknar att konsumtionen kommer att minska med 2 % under de 
därpå följande budgetåren. För budgetåret 1982/83 beräknas inkomsten till 
2905 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

tobaks skatt beräknas till 2 965 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och 

2 905 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1425 Skatt på spritdrycker 

För spritdrycker utgår skatt dels med en grundavgift för liter, dels med 

en procentavgift (SFS 1977: 306). Grundavgiften är 94 öre per liter och 

volymprocent alkohol. Procentavgiften motsvarar 50% av dctaljhan

delspriset exkl. mervärdeskatt. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

4000.0 
3 441.8 

1978179 

3 900.0 
3965.0 

1979/80 

4100.0 
4265.6 

1980/81 

5 000.0 
4457,2 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

1981/82 

4 810.0 

Under budgetåret I 980/81 inflöt skatt på spritdrycker med 4 457 ,2 milj. 
kr. jämfört med 4265.6 milj. kr. under budgetåret 1979/80. En höjning av 
grundavgiften genomfördes i slutet av augusti 1980. 

Med ledning av uppgifter från Vin- & Spritcentralcn beräknas 2 240 milj. 
kr. inflyta under tidt:n juli-december 1981. För återstoden av budgetåret 
räknar RSV med en minskning av konsumtionen med 4% jämfört med 
motsvarande tid föregående år. Inkomsten för januari-juni 1982 beräknas 
till 2 230 milj. kr. 
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RSV beräknar att konsumtionen för budgetåret 1982/83 minskar med 3 % 
jämfört med budgetåret 1981/82 samt att konsumtionen därefter stabili
seras på denna lägre nivå. 

Inkomsten av skatten på spritdrycker beräknas under budgetåret 1981/ 
82 uppgå till 4470 milj. kr. och under budgetåret 1982/83 till 4335 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på spritdrycker beräknas till 4470000000 kr. för budgetåret 1981/82 

och 4 335 000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1426 Skatt på vin 

För vin utgår skatt dels med en grundavgift för liter, dels med en procent

avgift (SFS 1977: 306). Gnindavgiften är 12 kr. per liter för vin med en 

alkoholhalt överstigande 15 volymprocent (starkvin) samt för annat vin 

()ätt vin) 3: 70 kr. per liter. Procentavgiften motsvarar 36 % av detaljhan

delspriset exkl. mervärdeskatt. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

680.0 
709.8 

1978179 

720.0 
786.8 

1979/80 

870,0 
872.2 

1980/81 

950.0 
992.1 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

1981/82 

I 100.0 

Under budgetåret 1980/81 inflöt skatt på vin med 992.1 milj. kr. jämfört 
med 872,2 milj. kr. under budgetåret 1979/80. En höjning av grundavgifter
na genomfördes i slutet av augusti 1980. 

Försäljningen av vin utgörs till 89 % av lätt vin. 
Med ledning av uppgifter från Vin- & Spritcentralen beräknas 417 milj. 

kr. inflyta under tiden juli-november 1981. Inkomsten för december 
1981-juni 1982 beräknas till 759 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 räknar RSV med 2 % ökning av konsumtionen av 
Hittvin medan konsumtionen av starkvin beräknas minska med 15-201/"f. 
Skatteintäkten beräknas bli oförändrad jämfört med 1981 /82. Konsum
tionen beräknas därefter stabiliseras. 

Inkomsten av skatten på vin beräknas under budgetåret 1981/82 uppgå 
till 1175 milj. kr. och under budgetåret 1982/83 till 1175 milj. kr. 

RR V ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på vin beräknas till 1 175 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och 

1 175 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1427 Skatt på malt- och läskedrycker 

Skatt på malt- och läskedrycker (SFS 1977: 306) utgår enligt följande 

sammanställning. 

Dryck 

Lättöl 
Öl 
Starköl 
Kolsyrade läskedrycker 
Övriga läskedrycker 

Viktprocent alkohol 
över högst 

1.8 
2,8 

1,8 
2.8 

Skatt per liter 
kr. 

0:52 
I: 85 
5:25 
0:60 
0:37 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 767,0 802,0 786.0 963.0 I 076,0 
Redovisat 759,8 804,I 881.7 I 013.1 
Därav 

Maltdrycker 595,0 620.0 681.7 824,0 
Läskedrycker 164.8 184,I 200.0 189.1 

I skrivelse till RRV den 27 oktober 1981 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Under budgetåret 1980/81 inflöt skatt på malt- och läskedrycker inklusi
ve utjämningsskatt på starköl med 969.7 milj. kr. mot 857.1 milj. kr. under 
budgetåret 1979/80. Under tiden juli-september 1981 har 289.4 milj. kr. 
influtit. En höjning av skatten på öl och starköl genomfördes i slutet av 
augusti 1980. 

Utjämningskatten (8 öre per liter starköl) uppgick till 7 milj. kr. under 
budgetåret 1980/81. Lagen om utjämningsskatt upphörde att gälla fr. o. m. 
den I juli 1981 . 

RSV räknar för 1981/82 med oförändrad konsumtion jämfört med föregå
ende budgetår. Under innevarande budgetår beräknas därför inflyta 
(289+697=) avrundat 985 milj. kr. Även under de två därpå följande 
budgetåren räknar RSV med en i prin:::ip oförändrad konsumtion. RSV 
beräknar inkomsten av skatt på malt- och läskedrycker under budgetåret 
1981/82 till 985 milj. kr. och under budgetåret 1982/83 till 985 milj. kr. 

Generaltullstyrelsen beräknar uppbörden av skatt på importerade malt

och läskedrycker till 50 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 53 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrclsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på malt- och läskedrycker beräknas till 

I 035 000 000 kr. för budgetåret 1981/82 och I 038 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

6 Riksdagen 198//[12. I sam/. Nr 100. Bila11a 2.J 
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1428 Energiskatt 

Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol. för vissa bränslen 

som kol, koks, motorbrännolja och eldningsolja samt för elkraft. 

Med bensin avses sådan bensin och motoralkohol som är skattepliktig 

enligt lagen om bensinskatt. 

Inkomsterna redovisas av riksskatteverket samt av generaltullstyrelsen 

för skatt på bränslen som infört till riket av annan än den som är registrerad 

hos riksskatteverket. 

För år 1981 har regeringen beslutat om nedsättning av allmän energiskatt 

efter prövning i varje särskilt fall. Regeringen har medgett nedsättning av 

energiskatt på elkraft, eldningsolja och fasta bränslen för viss industriell 

tillverkning. 

Den 1 juli 198 l höjdes energiskatten på olja med 77 kr. per kubikmeter 

olja. 

De för bränslen nu gällande skattesatserna framgår av nedanstående 

sammanställning. 

Bensin 
Gasol 
Elektrisk kraft 

för industriell verksamhet för den del av för
tirukning som överstiger 40 000 kWh 
inom vissa kommuner i norra Sverige 

Stenkol 
Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter 
Brunkolsbriketler 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Tunna och tjocka oljor 

34 öre per liter 
53 öre per liter 
4 öre per kWh 

3 öre per kWh 
3 öre per kWh 

12 kr. per ton 
6 kr. per ton 
6 kr. per ton 

14. kr per ton 
6 kr. per ton 

207 kr. per m' 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 

Statsbudget 4116,0 4146,0 4300,0 5 599.0 
Redovisat 4020,2 4 186.1 4615,8 5 854.3 
Därav på 

Elektrisk kraft 1649,6 1764.0 1990.2 2495,6 
Bensin och gasol' 1 657.6 167"!..6 1645.2 1 584.3 
Andra bränslen 705.4 750.1 978,9 1 772.2 

1 Exklusive tullverkets uppbörd. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

1981/82 

7319.0 

Skattenedsättningen vid industriell tillverkning till 1,3 %· av saluvärdet 
antas gälla tills vidare. Skattenedsättningens storlek är svår att beräkna 
beroende på höjningen av energiskatten på olja. Numera får 20 kr. per m' 
av den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter räknas tillgodo som 
energiskatt vid fastställande av skattenedsättningen. Skattebortfallet antas 
uppgå till 550 milj. kr. per år. Jämfört med budgetåret 1980/81 minskar 
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inkomsten med 150 milj. kr. p. g. a. skattenedsättningen. Inkomstminsk
ningen antas fördelas lika på elkraft och olja. 

aJ Energiskatt på elkraft 
Energiskatten på elkraft är 4 öre per kWh. För den del av förbrukningen 

i industriell verksamhet som överstiger 40000 kWh per är är skatten dock 3 
öre per kWh. Inom vissa kommuner i norra Sverige är sedan den 1juli1981 
skattesatsen 3 öre per kWh för alla förbrukare. Detta beräknas medföra ett 
skatte bortfall på 50 milj. kr. per år. Elförbrukningen antas öka med 5 % 
under budgetåret 1981/82. 

För budgetåret 1980/81 inflöt 2 496 milj. kr. 
RSV beräknar inkomsten för energiskatten på elkraft för budgetåret 

1981/82 till (l,05x2496-75-50J=2496 milj. kr. 
För budgetåret 1982/83 antas förbrukningen öka med 4 %. Det innebär 

att inkomsten ökar till ( l.04x2 496!=2 596 milj. kr. 

bJ Energiskatt på bensin och gasol 
Den I juli 1981 skedde en omläggning av gasolbeskattningen. Ändringen 
innebar bl. a. att skattskyldigheten för gasol flyttades från ägare av gasol
drivna motorfordon till tillverkare, återförsäljare och förbrukare av gasol. 
Även om förbrukningen av gasol för motordrift kommer att öka under 
prognosperioden, torde skatteintäkten av gasol vara försumbar i detta 
sammanhang. 

Inkomsten av energiskatt på bensin och gasol under budgetåret 1980/81 
uppgick till 1 584 milj. kr. Under tiden juli-se.Ptember 1981 har influtit 399 
milj. kr. På grundval av statistik från Svenska Petroleuminstitutet över 
bensinförsäljningen juli-september 1981 kan skatteinkomsten under tiden 
oktober-december 1981 beräknas till 459 milj. kr. Inkomsten under juli
december 1981 blir således ca 858 milj. kr. 

Under tiden januari-juni 1981 inflöt 688 milj. kr. Enligt inhämtade 
upplysningar från representanter för bensinbolagen räknar man med att 
försäljningen av bensin under tiden oktober 1981-mars 1982 kommer att 
nå ungefär samma nivå som försäljningen oktober 1980-mars 1981. In
komsten för budgetåret 1981/82 beräknas då till (858+688=) ca 1545 milj. 
kr. 

Representanter för branschen förutspår en oförändrad eller något mins
kad förbrukning under kommande budgetår. RSV antar att förbrukningen 
minskar med 1 % om året under de följande budgetåren. RSV beräknar 
inkomsten för budgetåret 1982/83 till 1 530 milj. kr. 

c) Energiskatt på andra bränslen än bensin och gasol 
Inkomsten under budgetåret 1980/81 uppgick till 1772 milj. kr. 
Energiskatten på olja höjdes med 77 kr. till 207 kr. per m3 den 1 juli 1981. 

Som framgår av redogörelsen under "'Energiskatt" beräknas hälften av 
skattenedsättningen falla på bränslesidan, dvs. inkomsten minskar med 75 
milj. kr. per år. Förbrukningen antas minska med 3 % för budgetåret 1981/ 
82 och med 2% vardera för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Under tiden 
juli-september 1981 inflöt 424 milj. kr. Med hänsyn till skattehöjningen 
den 1 juli 1981, till konsumtionsminskningen och till skattenedsänkningen 
beräknas inkomsten med utgångspunkt från budgetåret 1980/81. Skatte
nedsättningen påverkar beräkningen under 3 kvartal. För budgetåret 1981/ 
82 beräknas inkomsten bli [424+(236x207/80+1270x207/130J 0.97-
3/4x75=]=424+<610+2022) 0.97-56=2921 milj. kr. För budgetåret 1982/ 
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83 beräknas inkomsten till 1424x207/130+(610+2022) 0.97-56] 0.98= 
3 109 milj. kr. 

Den sammanlagda energiskatten blir då för budgetåret 1981 /82 
2496+1545+ 2 921 =avrundat 6960 milj. kr. och för budgetåret 1982/83 
2 596+ I 530+ 3 I 09= 7235 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

energiskatt beräknas till 6960000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

7235 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle 

Lagen om svavelhaltigt bränsle (SFS 1976: 1054) trädde i kraft den 

oktober 1977. Då upphörde lagen om begränsning av svavelhalten i eld

ningsolja att gälla (SFS 1968: 551 l. För att motverka utsläpp i luften av 

svavelföreningar har regeringen meddelat föreskrifter för användningen av 

svavelhaltigt bränsle. Regeringen eller förvaltningsmyndighet som rege

ringen utser kan medge undantag från bestämmelse om den högsta mängd 

svavelföreningar som får släppas ut i luften. I dessa fall får en särskild 

avgift tas ut med belopp som fastställs av regeringen eller utsedd förvalt

ningsmyndighet. 

Statens naturvårds verk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden 

av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. Den särskil

da avgiften utgår enligt taxa som fastställs av statens naturvårdsverk efter 

samråd med RRV (SFS 1976: 1055). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

21.5 
4,R 

1978179 

4.0 
4.6 

1979/80 

0.2 
0.9 

1980/81 

1.5 
0.4 

1981182 

2.0 

I skrivelse till RRV den 5 oktober 1981 beräknar statens naturvårdsverk 

inkomsterna under titeln särskild avgift på svavelhaltigt bränsle till 1.5 

milj. kr. för budgetåret 1981/82 och till 1.5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till statens naturvårds verks beräkning. Inkomsterna på 

titeln särskild avgift på svavelhaltigt bränsle beräknas till 1500000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och I 500 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1431 Särskild beredskapsavgift för oljeprodukter 

Under budgetåret 1980/81 inflöt som särskild beredskapsavgift för olje

produkter 1472 milj. kr. Avgiften är 17 öre per liter bensin. För motor

brännolja, eldningsolja och bunkerolja höjdes avgiften den I juli 1981 med 

23 kr. per kubikmeter till 89 kr. per kubikmeter (SFS 1981: 572). Avgift 
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utgår ej för flyg- och reabensin. Avgiftsmedlen tillförs fyra särskilda fon

der. Av beredskapsavgiften för oljorna förs 8 kr. per kubikmeter till en 

oljcprospekteringsfond, 24 kr. till en oljeersättningsfond och 19 kr. till en 

energiforskningsfond. Resten av avgiftsmedlen tillförs en oljclagringsfond. 

Inkomsten av särskild beredskapsavgift för oljeprodukter har av riks

skatteverket beräknats till 2 270 milj. kr. för budgtåret 1981/82 och till 2 315 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV beräknar inkomsterna under titeln särskild beredskapsavgift för 

oljeprodukter till 1 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 1000 kr. för budget

året 1982/83, eftersom avgifterna skall fonderas. 

1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott 

Inkomsterna på titeln avser AB Vin- & Spritcentralens årsvinst efter 

avskrivningar, fonderingar och utdelning till aktieägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

30.0 
67,0 

1978/79 

35.0 
133.2 

1979/80 

1 IO.O 
115,9 

1980/81 

100,0 
114,7 

1981/82 

100.0 

Riksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen beriiknar 

bolagets vinstinleverans till statsverket till 150 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 och till 100 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott beräknas till 150000000 

kr. för budgetåret 1981/82 och 100000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott 

Detaljhandeln med spritdrycker. vin och starköl handhas av ett för hela 

riket gemensamt företag, Systembolaget AB. Inkomsterna på titeln avser 

bolagets årsvinst efter avskrivningar. fonderingar och utdelning till aktie

ägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pa titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

50.0 
53.5 

1978179 

50.0 
50.6 

1979/80 

50.0 
88.3 

1980/81 

60,0 
86.1 

1981/82 

70.0 
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Riksskatteverket har meddelat att Systembolaget AB beräknar bolagets 

vinstinleverans till stats verket till 73 milj. kr. för budgetåret 1981 /82 och till 

60 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

Systembolaget ABs inlevererade överskott beräknas till 73000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 60000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1451 Reseskatt 

Skatt på charterresor med flyg till utlandet utgår fr. o. m. den 1 maj 1978 

för passagerare som fyllt 12 år (SFS 1978: 144). Skatteplikten gäller även 

förs. k. IT-resor med reguljärt flyg. Skatten höjdes den 1 oktober 1980 från 

100 kr. till 150 kr. per passagerare (SFS 1980: 683). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.J. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

3.3 

1978/79 

95,0 
104.6 

1979/80 

110,ll 
111.7 

1980/RI 

123.0 
123.8 

1981/82 

129.0 

Riksskatteverket har i skrivelsen den 27 oktober 1981 anfört följande: 

Under budgetåret 1980/81 inflöt reseskatt med 123 ,8 milj. kr. 
Enligt luftfartsverket har charterresandet börjat öka igen. Man beräknar 

den årliga ökningen till ca 2 %. Ökningen förväntas hälla i sig de närmast 
följande budgetåren. Den I oktober 1980 höjdes reseskatten från 100 kr. till 
150 kr. 

Inkomsterna beräknas med ledning av hittills influten skatt och den 
antagna årliga ökningen på 2 '.-i. 

Inkomsten av rcseskatt för budgetåret 1981/82 beräknas till 156 milj. kr. 
och för budgetårec 1982/83 till 159 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

reseskatt beräknas till 156 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och 

159 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1452 Skatt på annonser och reklam 

Skatt utgår på annonser och reklam (SFS 1972: 2661. Skatten beräknas 

på underlaget cxkl. skatt. Den är 3 ve för annons i allmän nyhetstidning, 

annars 10% .. Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom 

landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan 

form än annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak. 

Beskattningsmyndighet för reklamskatt är riksskatteverket eller. i fråga 

om reklamskatt vid införsel. generaltullstyrelsen. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

207.0 
154.1 

1978/79 

169.0 
159,8 

1979/80 

186.0 
191,5 

1980/81 

223,0 
221,3 

1981/82 

249,0 

Riksskatteverkets inkomster av skatt på annonser och reklam uppgick 

budgetåret 1980/81 till 206.4 milj. kr. I skrivelse till RRV beräknar riksskat

teverket inkomsterna för budgetåret 1981/82 till 235 milj. kr. och till 270 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. Generaltullstyrelsen beräknar sin uppbörd 

av skatt på annonser och reklam till 14 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 

till 14 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets och gencraltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på annonser och reklam beräknas till 

249 000 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 284 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

1453 Totalisatormedel 

Varje anordnare av totalisatorspel vid galopp- och travtävlingar skall 

betala viss andel av de influtna totalisatormedlen till riksskattcverket. 

Andelen är f. n. 10% av totalisatoromsättningen. AB Trav och Galopp 

meddelar varje år tillstånd att anordna vadhållning med totalisator i sam

band med galopp och travtävlingar. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

hudgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr. l. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

137,0 
144.6 

1978/79 

175.0 
174.8 

1979/80 

195.0 
212.7 

1980/81 

266.0 
233.7 

1981/82 

260.0 

I skrivelse till RR V den 27 oktober 1981 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Under budgetåret 1980/81 inflöt 233,7 milj. kr. Intäkten under juli-sep
tember 1981 uppgick till 65 .I milj. kr. Motsvarande period 1980 inbetalades 
62,8 milj. kr. Ökningen utgör 3, 7 )f.. 

Enligt uppgift från AB Trav och Galopp beräknas ökningen av omsätt
ningen på banspelet bli 9,5 t/~ under år 1981 jämfört med år 1980. Motsva
rande siffror för V 65 uppskattas till 8.5 %. 

RSV bedömer att viss men dock svag ökning kommer att ske efter år 
1981. 

Med hänsyn härtill beräknar RSV intäkterna till 250 milj. kr. för budget
året 1981 /82 och 260 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 
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RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

totalisatormedel beräknas till 250000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

260000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1454 Skatt på spel 

Spelskatt (SFS 1972: 820) utgår på roulett- eller bingospel. som kräver 

tillstånd enligt lotteriförordningen. 

Skatten på roulettspel är en fast avgift för varje kalendermånad då 

skattskyldighet råder. För roulettspel utgår avgiften med 5 000 kr. för 

tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje vecka om spelet 

bedrivs i samband med restaurangrörelse som erhållit tillstånd att servera 

spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten efter kl. 01.00. Avgiften är 

3 500 kr. för annat tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje 

vecka och \ 500 kr. i annat fall. Skatt på bingospel utgår med S % av värdet 

av erlagda spelinsatser och entreavgifter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.J. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

110.0 
95.6 

1978/79 

63.0 
70,5 

1979/80 

60,0 
67.6 

1980/81 

74.0 
71.3 

1981/82 

79.0 

I skrivelse till RRV den 27 oktober 1981 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Uppbörden under budgetåret 1980/81 uppgick till 71,3 milj. kr. jämfört 
med 67 ,6 milj. kr. under budgetåret 1979/80. Av 1980/81 års uppbörd avsåg 
61.6 milj. kr. skatt på bingospcl och 9,7 milj. kr. skatt på roulettspel. 
Skatteinkomsten på bingospel har under tredje kvartalet 1981 ökat med 
knappt 5 % jämfört med motsvarande period 1980 och beräknas därför till 
65 milj. kr. under innevarande budgetår. 

På roulettsidan kan inkomsten även fortsättningsvis beräknas till 10 milj. 
kr. 

RSVs totala inkomster av skatt på spel beräknas för budgetåret 1981/82 
till 75 milj. kr. och för budgetåret 1982/83 till 78 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på spel beräknas till 75000000 kr. för budgetåret 1981182 och 

78 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1461 Fordonsskatt 

Fordonsskatt utgår för motorfordon, traktor. motorredskap eller släp

vagn <SFS 1973: 601 med senaste ändring 1980: 679). Skattepliktigt fordon 

är fordon som är eller bör vara registrerat och som inte är avställt. 
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Fordonsskatten utgår med ett grundbclopp och ett tilläggsbelopp för 

varje påbörjat 100-tal kilogram av skalkvikten över en mol grundbeloppel 

svarande skattevikt. Storleken på grund beloppet är för lastbilar och hussar 

beroende på drivmedelsslag och totalviktsintervall samt för lastbilar dess

utom antal hjulaxlar och om det finns anordning för påhängsvagn. För 

släpvagnar bestäms grundbeloppet av antal hjulaxlar, totalviktsintervall, 

om släpvagnen är påhängsvagn eller annan släpvagn samt om den dras av 

bensin- eller gasoldrivet fordon, kilometerskattepliktigt fordon eller trafik

traktor. 
Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt sker fr. o. m. år 1974 enligt ett 

rullande system. Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets 

registreringsnummer anger i vilken månad fordonsägaren skall betala skat

ten. Skatten omfattar ett år fr. o. m. följande månaden. För fordon med en 

årsskatt överstigande I 500 kr. delas skatten upp i tre lika delbetalningar. 

Varje månad utom juli är uppbördsmånad. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under budgetåren 

1980/81och1981/82 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1980/81 

2 287 .0 
2 295.8 

1981/82 

2 360,0 

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och 

totala fordonsskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagen. I 

tabell 26 visas resultaten för budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Tabell 26. Vägtrafikskatt budgetåren 19111 /82 och 1982/83 

Fordonsskatt 

Personbilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Bussar 
Traktorer 
Motorcyklar 

Summa 

1981/82 

Genomsnittlig 
års skatt 
per fordon, 
kr. 

507 
2496 

464 
3 530 

178 
99 

1982/83 

Total Genomsnittlig 
skatt. års skatt 
milj. kr. per fordon. 

kr. 

1501 509 
490 2450 
207 450 
44 3600 
54 178 

4 99 

2300 

Total 
skatt. 
milj. kr. 

1517 
491 
213 
45 
55 
4 

2325 

Tullverkets. länsstyrelsernas, riksskatteverkets och statens vägverks 

uppbörd kan beräknas till 60 milj. kr. för budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln fordonsskatt till 2 360 000 000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 2385000000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1462 Kilometerskatt 

Kilometerskatt utgår för personbil. lastbil eller buss. som drivs med 

annat drivmedel än besin eller gasol !SFS 1973: 601 med senaste ändring 

1980: 679). Dessutom utgår kilometerskatt för släpvagn med skattevikt 

över 3000 kilogram, som dras av kilometerskattepliktigt fordon. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometer och utgår med ett 

grundbclopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal kilogram över 

en mot grundbeloppet svarande skattevikt. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt omfat

tar fyra kalendermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning 

till uppbörden av fordonsskatt. 

Tullverket uppbär kilometerskatt för brännoljedriven lastbil och buss 

samt för vissa släpvagnar, som inte är registrerade i Sverige och som förs 

in från utlandet för att tillfälligt brukas här i landet (SFS 1976: 338 med 

senaste ändring 1980: 680). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under budgetåren 

1980/81och1981/82 framgår av följande sammanställning (milj. kr.I. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1980/8 I 

1353.0 
1472.9 

1981/82 

1640.0 

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter och körstriickor. Med ledning av dessa har 

genomsnittliga och totala kilometerskatter beräknats för de i landet regi
strerade fordonsslagen. I tabell 27 visas resultaten för budgetåren 1981/82 

och 1982/83. 

Tabell 27. Kilometerskatt budgetåren 1981/82 och 1982/83 

Kilometerskatt 

Personbilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Bussar 

Summa 

1981/82 

Genomsnittlig 
skatt per 
10 km och 
fordon. kr. 

1.51 
2,78 
1.82 
1.57 

1982/83 

Total Genomsnittlig 
skatt. skatt per 
milj. kr. 10 km och 

fordon. kr. 

352 1.51 
907 2.79 
225 1.84 
84 1.58 

1568 

Total 
skatt, 
milj. kr. 

360 
942 
236 
86 

1624 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 29 oktober 1981 till RRV beräk

nat sin uppbörd av kilometerskatt för budgetåren 1981/82 och 1982/83 till 

72 milj. kr. resp. 76 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln kilometerskatt till 1640000000 kr. 

för budgetåret 1981182 och I 700 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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1471 Tullmedel 

För vara som importeras utgår tull enligt tulltaxan (SFS 1977: 975 med 

ändringar). Tull utgår i regel med vissa procent av varans tullvärde. 

Tullmedlen utgörs av tull samt särskild avgift enligt 39 ~ tullagen (SFS 

1973: 670 med ändringar). respitränta. förseningsavgift. kreditlageravgift. 

provianteringslageravgift, tullförrättningsavgift; extra inkomst m. m. Den 

influtna bruttouppbörden minskas med återbetalade och restituerade tull

medel. 

Förändringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tullme

del under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning 

(milj. kr.). 

Budgetår 1977178 1978i79 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 990.0 I 020.0 I 025.0 I 150.0 I 305,0 
Debiterad uppbörd I 054.3 I 057,2 1309.0 1488,0 
Influten 
bruttouppbörd I 063.0 I 028.2 1280,6 1460.5 
Utbetalade 
restitutioner 122,2 131,0 135.6 145.4 
Redovisad 
nettouppbörd 940.8 897.2 I 145,0 I 315, I 

I skrivelse till RRV den 29 oktober 1981 har generaltullstyrelsen fram

hållit följande: 

Generaltullstyrelsen har vid sina inkomstberiikningar t. o. m. hösten 
1979 utgått från konjunkturinstitutets höstrapporter som vanligen brukat 
utkomma i oktober varje år. För de senaste två åren har dessa rapporter av 
olika anledningar dock blivit fördröjda. Efter underhandskontakt med 
institutet har emellertid följande beräkningar gjorts. 

Importvärdet uppgick år 1980 enligt senast kända uppgifter till 141570 
Mkr. För åren 1981-1983 har värdena beräknats enligt nedanstående. 
1981: 146100 Mkr. + 3,2% (-8.6% i volym och+ 12.9% i pris). 
1982: 172 000 Mkr. + 17. 7 % ( +4.6 'i'( i volym och + 12.5 ')( i pris). 
1983: 207700 Mkr. + 20.8% (+6.0% i volym och+ 14.0o/r i pris). 

På grundval av ovanstående beräkningar har importvärdena per budget
år beräknats till följande. Styrelsen vill dock i anslutning till beräkningarna 
understryka svårigheten att - med hänsyn till osäkerheten beträffande den 
framtida konjunkturutvecklingen - bedöma volym- och prisutvecklingen 
för importen. Detta gäller inte minst i fråga om importen av råolja och 
petroleumprodukter och de återverkningar som devalveringen av den 
svenska.kronan kan få på importen. 
1981/82: (77920+ 75 080=) 153 000 Mkr. 
1982/83: 196920+93080=) 190000 Mkr. 

Tullarna för varor som har ursprung i tändergrupperna EFT A. EG och 
utvecklingsländer är nu avvecklade för alla varor utom vissa jordbruks
och livsmedelsprodukter. Gruppen "övriga länder". för vilken ingen tull
avveckling skett, har emellertid ökat sin marknadsandel av importen. 
vilket medfört att tullinkomsterna ökat. 

Enligt de år 1979 avslutade tullförhandlingarna inom ramen för det 
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allmänna tull- och harulelsartalet (GATT) påbörjades överenskomna tull
sänkningar för flertalet varor 1980-01-01 och skall vara genomförda senast 
1987-01-0 I. För TEKO-varor under 51-62 kap. i tulltaxan och järn- och 
stålprodukter under numren 73.01-73.20 skall tullsänkningarna påbörjas 
1982-01-01. Som ett resultat av GATT-överenskommelsen sänktes för 
Sveriges del tullarna fr.o.m. 1980-01-01 med två åttondelar av den öve
renskomna totala sänkningen för olika tullpositiorn.:r. I prop. 1981/82: 11 
har föreslagits sänkning med ytterligare en åttondel 1982-01-0 I. Om den i 
GATT överenskomna avvecklingstakten fortsättningsvis följs skulle tull
bortfallet på grund av GATT-sänkningarna i dagens penningviirde bli ca 20 
Mkr. för vartdera av budgetåren 1982/83 och 1983/84 i förhållande till 
föregående budgetår. 

På grundval av de inledningsvis nämnda. uppskattade importvärdena 
beräknar styrelsen hruttoupphörden av tullmedel för budgetåren 1981/82 
och 1982/83 till respektive I 530 och I 820 Mkr. 

Från uppbördsbeloppcn avgår restitutioner. U ndcr bugdetåi·en 1979/80 
och 1980/81 uppgick dessa till respektive 136 och 145 Mkr. För budgetåren 
1981/82 och 1982/83 uppskattar styrelsen restitutionerna av tullmedel till 
respektive 150 och 170 Mkr. 

Styrelsen beräknar nettoupphörden av tullmedel för budgetåren 1981/82 
och 1982/83 till respektive (I 530-150= J I 380 och (I 820-170=) I 650 
Mkr. 

Generaltullstyrelsen räknar med en ökning i importvärdet för åren 1981, 

1982 och 1983 på 3 .2 %, 17. 7 % resp. 20,8 %. RRV räknar med en ökning i 

importvärdet på 2.8%, 18.7'71: resp. 13%. Till följd av den lägre import

prognosen har RRV räknat ned inkomsterna för budgetåret 1981i82 med 5 

milj. kr. till 1375 milj. kr. För budgetåret 1982/83 har inkomsterna räknats 

ned med 45 milj. kr. till 1605 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln tullmedel till I 375000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 1605000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

1481 Övriga skatter på varor och tjänster 

Under titeln övriga skatter på varor och tjänster redovisas inkomsterna 

av särskild avgift på bly och bensen i motorbensin. Regeringen har medde

lat (SFS 1979: 348) föreskrifter om högsta halt av bly och bensen i motor

bensin. Produktkontrollnämnden får medge undantag om särskilda skäl 

föreligger. Om undantag medges skall avgift erläggas enligt särskild taxa 

som fastställs av produktkontrollnämnden. 

Statens naturvårds verk har i skrivelse till RR V beräknat inkomsterna till 

10000 kr. för budgetåret 1981/82 och 10000 kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till statens naturvårdsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln övriga skatter på varor och tjänster beräknas till 10000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 10000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl. a. 

rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försälj

ningsinkomster. 

2100 Rörelseöverskott 

Överskott från de statliga affärsverken skall tillföras denna huvudgrupp. 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV sina beräknade 
inkomster på statsbudgeten. 

Affärsverken har av RRV anmodats att presentera sina beräkningar på 

följande sätt. I en huvudtabell. som följer samma uppställning för samtliga 

affärsverk. redovisas det förväntade resultatet av rörelsen. speciella bok

slutsdispositioner samt beräkning av överskott och inleveranser. Uppdel

ning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper redo

visas i särskilda tabeller. Övriga faktorer av väsentlig betydelse för bedöm

ning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs 

beräkningar och förslag till inkomster av affärsverkens inlevererade över

skott för budgetåren 1981182 och 1982/83. Dessutom redovisas överskott 

och inleveranser på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. 

2111 Postverkets inlevererade överskott 

Postverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de senaste 
fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 28. Postverkets överskott budgetåren 1976/77-1980/81 (milj. kr. I 

Budgetår 

1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 

Överskott 

28.1 
30.2 
38.6 
53.8 
64.6 

Därav inlevererat till staten under hudgctåret 
1976177 1977 /78 1978179 1979/80 1980/81 

20.0 ~.I 
22.0 8,2 

38,6 
40,0 13.8 

48.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 76 milj. kr. 

Postverket har i skrivelse till RRV den 30 oktober 1981 beräknat inlcve

ransen av överskott under budgetåren 1981/82 och 1982/83 till 76 milj. kr. 

resp 100 milj. kr. 
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Tabell 29. Postverkets driftstat för budgetåren 1980/81-19112/83 (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 

Drift- Utfall Drift Ny be- Beräk-
stat stat räkning ning 

Rörelseintäkter, exkl. 
driftbidrag m. m. 1 6527 6760 7 216 7 488 7846 

Rörelsekostnader. exkl. 
avskrivningar m. m. 1 -6689 -6475 -7214 -7160 -7755 

Driftbidrag, tidningar 66 66 60 60 54 
Driftbidrag, diligens-

rörelsen 26 25 40 40 44 

Rörelseresultat före 
a1·skrivningar 70 376 102 428 189 

Avskrivningar en!. plan 135 - 150 - 183 180 - 210 

Rörelseresultat - 205 226 81 248 21 
Finansiellt netto 43 40 43 50 65 
Extraordinära postcrz 2 74 I I I 

Resultat }i"ire hok-
sl11t.1·dispvsitio11er 160 192 37 299 45 

Avskrivningar utöver 
plan 30 30 30 30 

Skillnad mellan faktisk 
pcnsionskostnad och 
bokförd pensionsutgift (258) <233) <254) (254) (270} 

Resultat efter hok-
sl11tsdispositio11er - lfiO 162 67 269 15 

Konsolideringsfond 
( +- = uttag, 
- = insättning) 227 98 147 - 189 90 

Ö1•ersko11 all i11it'1·e-
rera till statsrerket 67 64 80 80 105 

Inle•·erans 61 62 76 76 100 
Däniv: 

Från föregående år Il 14 16 16 20 
Av årets överskott 50 48 60 60 80 

Överskott i procent 
av i medeltal dispo-
nerat statskapital 10.25 9,5 10.75 10.75 Hl.75 

1 Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell 30. Rörelsekostnaderna 
inkluderar hiir liksom i Postverkets officiella redovisning utbetalade pensioner. 
Försäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild 
rubrik. 
z Extraordinära 1980/81 1981/82 1982/83 

poster. Mkr 
Drift- Utfall Drift- Ny be- Be räk-
stat stat räkning ning 

Vinst vid försäljning 
av anläggnings-
tillgangar m. m. 2 

Avskrivning på 
uppskrivet faslig-
hets värde -79 

Övrigt 4 

Summa 2 -74 
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Utdrag ur postverkets skrivelse: 

För budgetåren 1981/82 och 1982/83 räknar Postverket nu med att kunna 
leverera ett överskott på 80 Mkr respektive 105 Mkr. tabell 29. Detta 
motsvarar normal förräntning av det disponerade statskapitalet. 

Postverket räknar med oförändrad postvolym under 1981182. Under 
1982/83 beräknas postvolymen öka med 2.5 %. Beräkningen bygger på att 
konsolideringsfonden får utnyttjas så att nästa allmänna portohöjning kan 
skjutas en bra bit in på 1983. vilket får en positiv effekt på postvolymen. 

Personalvolymen beräknas öka med 0,5 o/c under 1981/82 men beräknas 
kunna hållas på oförändrad nivå under 1982/83. Den genomsnittliga prisök
ningen på personalkostnaderna beräknas till 6. 7 % 1981 /82 och till 6,5 % 
1982/83. Ökningen bygger helt på förutsättningarna i Er skrivelse. 

Sakkostnaderna beräknas öka med 17% under 1981/82 och med 15% 
under 1982/83. Det är främst lokalkostnaderna som har en ogynnsam 
kostnadsutveckling. 

Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 11 % fram till juli 
1982, då det antas gå ner till 10%. 

Tabell 30. Postverkets rörelseintäkter och rörelsekostnader (milj. kr.) 

Rörelseintäkter 
exkl. driftbidrag 

1980/81 

Drift
stat 

Försändelseintäkter1 4 217 
Uppdrag at staten 188 
Räntenetto2 917 
Ersättning från 

PKbankcn 549 
Särskilda affärs-

områdcn 191 
Övriga intäkter 465 

Summa rörelseintäkter 6527 

Rörelsekostnader 
exkl. avskrivningar 

Lön och lönetillägg 3 856 
Sociala avgifter m. m. 1448 
Övriga personalkost-

nader 144 

Summa personalkost-
nader· 5448 

Sakkostnader I 241 

Summa rörelsekost-
nader 6689 

Utfall 

4277 
169 

I O'.!O 

555 

236 
503 

6760 

3640 
1.~62 

141 

5143 

1332 

6475 

1981/82 

Drift 
stat 

4 734 
180 
922 

601 

239 
540 

7 216 

3 975 
1520 

151 

5646 

1568 

7214 

Ny be
räkning 

4 735 
172 

I 168 

605 

240 
568 

7488 

3965 
1502 

153 

5620 

I 540 

7160 

1982/83 

Beräk
ning 

4925 
252 

I 196 

605 

265 
603 

7846 

4226 
159.'i 

164 

5985 

1770 

7755 

1 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1980/81 beror på 1 1/2 % bättre volymutvcck
ling än väntat. 
2 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1980/81 beror främst på att diskontot under 
aret blev 2 <;;.högre än väntat. Skillnaden mellan driftstat och ny beräkning för 1981/ 
82 beror dels på att det höga diskontot ligger kvar längre än väntat. dels på en 
~ynnsammarc medelsaldo- och medelförräntningsutveckling än väntat. 
· Skillnaden mellan driftstat och utfall 1980/81 beror främst pä att 1981 års löneavtal 
innebar oväntat låga kostnadsökningar för första hal varet 1981. 
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RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsterna på titeln post

verkets inlevererade överskott beräknas till 76000000 kr. för budgtåret 

l 981/82 och IOO 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2112 Televerkets inlevererade överskott 

Televerkets överskott och till staten inlevererat överskott för de senaste 

fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 31. Televerkel~ önrskott budgetåren 1976/77-1980/81 (milj. kr.) 

Budgetår 

1976177 
1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 

Över
skott 

125.0 
117.0 
145,3 
160.4 
180,7 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

90,0 35,0 
90.0 37.0 

108,0 37.3 
119.5 41.0 

135.5 

I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 har inkomster på denna titel tagits 

upp med 200.5 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 3 november 1981 beräknat 

inleveransen av överskott under budgetåren 1981/82 och 1982/83 till 201.3 

milj. kr. resp. 224,4 milj. kr. 

Utdrag ur televerkets skrivelse: 

Beräkningarna bygger på de budgetar för olika huvudenheter inom tele
verket som under våren 1981 fastställts definitivt för budgetåret 1981/82 
och preliminärt för budgetåret 1982/83. 

Vid intäktsberäkningarna har hänsyn tagits till taxeförändringarna som 
verket beräknar genomföra I december 1982 och I januari 1983 enligt 
televerkets framställning till regeringen 1981-10-27. 

Televerkets larmdivision kommer att överföras till bolagsform den I juli 
1982. Hänsyn har i beräkningarna tagits till televerkets förslag 1981-10-29 
rörande höjningen av aktiekapitalet i Telcinvest AB för att dels larmbola
get skall kunna bildas. dels för att en tillfredsställande soliditet skall 
erhållas i bolaget. 

Fr. o. m. den I januari 1981 finansieras vissa investeringar i terminalan
läggningar med en speciell rörlig kredit i riksgäldskontoret. 

Beträffande televerkets utveckling hänvisas till verkets anslagsfram
ställning för budgetåret 1982/83. främst avsnitt 4 bilaga 3. 
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Tabell 32. Televerkets driftstat budgetåren 1980/81-1982/83 (milj. kr.I 

1980/81 1981/82 1982/83 

Drift- Utfall Drift Ny be- !kräk-
stat stat räkning ning 

Rörelseintiikter 1 8 900.4 9300.1 10303.4 10264.0 10867.0 
Rörelsekostnader~ -5 083.4 -5 395.8 -6271.4 -6171.0 -6569,0 
Driftbidrag·' 

Rijre/seresu/wt _fi"jre 
arskri1·ning11r 3 817,0 3904.3 4032,0 4093.0 4 298,0 

Kalkylmässiga av-
skrivningar --3 728.4 -3 357,3 -3709,9 -37:?.2.6 -3 882.8 

R<irelseresu!tot 88,6 547.0 322.1 370.4 415,2 

Finansiellt netto 77,5 63,6 - 106.2 - 112.3 50.0 
Räntekostnader4 I. I 67.0 - 57,8 - 157.0 
Extraordinära poster 22,5 23.2 30,2 28.9 1.5 

Rl'su/tat före hok-
.1/111.1di.1po.1itioner 33.6 505,5 179.1 229.2 209,7 

Skillnad mellan 
kalkylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pc-nsions-
kostnad och bok-
förd pc-nsions-
utgift 

Övriga boksluts-
dispositioner< + 140.3 - 324.8 + 28.9 - 21, I + 20,2 

Kommunala skatter 

Årets iiverskottl 
underskott 173.9 180.7 208.0 208,I 229.9 

lnln·erans 167,9 176,5 201.2 201.3 224.4 
Därav: 

från föregående års 
överskott 39,9 40,9 45,2 45.2 52,0 
från årets 
överskott 128.0 135.5 156,0 156.1 172.4 

Överskott i procent 
av i medeltal 
disponerat stats-
kapital 9.5 9.." 10.75 10.75 10,75 

1 Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar (se not nästa si<l.J. 
~ I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972173 endast de samlade rörel
sekostnaderna. utan någon specificering på delposter. Anledningen härtill är att 
televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgiftsslag för 
verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. 
3 Televerket har ej några driftbidrag. 
4 Räntekostnader för abonnentanläggningar finansierade med särskild rörlig kredit. 
5 Förändringar av lagerreserv. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.1 
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1980/81 1981/82 1982/83 

Drift- Utfall Drift Ny be- Beräk-
stat stat räkning ning 

Telefon 7624,0 7 891.2 8 761.9 8737.9 9292.5 
Textkommunikation 294,0 366.1 450,9 429.7 498,6 
Datakommunikation 206,0 243.1 282, I 287,9 355.3 
Larm' 126.0 117.1 122.0 122.0 
Rundradio 315.4 313.8 326.7 326.7 360.4 
Övrig radio 217.0 211,5 230.2 230.2 251.4 
Div. inkomster 118.0 157.3 129.6 129,6 108.8 

Summa rörelseintäkter 8900,4 9300,1 10303,4 10264,0 !0867,0 
6 Larm överförs till bolag 82-07-01. 

RRV ansluter sig till televerkets beräkning. Inkomsterna på titeln tele

verkets inlevererade överskott beräknas till 201 300000 kr. för budgetåret 
1981/82 och 224400000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 

Statens järnvägars överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell: 

Tabell 33. Statens järnväJ!;ars överskott budgetåren 1976/77-1980/81 milj. kr. 

Budgetar Överskott Därav inlevererat till staten under budgetåret 

1976/77 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 

1976177 0.0 o.o 
1977178 0.0 o.o 0.0 
1978/79 0.0 0.0 0.0 
1979/80 0.0 0.0 0.0 
1980/81 0.0 0.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med formellt I 000 kr. 

Statens järnvägar har i skrivelse till RRV den 21 oktober 1981 räknat 

med att någon inlcverans av överskott inte kommer att ske under budget

åren 1981/82 och 1982/83. 

Utdrag ur statens järnvägars skrivelse: 

De prognoserade trafikintäkterna bygger bl. a på budgetutfallet under de 
senaste månaderna. aktuella bedömningar av konjunkturutsikterna och 
den ekonomiska utvecklingen i samhället. lntäktsberäkningcn utgår vidare 
från den taxenivå som gällcrfr. o. m. 1981-04-01 i godstrafik och 1981-05-01 
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i persontrafik. Den statliga ersiittningen för drift av olönsamma järnvägs
linjer m. m., som för 1981/82 fastställts till 864.5 milj. kr., har upptagits till 
895.8 milj. kr. för 1982/83. Härav utgör 860 milj. kr. ersättning för olön
samma järnviigslinjer i enlighet med förslag från 1981 års sakkunniga efter 
granskning av SJ:s separatredovisning. I övrigt ingår 3.7 milj. kr. för 
olönsamma stationer och 32, I milj. kr. för plankorsningar enligt årets 
anslagsframställning. Till de beräknade intäkterna har lagts kalkylerad 
intäktsförstärkning genom intlationsanspassning av taxorna under prog
nosperioden. 

Beräkningen av personalkostnaderna har baserats på avtalsuppgörclsen 
för 1981 och 1982. Fr. o. m. 1983 har antagits att personalkostnadsnivån 
varje år stiger procentuellt lika mycket som mellan 1981 och 1982. dvs. 
med 5,5 %. Åldersstrukturen vid SJ har blivit sådan att omfattande nyre
krytering måste genomföras under en övergångsperiod. Personalantalet för 
drift och underhåll förutses därför öka med ca 500 man under 1981/82. 
Fr. o. m. 1982/83 väntas antalet anställda minska med ca 100 man per år. 

Prisnivån för materiel. externa tjänster m. m. har antagits öka med 9 C;~ 
under 1981 och med 6,5 % per år fr. o. m. 1982. 

Mot bakgrund av de senaste årens resultatutveckling påbörjade SJ vid 
årsskiftet 1979-80 en samlad översyn av företagets verksamhet och organi-

Tabell 34. Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1980/81-1982/83 (milj. kr.) 

Rörelseintäkter1 

Rörelsekostnader 1 

Drifthidrag 
Handlingsprogram för rcsultatförhättring 

Rörelseresultat .f(>rc a1·skri1·11i11Rar 
Kalkylmässiga avskrivningar 
Kostna<lsavlastning 

Rörl'isere.rnltat 
Finansiellt netto 
Extraordinära poster 

Resultat före bokslutsdispositioner 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivn. 
Skillnad mellan faktisk pensionskostnad 

och bokförd pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 

Årets örersko11/1111derskott 

J11lel'er1111s 
Därav: 

frän föregående års överskott 
från årets överskott 

Överskott i procent av i medeltal 
disponerat statskapital 

1 Enligt specifikation i tahell 35. 

1980/81 

Driftstat 

6673 
5 8.~6 

837 

I 011 
-160 

- 14 

12 
2 

0 

() 

1981/82 

Utfall Driftstat~ 

6219 6938 
5 849 6232 

15 

370 721 
989 I 128 

-160 -180 

-459 -227 
:!() 17 
2 3 

-437 -207 

-437 -207 

Ny be-
riikning 

6912 
6238 

15 

689 

1107 
-180 

-238 

15 
15 

-208 

-208 

~Driftstat för 1981/82 har ej fastställts av regeringen. Här anges SJ:s förslag till resultatbudget. 

1982/83 

Beräkning 

7 553 
6629 

80 

I 004 

1226 
-210 

12 
15 
15 

18 

18 
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sation inför 1980-talet. På grundval av det utredningsmaterial som tagits 
fram inom detta projekt har utarbetats ett handlingsprogram för resultat
förbättring. Detta är omfattande och tar tid att genomföra. Flera av åtgär
derna påverkar resultatet först på lång sikt. De beräknade effekterna 
fr. o. m. 1981/82 framgår av resultatsammanställningen i tabell 34. 

Avskrivningar under prognosperioden anknyter till den rambudget för 
investeringarna som fastställts av statsmakterna. Sedan budgetåret 1951/52 
baserar SJ sina avskrivningar på anläggningarnas beräknade nuvärde. I 
samband med övergången till det nya investeringsbegreppet fr. o. m. 1980/ 
81 har avskrivningstiderna för ett stort antal objekt anpassats till den 
ekonomiska livslängden. 

Enligt beräkningarna blir resultatet för 1981/82 efter avskrivningar samt 
finansiella och extraordinära poster ett underskott om ca 210 milj. kr. För 
1982/83 förutses däremot ett överskott om ca 20 milj. kr. Någon inleverans 
av överskottsmedel torde dock ej bli aktuell förrän under andra halvåret 
1983. då bokslutet för 1982/83 färdigställts. 

Tabell 35. Statens järm·ägars rörelseintäkter och rörelsekostnader milj. kr. 

1980/81 1981/82 

Driftstat Utfall Driftstal 3 

Intäkter 

Järnvägs-. färje- och busstrafik 
Gods- och posttrafik 3102 2912 3206 
Persontrafik 2074 2 206 2 578 
Ersättning för drift av olönsamma 
jämvägslinjer m. m. '88 788 865 
Ersättning för försvarsbcrcdskap 10 10 lO 

Hyrcsvcrksamhd 40 43 46 
Övriga intäkter' 246 260 233 
Tillkommande intäkter 2413 

Summa rörelseintäkter' 6673 6219 6938 

Kostnader exkl. avskrivningar 

Personalkostnader 4309 4271 4464 
Övriga kostnader' 1527 I 578 I 768 

Summa rörelsekostnader' 5836 5849 6232 

1 Exkl. finansiella och extraordinilra poster. 

1982/83 

Nv be-
riifrning 

I-kräkning 

~ 149 3 528 
2609 2 827 

865 896 
10 12 
46 48 

233 242 

6912 7553 

4517 4 767 
I 721 I K62 

6238 6629 

2 I driftstaten förutsatte regeringen bl. a. förslag om taxehöjningar under 1980/81. Taxchöjningar har genom
förts per 80-07-01 \persontrafik, järnvilg). 80-11-0 I och 80-12-01 \gods- resp. persontrafik. järnväg>. 81-03-01 
tbussgods) samt 81-04-01 och 81-05-01 (godstrafik. järnväg resp. persontrafik. järnväg och buss). 
3 Här anges SJ:s förslag till resultathudget. 

Regeringen har föreslagit ändrade studerande- och pensionärsrabatter 

vid statens jiirnviigar (prop. 1981/82: 30). Det nya rabattsystemet införs den 

I januari 1982. Statens järnvägar har meddelat RRV att hänsyn har tagits 

till detta förslag i beräkningarna. 

RRV föreslår att titeln statens järnvägars inlevererade överskott tas upp 

med formellt I 000 kr. för budgetåret 1981/82 och I 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 
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2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 

Luftfartsverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 36. Luftfart~verkets överskott budgetåren 1976/77-1980/81 (milj. kr.) 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till staten under budgetåret 

1976177 1977178 1978i79 1979/80 1980/81 

1976177 42.9 20.0 22.9 
1977178 29.7 20.0 9.7 
1978179 39.2 39,2 
1979/80 17.1 9.0 8.1 
1980/81 41.3 30.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 83.7 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 29 oktober 1981 beräknat 

inleveransen av överskott under budgetåren 1981/8:?. och 1982/83 till 77 .6 

milj. kr. resp. 120.9 milj. kr. 

Utdrag ur luftfartsverkets skrivelse: 

Intäkterna för 1981/82 uppgår enligt verkets fastställda driftbudget till 
738 Mkr varav en effekt av planerade pris- och taxehöjningar på 40 Mkr 
ingår. 

Kostnaderna för 1981 /82 uppgår enligt fastställd driftbudget till 646. 7 
Mkr. Ränteersättningen till kommunerna för kommunala linansieringsbi
drag har därvid reducerats från det totala förräntningskravet på 53 Mkr till 
en beräknad möjlig förräntning på 34.6 Mkr. Överskottet, för inleverans till 
staten, uppgår därmed till 91,3 Mkr. Den sammanlagda förräntningen. till 
stat och kommuner, utgör ca 64% av det totala förriintningskravet. 

Någon ny bi:dömning av utfallet för innevarande budgetår har ännu inte 
gjorts. men redan nu kan konstateras att den budgeterade effekten av 
planerade pris- och taxchöjningar om totalt 40 Mkr inte kommer att kunna 
uppnås. Detta har sin förklaring i nu rådande prisstopp, vilket innebär att 
den fr.o.m. 1981-11-01 planerade höjningen av verkets taxor ej kan ge
nomföras förrän tidigast 1981-12-21. Intäktsbortfallet av denna försening 
har beräknats till ca 10 Mkr. 

Som grund för beräkningen av intäkter och kostnader för 1982/83 ligger 
som vanligt luftfartsverkets tioårsplan för resultatutjämning, vilken har 
reviderats under hösten 1981. 

Intäkterna för 1982/83 har totalt beräknats till 838.6 Mkr inkl. beräknad 
taxehöjning om i genomsnitt 10%. Tratikvolymen uttryckt i antal landning
ar beräknas då öka med 4 % och uttryckt i antal passagerare med 5 %, 
jämfört med budgeterad volym 1981/82. 

Kostnaderna för 1982/83 väntas totalt uppgå till 706,6 Mkr. Som grund 
för denna beräkning gäller bl. a. att en personalvolymminskning med 2 % 
kan uppnås jämfört med 1981182. Lönenivån väntas öka med 9 %, varav 
2 % avser effekter av L-ATF och tjänstetidsklassuppflyttningar. De sociala 
kostnaderna har beräknats efter 33 % av lönekostnaden. Sakkostnader och 
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kostnader för ersättning till andra myndigheter har beräknats öka med 7 % 
och avskrivningarna med 11 % jämfört med 1981/82. 

Med beaktande av dessa förutsättningar beräknas överskottet för 1982/ 
83 uppgå till 132 Mkr vilket motsvarar ca 87 % av full förräntning. Ränteut
betalningarna för kommunala finansieringsbidrag uppgår till 50 Mkr. vilket 
också utgör 87 % av full förräntning. 

Tabell 37. Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1980/81-1982/83 I milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/IB 

Drift- Utfall Drift- Be räk-
budget budget ning 

Rörelseintäkter 649.5 628.7 738.0 838,6 
Rörelsekostnader -507.8 -499.3 -567.6 -618.5 

Riirelsere.rnltat fiirc al'skril·-
ningar 14 I.7 129.4 170.4 220.1 

Avskrivningar - 87.7 - 88.0 - 79.0 - 88.0 

Rörelseresu/1111 54.0 41.4 91.4 132.1 

Kommunala skatter - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 

Årets Öl'erskoll 53.9 41.3 91.3 132.0 

lnleverans 48.1 38.1 77,6 120.9 
därav från föregående år 8.1 8.1 11.3 25,0 
av årets överskott 40.0 30,0 66,3 95,9 

Överskott i procent av i medel-
tal disponerat st<1tskapital 4.0 3.1 5.6 7.8 

I luftfartsverkets beräkningar för budgetåret 1981/82 ingår den budgete

rade effekten av planerade pris- och taxchöjningar om totalt 40 milj. kr. Till 

följd av prisstoppet kunde inte taxehöjningarna genomföras som planerat. 

Intäktsbortfallet av denna försening har beräknats till 10 milj. kr. Det nya 

avtalet för flygledarna beräknas öka kostnaderna med ca 5 milj. kr. Över

skottet för budgetåret 1981/82 beräknas nu uppgå till 76.3 milj. kr. 

Luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas nu uppgå till 66 572 000 

kr. under budgetåret 1981/82 och 116900000 kr. under budgetåret 1982/83. 
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Tabell 38. Luftfartsverkets intäkter och kostnader (milj. kr.) 

Intäkter 
Trafikintäkter 

Landningsavgifter 
Passageraravgifter 
Terminal tjänstavgifter 
Hangar- och 
parkeringsavgifter 
U ndervägsavgiftcr 

Summa trafikintäkter 
Övriga intäkter 
Ersättning för 
flygtrafiktjänst 
Luftfarts inspektionens 
avgifter 
Finansiella och extra
ordinära intäkter 
Effekt av planerade 
taxehöjningar 

Intäkter totalt 

Kostnader 

Personalkostnader 
Löner 
Sociala kostnader 
Div. personalkostnader 
Avgår: Ersättning från 
försäkringskassan 

Summa personalkostnader 
Sakko.1·tnader 

Materialkostnader 
Tjänster åt utomstående 
Administrativa kostnader 

Summa sakkostnader 
Ersättning till andra 
myndigheter 
Kommunala räntor1 

Avskrivningar2 

Finansiella och extra
ordinära kostnader 

Kostnader totalt 

1980/81 

Drift
budget 

118.6 
133,9 
51.0 

3.2 
130.4 

437,I 
155.5 

45.1 

10.3 

649,5 

226.4 
74.6 
19.5 

-7.2 
313,3 

33.3 
64.1 

3.6 

IOl,O 

70,0 
21.2 
87.7 

2.4 

595,6 

Utfall 

118.4 
125.1 
44.4 

3.0 
119,2 

410,l 
158.5 

44.9 

10.5 

4.7 

628,7 

225.9 
71.9 
18.6 

-7.5 
308,9 

34.7 
61.6 

4.8 

IOl,I 

77.7 
8,9 
~8.0 

2.8 

587,4 

1 Reducerat till faktisk/beräknad miiluppfyllclsc. 

1981/82 

Drift
budget 

127.3 
134.3 
47.9 

3.8 
U4,I 

447,4 
174.4 

63.0 

Il. I 

2.1 

40.0 

738,0 

243.7 
80.4 
22.3 

-7.8 
338,6 

40.1 
73.5 

4.3 

117.9 

72.7 
34.6 
79,0 

3.9 

646,7 

1982/83 

Beräk
ning 

515,6 

284,4 

38.6 

838,6 

360,9 

126,6 

78,I 
50.0 
88.0 

3,0 

706,6 
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2 Därav statliga 67,3 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 61.9 milj. kr. för budgetåret 
1981/82 och 68,6 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln luftfartsverkets inlevererade över

skott till 66572000 kr. för budgetåret 1981/82 och 116900000 kr. för 

budgetåret 1982/83. 
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2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott 

Förenade fabriksverkens överskott för de senaste fem räkenskapsåren 

och till staten inlevererat överskott för de senaste fem budgetåren framgår 

av föijande tabell. 

Tabell 39. Förenade fabriksverkens ö\·erskott (milj. kr.) 

Räkenskapsår 

1976177 
1977/78 
1978/79 
1979/80 (18 mån.) 
1981 

1 Prognos 

Överskott 

25.1 
14.4 
59.0 
47.2 
48,6 1 

Budgetår 

1976/77 
1977178 
1978/79 
1979/80 
1980/81 

Inlevererat 
till staten 

25,4 
27.7 
14,4 
61.0 
48.7 

Förenade fabriks verken har fr. o. m. år 1981 kalenderår som räkenskaps

år. Räkenskapsåret 1979/80 omfattade perioden den 1 juli 1979- 31 decem

ber 1980. 

Förenade fabriksverken har i skrivelse till RRV den 29 oktober 1981 

beräknat inlcveransen av överskott under budgetåren 1981/82 och 1982/83 

till 48.6 milj. kr. resp. 55.3 milj. kr. 

Utdrag ur förenade fabriks verkens skrivelse: 

Utfallet för 1981 har beräknats med utgångspunkt från vårt halvårsbok
slut. Nya prognossiffror kommer att tas fram under första hälften av 
november i samband med utarbetandet av vårt bokslut för tredje kvartalet 
och har således tyvärr ej kunnat beaktas. 

Rörelseresultatet för 1981 beräknas bli bättre iin enligt fastställd driftstat 
medan det finansiella nettot väntas bli sämre sedan hänsyn tagits till ett 
högre ränteläge. Resultatet före bokslutsdispositioner beräknas i stort sett 
överensstämma med driftstaten. 

Avskrivningarna har beräkn<1ts kalkylmässigt i enlighet med FFV in
struktion. 

Antalet heltidsanställda beriiknas vid utgången av 1981 uppgå till ca 
5800. 

Investeringarna för l 981 beräknas uppgå till 89.0 Mkr. 
Vid beräkningen av inleveranskravet för 1981 har det genomsnittliga 

statskapitalet minskats med 49.7 Mkr avseende fordran på United Stirling 
AB. Förräntningskravet på statskapitalet har beräknats efter 9.5 % ränta 
t. o. m. den 30juni 1981, därefter med 10.75%. 
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Tabell 40. l'örenade fabriksverkens driftstat för räkenskapsåren 1979/80 och 19111-1982 !milj. kr.) 

1979/80 1981 

Driftstat Utfall Driftstal 
18 mån. 

Rörelseintäkter 1972.6 1917.2 1436.9 
Rörelsekostnader -1769.8 -1751.1 -1 255.8 

Riire/Jere.\'11/tat j'iire ll\'.1·krin1ing11r 202.8 166.1 181.1 
Kalkylmässiga avskrivningar 54.8 57.4 49.6 

Riirelseres11/1t1t 148,0 108.7 131,5 

Finansiellt netto 17.9 22.5 21.0 
Extraordinära poster 12.0 15.6 8.0 

Resrtltat ji'ire hoks/111sdispositioner 118.1 70.6 102.5 

Bokslutsdispositioner 46.6 22.4 46.0 
Kommunala skatter 1.7 1,0 1.0 

Årets ii1·erskotti11nderskot1 69.8 47,2 55,5 

Jn/el'eran.1·: 62.2 91.9 47.5 
Därav 

från föregående års överskott 59.0 5.9 
från årets överskott 32.9 41.6 

Överskott i procent av i medel-
tal disponerat statskapital 9,5 

Tabell 41. flirenade fabriksverkens rörelseintäkter (milj. kr.) 

1979/80 1981 1982 

Sektor Driftstat Utfall Driftstat Ny beräk- Be räk-
18 mån. ning ning 

Försvarsmaterit:I 916,8 908.5 669.3 636.1 649,9 
Underhåll I 047.8 989.4 767.1 776,3 866,0 
Övrigt 8.0 19.3 0,5 12.0 12.0 
FFV 1972.6 1917,2 1436.9 1424.4 1527.9 

RRV ansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på 

titeln förenade fabriksverkens inlevererade överskott beräknas till 

48 600000 kr. för budgetåret 1981/82 och 55 300000 kr. för budgetåret 1982/ 

83. 

Ny bcräk-
ning 

1424.4 
-1 232,9 

191.5 
49.6 

141.9 

30.0 
8.0 

I03.9 

54 .. ~ 
1,0 

48.6 

50.8 

14.3 
36.5 

9.5- lll.75 

1982 

lkriik-
ning 

1527.9 
-1 343.3 

184.6 

55.6 

129,0 

12.0 
9.0 

108,0 

51.7 
1.0 

55,3 

53.6 

12.1 
41.5 

10,75 
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2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 

Statens vattenfallsverks överskott och till staten inlevererat överskott 

för de senaste fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 42. Statens vattenfallsverks överskott 1976/77-1980/81 (milj. kr.l 

Budgetår 

1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 

Överskott 

904.6 
I 065.6 
I 197.3 
I 147.9 
1474.7 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

565.0 339.6 
785.0 280.3 

950.0 247.3 
869.0 278.9 

I 130,0 

I statsbudgeten för budgetåret 1981/82 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 1649.9 milj. kr. 

Statens vattenfallsverk har i skrivelse till RRV den 27 oktober 1981 

beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1981/82 och 1982/83 

till 1665.8 milj. kr. resp. 1942 milj. kr. Statens vattenfallsverk har räknat 

med att avkastningskravet för budgetåret 1982/83 kommer att uppgå till 

12.0 procent av disponerat statskapital. 

Utdrag ur statens vattenfalls verks skrivelse: 

Kraftverksrörelsen 

Budgetåret 1981182 

Vattenfalls beräkningar i driftstaten för 1981/82 grundades på vissa anta
ganden beträffande prisnivån. belastnings- och kraftbalansutvecklingen 
m. m. Några av dessa förutsättningar har nu förändrats. I de nya beräk
ningarna har hänsyn tagits till en betydligt högre tillrinning till de vatten
kraftproducerande älvarna samt till regeringens ekonomiska program med 
bl. a. devalvering och prisstopp. 

Det förbättrade magasinsläget beräknas medföra en ökad vattenkraft
produktion med 0.5 TWh. Kärnkraftproduktionen beräknas likaledes öka 
med 0.5 TWh. Utbytet av tillfällig kraft beräknas ge en ökad nettoförsälj
ning med 0.9 TWh. Den nya kraftbalansen beräknas medföra högre vatten
magasin med 2.7 TWh vid årets slut jämfört med den kraftbalans som låg 
till grund för driftstaten. 

Belastningsutvecklingen väntas bli densamma som i driftstaten. 
En modifiering av verkets högspänningstariffer har beslutats. Detta in

nebär bl. a. att energiavgiften sänks under sommarmånaderna 1982 och 
1983. Finansiering av härvid uppkommande intäktsbortfall förutsättes ske 
genom att i bokslutet 1980/81 reserverade medel disponeras och har alltså 
inte påverkat här framlagd inkomstberäkning. 

Någon höjning av lågspänningstarifferna under aktuella budgetår har 
inte medtagits i beräkningarna. 

I beräkningarna ingår ej heller planerat förvärv av Gränges AB:s kraft
verksrörelse då beslut härom ännu ej föreligger. 

Totalt beräknas rörelseintäkterna öka med 168 milj. kr. jämfört med 
fastställd driftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning ökar med 105 
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milj. kr. och den tillfälliga kraftförsäljningen med 59 milj. kr. Transiterings
intäkterna beräknas öka med 4 milj. kr. 

Kostnader för egen produktion heräknas öka med 55 milj. kr.. huvud
sakligen beroende på den ökade kärnkraftproduktionen. 

Kostnaderna för främmande produktion <inköp av fast och tillfällig kraft) 
beräknas öka med 106 milj. kr.. beroende på högre kostnader för inköp av 
kärnkraft från Forsmarks Kraftgrupp AB p. g. a. devalveringen. 

Totalt beräknas rörelsens kostnader öka med 168 milj. kr. 
Finansiella och extraordinära poster samt skatter uppgår till samma 

belopp som i den fastställda driftstaten. 
Sammantaget innebär de nya beräkningarna ett i jämförelse med driftsta

ten oförändrat resultat på 1456 milj. kr.. vilket motsvarar fastställt avkast
ningskrav för budgetåret. 10, 75 % på disponerat statskapital. 

Bwlgetdret 1982183 

Beräkningarna, som bygger på en inom verket upprättat intern budget. 
utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerandc älvarna. 
bedömd tillgänglighet för kärnkraft samt en belastningsökning med ca 3 %. 
Kärnkraftproduktion från block 4 i Ringhals ingår i prognosen. 

Intäktsberäkningarna för den del av verkets kraftförsäljning som följer 
1981 års högspänningstariffer (ca 80ll(, av den totala engrosförsäljningen) 
har skett i prisnivå K = 668 (bedömt genomsnitt för budgetåret 1981/82). 
Energipristilläggen för denna kraftförsäljning baseras på ett oljepris om 
10. t öre/kWh (28.10 kr./GJ) och ett uranpris om 3.6 öre/kWh. likaledes ett 
genomsnitt för föregående budgetår. Övriga beräkningar har skett i prisni
vå K = 717 och baserats på ett oljepris om I 0,6 öre/kWh (29.40 kr./GJ) och 
ett uranpris om 3,9 öre/kWh. 

Ersättning från staten till Vattenfall för merkostnader för kärnkraftför
seningen ingår i beräkningarna med 126 milj. kr. 

Utgående från dessa förutsättningar utvisar beräkningarna ett resultat på 
I 740 milj. kr.. vilket motsvarar bedömt avkastningskrav för budgetåret. 

Kanalrörelsen 

Budgetåret 1981182 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en 
ränta på disponerat statskapital om 0.3 milj. kr. De förutsättningar som låg 
till grund för driftstaten gäller fortfarande varför inga ändringar har skett. 

Det bör framhållas, att den allmänna ekonomiska ut vecklingen, olje- och 
uranpriser, kärn kraftblockens drifttillgänglighet, vattentillrinning och be
lastningsutveckling är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska resul
tatet och som gör beräkningarna osäkra. 

I tabell 43 lämnas uppgifter om beräknade inleveranser av ränta på 
disponerat statskapital. egna avskrivningsmedel samt inkomster av för
sålda fastigheter och maskiner. 

Nedan angiven inleverans för budgetåret 1981/82 överstiger det redovi
sade resultatet med 209 milj. kr. eftersom inleveransen avser ränta på 
totalt disponerat statskapital, dvs. också ränta på kapital bundet i anlägg
ningar under uppförande. Denna ränta finansieras genom anslag. För bud
getåret 1982/83 beräknas inleveransen överstiga resultatet med 202 milj. 
kr. 
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1981/82 
1982/83 

Beräknat resultat 

1456 
1740 

B.:räknad inleverans 

1665 
1942 

108 

Tabell 43. Statens vattenfallsverks driftstat för budgetåren 1980/81-1982/83 !milj. kr.) 

1980/81 1981/82 

Driftstat Utfall Driftstat 

Rörelsens intäkter 6494,5 6 635.6 7906,2 
Rörelsens kostnader -3 841.6 -3764,9 -5004.6 

/Wrelsere.m/1a1 fiirc a1·skrivningar 2 652.9 2 870.7 2 901.6 
Kalkylmässiga avskrivningar -1570,0 - I 642,4 -1788.0 

Rure/seresultat <:fter tll'skril'ningar I 082.9 I 228.3 1113.6 
Finansit:lla intäkter 284.9 473,3 479.8 
Finansiella kostnader 43.1 10.2 56,5 
Realisations vinster 1.2 
Extraordinära intäkter 84,0 172.4 
Extraordinära kostnader 85.4 24.6 
Återföring av internt fördelad ränta 76.9 56.0 83.0 

Resultat före hokslutsdispositioncr 1401.6 I 747.2 1 767.7 

Bokslutsdispositioner 15.6 2.5 18.0 

Resultat .fi'ire skaller 1417.2 1749.7 1785.7 

Kommunalskatt - 200.0 - 275.0 - 330.0 

Riinta pä disponerat .11lltskapi1al 1217.2 1474,7 1455.7 

Ränta på disponerat statskapital i '.{ 
av i medeltal disponerat kapital 9.5 11. I 10.75 

lnleverans 
därav från föregående ;1r 278.9 278.9 500.8 
av årets ränta p{i disp. statskapital 1150,0 I 130.0 1164.0 

Egna avskrivningsmcdel 1570.0 1646.8 1800.0 
Inkomst av försålda fastigheter 

och maskiner 10.0 42.8 10.0 

' Obs. räntesatsen 

Tabell 44. Driftstat för kraftverken I milj. kr. l 1 

1981182 1982/83 

Driftstat Ny beräkning Beräkning 

Rörelsens intäkter 
Fast kraftförsäljning 

Engrosförsäljning 
Detaljförsäljning 

Tillfällig kraftförsäljning 
Transiteringsintäkter 
Engångsavgifter 
Arbeten åt utomstående 
övriga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intäkter 

5 514.5 
703.0 
443.5 
398.0 

30.0 
762,8 

54.4 

7 906,2 

5 620.0 
703.0 
503.0 
402.0 

30.0 
762,0 

54.0 

8074.0 

6 250 
725 
743 
425 

30 
633 

50 

8 856 

1982/83 

Ny ber[ik- Be räk-
ning ning 

8074.0 8856 
-5172.4 -5350 

2 901.6 3506 
- I 788,0 -1988 

I 113,6 I 518 

479.8 541 
."i6,5 46 

172.4 152 
24.6 26 
83.0 83 

1767.7 2222 
18.0 18 

1 785.7 2240 
- 330.0 - 500 

1455,7 1740 

10.75 12.01 

500,8 492 
1164.0 1450 
1800,0 2 000 

10.0 10.0 
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1981/82 1982/83 

Driftstat Ny beräkning Beräkning 

Rörelsens kos111ader 
Egen produktion 

Vattenkraft - 248.5 - 251.0 - 234 
Kärnkraft -1111.8 -1154.0 -1372 
<varav bränsle) I- 437.6) (- 474.0) (- 669) 
Annan värmekraft - 271.3 - 282.0 - 263 
(varav bränsle J (- 135.5) I- 145.0) (- 14 Il 
Övriga produktionsanläggningar 0.4 0.4 0 

Summa -1632.0 -1687.4 -1869 

Främmande produktion 
Fast kraft -1499.0 -1628.0 -1778 
Tillfällig kraft - 262.3 - 239,0 - 152 

Summa -1761.3 -1867.0 -1930 

Distributionskostnader 396.4 - 400.0 - 435 
Fastighctsskötsel 30,0 30.0 30 
Arbeten åt utomstående 762.8 762.0 - 633 
Administrationskostnader - 217.5 220.0 - 237 
Förstudit:!r 15.1 15.0 16 
Forskning, utveckling. 

demonstration (FUDJ - 118.9 - 120.0 - 131 
Övriga omkostnader 70,6 71.0 69 

Summa -1611.3 -1618.0 -1551 

Summa rörelsens kostnader -5004.6 -5172.4 -5 350 

!Wrelseresullllt fiire 111·skri1·11ing11r 2901.6 2 901,6 3 506 
Kalkylmässiga avskrivningar -1788.0 -1788.0 -1988 

Riirelsercsullllt efter m·skril'ningar I 113.6 I 113.6 1518 
Finansiella inliikter 

Utdelning pf1 aktier i dotterbolag 11.6 11.6 
Utdelning på aktier och andelar 

i andra företag 0.1 0.1 
Räntor från dotterbolag 354.4 354.4 
Övriga finansiella intäkter 113.8 113.8 

Summa 479.9 479,9 541 

Finansiella kostnader 
Ränta p:l. rörlig kredit 20.0 20,0 
Övriga ränteintäkter 36,6 36.6 

Summa 56.6 56.6 46 

Extraordinära intäkter 172.4 172.4 152 
Extraordinära kostnader 24.6 24.6 26 
Återföring av internt fördelad 

ränta 83,0 83.0 83 

Resultat .fi"ire bokslutsdispositioner 
och skatt I 767.7 I 767.7 2 2~2 

Bc1k.1lutsdisp1>sitic1ner 
Skillnad mellan pcnsionskostnad och 

pt.nsionsutbetalning 18.0 18.0 18 

Resultat fi"ire skatt I 785.7 I 785,7 2 240 
Kommunalskall - 330.0 - 330.0 - 500 

Rii11t11 pil 1li.lponem1 statskapiwl 145.'i,7 1455.7 1740 

1 P. g. a. iindrad uppställning av driftstaten fr. o. m. 1981/82 ingilr ej budgetåret 1980/ 
81. 
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Tabell 45. Driftstat för kanalverken (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 

Driftstat Utfall Driftstal 

Rörelseintäkter 
Ersättning för viss kanaltrafik 
Övriga trafikintäkter 
Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelsens intäkter 

Riirelsens kostnader 
Farledsunderhåll 
Tekniskt underhåll 
Sluss- och brotjänster 
Lotsning 
Administration 
Övrigt 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat före a1·skrimingar 
Avskrivningar 

Riirelsere.wltat efter lll'skrii•ningar 
Realisationsvinster 
Kommunalskatt 

Ränta på disponerat statskapital 

21.9 
4,5 
0.8 

27.2 

-27.0 

-27.0 

0.2 
- o.o 

0,2 

- 0,0 

0.2 

24.3 28.1 
4.5 5.2 
1.0 0,9 

29,8 34.2 

- 5.0 
- 7.4 

-29.9 - 7,9 
- 7,1 
- 4.4 
- 1.9 

-29.9 -33.7 

- 0.1 0.5 
- 0.0 - 0.2 

- 0.1 0.3 
0.1 

- 0.0 - 0,0 

0,0 0.3 

RRV ansluter sig till statens vattenfallsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln statens vattenfallsverks inlevererade överskott beräknas till 

I 665 800 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och I 942 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

2117 Domänverkets inlevererade överskott 

Domänverkets överskott för de fem senaste räkenskapsåren och till 

staten inlevererat överskott för de fem senaste budgetåren framgår av 

följande tabell. 

Tabell 46. Domäm·erkets öYerskott I milj. kr.) 

Räkenskapsår Överskott Budgetar lnleverat 
till staten 

1976 123.3 1976177 55.3 
1977 78.8 1977/78 43.6 
1978 70.0 1978/79 20.il 
1979 72.0 1979/80 41.6 
1980 135.0 1980/81 110,5 

För femårsperioden 1975-1979 fön:skn:v regeringen alt domänverket 

skulle för vaije år till staten inkverera dels en fast del av överskottet på 20 

1982/83 

Ny beräk- Be räk-
ning ning 

27.1 
oförändrat 6,7 

1,0 

34.2 34,8 

- 5, I 
- 4,8 

oförändrat - 9.2 
- 7.7 
- 4.8 
- 'l 'l .;..,_ 

-33,7 -33.8 

0,5 1.0 
- 0.2 - 0.4 

0,3 0,6 

- 0.0 - 0,0 

0.3 0.6 
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milj. kr .. dels en rörlig del motsvarande 30%· av överskottet efter skatt. 

dock minst 35 milj. kr. 

Under budgetåret 1980/81 in levererades 30,0 milj. kr. i december 1980. 
40.6 milj. kr. i maj 1981 och 40,0 milj. kr. i juni 1981. l statsbudgeten för 

budgetåret 1981 /82 har inkomsterna på denna titel tagits upp med 72,0 milj. 

kr. 

Domänverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1981 beräknat 

inleveransen av överskott under budgetåren 1981/82 och 1982/83 till 80 

milj. kr. resp 60 milj. kr. 

Utdrag ur domänverkets skrivelse: 

Enligt 1968 års riksdagsbeslut skall regeringen fastställa ett avkastnings
krav (inleverans av överskottsmedel) grundat på en flerårsplan. För fem
årsperioden 1980-84 har regeringen föreskrivit att domänverket, som 
avkastning på domänfonden, skall för vart och ett av åren 1980-84 till 
staten inleverera dels en fast del på 30 Mkr. dels en rörlig del motsvarande 
30 % av överskottet efter skatt, dock minst 40 Mkr. 

I domänverkets årsredovisning för 1980 lämnas en närmare redogörelse 
för verksamheten under detta år. Överskottet för 1980 blev 135 Mkr. 

Beräkningen för 1982 grundar sig på en preliminär budget. Arbetet med 
denna kommer att fortgå under hösten. Beräkningen för 1983 bygger på en 
grm· bedömning. 

Rörelseintäkter 

Rörelseintäkterna för 1981 väntas öka i förhållande till 1980 till följd av 
ökade virkespriser. Ökningens storlek motverkas något av att försålda 
virkeskvantiteter beräknas minska. 

Rörelsekostnader 

Rörelsekostnaderna beräknas öka i motsvarande mån som rörelseintäk
terna. A vverkningskostnaderna blir något högre än budgeterat. Skogs
vårdsavgiften ökar 1981 med ca 22 Mkr till följd av att den höjs från 3°/oo 
till 6 °/1x1 av taxerat skogs bruksvärde samtidigt som taxeringsvärdena höjs 
p. g. a. den allmänna fastighetstaxeringen 1981. 

Resultat 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas 1981 bli något 
bättre än för 1980. Förbättringen hänför sig huvudsakligen till ett förbättrat 
finansnetto. För 1982 och 1983 beräknas resultatet bli 143 resp. 126 Mkr. 

Under 1981 kommer 81 Mkr att inlevereras till statsverket. Inleveransen 
under 1982 beräknas uppgå till 80 Mkr. 

I nn'steringar 

Investeringarna under åren 1981-83 beräknas till följande <Mkrl. 

1981 1982 1983 

Aktier 246 
Maskiner uch inventarier 142 166 151 
Mark, hyggnader uch markanläggningar 188 1()0 80 

576 266 231 
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Personal 
Antalet anställda (personår) var 1980 6363 och beräknas 1981 uppgå till 

drygt 6 200. En fortsatt minskning är att vänta kommande år. 

Tabell 47. Domänverkets driftstat för kalenderåren 1980-1983 !milj. kr. l 

1980 1981 

Beräkn. Utfall Beräkn. Beräkn. 
okt. -80 dec. -80 okt. -81 

Rörelseintäkter 1496 1484 1632 1656 
Rörelsekostnader -1190 -1193 -1336 -1357 
Driftbidrag 

Rvrelsere sulrar före a1•skri1·11i11gar 306 291 296 299 
Planenliga avskrivningar 99 95 - 108 - 109 

Röre!.l'eresulrat 207 196 188 190 
Finansiellt netto 4 3 19 
Extraordinära poster 

Resultat fiire hohlutsJisposirioner 203 199 189 209 
Skillnad mellan kalkvlmiissiga 

och bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pensions-

kostnad och bokförd pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner 72 48 13 6 
Kommunala skatter 16 16 36 36 
Årets överskott/underskott 115 135 140 167 

/11/evera11.1· 52 55 65 81 
Överskott i procent av i medeltal 

disponerat statskapital 12.2 14.3 14.8 17,7 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

domänverkets inlevererade överskott beräknas till 80000000 kr. för bud

getåret 1981/82 och 60000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2121 Statens vägverks inle\·ererade överskott 

Räkenskapsåret för statens vägverk omfattar perioden 1 januari- 31 

december. Överskottet på vägverkets anläggningstillgångar beräknas på 

den genomsnittliga kapitalbehållningen under kalenderåret. grundad på 

den vid kalenderårets ingång och vid dess utgång redovisade kapitalbehåll

ningen. Beräkningen sker efter den genomsnittliga procentsatsen som gällt 

under året som förriintningskrav för statens investeringar i allmänhet. 

I skrivelse till RRV den 10 oktober 1981 har statens vägverk beräknat 

överskottet efter räntan 10.12 t;f för år 1981 och 1O.75 % för därpå följande 

år. 

Statens vägverk beräknar inkomsterna på titeln till 32.2 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 och 74.2 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Förändringen 

av inbetalningens storlek budgetåret 1982/83 förklaras av att vägverket 

1982 1983 

Beräkn. Bcräkn. 

1699 1790 
-1411 -1490 

288 300 
- 128 - 145 

160 155 

17 29 

143 126 

7 Il 
36 36 

100 79 

80 60 

10.6 8,4 
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fr. o. m. år 1982 betalar ränta på anskaffningsvärde med avdrag för acku

mulerade normalavskrivningar. 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks inlevererade överskott beräknas till 32 200000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 74150000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 

Till inkomsttiteln inlcvereras den ränta. beräknad efter en räntefot lika 

med statens avkastningsränta, som utgår på oavskrivna värdet av de 

anläggningstillgångar som disponeras av sjöfartsverket. Räntan beräknas 

och redovisas kvartalsvis. 

Sjöfartsverket har i skrivelse till RRV den 15 oktober 1981 beräknat 

inkomsterna på titeln till 73 .8 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 83.5 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 73 800000 kr. för bud

getåret 1981/82 och 83 500 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2123 Inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning 

Kostnaderna för avskrivning och ränta (kapitalkostnaderl samt ersätt

ning till statskontoret för anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning 

täcks genom årliga avgifter. som erläggs till statskontoret av de myndighe

ter som har driftansvar för utrustningen. Avgifterna fastställs av statskon

toret efter samråd med riksrevisionsverket. 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot statens avkastnings

riinta på kapitalbehållningen vid budgetårets ingång för ADB-utrustning 

som finansierats över reservationsanslagct VIII B 2 Anskaffning av 

ADB-utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den 30 september 1981 beräknat 

inkomsterna på titeln till 35.2 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 36.5 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning beräknas till 

35 167 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 36 500 000 kr. för budgetåret 1982/ 

83. 

8 Riksdagen 1981182. I saml. Nr /00. Bilagu 2.1 
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2131 Riksbankens inlevererade överskott 

Denna inkomsttitel är i statsbudgeten för budgetåret 1981182 uppförd 

med 850 milj. kr. Till följd av devalveringen av den svenska valutan ( 14 

september 1981 ), dollarkursens uppgång och det höga ränteläget räknar 

riksbanken med ökad vinst under 1981 och därpå följande år. I skrivelse till 

RRV beräknas riksbankens inlevererade överskott till 2000 milj. kr. för 

vart och ett av budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

RRV ansluter sig till riksbankens beräkning. Inkomsterna på titeln riks

bankens inlevererade överskott beräknas till 2000000000 kr. för budget

året 1981/82 och 2000000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2141 Myntverkets inlevererade överskott 

Inkomsterna på inkomsttiteln härrör från myntniagsverksamheten. In

komsterna av myntning utgörs av nominella värdet av präglade mynt med 

avdrag av kostnaden för inköpta metaller och halvfabrikat. Färdigt mynt 

levereras, allt efter behovet av skiljemynt, till riksbanken som sätter in 

motsvarande belopp på statsverkets checkräkning i riksbanken för mynt

verkets räkning. I mindre utsträckning sker försäljning direkt till samlare 

m.n. 
I statsbudgeten uppfördes inkomsterna till 75,0 milj. kr. för budgetåret 

1981/82. I skrivelse till RRV beräknar myntverket inkomsterna till 66,0 

milj. kr. för budgetåret 1981/82 och till 87,0 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Minskningen för budgetåret 1981/82 beror på att myntverket under bud

getåret räknar med att. från riksbanken och myntverkets lager, återinlösa 

outväxladc 200 kr.-minnesmynt till ett nominellt värde av ca 19 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 planeras ej någon tillverkning av minnesmynt. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

myntverkets inlevererade överskott beräknas till 66000000 kr. för budget

året 1981/82 och 87 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2151 Tipsmedel 

AB Tipstjänst anordnar tips och lotto. Tipsinsatsen utgör 60 öre per rad. 

lotto utgör insatsen I krona per rutfält. Hälften av insatserna skall 

fördelas bland vinnarna. För att bestrida sina kostnader får AB Tipstjänst 

ta i anspråk del av insatserna. På inkomsttiteln redovisas överskottet av 

AB Tipstjänsts verksamhet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Budgetår 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

Statsbudget 367,8 414,2 424,9 624.0 827,0 
Redovisat 397.2 337,6 399.2 610.8 

I skrivelse till RRV den 26 oktober 1981 har AB Tipstjänst beräknat 

inkomsten av tipsmedel till 768.8 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 814,8 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till AB Tipstjänsts beräkning. Inkomsterna på titeln 

tipsmedel beräknas till 768 800 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

814800000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2152 Lotterimedel 

På denna titel redovisas de medel som Svenska Penninglotteriet Aktie

bolag betalar in till kammarkollegiet. 

Bolaget skall i mån av tillgång i lotteriet, inom en månad efter den dag då 

dragningen förrättats, till kammarkollegiet betala in ett belopp som mot

svarar försäljningssumman för sålda lotter efter avdrag av den totala vinst

summan inkl. vinstskatt och det belopp bolaget har tagit i anspråk för att 

bestrida sina kostnader. eller drygt 30% av försäljningssumman (samtidigt 

levereras ca 12 l/C av försäljningssumman in till riksskatteverket). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977178 

279,0 
285,7 

1978/79 

313,3 
282,6 

1979/80 

296.1 
336,7 

1980/81 

360,8 
378.9 

1981/82 

415.4 

I skrivelse till RRV den 13 oktober 1981 har Svenska Penninglotteriet 

AB. med iakttagande av aktuell försäljningsstatistik. beräknat inkomsterna 

på titeln lotterimedel för budgetåret 1981/82 till 379.8 milj. kr. och för 

budgetåret 1982/83 till 389.3 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs beräkning. Inkoms

terna på titeln lotterimedel beräknas till 379 843 000 kr. för budgetåret 1981/ 

82 och 389 339 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

Under denna rubrik redovisas de överskott som statens fastighetsför

valtning ger upphov till. Både försvarets fastigheter och statens civila 

fastighetsförvaltning ingår. 

RRV har erhållit uppgifter från akademiska sjukhuset. byggnadsstyrel-
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sen. generaltullstyrelsen. karolinska sjukhuset och kriminalvånlsstyrelsen 

om de beräknade överskotten av statens civila fastighetsförvaltning. 

De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1981 /82 och 1982/ 

83 framgår av tabell 48. 

Tabell 48. Överskott a\' civil fastighetsfönaltning budgetåren 1981/82 och 1982/83, 
tusental kr. 

1981/82 

2211 Överskott av krimim1lvårdssty-
rclsens fastighetsförvaltning I 348 

2212 Överskott av karolinska sjuk-
husets fastighetsförvaltning 25 956 

2213 Överskott av akademiska sjuk-
husets fastighetsförvaltning 11 897 

2214 Överskott av byggm1dsstyrclsens 
fastighetsförvaltning 309 511 

2215 Överskott av generaltullstyrel-
sens fastighetsförvaltning 407 

Summa 349119 

1982/83 

1435 

11897 

304 OIO 

570 

317912 

Fr. o. m. år 1982 övertar landstinget huvudmannaskapet för karolinska 

sjukhuset. Således kommer ej något överskott av sjukhusets fastighetsför

valtning att inlevereras efter budgetåret 1981/82. RRV föreslår att inkomst

titel 2212 Överskott av karolinska sjukhusets fastighetsförvaltning utgår ur 

statsbudgeten för budgetåret 1982/83. 

Överskottet av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning bestod för bud

getåret 1980/81 både av överskott att tillföras statsbudgeten samt förränt

ning av det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet. Byggnadsstyrelsens 

ränta på kapitalet redovisas fr. o. m. budgetåret 1981/82 på inkomsttitel 

2396 under huvudgruppen ränteinkomster. Ränteinkomsterna beräknas 

uppgå till 867,9 milj. kr. för budgetfiret 1981/82 och 921.6 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beriikningar. Överskott av civil 

fastighetsförvaltning beräknas uppgi1 till 349 119000 kr. för budgetåret 

1981 /82 och 3 17 912 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2221 Öl·crskott av förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar 

På titeln redovisades tidigare inkomster av förrådsfonden för ekono

miskt försvar. Fonden avslutades 1980-06-30. Verksamheten är numera 

anslagsfinansierad. I skrivelse till RRV den I oktober 1981 meddelar 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar att något överskott ej längre före

kommer. Däremot sker inleverans av räntor på investerat ej avskrivet 

kapital för förrådsanläggningar på inkomsttiteln 2371 räntor på bercd

skapslagring. RRV föreslår att inkomsttiteln överskott av förrådsanlägg-
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ningar för ekonomiskt försvar fr. o. m. budgetåret 1982/83 utgår ur stats

budgeten. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Några inkomster beräknas inte tillföras titeln överskott av förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar under budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

2300 Ränteinkomster 

Under denna rubrik redovisas statens ränteinkomster vid statlig utlå

ning. För vissa inkomsttitlar redovisas ränta (ofta statens normalränta) på 

kapitalbehållningen för verksamheten utan att någon utlåning ägt rum. 

Kapitalbehållningen för dessa verksamheter utgörs i många fall av realka

pital dvs. inte fordringar som är fallet vid utlåningsverksamhet. 

Inkomsterna vid denna inkomsthuvudgrupp är indelade i sju inkomst

grupper, vilket framgår av nedanstående uppställning. 

Ränteinkomster 

2310. 2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380. 2390 

Räntor på näringslån 
Räntor på bostadslån 
Räntor pil studielån 
Räntor på cncrgisparlån 
Räntor pä medel avsatta till pensioner 
Räntor pä beredskapslagring 
Övriga ränteinkomster 

Summa 

Prognos i milj. kr. 

1981/82 

371.1 
6 375.7 

37.0 
300.0 
136.5 
W4.8 

I 121,2 

I! 736,3 

1982/83 

392.9 
7075.7 

36.8 
395.0 
138.9 
573.9 

I 127,4 

9740,6 

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i 

inkomsthuvudgruppen ränteinkomster. 

2311 Räntor på lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av ränta på lokaliseringslån som utlämnats 

enligt 1964 och senare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. Arbets

marknadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till 310.0 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 och 310,0 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till arbctsmarknadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna 

på titeln räntor på lokaliscringslån beräknas till 310000000 kr. för budget

året 1981/82 och 310000000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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2332 Ränteinkomstl!r på lån för bostadsbyggande 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Den utgående balansen på 

lånefordringar för lån till bostadsbyggande var ca 51 997 milj. kr. per den 30 

juni 1981. Av dessa utestående lånefordringar gäller den statliga bo

stadslåneräntan för lånefordringar, motsvarande 49032 milj. kr. För reste

rande lånefordringar gäller lägre räntesatser. 

Lån för bostadsbyggande. Utgående balans per 1981-06-30 milj. kr. 

Lån till ny- och ombyggnad av 
- flerbostadshus 25 699 
- småhus 21 450 
Förbättringslån 392 
Övriga lån 4 339 
Förskott på räntebärande liin 117 

Summa 51997 

Räntan på statliga bostadslån är 12,75% för kalenderåret 1980 (SFS 

1980: 915). Denna räntesats ligger till grund för beräkningen av räntein

komster på lån för bostadsbyggande. Bostadsstyrelsen beräknar inkoms

terna på titeln till 6375.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 7075,0 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

ränteinkomster på lån för bostadsbyggande beräknas till 6 375 000000 kr. 

för budgetåret 1981/82 och 7075000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2361 Ränteinkomster på medel avsatta till folkpensionering 

Medel avsatta till folkpensionering förvaltas av fullmäktige för riksför

säkringsverkets fonder. Tillgångarna är placerade i statsskuldsförbin

delser. kommunlån, obligationer. aktier och fast egendom m. m. Inkoms

terna på denna titel utgörs huvudsakligen av räntor och utdelningar på 

dessa placeringar. Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna på titeln 

till 100.3 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 102.0 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkets bt:räkning. Inkomsterna på 

titeln ränteinkomster på medel avsatta till folkpensionering beräknas till 

100 300 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 102 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

2371 Räntor på beredskapslagring 

Inkomsterna redovisas av statens jorbruksnämnd och överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar. Räntan beräknas efter statens avkastningsriinta. 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 119 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statensjordbruksnämnd erhåller 

anslagsmedel för räntekostnaderna. Förslag föreligger om annan form för 

finansiering av räntor på beredskapslagring. Oavsett finansieringsform 

utgår RRV tillsvidare ifrån att inkomsttiteln kommer att finnas kvar och att 

både överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jorbruksnämnd 

kommer att leverera in medel på inkomsttiteln även under budgetåren 

1981/82 och 1982/83. 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jordbruksnämnd be

räknar inkomsterna på titeln till 394.8 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 

573,9 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

räntor på beredskapslagring beräknas till 394 796000 kr. för budgetåret 

1981182 och 573 900 00 kr. för budgetåret 1982/83. 

2384 Ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen och utgörs av ränta på de 

kommunala markförvärvslån som beviljats enligt lag om markförvärvslån 

till kommun (SFS 1968: 227). Den utgående balansen för lånefordringar på 

lån för kommunala markförvärv var ca 896 milj. kr. per den 30 juni 1981. I 

skrivelse till RRV har bostadsstyrclsen beräknat inkomsterna på titeln 

ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv beräknas till 

114000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 85500000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

Övrigt under ränteinkomster 

I syfte att nedbringa antalet inkomsttitlar under inkomsthuvudgruppen 

ränteinkomster föreslår RRV att följande titlar slås samman till en in

komsttitel fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

2393 Övriga ränteinkomster. Kammarkollegiet 

2394 Övriga ränteinkomster. Riksbanken 

2395 Övriga ränteinkomster. Riksgäldskontoret. 

RRV föreslår att ovanstående inkomsttitlar fr. o. m. budgetåret 1982/83 

slås samman till en inkomsttitel benämnd 2394 Övriga ränteinkomster. 
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2400 Aktieutdelning 

Inkomsterna utgörs av avkastningen på statens aktieinnehav. Inkoms

terna redovisas av kammarkollegiet. 

2411 Inkomster av statens aktier 

Utfallet för budgetåret 1980/81 samt beräknade inkomster (utdelning) för 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 enligt aktiebolagens uppgifter framgår av 

tabell 49. 

Tabell 49. Inkomster av statens aktier budgetåren 1980/81-1982/83, tusental kr. 

Utfall Aktiebolagens beräkning 
1980/81 1981/82 1982/83 

AB Acrotransport 14100 10000 10000 
Apoteksbolaget AB 0 I 500 1500 
Cemcnta AB 0 327 425 
EEN-Holmgren orto-
pediska AB 50 
AB Industrikredit 2 800 2800 2800 
Lantbrukskredit AB 0 300 300 
Post- och Kreditbanken 63338 63338 63338 
Statsföretag AB. 

Ränta pi\ reverslån 801 201 
Statskonsult AB 180 180 180 
AB Svensk Bilprovning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 11000 11000 13 750 
Swcd<tir AB 225 225 225 
Svenska Penninglotteriet AB 5 5 5 
Systembolaget AB 25 25 25 
AB Tipstjänst 5 5 5 
AB Vin- & Spritcentralen 750 750 750 
Vänlepapperscentralen AB 120 120 120 
Svenska Elektriska Materiel-
kontrollanstalten 76 82 82 

Totalt 93504 90887 93534 

Övriga aktiebolag, som inte nämns i tabellen ovan. redovisar inte någon 

utdelning. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln inkomster av statens aktier till 

90887 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 93 534000 kr. för budgetåret 1982/ 

83. 

2500 Offentligrättsliga avgifter 

De offentligrättsliga avgifterna tas ut av myndigheter med reglerande 

verksamhet bestående av tillsyn, kontroll, tillståndsgivning etc. Avgifterna 

fastställs vanligen av regeringen. Efterfrågan på de tjänster som produ

ceras styrs av lagar, förordningar eller liknande. Inkomsterna av denna 
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verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det finns 

koppling mellan inkomster och utgifter i form av ett uttalat ekonomiskt mål 

för verksamheten. 

RRV har erhållit uppgifter från olika myndigheter på flertalet inkomsttit

lar under offentligrättsliga avgifter. RRV kommenterar i det följande några 

av dessa inkomsttitlar. 

2511 Expeditionsavgifter 

Expeditionsavgifter utgår för expeditioner som utfärdas av statlig myn

dighet. Inkomsterna redovisas av riksskattcverket, domstolsverket och 

centralnärimden för fastighetsdata m. fl. 

Budgetåret 1980/81 uppgick inkomsterna till 21 '.U milj. kr. I statsbudge

ten för budgetåret 1981 /82 uppfördes inkomsterna till 235 ,9 milj. kr. Med 

utgångspunkt från uppgifterna från ovan nämnda myndigheter beräknar 

RR V att inkomsterna kommer att uppgår till 270,3 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 och till 281,3 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Ökningen av de 

beräknade inkomsterna motiveras av att utfallet för budgetåret 1980/81 

blivit högre än beräknat. Myndigheterna har i sina beräkningar tagit hän

syn till höjningarna av expeditionsavgifterna l. o. m. den I oktober 1981 

<SFS 1981: 905). 

RRV beräknar inkomsterna på titeln expeditionsavgifter till 270 300000 

kr. för budgetåret 1981/82 och 281300000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2518 J<'yravgifter, farledsvaruavgifter 

De statliga sjöfartsavgifterna består av fyravgifter, farledsvaruavgifter 

samt lotsavgifter. Lotsavgifterna redovisas under särskild inkomsttitel. 

För gods som förs till eller från Sverige utgår fyravgift och farledsvaruav

gift. Farledsvaruavgift är dels distansberoende. dels differentierad efter 

varuslag, medan fyravgiften tas ut för varje registerton av fartygets netto

dräktighet. 

Sjöfartsverket beräknar tillsammans med generaltullstyrelsen inkoms

terna på titeln enligt nedanstående tablå (milj. kr.). 

Redovisat Beräknat 
1980/81 1981/82 1982/83 

Farleds varuavgift 174.0 202.9 229.6 
Fyravgift 104,0 J 18.3 131.3 
Summa 278.0 321.2 360,9 
Avgår till: 
Handelsflottans kultur- och fritidsfond 9,2 7,0 7.0 
Trollhätte kanalverk 22.8 21U 31.0 
Vänerns seglationsstyrelsc 4,1 5.3 6,0 
Rabatter m. m. 0.7 1.4 1.4 
Hammarbyleden 1.3 1.4 1.5 
Summa netto 239,9 278,0 314,0 
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RR V ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

fyravgifter. farledsvaruavgifter beräknas till 278000000 kr. för budgetåret 

1981/82 och 314000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2600 Försäljningsinkomster 

Försäljningsinkomster redovisas av myndigheter som säljer varor eller 

tjänster till enskilda personer. företag eller offentliga institutioner. Priserna 

bestäms vanligen av myndigheten själv (efter samråd med RRVJ. Det finns 

ofta konkurrerande företag inom verksamhetsområdet. Det pris som köpa

ren får betala täcker vanligtvis hela kostnaden eller en inte obetydligt del 

därav. RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som 

ingår i försäljningsinkomster. 

2613 Inkomster vid karolinska sjukhuset 

I statsbudgeten upptogs inkomsterna för budgetåret 1981/82 till 308,2 

milj. kr. Direktionen för karolinska sjukhuset beräknar nu inkomsterna till 

308,0 milj. kr. De olika inkomsterna som ingår i denna titel framgår av 

nedanstående tablå (milj. kr.). 

Driftsbidrag från Stockholms läns landsting 
Inkomster för öppen och sluten vård i övrigt 
Övriga ersällningar 

Summa 

1981/82 

250.0 
55,0 

3,0 

308,0 

Stockholms läns landsting tar över huvudmannskapet från staten den I 

januari 1982. Beräkningen avser därför endast tiden I juli- 31 december 

1981. 

RRV ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster vid karolinska sjukhuset beräknas till 308000000 kr. för 

budgetåret 1981 /82. 

RRV föreslår att titeln upphör fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

2618 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Budgetåret 1980/81 uppgick inkomsterna till 52,8 milj. kr. I statsbudge

ten uppfördes inkomsterna till 56,4 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Sveri

ges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) beräknar nu inkoms

terna till 55 ,8 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Minskningen beror främst på 

att för hög löneuppräkning har använts i tidigare beräkningar. 
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Fr. o. m. budgetåret 1982/83 införs ett nytt anslagssystcm för SMHI 

(prop. 1980/81: 149). vilket innebär att uppdragsverksamheten och väder

tjänsl for luftfarten sammanförs under ett s. k. I 000-kronorsanslag. In

komsterna från dessa verksamheter kommer av det skälet inte att redovi

sas mot inkomsttiteln. 

RRV ansluter sig till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts 

beräkning. Inkomsterna på titeln inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut beräknas till 55 760 000 kr. för budgetåret 1981/ 
82. 

RRV föreslår att titeln upphör fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 

Budgetåret 1980/81 uppgick inkomsterna till 22.8 milj. kr. I statsbudge
ten uppfördes inkomsterna till 29.4 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Trafik

säkerhetsverket beräknar nu inkomsterna till 31.5 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 och till 38,7 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Ökningen motiveras 

av att statsverkets andel i varje parkeringsanmärkning kommer att öka från 

19 kr. till 25 kr. fr. o. m. den 1 januari 1982 (SFS 1981: 704). 

RRV ansluter sig till trafiksäkerhetsverkcts beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter beräknas till 

31500000 kr. för budgetåret 1981/82 och 38 700000 kr. för budgetåret 1982/ 
83. 

2625 Utförsäljning av bcredskapslagcr 

I statsbudgeten uppfördes inkomsterna till 1 000 kr. för budgetåret 1981/ 
82. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar beräknar nu inkomsterna till 39 
milj. kr. för budgetåret 1981/82 och I 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Inkomsterna på titeln utförsäljning av beredskapslager beräknas till 

39 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82 och I 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2700 Böter m. m. 

I denna inkomstkategori ingår böter, viten och andra straffavgifter som 

inte är knutna till någon typ av skatt. Inkomsthuvudgruppen Böter m. m. 

är underindelad i två inkomsttitlar, restavgifter och bötesmedel. 
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2711 Restavgifter 

Restavgifter redovisas av länsstyrelserna. riksskatteverket. tullverket 

och trafiksäkerhetsverket. På inkomsttiteln redovisas restavgifter och till

läggsavgifter enligt uppbörd slagen och uppbördskungörelsen samt avgifter 

och räntor i vissa andra fall. Uppbörden av restavgifter har successivt 

överförts från vissa länsstyrelser till riksskatteverket i och med införandet 

av det ADB-baserades. k. REX-systemet. Under budgetåret 1981/82 kom

mer ytterligare några länsstyrelser att anslutas till systemet. Med anled

ning härav finns en viss osäkerhet i beräkningen för budgetåret 1981/82. 

Med anledning av länsstyrelsernas utfall för budgetåret 1980/81 samt de 

övriga myndigheternas beräkningar, beräknas titeln till 108.6 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 och 171.0 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Riksskatte

verket har i sina beräkningar beräkmit att restavgiften skall höjas fr. o. m. 

den I juli 1982 från nuvarande 4 % till 8 % och att lägsta restavgiftsbelopp 

skall höjas från 10 kr. till 100 kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln restavgifter till 108600000 kr. för 

budgetåret 1981 /82 och 171 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

2712 Bötesmedel 

På denna inkomsttitel redovisas böter i form av dagsböter. normerade 

böter eller penningböter. Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och 

högst etthundratjugo allt efter brottets svårighetsgrad och fastställs till 

visst belopp med hänsyn till den tilltalades inkomst. förmögenhet och 

ekonomiska förhållanden i övrigt. Normerade böter besHims efter värdet 

av föremålet för brottet. Beträffande penningböter stadgas att om det för 

böter är utsatt visst högsta belopp ej över 500 kr.. fr. o. m. den 1 januari 

1982 I 000 kr. ådöms de omedelbart i penningar. Böter och viten tillfaller 

staten om inte annat är föreskrivet. 

RRV har inhämtat uppgifter från generaltullstyrelsen. rikspolisstyrelsen 

och riksskatteverket. Inkomsterna av bötesmedcl för budgetåren 1981/82 

och 1982/83 beräknas till 135 .0 resp. 160.5 milj. kr. För budgetåret 1981182 

beräknas inkomsterna öka med 15.9 milj. kr. jämfört med beräkningen i 

statsbudgeten till följd av att bl. a. minimi- och maximistraffen för penning

böter höjs från 10 till 50 kr. resp. från 500 till I 000 kr. fr. o. m. den I januari 

1982. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

bötesmedel beräknas till 135 000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 

160500000 kr. för budgetåret 1982/83. 
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2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 

På denna inkomsthuvudgrupp finns endast inkomsttiteln 2811 med sam

ma namn som huvudgruppen. 

På denna inkomsttitel redovisas tillfälliga inkomster samt andra inkoms

ter. som ej är hänförliga till annan titel i statsbudgeten. Inkomsterna på 

titeln övriga inkomster av statens verksamhet uppgick till I 921.8 milj. kr. 

för budgetåret 1980/81. I statsbudgeten för budgetåret 1981 /82 uppfördes 

titeln med 1392.6 milj. kr. I tabell 50 redovisas de största inkomstposterna 

på titeln under de tre senaste budgetåren. 

Tabell 50. Övriga inkomster av statens verksamhet (milj. kr. l 

Särskild rättsverkan 
Pörlusttäckningsavgifter 
Återbetalning av kostnader för svenska 
FN-styrkor 
Ersättning för försvarstandvård 
Ersättning för datamaskindrifl m. m. 
Felparkeringsavgifter 
Ersättning för skyddade verkstäder 
Återbetalade Ian för inlösen av 
fastigheter i Tuve 
Oljeskadeersättningsfonden 
Överförda reservationer 
från utgiftsanslag 
Diverse i övrigt 

Summa 

1978/79 

5.7 
3.0 

34.2 
4.5 
4.1 

18, l 

137.2 

206.8 

1979/80 

5.6 
11,0 

22.6 
3.9 
2.0 

25.6 
734.9 

132.7 

938.3 

1980/81 

5.0 
14,5 

16.2 
4, I 
2.4 

815.2 

22.2 
102.5 

868.l 
71.6 

I 921.8 

Av de redovisade beloppen för budgetåret 1980/81 är ca 868 milj. kr. 

outnyttjade anslagsmedel på reservationsanslag. På grund av att dis

positionstiden gått ut eller i enlighet med siirskilda regeringsbeslut får 

dessa medel inte längre disponeras. Dessa medel har omförts från stats

budgetens utgiftssida till inkomsttiteln. RRV räknar inte med att sådana 

omföringar kommer att göras i fortsättningen. Ersättningen för de skyd

dade verkstäderna uppgår budgetåret 1980/8 l till 815.2 milj. kr. och beräk

nas till 775 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Ersättningarna från landstingen 

för de skyddade verkstäderna upphör fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verk

samhet till I 025000000 kr. för budgetåret 1981/82 och 300000000 kr. för 

budgetåret 1982/83. 
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3000 Inkomster av försåld egendom 

Med inkomster av försåld egendom menas realkapitalpåverkande in

komster. vilka staten erhåller i utbyte för en motprestation. 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m. 

Huvudgruppen avser försäljning av byggnader. maskiner och apparater 

samt transportmedel. 

Tabell 51. Affärsverkens inkomster av försålda b)·ggnader och maskiner budgetåren 
1981182 och 1982/83, tusental kr. -

3111 Post verkets inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 

3112 Televerkets inkomster av försålda 

1981/82 

byggnader och maskiner 1 000 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda byggnader och maskiner 15 000 
3114 Luftfartsverkets inkomster av 

försålda byggnader och maskiner 
3115 Förenade farbriksverkens inkomster av 

försålda byggnader och maskiner 
3116 Statens vattenfallsverks inkomster av 

försålda byggnader och maskiner I 0 000 
3117 Domänverkets inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 

Summa 26004 

1982/83 

1000 

15000 

6000 

10000 

32003 

I skrivelser till RRV har domänverket, förenade fabriksverken. luftfarts

verket, post verket, statens järnvägar. statens vattenfallsverk och telever

ket lämnat uppgifter om affärsverkens inkomster av försålda byggnader 

och maskiner. 

De beräknade inkomsterna pil titlarna för budgetåren 1981/82 och 1982/ 

83 framgår av tabell 51. 

I skrivelse till RRV har kriminalvårdsstyrelsen. statens vägverk. sjö

fartsverket. statskontoret. byggnadsstyrelscn och gcneraltullstyrclsen 

lämnat uppgifter om civila myndigheters inkomster av försålda byggnader 

och maskiner. De heräknade inkomsterna rå titlarna för budgetåren 1981 / 

82 och 1982/83 framgår av tabell 52. I de fall markvärdet inte har gatt att 

särskilja från värdet av den si'tlda egendomen har hela forsäljningssumman 

förts till inkomsttitlarna 3121 - 3126. 
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Tabell 52. Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner budget
åren 1981/82 och 1982/83. tusental kr. 

1981/82 1982/83 

3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 1200 I 000 

3122 Statens vägverks inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 2000 I 000 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 50 50 

3124 Statskontorets inkomster av försålda 
datorer m. m. 200 200 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av försålda 
byggnader och maskiner I 000 I 000 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 

Summa 4450 3250 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Civila myndigheters 

inkomster av försålda byggnader och maskiner beräknas till 4 450 000 kr. 

för budgetåret 1981/82 och 3 250000 kr. för budgetåret 1982/83. 

3131 l'örsvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och maski

ner 

I skrivelse till RRV den 20 oktober 1981 beräknar fortifikationsförvalt

ningen inkomsterna på titeln till 3 .4 milj. kr. för budgetåret 1981 /82 och 3 .4 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. I de fall markvärdet ej kan särskiljas från 

värdet av den försålda egendomen skall hela försäljningssumman föras till 

denna titel. 

RR V ansluter sig till fortifikationsförvaltningens beräkning. Inkomster

na på titeln försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner beräknas till 3 400 000 kr. för budgetåret 1981182 och 3 400 000 kr. 

för budgetåret 1982/83. 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning 

Inkomsthuvudgruppen omfattar försäljning av mark. skog, insjöar och 

underjordiska tillgångar. Om markvärdet inte kan särskiljas från värdet på 

den försålda egendomen. skall hela försäljningssumman föras till huvud

gruppen 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskina m. m. 

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

I skrivelse till RRV den 20 oktober 1981 beräknar fortif'ikationsförvalt

ningen inkomsterna av markförsäljning till 13,6 milj. kr. för budgetåret 

1981182 och till 13 ,6 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 
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RRV ansluter sig till fortifikationsförvaltningens beräkning. Inkomster

na på titeln övriga inkomster av markförsäljning beräknas till 13 600000 kr. 

för budgetåret 1981/82 och 13 600000 kr. för budgetåret 1982/83. 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

Under denna huvudgrupp redovisas inkomster vid försäljning av imma

teriella tillgångar som brytningsrättigheter och fiskerättigheter. andra 

koncessioner och arrenden med avseende på marken samt patent och 

copyright. 

3311 Inkomster av statens gruvegendom 

På inkomsttiteln redovisas arrendeinkomster för upplåtna gruvfyndig

heter. Under budgetåret 1980/81 var inkomsterna på titeln 13 .6 milj. kr. I 

skrivelse till RRV beräknar statens industriverk inkomsterna på titeln till 

18.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 18.0 milj. kr. för budgetåret 1982/ 

83. De ökade inkomsterna beror dels på aviserade produktionsökningar 

inom utarrenderade statliga gruvrätter. dels på arrendeavtal för nya gruvor 

fr. o. m. 1982. 

RRV ansluter sig till statens industriverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster av statens gruvegendom beräknas till 18000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 18000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

4000 Återbetalning av lån 

Till återbetalning av lån räknas återbetalningar till statliga utlåningsor

gan, som erhåller alla sina medel från staten och som inte har någon rätt att 

ta på sig skulder gentemot andra. Exkluderade är finansiella institutioner 

som tar emot insättningar eller inlåningar. 

För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades större delen av den 

statliga utlåningen på statens utlåningsfonder och fonden för låneunder

stöd. Inom statens utlåningsfonder var utlåningen till stor del revolveran

de. dvs. återbetalningarna återfördes till resp. fond. I och med budgetom

läggningen budgetåret 1980/81 har revolveringen avskaffats för ett stort 

antal fonder. 

Inkomsttypen återbetalning av lån indelas i fem inkomsthuvudgrupper. 

vilket framgår av nedanstående uppställning. 
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Återbetalning av lån 

Prognos i milj. kr. 

4100 Återbetalning av näringslån 
4200 Återbetalning av bostadslån m. m. 
4300 Återbetalning av studielån 
4400 Återbetalning av energisparian 
4500 Aterbetalning av övriga lån 

Summa 

1981/82 

298.0 
I 250.8 

591,7 
100.0 
317.3 

2557,8 

1982/83 

299.2 
1450.7 

f:.73.7 
120.0 
299.2 

2842.8 

129 

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i 

ovanstående inkomsthuvudgrupper. 

4111 Återbetalning av lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av återbetalningar på lokaliseringslån som 

utbetalats enligt 1964 och senare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. 

Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till 240.0 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82 och 240.0 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

RRV ansluter sig till arbetsmarknadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna 

på titeln återbetalning av lokaliseringslån beräknas till 240000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 240000000 kr. för budgetåret 1982/83. 

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande 

Bostadsstyrelsen har beräknat återbetalningarna av lån för bostadsbyg

gande till 1250.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 1450.0 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. En närmare redogörelse för kapitalbehållningen åter

finns under rubriken 2332 ränteinkomster på lån för bostadsbyggande. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

återbetalning av lån för bostadsbyggande beräknas till I 250000000 kr. för 

budgetåret 1981/82 o<.:h I 450 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

4313 Återbetalning av studiemedel 

Inkomsterna på titeln utgörs dels av amorteringar av studiemedel dels av 

återbetalning av felaktigt uppburet studiestöd. I statsbudgeten uppfördes 

inkomsterna med 543.4 milj. kr. Centrala studiestödsnämnden beräknar nu 

inkomsterna till 552,0 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 635,0 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

9 Rik.l'dagen 198/182. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.1 
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RRV ansluter sig till centrala studiestödsnämndens beräkning. Inkoms

terna på titeln ått:rbetalning av studiemedel beräknas till 552000000 kr. för 

budgetåret 1981 /82 och 635 000 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Ö1"riRt under återbetalninR al' lån 

I syfte att nedbringa antalet inkomsttitlar under inkomsthuvudgruppen 

återbetalningar av övriga lån föreslår RRV att följande titlar slås samman 

till en inkomsttitel fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

4522 Återbetalning av övriga lån, Kammarkollegiet 

4523 Återbetalning av övriga lån, Riksbanken 

4524 Återbetalning av övriga lån, Riksgäldskontoret 

RRV föreslår att ovanstående inkomsttitlar fr. o. m. budgetåret 1982/83 

slås samman till en inkomsttitel benämnd 4526 Övriga återbetalningar 

5000 Kalkylmässiga inkomster 

De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pen

sionsavgifter, netto. 

5100 Avskrivningar 

Med avskrivning menas en kalkylerad kostnad för ett kapitalobjekts 

värdeminskning under en viss period. Värdeminskningen, som kan bero på 

fysisk förslitning, benämns också kapitalkonsumtion. 

Tabell 53. Affärsverkens avskrirningar, tusental kr. 

5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar 

Summa 

1981i82 

70000 
1454000 

927000 
61900 
51500 

1800000 

4364400 

1982/83 

~5000 

I 428 100 
I 016000 

(18600 
57700 

2000000 

4655400 

I skrivelse till RRV har förenade fabriksvcrken, luftfartsverket. post ver

ket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk och televerket lämnat upp

gifter om affärsverkens avskrivningar. De beräknade inkomsterna på tit

larna för budgetåren 1981/82 och 1982/83 framgår av tabell 53. 
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RRV beräknar inkomsterna av affärsverkens avskrivningar till 

4 364 400 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 4 655 400 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

5121 Avskrivningar på civila fastigheter 

I skrivelse till RRV har akademiska sjukhuset, byggnadsstyrelsen, gene

raltullstyrelsen. karolinska sjukhuset och kriminalvårdsstyrclsen beräknat 

inkomsterna av avskrivningar på civila fastigheter för budgetåren 1981/82 

och 1982/83. 

De beräknade inkomsterna på titeln framgår av följande sammanställ

ning (tusental kr.). 

Akademiska sjukhuset 
Byggnadsstyrelsen 
Generaltullstyrelsen 
Karolinska sjukhuset 
K1iminalvårdsstyrelsen 

1981/82 

6934 
167 400 

180 
2 315 
5000 

Summa 181829 

1982/83 

6934 
183 700 

240 

5000 

195874 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på civila fastigheter beräknas till 181829000 kr. för budget

året 1981/82 och 195 874000 kr. för budgetåret 1982/83. 

5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. komplementkostnader 

Uppdragsmyndigheter med programbudgetering redovisar fr. o. m. bud

getåret 1970/71 sin verksamhet på ett nytt sätt. Inkomster och utgifter för 

uppdragsverksamheten redovisas på förslagsanslag som tas upp med for

mella belopp på I 000 kr. Förändringen innebar en övergång frtm brutto- till 

nettoredovisning. Särskilda utrustningsanslag infördes vid de nämnda 

myndigheterna. 

Utgifter motsvarande avskrivning och förräntning av det kapital som 

lagts ned i utrustning skall till den del de avser uppdragsverksamheten. i 

den omfattning det framgår av regleringsbrev, tas från uppdragsinkoms

tcrna. Dessa medel skall omföras till denna inkomsttitel. Till inkomsttiteln 

skall i vissa fall även omföras medel som motsvarar ersättning för porto

kostnader och medel som motsvarar räntekostnaden på disponerat rörelse

kapital. Nedanstående tablå visar myndigheternas beräkningar, tusental 

kr. 
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Allmänna advokatbyråer 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
Konsumentverket 
Marintekniska institutet SSPA 
Statens bakteriologiska laboratorium 
Statens geotekniska institut 
Statens industriverk 
Statens lantmäteriverk 
Statens maskinprovningar 
Statens provningsanstalt 
Statens väg- och trafikinstitut 
Styrelsen för teknisk utveckling 
Sveriges geologiska undersökning 

Summa 

1981/82 

300 
7 300 

21 
4676 
3 625 

334 

2 712 

6007 
770 

15 500 
7900 

49145 

1982/83 

274 
6900 

24 
5 856 
4100 

365 

3 374 

6200 
800 

17 500 
11068 

56461 

132 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

uppdragsmyndigheters m. Il. komplementkostnader beräknas till 

49 145 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 56461 000 kr. för budgetåret 1982/ 

83. 

5141 Statens vägverks avskrivningar 

Statliga myndigheters avskrivningar beräknas oftast efter tillgångarnas 

anskaffnings värden. Det iir dock vanligt att mymligheter med avgiftsfinan

sierad verksamhet - affärsverk och liknande verksamheter - haserar 

avskrivningarna på tillgångarnas återanskaffningsvärden. 

I skrivelse till RRV den 14 oktober 1981 aviserar statens vägverk en 

övergång från att göra avskrivningar på återanskaffningsviirden till att göra 

dem på anskaffningsvärden och beräknar inkomsterna på titeln till 101.6 

milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 88.1 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning men utgår ifrån att 

frågan om beräkningen av kapitalkostnaderna närmare utreds. Inkomster

na på titeln statens vägverks avskrivningar beräknas till 101627000 kr. för 

budgetåret 1981/82 och 88052000 kr. för budgetåret 1982/83. 

5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 

Avskrivningarna beräknas som summan av dels ett genom individuell 

avskrivning på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsviirde beriiknat be

lopp. dels ett indexberäknat tillägg som kompensation för prisstegringar. 

I skrivelse till RRV den 15 oktober 1981 beräknar sjöfartsvcrket inkoms

terna till 71.4 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och 84. 7 milj. kr. för budget

året 1982/83. 
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RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfartsvcrkcts avskrivningar beräknas till 71 400000 kr. för budgetåret 

1981/82 och 84 700 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot planmässig avskriv

ning av ADB-utrustning som finansierats över reservationsanslaget VIII B 

2 Anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontorct har i skrivdse den 30 september 1981 beräknat inkomster

na till 98.5 milj. kr. för budgetåret 1981/82 och I 08,5 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på ADB-utrustning beräknas till 98 500 000 kr. för budgetåret 

1981 /82 och I 08 500 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar 

Inkomsterna på titeln består av avskrivningsmedel för vissa äldre an

läggningar. I skrivelse till RRV beräknar överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar inkomsterna på titeln till I. I milj. kr. för vart och ett av budgetåren 

1981/82 och 1982/83. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Inkomsterna på titeln avskrivningar på förrådsanläggningar för ekono

miskt försvar beräknas till I 062000 kr. för budgetån:t 1981/82 och 

I 062000 kr. för budgetåret 1982/83. 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

Under denna rubrik redovisas nettot av de på titeln redovisade inkoms

terna och utgifterna. På titelns inkomstsida bokförs de statliga myndighe

ternas lönckostnadspålägg och ersättningar från de allmänna försäkrings

kassorna till riksförsäkringsverket avseende personalsjukpenningar på 

grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. Här redovi

sas även de inkomster som tidigare redovisades under uppbördstiteln 

bidrag till kostnader för polis-. domstols- och uppbördsväsendet m. m. 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 

nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och sta-
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tens löne- och pensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln 

redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program I avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Tabell 54. Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKPl budgetåret 1981/82. 

Anslag Myndighet Lkp 

111 Al Utrikesförvaltningen Utrikesdepartementet Il 
111 Dl Svenska institutet Svenska institutet Il 
III E4 Bidrag till Stock-

holms internationella 
fredsforskningsinstitut Utrikesdepartementet Il 

IV A2 Vissa nämnder m. m. Försvarets civilför-
vallning Il 

V J 5 Bidrag till driften 
av vardanstalter och 
inackorderingshem m. m. Socialstyrelsen Il 

V K4 Bidrag till driften av 
särskolorm. m. Skolöverstyrelsen Il 

VI 02 Ersättning till statens 
järnvägar för drift av 
icke lönsamma järnvägs-
linjer Statens järnvägar 11 

IX B6 Bidrag till konstnärer 
m.m. Konstnärsnämnden 9.4 

IX B8 Ersättning ät förfat-
tarc m. fl. för utlåning 
av deras verk genom 
bibliotek m. m. Kammarkollegiet 9.4 

IX B9 Bidrag till svenska 
riksteatern Kammarkollegiet Il 

IX B 10 Bidrag till Operan 
och Dramatiska teatern Kammarkollegiet Il 

IX B Il Rikskonsertverksamhet Kammarkollegiet Il 
IX B 16 Bidrag till musikaliska 

akademien Musikaliska akademien Il 
IX B 36 Bidrag till svenska 

språknämnden Kammarkollegiet Il 
IX B 39 Bidrag till Akademien Akademien för de 

för de fria konsterna fria konsterna Il 
IX B 61 Naturhistoriska riks- Naturhistoriska 

museet: Materiel m. m. riksmuseet 11 
IX B 69 Bidrag till vissa 

museer: 
Stiftelsen Dansmusei-
fonden Kammarkollegiet 32 '\00 kr. 
Stiftelsen Drottning-
holms teatermuseum Kammarkollegiet 74000 kr. 
Stiftelsen Thielska 
galleriet Kammarkollegiet 8 000 kr. 

IX c 12 Bidrag till driften 
av grundskolor m. m. Skolöverstyrelsen Il 

IX c 19 Bidrag till driften 
av gymnasieskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX c 21 Bidrag till driften 
av riksinternat-
skolor Skolöverstyrelsen Il 
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Anslag Myndighet Lkp 

IX c 22 Bidrag till Bergsskolan 
i Filipstad Skolöverstyrelsen Il 

IX c 23 Bidrag till driften av 
vissa privatskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX D Il Bidrag till kommunala 
högskoleutbildningen Skolöverstyrelsen Il 

IX E4 Bidrag till kommunal 
vuxenutbildning m. m. Skolöverstyrelsen Il 

IX E7 Bidrag till driften 
av folkhögskolor Skolöverstyrelsen Il 

X I I Stöd till idrottens 
organisationsnämnd m. m. 1 Kammarkollegiet Il 

'Endast för personal vid riksidrottsförbundet som omfattas av statens allmänna 
tjänstepensionsreglemente. 

Program 2 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

naJspåläggen är avsedda att tiicka i de fäll reducerat lönekostnadsp;'\liigg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning av 

utgående personalpensionsförmåner. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program I. 

De myndigheter m. fl. och de anslag för vilka reducerat lönekostnadspå

lägg utgår och som således redovisas i program 2 framgår av tabell 54. 

För program 1 gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar 

redovisas ersättningar från de allmänna försäkringskassorna till riksförsäk-

1ingsverket på grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäk

ring. Förutom statliga myndigheter omfattar inbetalningarna fr. o. m. den 1 

juli 1977 även vissa lärarkategorier. Dessa inkomster särredovisas i tabell 

55. 

De största inkomsterna i program 2 kommer från bidragsanslagen till 
driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från statens järnvägar. 

De olika arbetsgivaravgifterna på utgiftssidan fastställs för staten med 

undantag för de affärsdrivande verken. riksbanken och dess industrier 

samt riksdagens ledamöter. 

Vissa socialavgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel 

kan nämnas avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till 

inkomsthuvudgruppen 1200 lagstadgade socialavgifter. Vissa andra social

avgifter omförs till fonder utanför statsbudgeten som exempelvis socialför

säkringsavgiften till försäkringen för tilläggspension. 

Utgiftsposterna avsättningar till framtida kompletteringspensioner utgör 

saldoposter. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m. m. redovisas pensioner 

åt f. d. statstjänstemän m. tl. som betalas ut av försvarets civilförvaltning. 

riksförsäkringsverket. sjöfartsverket och statens löne- och pensionsverk. 

Överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala överskottet 

på inkomsttiteln. Budgetåret 1980/81 uppvisar inkomsttiteln ett negativt 
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Tabell 55. Statliga pensionsavgifter, netto (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 

Utfall Stats- Ny be- Beräkning 
budget räkning 

Program I 

Inkomster 

I Lönekostnadspålägg 7854 8559 8401 9031 
2 Personalsjukpenning m. m. I 135 I 127 1210 1290 

därav vissa lärarkategorier 391 436 464 

Summa 8989 9686 9611 10321 

Utgifter 

I Socialförsäkringsavgift till försäkringen 
för tilläggspension 1910 1964 1942 2068 

2 Socialförsäkringsavgift till den allmänna 
sjukförsäkringen 3018 2107 2133 2 287 

3 Socialförsäkringsavgift till 
folkpensioneringen 2 380 1685 I 713 1841 

4 Arbetslöshetsförsäkringsavgift 114 
5 Lönegarantiavgift 56 42 41 44 
6 Delpensionsavgift 143 101 102 109 
7 Arbetsmarknadsutbildningsavgift 114 
8 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 38 29 27 28 
9 Ersättning från grupplivförsäkring 68 86 76 83 

10 Vuxenutbildningsavgift 71 51 51 54 
Il Arbetarskyddsavgift 34 33 31 34 
12 Barnomsorgsavgift 573 446 446 479 
13 ArbetsgivaravgiFt till arbetslöshets-

ersättning och utbildningsbidrag 170 163 175 
14 Avsättningar till framtida 

kompletteringspensioner 470 2972 2 886 3 119 

Summa 8989 9686 9611 10321 

Prograrn 2 

Inkomster 
Lönekostnadspålägg m. m. 1840 1876 1%7 2 115 

Utgifter 
I Ersiittning från grupplivförsäkring 21 22 24 26 
2 Avsättningar till framtida kompletterings-

pensioner 1819 1854 1943 2089 

Summa 1840 1876 1967 2 115 

Program 3 

Inkomster 
Avsättningar till framtida kompletterings-
pensioner 2289 4826 4K!9 5 208 

2 Bidrag till kostnader för polis-. domstols- och 
uppbörds väsendet 59 58 58 57 

3 Vissa pensionsavgifter 14 13 12 13 

Summa 2 362 4897 4899 5 278 

Utgifter 

I Personalpensionsrörmåner m. m. 3 199 3 591 3 414 3 493 
2 Överskott +/underskott - -837 +1306 +1485 +1785 

Summa 2 362 4897 4899 5 278 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 137 

saldo, dvs. ett underskott. Underskottet uppgick till 837.3 milj. kr. Det 

kraftiga underskottet förklaras av den omläggning av uppbördsförfarandet 

som skedde under budgetåret 1980/81. Omläggningen av uppbördsförfa

randet innebar att avgifter avseende tre halvår belastade inkomsttiteln. 

Fr. o. m. innevarande budgetår kommer däremot belastningen att avse två 

halvår samt slutregleringen för det kalenderår som avslutas under budget

året. Budgetåret 1981/82 är lönekostnadspålägget oförändrat 39 %. 

Den I januari 1982 höjs socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen 

med 0.05 procentenheter. Socialförsäkringsavgiften till den allmänna till

läggspensioneringen sänks samtidigt till 9.4 % i och med ändrade regler för 

fastställandet av avgiftsundcrlaget. Den 1 januari 1983 höjs socialförsäk

ringsavgiften till den allmänna tilläggspensionen med 0.2 procentenheter. 

RRV har av regeringen fått i uppdrag att se över avgiftsundcrlaget för 

lönekostnadspålägget. Vid denna översyn skall bl. a. den hittillsvarande 

utvecklingen av de faktorer som påverkar saldot analyseras samt en be

dömning göras av utvecklingen under de närmaste åren. RRV har i avvak

tan på resultat av nämnda översyn och mot bakgrund av det överskott som 

beräknats för budgetåret 1981/82 och budgetåret 1982/83 valt att räkna med 

ett oförändrat lönekostnadspålägg även budgetåret 1982/83. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln statliga pcnsions<1vgifter. netto till 

1 485 000 000 kr. för budgetåret 1981/82 och 1 785 000 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 
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Tabellförteckning 

I Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 1981/82 
och 198V83 8 

2 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 12 
3 Lagstadgade socialavgifter för budgetåren 1980/81och1981/82 13 
4 Statsbudgetens utfall budgetåren 1976/77- 1980/81 14 
5 Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för 

A-längdens skattskyldiga vid 1980 års taxering 15 
6 Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m.fl. åren 1971-1981 20 
7 Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar. 

forsknings- och utvecklingsavdrag och investeringsavdrag 
fördelade på företagsstorlek verksamhetsåren 1980 och 1981 21 

8 Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1981 37 
9 Antal personer med reseavdrag för resor till och från arbetet 

fördelade efter sammanräknad inkomst och övriga avdrag 
under tjänst, inkomståret 1979 38 

10 Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1982 39 
11 Antal personer fördelade efter korrigerat underskott och 

korrigerad taxerad inkomst, statligt. inkomståret 1981 42 
12 Antal personer som erhållit sparskattereduktion för sparat 

belopp under inkomståret 1979 (sparperiod okt 1978-dec 1979) 44 
13 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 48 
14 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 50 
15 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 50 
16 Lagstadgade socialavgifter 54 
17 Inkomster av arbetsgivaravgifter (exkl. ATP-avgifter) 56 
18 Folkpensionsavgift 57 
19 Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäk-

ringens kostnader 60 
20 Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringavgift, 
~~ 00 

21 Barnomsorgsavgift 61 
22 Vuxenutbildningsavgift 62 
23 Övriga socialavgifter, netto 65 
24 Mervärdeskatt budgetåret 1980/81 72 
25 Mervärdeskatt budgetåret 1981/82 73 
26 Vägtrafikskatt budgetåren 1981/82 och 1982/83 89 
27 Kilometerskatt budgetåren 1981/82 och 1982/83 90 
28 Postverkets överskott budgetåren 1976/77- 1980/81 93 
29 Post verkets driftstat för budgetåren 1980/81 -1982/83 94 
30 Postverkets rörelseintäkter och röreslckostnader 95 
31 Televerkets överskott budgetåren 1976/77-1980/81 96 
32 Televerkets driftstat budgetåren 1980/81-1982/83 97 
33 Statens järnvägars överskott budgetåren 1976/77-1980/81 98 
34 Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1980/81-1982/83 99 
35 Statens järnvägars rörelseintäkter och rörelsekostnader 100 
36 Luftfartsverkets överskott budgetåren 1976/77-1980/81 I 0 I 
37 Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1980/81 -1982/83 102 
38 Luftfartsverkets intäkter och kostnader 103 
39 Förenade fabriksverkens överskott 104 
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40 Förenade fabriks verkens driftstat för räkenskapsåren 1979/80 
och 1981-1982 105 

41 Förenade fabriksverkens rörelseintäkter 105 
42 Statens vattenfalls verks överskott 1976/77-1980/81 I 06 
43 Statens vattenfalls verks driftstat för budgetåren 1980/81-1982/83 I 08 
44 Drittstat för kraftverken 108 
45 Driftstat för kanalverken 110 
46 Domänverkets överskott 110 
47 Domänverkets driftstat för kalenderåren 1980-1983 112 
48 Överskott av civil fastighetsförvaltning budgetåren 1981/82 

och 1982/83 116 
49 Inkomster av statens aktier budgetåren 1980/81-1982/83 120 
50 Övriga inkomster av statens verksamhet 125 
51 Affärsverkens inkomster av försålda byggnader och maskiner 

budgetåren 1981 /82 och 1982/83 126 
52 Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner budgetåren 1981182 och 1982/83 127 
'il Affärsverkens avskrivningar 130 
54 Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgdåret 

1981ffl2 134 
55 Statliga pensionsavgifter, netto 136 
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BILAGOR 
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Statsbudgetens inkomster budgetåret 1980/81 
Tusental kronor 

IOOO Skatter: 

I IOO Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

11 JO Fysiska personers skatt på inkomst, realisa
tionsl'inst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på inkomst. reali

sationsvinst och rörelse 

1120 Juridiska personers skatt på inkomst. realisa
tionsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1130 Ofördelbara skatter p<l inkomst, realisations
vinst och riirelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. realisa

tionsvinst och rörelse 

1140 Övriga inkomstskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader för ar

betsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till ar

betarskyddsstyrelsens och yrkesinspek
tionens verksamhet 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt påf{1st ege11do111: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmögenlzet.u/.:.att: 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

1330 Ar\'ss/.:.att och gäroskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 
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134818283 

34057117 

30214277 

30214277 

1703 555 

1703555 

1470256 

1470256 

669030 
37377 
15 331 
3470 

612852 

33889574 
23351672 
4414023 
5443 495 

673365 
-109803 

48816 

68006 

2358247 

/ 6 230 
16230 

602 456 
588142 

14314 

518258 
466854 

51405 
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1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försiiljningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420, 1430 Skatt på spec(ftka varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfordon 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för oljepro-

dukter 

1440 Överskott rid försäljning m· raror med stats
monopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade 

överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevererade över

skott 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på rägtrqftk 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Ö1·riga skatter på varor och (iiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 A.f.fiirsl'erkens in/Cl'aerade ii1·erskott: 
2111 Postverkets inlevererade överskott 
2112 Televerkets inlevererade överskott 
2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inlevererade 

överskott 

143 

1980/81 

1221302 
1221302 

64513345 

37304951 
37304951 

21273637 
4 774040 

661178 
522 187 

2 999107 
4457 183 

992080 
I 013063 
5854350 

438 

12 

200773 

114683 

86089 

650175 
123 839 
221 348 
233687 

71300 

3 768670 
2 295 785 
1472885 

1315128 
1315 128 

12 
12 

14552022 

3941517 

1844561 
61848 

176491 

38055 

48735 
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2116 Statens vattenfallsverks inlevererade 
överskott 

2117 Domänverkets inlevererade överskott 

2120 ärriga myndigheters inlerererade örerskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 
2123 Inlevererat öveskott av uthyrning av 

ADB-utrustning 

2130 Riksbankens in/ei·ererade överskott: 
2131 Riksbankens inlevererade överskott 

2140 Mynt1·erkets inlevererade örerskott: 
2141 Myntverkets inlevererade överskott 

2150 Överskott från speli·erksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning: 

2210 Örerskott av cii'i/fastighet.1fiirrnltning: 
2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fas

tighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhusets fas

tighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjukhusets fas

tighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens fastig

hetsförvaltning 
2215 Överskott av gcneraltullstyrelsens fas

tighetsförvaltning 

2220 Ö1·erskott av fi"irs1·arcts fa.1·1ighe1.1:f("irl'llltning: 
2221 Överskott av förrådsanläggningar för eko

nomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310,2320 Räntor pä närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
:!312 Ränteinkomster på jordbrukets lagerhus-

lån 
2313 Ränteinkomster på statens avdikningslän 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskberedningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån för den 

mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftledningslän 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 

144 

1980/81 

1408888 
110544 

108608 
15957 
64023 

28628 

850000 
850000 

148656 
148656 

989691 
610794 
378897 

738331 

737599 

1396 

46201 

689877 

125 

731 

731 

5887971 

340 100 
291699 

4 
760 

2112 
299 
275 

2247 

11220 
6 

82 
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2322 Räntor på övriga näringslån. Kammarkol
legiet 

2323 Räntor på övriga näringslån. Lantbruks
styrelsen 

2330 Rä11tor på bostads/ä11: 
2331 Ränteinkomster på egnahemslån 
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggan

de 
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsför

sörjning för mindre bemedlade barnrika 
familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. Bostadssty
relsen 

2340 Rä11tor på studie/än: 
2341 Ränteinkomster på statens lån för univer

sitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 
2343 Räntor på övriga studielån. Kammarkolle

giet 

2350 Räntor p<l e11er1:isparlån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Riintor på medel m·.1·atta till pensioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsatta till folk

pensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsatta till civi

la tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsatta till mili

tära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsatta till all

männa familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsatta vid sta

tens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsatta till pen

sioner för vissa av riksdagens verk 

2370 Räntor pil heredskapsla1:ri11!(: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380,2390 Ö1•rigc1 rii11tei11komster: 
2381 Ränteinkomste~ på lån till personal inom 

utrikesförvaltningen m. m. 
2382 Ränteinkomste~ på lån till personal inom 

biståndsförvaltningen m. m. 
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån 
2384 Ränteinkomster pli lån för kommunala 

markförvärv 
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårlo

kaler 
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna sam

lingslokaler 
10 RiksdaRen /981182. I sam/. Nr 100. BilaRa 2.1 

145 

1980/81 

29193 

2202 

4 811646 
41 

4810931 

385 

288 

40211 

23 
40188 

191631 
191631 

115 4./.7 

80646 

3182 

406 

9882 

21268 

64 

152 29./. 
152294 

236 6./.1 

604 

219 
24409 

92934 

130 

6831 
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2387 Ränteinkomster på krediter till utlandet 
2388 Ränteinkomster på mark för naturskydd 
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier 

vissa specialbostäder 
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jord-

brukets rationalisering 
2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster. Kammarkollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster. Riksbanken 
2395 Övriga ränteinkomster. Riksgäldskon

toret 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster ar statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstol sa vgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av läkemedel 
2514 Elavgifter vid styrelsen för vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkcrhetsverket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter vid registrering av motorfordon 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av biograffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning och fyll-

nadsprövning inom skolväsendet 
2524 Avgifter vid statensjordbruksnämnd 
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion 
2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmate

rieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och registreringsvä

sendet 
2531 Avgifter för registrering i förenings m. fl. 

register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 A vgiftcr vid statens planverk 

2600 Försälj ningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 lnkomskr vid statens rättskemiska labo

ratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjukhuset 

146 

1980/81 

576 
6125 

1663 

10303 
26018 
59698 
6373 

758 

93504 

93504 
93504 

869743 

212 336 
139 

37132 
22 

57931 
26321 

116600 
239884 

1670 
4698 
I 071 

838 
2 530 
7031 

23841 

526 
5930 

85791 

7404 
37109 

938 

888854 

99681 

1620 
640407 
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2614 Inkomster vid statens vårdanstalter för al-
koholmissbrukare 

2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 
2619 Inkomster vid riksantivarieämbetet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämnderna 
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk 
2623 Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av parkeringsav

gifter 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet: 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 
m.m.: 

31 JO Ajfiirs1·erkens inkomster a1· fiirsälda fastighe
ter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av försålda fastig

heter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av försålda fastig

heter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av försålda 

fastigheter och maskiner 
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda 

fastigheter och maskiner 
3115 Förenade fabriksverkens inkomster av 

försålda fastigheter och maskiner 
3116 Statens vattenfallsverks inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3117 Domänverkets inkomster av försålda fas

tigheter och maskiner 

31 :!O Cil'i/a myndigheters inkomster a1· fiirså/da 
hyggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av 

försålda byggnader och maskiner 
3122 Statens vägverks inkomster av försålda 

byggnader och maskiner 

147 

1980/81 

291 
3076 
5859 

28019 

52824 
14199 
6029 
1177 

12906 

22767 

210296 

97142 
113153 

1921806 

1921806 

76630 

63037 

61651 

18872 

42779 

1386 

96 

717 
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3123 Sjöfarts verkets inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 

3124 Statskontorets inkomster av försålda da
torer 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster av för
sålda byggnader och maskiner 

3130 Försl'(Jrets myndixheters inkomster m·jårsålda 
byggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters inkomster av 

försålda byggnader och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegendom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

./110 Återbetalning m· industri/än: 
4 I I I Återbetalning av lokaliseringslån 

./.120 Återbetalning m· jordhruksltln: 
4121 Återbetalning av jordbrukets lagerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdikningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av liskheredningslän 

./130 Återbetalning m· ö1·riga niirings/än: 
4131 Återbetalning av vattenkraft slån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för den mind-

re skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftledningslån 
4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kam

markollegiet 
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Lant

bruksstyrclsen 

4200 Återbetalning a,· bostadslån m. m.: 
4211 Återbetalning av lån till egnahem 
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande 
4213 Återbetalning av lån för bostadsförsörj-

ning för mindre bemedlade barnrika fa
miljer 

148 

1980/81 

286 

288 

11 

11 

13582 

13 582 

2405740 

332 796 

226 963 
226963 

14030 
66 

2568 
10700 

697 

91803 
3 731 

42965 

17190 
18 

181 

26344 

1374 

I 040284 
1 334 

I 038 103 

829 
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4214 Återbetalning av övriga bostadslån, Bo
stadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för universi-

tetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna studielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studielån. Kam

markollegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 
4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 
4511 Återbetalning av lån till personal inom ut

rikesförvaltningen m. m. 
4512 Återbetalning av lån till personal inom 

biståndsförvaltningen m. m. 
4513 Återbetalning av lån för kommunala 

markförvärv 
4514 Återbetalning av lån för studentkårlokaler 
4515 Återbetalning av lån för allmänna sam

lingslokaler 
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bi-

drag 
4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till utlandet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa 

specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån. Kammarkol

legiet 
4523 Återbetalning av övriga lån. Riksbanken 
4524 Återbetalning av övriga lån. Riksgiilds

kontoret 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affiir.l"l'erkens ai-skrirningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar 

5120 A l'skrii·ningar på ("ii'ila j{1stigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastigheter 

149 

1980/81 

18 

612441 

78255 
39732 

494454 

79927 
79927 

340293 

4172 

2421 

116851 
I 111 

4012 

10176 
5740 
6757 

56667 

3716 

25059 
67 

103 545 

3434125 

4271441 

3 769602 
59993 

I 138772 
819956 

67051 
37904 

1645926 

176824 
176824 
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5 I 30 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters komplement

kostnader 

5140 Övriga m·skrivningar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för 

ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kostnadser för 
polis-, domstols- och uppbördsväsendct m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto. (Pen-

sionsmedcl inkl. Bidrag till kostnader för 
polis-. domstols- och uppbördsväsendet 
m.m.l 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

150 

1980/81 

46805 

46805 

278 2 JO 
120732 
59561 
96855 

I 062 

-837 316 

-837316 

155286801 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av statsbudgetens inkomstsida för budgetåret 
1981/82 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I/ JO f)siska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

I I 20 Juridiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1130 Oförde/bara skatter på inkomst, 
rcalisationsl'inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Övriga inkomstskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt-

ningsskatt -
1143 Bcvillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspcktionens verk
samhet 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

133867451 

29534000 

25328000 

25 328000 

2 370000 

2370000 

I 000000 

1000000 

836000 
48000 

15000 
3000 

770000 

28709100 
22572000 
-227000 
5 886000 

644000 
-285000 

50500 

68600 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

133340111 

32282900 

28256000 

28256000 

2200000 

2200000 

I 000000 

l 000000 

826900 
43000 

20900 
3000 

760000 

31018800 
23457000 

I 022000 
6079000 

669000 
-327000 

50500 

68300 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt plifast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och gåvoskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmiinna försii/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt på specifika l'{lror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgirt för ol

jeprodukter 

1440 Ö1·erskott vid försii/jning m· 1·aror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 

1450 Skatt f){J (jiinster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedcl 
1454 Skatt på spel 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

2659200 

55200 
55200 

659000 

644000 

15000 

545000 
475000 
70000 

1400000 
1400000 

72965151 

42 700000 
42 700000 

24073001 
5 253000 

715000 

548000 
3 250000 
4810000 
I 100000 
I 076000 
7319000 

2000 

170000 

100000 

70000 

717000 
129000 
249000 
260000 

79000 

152 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

2662900 

54900 
54900 

717000 

702000 

15000 

5../5000 
475000 

70000 

1346000 
1346000 

67 375511 

38200000 
38200000 

22847501 
5 110000 

608000 

523000 
2965000 
4470000 
1175000 
I 035000 
6960000 

1500 

223000 

150000 

73000 

730000 
156000 
249000 
250000 

75000 
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1460 Skatt på riigtrajik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt p<I import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på rnror och (iiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 
2110 Ajfiirsl'erkens inle1·ererade ö1·erskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rernde överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2 I 20 Öl'riga myndigheters in/ei·ererade 
Öl'erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2 I 30 Riksbankens inlevererade Öl'erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets inlevererade örerskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskott frän spe/verksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

4000000 
2360000 
1640000 

I 305000 
I 305000 

150 

150 

16461840 

4435503 
2 132 /01 

76000 

200500 

83700 

50000 

1649900 

72000 

136050 

32 750 

70500 

32800 

850000 

850000 

75 000 

75000 

1242 352 
827000 
415 352 

153 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

4 000000 
2 360000 
1640000 

I 375000 
1375000 

JO 

10 

17 543717 

5494083 
2138273 

76000 

201300 

66572 

48600 

1665 800 

80000 

141 167 

32200 

73800 

35167 

2 000000 

2000000 

66000 

66000 

I 148643 
768800 
379843 
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2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Öi·erskott 01· civil fastighet.~(örrnlt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2220 Öi·erskott av fiJrs\'{lrets fastiglzetsför
l'llltning: 
2221 Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Riintor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

206774 

206 774 

1500 

24000 

12256 

168552 

466 

8596082 

300745 
270000 

700 
1600 

330 

235 
2156 

9 309 

4 
70 

13719 

2621 

6300635 

15 

154 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

349119 

349119 

1348 

25956 

11897 

309511 

407 

8736256 

371083 
310000 

650 
2 100 

319 

235 
2111 

14776 

4 

38720 

2167 

6375 708 

15 
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2332 Ränteinkomster på lån för bo
stadsbyggande 

2333 Ränteinkomster på lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrelsen 

2340 Räntor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån. 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/än: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel al'satta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på beredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m. m. 

2383 Ränteinkomster på statens bu
sättningslån 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

6300000 

350 

270 

39525 

45 

39480 

300000 
300000 

135494 

99200 

3221 

369 

9994 

22640 

70 

394 796 
394 796 

1124887 

600 

4980 

20000 

155 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

6375000 

363 

330 

37045 

45 

37000 

300000 
300000 

136451 

100300 

3248 

405 

103!0 

22120 

68 

394 796 
394 796 

1121173 

700 

315 

24000 
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2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster. Kam

markollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster. Riks

banken 
2395 Övriga ränteinkomster. Riks

gäldskontoret 
2396 Ränteinkomster på det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapital 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgiftcr 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2516 Körkort sa vgifter 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsa vgiftcr 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

96000 

160 

8300 

380 

1150 

7000 
16000 

39392 

4500 

425 

926000 

83533 

83533 
83533 

909029 

235926 
I 000 

40148 

32 
25600 

117200 
257000 

2400 
5810 

1526 

156 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

114000 

160 

9100 

372 

1300 

10500 
35770 

50002 

6 500 

554 

867900 

90887 

90887 
90 887 

980152 

270300 
150 

42 950 

46 
27000 

123 400 
278000 

2400 
7270 

I 500 
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2523 Avgifter för särskild prövning 
och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. Il. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

staltt:r för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 Inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2625 Utförsäljning av beredskaps
lagring 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

725 

2419 

6900 
27000 

470 
5200 

99562 

16500 
63191 

420 

597 251 

112000 

7200 

308200 

750 

5800 
7900 

37 ()()() 

56370 

13000 

7100 

1400 

11 130 

29400 

157 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

900 

2706 

7800 
29300 

750 
6500 

99035 

16500 
63 I91 

453 

624620 

105000 

6000 

308000 

550 

5560 
8500 

30 000 

55760 

17000 

5600 

1250 

10900 

31500 

39000 
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2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 Affiirsl'erkens inkomster lll' försålda 
fastixheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Ci\'ila myndigheters inkomster m· fi"ir
så/Ja byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

241085 

122010 
119075 

1392583 

1392583 

76814 

58814 

32003 

1000 

20 000 

I 000 

10000 

11551 

3150 

I 000 

200 

158 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

243600 

108600 
135000 

I 025000 

I 025000 

65454 

33854 

26004 

I 000 

15000 

10000 

4450 

1200 

2000 

50 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Försrnrets myndigheters inkomster 
av försålda byggnader och maskiner: 
313 I Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4 I JO Återbetalning m· industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återbetalning al'jordbrukslän: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

f!ingslån 
4123 Aterbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered-

ningslån 

4130 Återbetalning a1· ö1·riga niiri11gslä11: 
4131 Återbetalning av vattenkrartslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

200 

7000 

15260 

15260 

18000 

18000 

2283133 

265419 

230000 

230000 

12612 

22 

1750 
10000 

840 

22807 
193 

1974 

15 212 

18 

159 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

200 

1000 

3400 

3400 

13600 

13600 

18000 

18000 

2557752 

298012 

240000 

240000 

13410 

22 

1550 
11000 

838 

44602 
193 

2273 

17893 

18 
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4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studie

lån, Kammarkollegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån for all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av län utgivna 
startlån och bidrag 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

100 

3510 

1800 

1012003 

200 

I 010000 

1795 

8 

583550 

650 

39 500 
543400 

84500 

84500 

337661 

4600 

963 

126000 

90 

4 750 

10000 

160 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

22765 

1460 

1250750 

50 

1250000 

700 

591650 

650 

39000 
552000 

100000 

100000 

317 339 

4300 

2900 

145 000 

100 

4556 

10000 
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4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån, 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga lån. 

Riksbanken 
4524 Återbetalning av övriga lån. 

Riksgälds kontoret 
4525 Åtbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO Afj('irsl'erkens avskril'11ing1ir: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A l'skril'11i11gar på cil'ila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. 

komplementkostnader 

5140 Övriga avskrivningar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

11 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr [(JO. Bilaga 2. I 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

7000 

6955 
60000 

2035 

22563 

5 

67700 

25000 

5961078 

4655078 

4101038 
42000 

1363000 

761000 
68800 

52600 

1813638 

199543 

199543 

51135 

51135 

303362 
122800 
73500 

106000 

I 062 

161 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

5 000 

6962 
55000 

1850 

24284 

30 

57 358 

6352963 

4867963 

4364400 
70000 

1454000 

927000 
61900 

51500 

1800000 

181829 

181829 

49145 

49145 

272 589 
101627 
71400 

98500 

1062 
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5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
bönlsväsendet m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

(Pensionsmcdcl inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols
och uppbördsväsendet m. m.) 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

1306000 

I 306000 

158650316 

162 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

1485000 

1485000 

159859997 
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Bilaga C 

Specifikation av inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

Tusental 
kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisations,·inst och 
rörelse: 

1110 J-)'siska perso11crs skatt på inkomst, 
rcalisationsl"inst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers skatt pli inkomst, 
realisatio11.1Tinst och riirelse: 
1121 Juridiska personers ;;katt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofi"irdelhara skatter pä inkomst. 
realisation.ITinst och riirl'lse: 
1131 Ofördclbara skatkr på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Ö1Tiga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade sodalaYgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arhetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på JCist egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Fik111iige11hetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 

27 803 000 

5 268000 

I 000000 

45000 

22000 
3000 

735000 

24 695 000 
-387000 
6424000 

699000 
6000 

53100 

71800 

348000 

926000 

27803000 

5 268 ()(}{) 

I 000000 

805000 

31561900 

348000 

34876000 

31561900 
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1322 Juridiska personers förmögen
hetsskatt 

1330 An·sskatt och g1h"<>skatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 ÖrriR skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försii{jning.ukaller: 
1411 Mervänleskatt 

1420, 1430 Skatt på spcc{fika rnror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Öl'('rskott l'id fiirsii(jning m· l'(lr<>r 
med statsnwnopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt på (jiinster: 
145 I Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på i·iigtraJik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pil import: 
1471 Tullmedel 

1480 Ö1Tiga skatter på rnror och t}iinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

Tusental 
kr. 

15000 

510000 
70000 

1473 800 

40500000 

5035000 
615000 

548000 
2 905000 
4335000 
1175000 
I 038000 
7235000 

1500 

100000 

60000 

159000 
284000 
260000 
78000 

2385000 
1700000 

1605000 

10 

164 

941 ()()() 

580000 

1473800 3342800 

40500000 

22887501 

160 {)()(} 

781000 

4 085 000 

1605 000 

/0 70018511 

Summaskatter 139799211 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 
2J JO Affärsl'erkens inlevererade iil'erskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Öl'riga myndigheters i11/e1·ererade 
öl'erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2J30 Riksbankens inlei·ererade iil'erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 M_1·nt1·erkets inle1·ererade iil·erskvll: 
2141 Myntverkets inlevererade iivcr

skott 

2150 Öi·erskott från spell'crksamhet: 
2151 Tipsmedcl 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO Öl'erskott m· cil'il j(1sliRhet.~förl'lllt
ni11g: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 

2214 Överskott av byggnadsstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2215 Överskott av generaltullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

Tusental 
kr. 

100000 

224400 

116900 

55 300 

1942000 

74150 

83500 

36500 

2000000 

87000 

814800 
389339 

1435 

11897 

304010 

570 

165 

2498601 

194150 

2 000000 

87000 

1204139 5983890 

3179J2 317912 
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2300 Ränteinkomster: 

23 IO, 2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Rtinteinkomster på jordbrukets 

lagcrhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vatten-

kraftslån 
2317 Ränteinkomster på luflfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogs väglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på bostadslån: 
233 I Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomsh:r på liin för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrclsen 

2340 Riintor på studie/än: 
2341 Ränteinkomster pf1 statens ltm 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 

Tusental 
kr. 

310000 

550 
2500 

421 

226 
2001 

13 758 

4 

61 J~O 

2091 

7075000 

343 

330 

45 

36800 
2343 Räntor på övriga studielån. 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlfin 395 000 

166 

392881 

7075673 

36845 

395000 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

Tusental 
kr. 

2360 Räntor på medel m·satta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380. 2390 Örriga riinteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m. m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Riinteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 
2396 Ränteinkomster på det av Bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

102000 

3319 

409 

10466 

22660 

74 

573900 

760 

330 

18000 

85500 

11700 

162 

I 185 

10500 
20800 

56878 

921600 

167 

138928 

573900 

1127415 9740642 



Prop. 1981/82: 100 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 

Tusental 
kr. 

2513 Avgift för statlig kontroll av lii
kemedel 

2514 Elevavgifter vid styrelsen för 
vårdartjänst 

2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordhruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

93 534 

281300 
150 

45879 

64 
27000 

123400 
314000 

3 250 
8380 

1500 

900 

2895 

9000 
30300 

775 
6700 

93875 

17000 
68900 

507 

168 

93534 93534 

I 035 775 1035775 
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2600 t'örsäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

dclsverk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av beredskaps

lager 

2700 Btiter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedcl 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

Tusental 
kr. 

169 

110000 

8500 

220 

7 512 
9500 

34000 

16000 

5600 

1250 

11950 

38700 

243233 243233 

171000 
160500 331500 331500 

300000 300000 300000 

Summa inkomster av statens verksamhet 18046486 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 

maskiner m. m.: 

31 JO A_(filr.1·1·erkens inkomster m· fi"irsälda 

fastigheter och maskiner: 

3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 

3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 

3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski

ner 
I~ Riksdagen 1981182. I sam/. Nr IVO. Bilaxa 2.1 

I 000 

15000 
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3114 Luftfartsverkets inkomster av 

försålda fastigheter och maski

ner 

Tusental 
kr. 

3115 Förenade fabriksverkens in

komster av försålda fastigheter 

och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-

komster av försålda fastigheter 

och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 

försålda fastigheter och maski

ner 

3120 Civila myndigheters inkomster al' för

sålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 FörSl'arets myndigheters inkomster 

m· för.wllda byggnader och maskiner: 
313 l Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

170 

6000 

10000 

32003 

1000 

1000 

50 

200 

I 000 

3250 

3400 3400 

13600 13 600 

18 000 18000 

Summa inkomster av försåld egendom 

38653 

13600 

18000 

70253 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 JO Återbetalning m· industri/än: 
4111 Återbetalning av lokaliscrings

lån 

4120 Återbetalnin,; av jordbruks/än: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning l/\' öi·riga niiringslån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 

Tusental 
kr. 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo-

240000 

1350 
11500 

1106 

201 
1956 

18476 

18 

23093 

1510 

stadsbyggande I 450000 
4213 Återbetalning av lån för bo-

stadsförsörjning för mindre be-
medlade barnrika familjer 700 

4214 Återbetalning av övriga bo-
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

u ni vers i tetsstud ier 650 
4312 Återbetalning av allmänna stu-

dielån 38000 
4313 Återbetalning av studiemedel 635000 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 120000 

171 

240000 

13956 

45254 299210 

1450 700 1450700 

673650 673650 

120000 120000 
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4500 Återbetalning av övriga lån: 

Tusental 
kr. 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av lån utgivna 
startlån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalningar av lån för 

svenska FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

172 

4800 

3650 

150000 

90 

4 750 

10000 
5000 

7172 
50000 

1850 

25000 
36898 299210 299210 

Summa återbetalning av lån 2 842 770 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Aj(iirsrerkens m·skrivningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar . 

5120 A rskrirningar på cil'ila Ji1stiglzeter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdrugsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m. tl. 

komplementkostnader 

85000 
1428 100 

I 016000 
68600 

57700 

2000000 

195874 

56461 

4655400 

IY5 R74 

56461 
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5140 Övri!{a m·skriv11i11gar: 

Tusental 

kr. 

5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartverkcts avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
bördsväscndet m. m.l 

880.52 
84 700 

108500 

I 062 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 
(Pcnsionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols
och uppbörds väsendet m. m. l 1785000 

173 

28231./ 5190049 

I 785 000 1785000 

Summa kalkylmässiga inkomster 6975 049 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 167733769 



Prop. 1981/82: 100 

Inkomster på statsbudgeten kalenderåren 198 I , 1982 och 1983 

Tusental kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

//JO f~vsiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

J 120 Juridiska personers skatt pä inkomst. 
realisationsl'inst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt pä in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

Il 30 Ofördelhara skatter pil inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1131 Ofördclbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Övriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
125 I Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
I 27 I Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på.fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1981 

138456268 

31884817 

29409555 

29409555 

3000 

3000 

1720000 

1720000 

752 262 
38800 

15 331 
2156 

695976 

36512254 
24664975 
5186336 
6073 038 

620629 
-152628 

50244 

09660 

2468938 

16232 
16232 

174 

Bilaga D 

1982 

133826031 

31652200 

26907000 

26907000 

2Y20000 

2920000 

I 000 000 

1 000000 

825200 
40200 

20 900 
3000 

755 I 00 

31222120 
23 714504 

544000 
6141000 

761662 
-69000 

55304 

74650 

2790700 

54 900 
54900 

1320 Förmögenhetsskatt: 602456 71700() 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 588142 702000 

1983 

145896511 

35633000 

27 842 000 

27 842 000 

5 956 000 

5956000 

I 000 000 

I 000000 

835000 
45000 

22000 
3000 

765 000 

34303900 
26059000 

487000 
6 780000 

741 000 
106000 

54100 

76800 

3446100 

348000 
348000 

941 000 

926000 
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1322 Juridiska personers förmögen
hetsskatt 

1330 An'sskatt och gå1'oskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Ö1·rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

14 JO Allmänna försäljningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Öl'erskott 1·id försäljning m· l'tlror 
med stat.rnzonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på l'iigtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pä import: 
1471 Tullmedel 

1480 Öl'riga skatter på \'lirar och tjiinster: 
1481 Övriga skatter pii varor och 

tjänster 

1981 

14314 

547339 
484 796 
62544 

1302912 
1302912 

67 590258 

39253051 
39253051 

22 298845 
5 101487 

670719 

535498 
2 984063 
4467 448 
1052 269 
1033510 
6453 350 

47 

455 

200773 

114683 

86089 

687103 
142 539 
233 758 
237 566 
73240 

3841247 
2334411 
1506836 

1309228 
1309228 

12 

12 

175 

1982 

15000 

6/0000 
541 000 
69000 

1408800 
1408800 

68161011 

38818000 
38 818000 

22828001 
5 053 000 

604000 

538000 
2934000 
4398000 
1175000 
I 036000 
7087000 

3 000 

223000 

150000 

73000 

758000 
158000 
264000 
259000 
77000 

4 039000 
2372000 
1667000 

1495 000 
1495000 

/0 

10 

1983 

15 000 

600000 
530000 
70000 

I 557100 
1557 100 

72513511 

42900000 
42 900000 

22854501 
5008000 

624000 

558000 
2879000 
4335000 
1175000 
I 039000 
7235000 

1500 

160000 

I 00 000 

60000 

809000 
160000 
304000 
266000 
79000 

4125 000 
2400000 
1725000 

1665 000 
1665000 

10 

10 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 
21 IO Affiir.1·1·erkens inlel'ererade iil'erskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Ö1·riga myndigheters inlerereradc 
iil'erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Rikshankens inlel'crerade ö1·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 My11t1•erkets inlevererade iii•erskolf: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Örerskott från spefrerksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Ö1·erskott <I\' cil'il j{1stighct.1förmlt-
11ing: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastigshetsförvaltning 

1981 

16118356 

4135175 
1932615 

64000 

180725 

41272 

. 85236 

1480800 

80582 

161973 

48157 

85 188 

28628 

850000 

850000 

85892 

85892 

1104694 
725 527 
379167 

764287 

763556 

1396 

72158 

689877 

176 

1982 

18057802 

5810658 
2 363 001 

80000 

208100 

76300 

53600 

1865000 

80000 

187917 

74150 

78600 

35 167 

2 000000 

2000000 

75 000 

75000 

1184 740 
800800 
383940 

323163 

323163 

1348 

11897 

309511 

1983 

18640317 

6137 561 
2 619 201 

100000 

229900 

132000 

55 300 

2042000 

60000 

204000 

79400 

88100 

36500 

2 000000 

2000000 

87 000 

87000 

1227360 
829600 
397760 

317 912 

317912 

1435 

11897 

304010 
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2215 Överskott av generaltullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2220 Öl'erskott O\' ji')r.1Tarets fiutighet.~fiir
valtning: 
2221 Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

23 IO, 2320 Riintor pä niirings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor pil hostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för ho

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrclsen 

2340 Riintor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Riintor pä energisparl<ln: 
2351 Räntor på energisparlån 

1981 

125 

731 

731 

6976521 

481363 
441699 

2 

760 
1965 

211 

182 
2252 

10290 

7 
75 

21322 

2598 

5578583 

41 

5 577860 

373 

309 

59121 

15 

59106 

244415 
244415 

177 

1982 

407 

9158918 

420306 
320000 

650 
2264 

219 

372 
2017 

15735 

2 

76320 

2726 

6 725698 

15 

6725000 

353 

330 

36545 

45 

36500 

345 /(}() 
345100 

1983 

570 

10151577 

425479 
300000 

550 
2500 

929 

220 
2001 

12893 

3 

104330 

2053 

7425M3 

7 425000 

333 

330 

36 745 

45 

36700 

445 ()()() 
445000 
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2360 Räntor pli medel m·satta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioncr 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioncr 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380. 2390 ärriga riinteinkoms1er: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster, Kam

markollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster, Riks

banken 
2395 Övriga ränteinkomster, Riks

gäldskontoret 
2396 Ränteinkomster på det av bygg

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

1981 

156672 

112355 

2985 

361 

19660 

21247 

64 

152294 
152294 

304073 

293 

219 

24409 

105528 

217 

12172 

475 

6125 

1381 

14303 
46141 

85719 

6373 

718 

178 

1982 

127819 

101100 

3477 

448 

566 

22160 

68 

394 796 
394 796 

I /08654 

I 080 

500 

34000 

104500 

60 

6000 

268 

1300 

10500 
18590 

56902 

6500 

554 

867900 

1983 

139943 

103000 

3318 

409 

10462 

22680 

74 

573900 
573900 

1104847 

800 

430 

15000 

66500 

13000 

54 

1185 

10500 
20800 

47988 

6500 

490 

921600 
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2400 Aktieutdelning: 

24 JO Inkomster ar statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhetsver

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. tl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds

styrelsen 

1981 

93795 

93 795 
93795 

954063 

262209 
165 

43125 

22 

33 878 
28140 

123 128 
250398 

2371 
5576 

1280 

834 

2655 

7625 
29363 

525 
8 152 

93079 

12595 
48285 

658 

1053397 

83 591 

2 529 

786202 

364 

4002 

179 

1982 

90597 

90597 
90597 

1018525 

274300 
150 

45720 

46 

27000 

123900 
306000 

2800 
8580 

1500 

900 

2798 

8300 
29800 

750 
6500 

971:10 

16700 
65191 

460 

332342 

125000 

8400 

570 

6611 

1983 

93536 

93536 
93536 

1048884 

289000 
150 

49117 

64 

27000 

123400 
313000 

3250 
8380 

1500 

900 

2998 

9500 
30650 

775 
6700 

9:1600 

17500 
70900 

500 

242347 

110000 

9500 

7862 
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2616 Försäljning av sjökor\ 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2625 Utförsäljning av bcredskaps
lager 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedcl 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 A.f.(iir.1Terke11s i11/.:omster m· fiirsålda 
fi1stigheter och maski11er: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabrikswrkens in

komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattcnfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

1981 

8343 
26484 

5:2824 

15907 

5937 

1312 

12235 

34167 

19500 

229065 

111219 
117846 

1912052 

1912052 

78062 

57669 

59606 

500 

18872 

40230 

180 

1982 

8 300 
35000 

55760 

16400 

5600 

1250 

11 25 i 

38700 

19500 

288600 

135600 
153000 

1035000 

I 035000 

73454 

41853 

33 003 

1000 

15000 

6000 

11000 

1983 

7100 
34000 

16000 

5600 

1250 

12334 

38700 

348500 

182000 
166500 

300000 

300000 

63354 

32054 

26004 

I 000 

15000 

10000 
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1981 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Civila myndigheters inkomster a1·fiir
sålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Försl'arets myndigheter.i· inkomster 
m· försålda byggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

J21 I Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 /0 Å.terbe_talning m· industrillin: 
4111 Atcrbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återhe_talning m'jordhrukslån: 
4121 Aterbetalning av jordbrukets la

&erhuslån 
4122 Aterbetalning av statens avdik

ningslån 

-3637 

96 

172 

288 

-4193 

1700 

1700 

6811 

6811 

13582 

13582 

2678118 

346748 

235973 

235973 

22491 

66 

1888 

181 

1982 

5450 

1700 

2500 

50 

200 

1000 

3400 

3400 

13600 

13600 

18000 

18000 

2751708 

302692 

238600 

238600 

6841 

-n 

1550 

1983 

2 750 

1000 

I 000 

50 

200 

500 

3300 

3300 

13300 

13 300 

18000 

18000 

2989968 

288434 

230000 

230000 

14523 

1350 
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4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning ai· ärriga näringslån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

42 I 2 Återbetalning av lån för bo
stads byggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studie

lån, Kammarkollegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

441 I Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningcn 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

1981 

19927 

611 

88283 
3 753 

42865 

14796 

18 
172 

24 742 

1937 

1162553 

I 334 

1160128 

1151 

-61 

779678 

78207 

62368 
639103 

91095 

91095 

298045 

3331 

2821 

129564 

182 

1982 

4000 

1269 

57251 
231 

2275 

23 373 

27 

29965 

1380 

1350350 

50 

I 350000 

300 

641950 

650 

38900 
602400 

110400 

110400 

346316 

5500 

4150 

150700 

1983 

11500 

1673 

43911 
210 

1956 

17124 

18 

23093 

1510 

1550700 

1550000 

700 

726150 

650 

37 500 
688000 

131000 

131000 

293684 

5 000 

4 300 

150000 
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4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån. 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga lån. 

Riksbanken 
4524 Aterbetalning av övriga lån, 

Riksgäldskontoret 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO Affärsl'erkens m·skril'!lingar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A1·skrivningar på ch•i/a fi1.1·tigheta: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdrag.1·111_\'lldigheters ko111ple111c11t
kost11ader: 
5131 Uppdragsmyndigheters 

m. fl.komplementkostnader 

5140 Ö1•riga avskril'l1ingar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfart verkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

1981 

1207 

4383 

7747 
6713 

.H04 
56667 

3249 

42014 

67 

36879 

3772119 

4808570 

4241635 
59993 

1538772 

777989 
67051 

37904 

I 759926 

179 139 

179139 

48342 

48342 

339454 
162483 
79054 

96855 

I 062 

183 

1982 

4606 

10000 
3800 

10521 
80000 

1750 

19484 

30 

55775 

7030556 

5 312556 

4822950 
70000 

I 768050 

971500 
61900 

51500 

I 900000 

179 514 

179514 

49978 

49978 

260 114 
82052 
78500 

98 500 

I 062 

1983 

90 

4850 

10000 
5000 

3613 
50000 

1850 

24237 

6280 

3464 

25000 

7 329496 

5398496 

4856350 
85000 

1482550 

I 062 500 
68600 

57700 

2 100000 

195874 

195 874 

56958 

56958 

289314 
89352 
90400 

108 500 

I 062 
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1981 1982 1983 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto -1036451 1718000 1931000 

!Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost-
nadcr för polis-. domstols- och upp-
bördsväsendet m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmcdel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-, domstols-
och uppbördsväsendet m. m.) -I 036451 1718000 1931 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 161102 923 161739551 174919646 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 



Bilaga 2.2 

Riksrevisionsverkets 
beräkning av budgetutfallet 
för budgetåret 1981/82 





Prop. 1981/82: 100 

Bilaga 2.2 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1981/82 

RIKSREVISIONSVERKET 

1981-12-04 

TILL REGERINGEN 

Beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1981/82 

Bilaga 2.2 

Riksrevisionsverket <RRV) lämnar härmed beräkning över utfallet av 

statsbudgeten för budgetåret 1981/82. 

I beräkningarna ingår de av regeringen begärda anslagen på tilläggsbud

get (prop. 1981/82: 25. 32. 38. 56. 61 ). Vidare ingår regeringens beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten (budgetdepartementet 1981-09-17. 1981-

11-26). Sammanlagt uppgår de medtagna anslagen på tilläggsbudget till 

4415 milj. kr. Besluten att utnyttja finansfullmakten gäller I 060 milj. kr. 

Statsbudgetens inkomster beräknas uppgå till 159860 milj. kr. för bud

getåret 1981/82. vilket är 1210 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudge

ten. Utgifterna beräknas uppgå till 238 352 milj. kr. I statsbudgeten anvi

sades 5 000 milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. Belop

pet var avsett för tilläggsbudgetar och prisstegringar som inte kunde för

utses i budgetpropositionen. I denna beräkning har hänsyn tagits till för

slag om utgifter på tilläggsbudget I enligt ovan angivna propositioner och 

beslut om att utnyttja finansfullmakten. 

För att undvika dubbelräkning, sedan anvisade medel på tilläggsbudget 

tagits med. har det i statsbudgeten anvisade beloppet för beräknat tillkom

mande utgiftsbehov. netto, justerats ned med 2 000 milj. kr. till 3 000 milj. 

kr. 

Det beräknade utfallet för statsbudgetens utgifter blir då I 319 milj. kr. 

större än vad som anvisats i statsbudgeten (inkl. justering av beräknat 

tillkommande utgiftsbehov, netto, tilläggsbudget I och finansfullmakt). 

Statsbudgetens underskott för budgetåret 1981 /82 beräknas uppgå till 

78492 milj. kr., vilket är 109 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. 

I biiaga I redovisas statsbudgens inkomster och utgifter fördelade på 

inkomsttyp och huvudtitlar. 

I Riksdage11 /981!82. I sam/. Nr /UV. Bilaga 2.2 
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Tabell I. Statsbudgeten för budgetåret 1981/82 (milj. kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat !Jifferens 
utfall beräknat 

utfall och 
statsbudget 

Skatter 133 867 133 340 - 527 
Inkomster av statens verksamhet 16462 17 544 +I 082 
Inkomster av försåld egendom 77 65 12 
Återbetalning av lån 2283 2558 + 275 
Kalkylmässiga inkomster 5961 6353 + 392 
Summa 158650 159860 +1210 

Utgifter Anvisat Beräknat Differens 
t.o. m. utfall beräknat 
tilläggs- utfall och 
budget I anvisat 

Förslags- och obetecknade anslag 181683 184 721 +3038 
Reservationsanslag 51850 51757 93 
Rörliga krediter ( + ·= ökad 

disposition, - =minskad 
disposition) + 500 126 - 626 

Beräknat tillkommande 
utgiftsbehov, netto 3000 1 2000 -1000 

Summa 237033 238352 +1319 

Statsbudgetens saldo 
(inkomster-utgifter) -78383 -78492 - 109 

1 I statsbudgeten ingick 5 000 milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov. 
netto. Detta belopp har justerats ned till 3 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till 
tilläggsbudgct I. 

Inkomster 

Det beräknade utfallet för inkomsterna i förhållande till beräkningen i 

statsbudgeten framgår av bilaga 2. Inkomsterna beräknas bli 1210 milj. kr. 
större än beriikningen i statsbudgeten. De största förändringarna hänför sig 

till följande inkomsthuvudgrupper. 

Tabell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.) 

Sk;ttt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 
Lagstadgade socialavgifter 
Sbtt på varor och tjänster 
Rörelseöverskott 
Övriga 

Summa 

+2749 
+2310 
-5590 
+I 058 
+ 683 

+1210 

Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten 

och denna beräkning framgår nedan. 

Tabell 3. Lönesummans utveckling åren 1980-1982 

Statsbudget 
Beräkning över utfallet 1981/82 

Procentuell förändring från föregående år 
1980 1981 1982 

11,8 
11,2 

5,3 
7,1 

6,5 
7,0 
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Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppen skatt på inkomst, realisations

vinst och rörelse beräknas bli 2 749 milj. kr. större än beräkningen i 

statsbudgeten. Det beror bl. a. på att lönesumman nu beräknas öka mer än 

vad som beräknades i statsbudgeten. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas bli 2310 milj. kr. större än i 

statsbudgeten. Inkomsterna på titeln folkpensionsavgift beräknas uppgå 

till 23 457 milj. kr., vilket är 885 milj. kr. mer än i statsbudgeten. I statsbud

geten beräknades titeln sjukförsäkringsavgift. netto, ge ett underskott på 

227 milj. kr. Nu beräknas titeln ge ett överskott på I 022 milj. kr. Ökningen 

beror bl. a. på lägre kostnader for sjukförsäkringen under år 1981. 

Skatt på varor och tjänster beräknas uppgå till 5 590 milj. kr. mindre än 

beräkningen i statsbudgeten. Av detta belopp hänför sig 4 500 milj. kr. till 

mervärdeskatten. Skattesatsen sänktes den 16 november 1981 från 23,46 

procent till 21,51 procent av beskattningsvärdet exkl. mervärdeskatt (SFS 

1981: 992). Minskningen av inkomsterna av mervärdeskatt beror även på 

att utfallet för budgetåret 1980/81 blev lägre än beräknat och på att den 

privata konsumtionen och importvärdet beräknas öka mindre än vad som 

antogs i statsbudgeten. 

Inkomsterna av skatt på sprit, tobak. bensin. energi och särskilda varu

skatter beräknas uppgå till 20 113 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Det är 

1234 milj. kr. mindre än vad som beräknades i statsbudgeten. Nedräkning

arna beror främst på ändrade antaganden om volymutvecklingen. 

Rörelseöverskotten för affärsverk m. m. beräknas uppgå till 5 494 milj. 

kr.. vilket iir 1 058 milj. kr. mer än vad som beräknades i statsbudgeten. I 

denna togs riksbankens inlevererade överskott upp med 850 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. Det beräknas nu uppgå till 2000 milj. kr. 

Förslags- och obetecknade anslag 

Utgifterna på förslags- och obetecknade anslag beräknas uppgå till 

184 721 milj. kr. <bilaga 3). Utgifterna på dessa anslag blir då 3038 milj. kr. 

större än beräkningen i statsbudget (inkl. tilläggsbudget I och beslut att 

utnyttja finansfullmakten). De största differenserna mellan beräknat utfall 

och statsbudget anges nedan. 

Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.I 

Folkpensioner 
Försvarsdepartementet 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
Studiemedel 
Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 
Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 
Räntebidrag m. m. 
Räntor på statsskulden m. m. 
Övriga 

Summa 

t I Riksda{?en 1981182. I sam/. Nr 100 Bi/a~a 2 .2 

+ 740 
+ 853 
+ 369 
-1700 
+ 458 
+ 504 
- 226 
- 500 
+ 750 
+I 790 

+3038 
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Utgifterna för folkpensioner beräknas till 35 370 milj. kr., vilket är 740 
. milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. Det beror på att basbeloppet 

ökat snabbare än vad som antogs i statsbudgeten. Vid beräkningen har 

hänsyn tagits till det nya sättet att fastställa basbeloppet fr. o. m. den 1 
januari 1982 Cprop. 1981/82: 50). Utgifterna under försvarshuvudtiteln be
räknas bli 853 milj. kr. större än i statsbudgeten, vilket beror på att 

kompensationen för prisstegringar blir större än vad som angavs i stats

budgeten. 

Till grund för beräkningen av löner i statsbudgeten ligger de lönebclopp 

som gällde fr. o. m. den 1 juli 1980. Anslag i vilka löner ingår har räknats 

om med hänsyn till löneavtalet föråren 1981och1982 <ALS 1981-82). Till 

följd därav har bl. a. förvaltningskostnaderna för den lokala polisorganisa

tionen räknats upp till 3 675 milj. kr., vilket är 369 milj. kr. mer än beloppet 

i statsbudgeten. I statsbudgeten anvisades 2000 milj. kr. för täckning av 

merkostnader för löner och pensioner. Sedan hänsyn tagits till lönerna för 
åren 1981 och 1982 har utgifterna på detta anslag beräknats till 300 milj. kr. 

Detta belopp är avsett att täcka merkostnader för löner på rcservationsan
slagen, bl. a. inom universitets- och högskoleområdet. Det beräknade ut

fallet för anslaget studiemedel beräknas bli 458 milj. kr. högre än i stats

budgeten, vilket bl. a. beror på ökat antal studerande vid universitet och 

högskolor. Utbetalningarna av bidrag till driften av kliniker för psykiskt 

sjuka beräknas bli 504 milj. kr. större än enligt statsbudgeten. Det beror på 

att avtal mellan staten och landstingen slutits för åren 1980-1983. Den 

lägre utbyggnadstakten av förskolor och fritidshem beräknas medföra att 

utbetalningarna av bidrag för detta ändamål beräknas bli 226 milj. kr. 
mindre än vad som anvisats i statsbudgeten. Utbetalningarna av räntebi
drag beräknas bli 6600 milj. kr.. vilket är 500 milj. kr. mindre än beräkning
en i statsbudgeten. Räntorna på statsskulden beräknas uppgå till 29 750 
milj. kr. under budgetåret 1981/82. Det är 750 milj. kr. mer än i statsbudge
ten och beror bl. a. på devalveringen med 10 procent gentemot valutakor
gen den 14 september 1981. 

Reservationsanslag 

Anslagsbehållningarna beräknas uppgå till 17083 milj. kr. vid budget

årets slut (bilaga 4). Det är en minskning med 2906 milj. kr. jämfört med 

behållningarna vid början av budgetåret. 
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Tabell 5. Förändringar av anslagsbehållningar (milj. kr.) 

Anslag 

Bidrag till internationella biståndsprogram 
Arhetsmarknadsutbildning 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
Syssclsättningsskapande åtgärder 
Lån till bostadsbyggande 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 
Tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning 

av Öresundsvarvet AB 
Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. ( 1980/81) 
Lån till Saab-Scania AB ( 1980/81) 
Avskrivningslån till beställare av fartyg (1979/80) 
Bidrag till Svenska Varv AB för vissa 

utvccklingskostnader ( 1980/81) 
Avskrivningslån till varvsindustrin m. m. 11980/8() 
Förlagslån till domänverket ( 1978/79) 
Övriga 

Summa 

Ökning (+) 
Minskning ( - ) 

+ 270 
+ 390 
+ 343 
+ 205 
-I 160 
- 550 

+ 272 
- 228 
- 200 
- 271 

- 200 
- .~60 

- 205 
-1212 

-2906 

5 

De största förändringarna av anslagsbehållningarna hänför sig till arbets

marknads-, bostads- och industridepartementen. 

Arbetsmarknadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 

717 milj. kr. till 2319 milj. kr. vid slutet av budgetåret 1981/82. Behållning

en på anslaget för arbetsmarknadsutbildning beräknas öka med 390 milj. 

kr. Det beror på att 600 milj. kr. överförts från arbetslöshetsfonden till 

detta anslag. Behållningen på anslaget bidrag till arbetslöshetsersättning 

och utbildningsbidrag beräknas bli 343 milj. kr. Under budgetåret 1981/82 

har regeringen anvisat 860 milj. kr. till anslaget sysselsättningsskapande 

åtgärder med stöd av finansfullmakten. Behållningen på detta anslag vid 

budgetårets slut beräknas bli I 390 milj. kr., vilket innebär en ökning med 

205 milj. kr. 

Bostadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till I 178 

milj. kr. vid budgetårets slut. Det innebär en minskning med 1838 milj. kr. 

Av detta belopp hänför sig I 160 milj. kr. till lån för bostadsbyggande och 

550 milj. kr. till vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 

m.m. 
Industridepartementets behållningar beräknas minska med 2 050 milj. 

kr. till 5 311 milj. kr. I statsbudgeten för budgetåret 1981 /82 anvisas 6 72 

milj. kr. som tillskott av medel till Svenska Varv AB för nedläggning av 

Öresundsvarvet AB. Utbetalningarna beräknas uppgå till 400 milj. kr. 

under budgetåret 1981/82. Energibesparande åtgärder inom näringslivet 

finansieras numera via oljeersättningsfonden. Under budgetåret 1981/82 

beräknas utbetalningarna av statsbidrag enligt det gamla systemet uppgå 

till 228 milj. kr. Behållningarna på anslagen avskrivningslån till beställare 

av fartyg. bidrag till Svenska Varv AB för vissa utvecklingskostnader och 
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avskrivningslån till varvsindustrin beräknas minska med sammanlagt 831 
milj. kr. 

Rörliga krediter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. I statsbud

geten beräknades dispositionen av rörliga krediter öka med 500 milj. kr. 

Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgå till 3 294 

milj. kr. vid budgetårets slut. Det är en minskning med \26 milj. kr. 

Det utestående beloppet vid budgetårets slut på televerkets rörliga kre

dit för abonnentutrustningar beräknas bli 579 milj. kr. Det är en ökning 

med 506 milj. kr. Vid början av budgetåret var det utestående beloppet på 

den rörliga krediten för försvarsberedskap I 059 milj. kr. Detta belopp har 

nu återbetalats. Vid budgetårets slut beräknar Exportkreditnämnden 

. <EKN) utnyttja 700 milj. kr. av den rörliga krediten för förluster på ex

portkreditgarantier. De kraftigt ökade förlusterna beror bl. a. på utveck
lingen i Polen. 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson. byrådirektö
ren Hansson, föredragande, och förste revisorn Unander. 

G. Rune Berggren 
Jörgen Hansson 
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Statsbudgeten för budgetåret 1981 /82 (milj. kr.) 

Inkomster 

1000 Skatter 
'!.000 Inkomster av statens verksamhet 
3000 Inkomster av försåld egendom 
4000 Återbl'talning av lån 
5000 Kalkylmässiga inkomster 

Summa inkomster 

Underskott 

Summa 

Utgifter 

Ut giftsanslag 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
11 Justitiedepartementet 
lll Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 
V I Kommunikationsdepartementet 
VII Ekonomidepartementet 
Vlll Budgetdepartementet 
IX Utbildningsdepartementet 
X Jordbruksdepartementet 
XI Handelsdepartementet 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 
XIII Hostadsdepartcmcntet 
XIV lnduslrideparlementet 
XV Kommundepartementet 
XVI Riksdagen och dess verk m. m. 
XVII Räntor på statsskulden m. m. 
XVlll Oförutsedda utgifter 

Summa 

I 
Il 

Beräknad övrig medelsförbrukning 

Minskning av anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

Summa 

Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto 

Summa 

Statsbudget 

133 867 
16462 

77 
2 283 
5961 

158650 

78383 

237033 

Anvisat 

23 
6873 
6489 

18046 
61482 
12034 

409 
14172 
30468 
6298 
1689 

13 728 
15 393 
11274 
2719 

436 
29000 

I 

230534 

3000 
500 

3500 

30001 

237034 

7 

Beräknat 
utfall 

133 340 
17 544 

65 
2 558 
ti353 

159860 

78492 

238352 

Beräknat 
utfall 

24 
7446 
6195 

18899 
62 705 
11959 

425 
12653 
31252 
6452 
1755 

13 176 
16800 
13658 
2883 

445 
29750 

I 

236478 

- 126 

126 

2000 

238352 

Bilaga I 

Differens 
beriiknat 
utfall och 
statsbudget 

- 527 
+I 082 

12 
+ 275 
+ 392 

+1210 

+ 109 

+1319 

Differens be
räknat utfall 
och anvisat 

+ I 
+ 573 

294 
+ 853 
+1223 

75 
+ 16 
-1519 
+ 784 
+ 154 
+ 66 
- 552 
+1407 
+2384 
+ IM 
+ 9 
+ 750 

+5944 

-3000 
- ti26 

-3626 

-I 000 

+1318 

1 I statsbudgeten ingick 5 000 milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov. nello. Detla belopp har 
justerats ned till 3 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till tilliiggsbudget I. 



Prop. 1981/82: 100 

Beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1981/82 (milj. kr.) 

Statsbudget 

1111 Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse 25 328 

1121 Juridiska personers skatt på 
inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 2 370 

1211 Folkpensionsavgift 22572 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto - 227 
1231 Barnomsorgsavgift 5 886 
1251 Övriga socialavgifter. netto - 285 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 644 
1341 Stämpelskatt 1400 
1411 Mervär<leskatl 42700 
1421 Bensinskatt 5 253 
1422 Särskilda varuskatter 715 
1424 Tobaksskatt 3 250 
1425 Skatt på spritdrycker 4810 
1426 Skatt på vin 1100 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker I 076 
1428 Energiskatt 7 319 
1441 AB Vin- & Spritcentralens 

inlevererade överskott 100 
1471 Tullmedel 1305 
2131 Riksbankens inleverade överskott 850 
2151 Tips medel 827 
2152 Lotterimedel 415 
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens 

fastighetsförvaltning 169 
2311 Räntor på lokuliseringslån 270 
2332 Ränteinkomster på lån för 

bostads byggande 6300 
2396 Ränteinkomster på det av byggnads-

styrelsen förvaltade kapitalet 926 
2511 E.xpeditionsavgifter 236 
2811 Ovriga inkomster av statens 

verksamhet I 393 
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande I OIO 
5112 Televerkets avskrivningar I 363 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 761 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 1306 
Övriga 17 508 

Summa 158650 

8 

Beräknat 
utfall 

28 256 

2 200 
23 457 

I 022 
6079 

- 327 
702 

1346 
38 200 

5 110 
608 

2965 
4470 
I 175 
I 035 
6960 

150 
1375 
2000 

769 
380 

310 
3 IO 

6375 

868 
270 

I 025 
1250 
1454 

927 
1485 

17 654 

159860 

Bila~a 2 

Differens 
beräknat utfall 
och stats
budget 

- 170 
+ 885 
+1249 
+ 193 

42 
+ 58 

54 
-4500 
- 143 

I07 
- 285 
- 340 
+ 75 

41 
359 

+ 50 
+ 70 
+1150 

58 
35 

+ 141 
+ 40 

+ 75 

58 
+ 34 

- 368 
+ 240 
+ 91 
+ 166 
+ 179 
+ 146 

+1210 
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Bilaga 3 

Förslags- och obetecknade anslag under budgetåret 1981/82 (milj. kr.) 

Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och anvisat 

Il B 4 Lokala polisorganisationen: 
Förvaltningskostnader 3 306 3675 + 369 

D 2 Allmänna domstolarna 745 789 + 44 
E 2 Kriminalvårdsanstalter 991 I 062 + 71 

IV Försvarsdepartementet 17931 18784 + 853 
V B 3 Riksförsäkringsverket 129 213 + 84 

B 5 Folkpensioner 34630 35 370 + 740 
B 6 Bidrag till kommunala bostads-

tillägg till folkpension 1390 1340 50 
B 8 Bidrag till sjukförsäkringen 3 850 3740 - )JO 
c 4 Bidragsförskott 895 933 + 38 
D I Bidrag till social hemhjälp 1330 1440 + 1 IO 
D 3 Bidrag till driften av för-

skolor och fritidshem 4140 3914 - 226 
D 5 Bidrag till kommunala familje-

daghem 1240 I 130 - 110 
G 2 Karolinska sjukhuset: 

Driftkostnader 374 425 + 51 
H 2 Bidrag till anordnande av kli-

niker för psykiskt sjuka m. m. 220 300 + 80 
H 3 Bidrag till driften av kliniker 

för psykiskt sjuka m. m. 3578 4082 + 504 
4 Ersättningar till kommunerna 

för hjälp till utländska med-
borgare. flyktingar m. m. 177 230 + 53 

VI G 2 Ersättning till postverket för 
befordran av tjänsteförsändelser 582 513 69 

VIII D 2 Skatteutjämningsbidrag till 
kommunerna m. m. 9086 9248 + 162 

G 12 Täckning av merkostnader för 
löner och pensioner m. m. 2000 300 -1700 

IX c 12 Bidrag till driften av 
grundskolor m. m. 12021 12058 + 37 

c 19 Bidrag till driften av 
gymnasieskolor 3 584 3 715 + 131 

F 4 Studiemedel m. m. 2672 3 130 + 458 
XI G I Tullverket: Förvaltningskostnader 586 635 + 49 
XII B I Arbetsmarknadsservice I 056 I 132 + 76 

c 4 Bidrag till Stiftelsen 
Samhällsföretag 2054 2014 40 

[) 2 Åtgärder för flyktingar 110 225 + 115 
XIII B 4 Räntebidrag m. m. 7100 6600 - 500 

B 5 Eftergift av hyresförlustlån 100 175 + 75 
XIV B 13 Täckande av förluster vid låne-

garantier till skogsindustrin 0 50 + 50 
B 17 Kostnader för statsstödd export-

kreditgivning genom AB Svensk 
Exportkredit 180 300 + 120 

E 12 Ersällning för försenad idrift-
tagning av kärnreaktorer 100 287 + 187 

XV B Länsstyrelserna 1564 1642 + 78 
B 2 Lokala skallemyndigheterna 587 623 + 36 

XVII Räntor på statsskulden m. m. 29000 29750 + 750 
Övriga 34375 34897 + 522 

Summa 181683 184 721 +3038 
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BilaRa 4 

Beräknade förändringar av anslagshebållningar på reservationsanslag under budgetåret 1981/82 I milj. kr.) 

Reservation Reservation Ökning (+) 
1981-07-01 1982-06-30 Minskning (-) 

111 c Bidrag till internationella 
bistånds program 1950 2220 + 270 

c 2 Bilateralt utvecklingssam-
arbete I 263 1300 + 37 

VI B 2 Drift av statliga vägar I 015 1169 + 154 
B 3 Byggande av statliga vägar 769 672 97 

1977/78 
B 10 Byggande av mellanriksvägen 

Kiruna-Narvik 88 18 70 
Bidrag till vissa transporter 
på malmbanan 425 + 425 

E 4 Sjöfartsmateriel m. m. 44 44 
H I Teleanläggningar 295 116 179 

1979/80 
IC 2 Anskaffning av ny tågfärja 72 72 
IC 3 Särskilda investeringar i 

järnvägsanläggningar i Norr-
bottens län 180 117 63 

X 1980/81 
H 20 Um till Svensk Avfalls-

konvertering 49 18 31 
XII B 2 Arbetsmarknadsutbildning 390 + 390 

B 3 Bidrag till arbetslöshetsersätt-
ning och utbildningsbidrag 343 + 343 

B 4 Sysselsättningsskapande 
åtgärder I 185 1390 + 205 
1980/81 

B 12 Lån till Norrbottens läns lands-
ting för vissa investeringar 225 75 - 150 

c 3 Särskilda åtgärder för arbets-
anpassning och sysselsättning 76 76 

XIII B 3 Lån till bostadsbyggande 1487 327 -1160 
B 9 Bidrag till förbättring av 

boendemiljön 111 Il - 100 
B 17 Vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeståndet m. m. 1337 787 - 550 
XIV B 22 Teckning av aktier i AB Svensk 

Exportkredit 50 + 50 
1979/80 

B 25 A vskrivningslån till beställare 
av fartyg 299 28 - 271 
1978/79 

c 5 Bidrag till sysselsättningsåtgär-
<ler inom varvsregionerna 64 2 62 

E Kraftstationer m. m. 240 178 62 
1980/81 

E 6 Energibesparande åtgärder inom 
näringslivet m. m. 456 228 228 

F 13 Em:rgiforskning 78 78 
F 21 Lån till Saab-Scania AB 290 90 - 200 
G 8 Tillskott av medel till Svenska 

yarv AB för nedläggning av 
Oresundsvarvet AB 272 + 272 
1980/81 

G 7 Medelstillskott till Svenska 
Varv AB 231 45 - 186 
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Reservation Reservation Ökning (+) 

1981-07-01 1982-06-30 Minskning (-) 

1980/81 
G 8 Bidrag till Svenska Varv AB 

för vissa ut vecklingskostnader 850 650 - 200 
1980/81 

G 10 Medelstillskott för Karls-
kronavarvet AB 75 42 33 
1980/81 

G 12 Avskrivningslån till varvs-
industrin m. m. 803 443 - 360 
1980/81 

G 14 Lån till SSAB Svenskt Stål 
AB för rekonstruktionsändamål 145 27 - 118 
1980/81 

G 15 Lån till SSAB Svenskt Stål 
AB för strukturändamål 146 - 146 
1980/81 

G 20 Tillskott av medel till Karls-
kronavarvet AB för sysselsäll-
ningsfrämjande åtgärder I()() 70 30 
1980/81 

G 22 Medelstillskott till Statsföre-
tag AB för avveckling av viss 
verksamhet i Uddcomb Sweden AB 127 20 - 107 
1978/79 

IG 2 Förlagslån till domänverket 210 5 - 205 
1978/79 

V 23 Regionalpolitiskt stöd: 
Lokaliseringslån inom varvs-
regionerna 245 215 30 

Övriga 5484 5340 - 144 

Summa 19989 17083 -2906 
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Beräknad disposition av rörliga krediter 

Televerket. Abonnentutrustningar 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens jordhruksnämnd 
Förenade fahriksverken 
Samhällsföretag 
Försvarsberedskap 
Förluster på exportkreditgarantier 
Övriga 

Summa 

Utestående 
belopp 
1981-06-30 

73 
408 

270 
172 
100 

I 059 

I 338 

3420 

12 

Beräknat 
utestående 
belopp 
1982-06-30 

579 
350 
40 

127 
110 
40 

700 
1348 

3294 

Bilaga 5 

Beräknad 
förändring 
1981/82 

+ 506 
58 

+ 40 
- 143 

62 
60 

-I 059 
+ 700 
+ 10 

126 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 
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Bilaga 2.3 Lagförslag 

1 Förslag till 

Bilaga 2.3 

Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om 
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965: 269) med särskilda bestäm
melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 1 

dels att I ~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 2 *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nu\'llrande lydelse 

Skattesatsen för kommuns och 
annan menighets uttag av skatt 
skall bestämmas i förhållande till 
det antal skattekronor och skat
teören. som enligt länsstyrelsens 
beräkning kommer att påföras de 
skattskyldiga vid taxeringen det år 
skattesatsen skall fastställas. ökat 
med det antal skattekronor. som 
staten uppskattas skola tillskjuta 
enligt lagen ( 1979: 362) om skatteut
jämningsbidrag. 

Föresla1:en lydelse 

I *~ 
Skattesatsen för kommuns och 

annan menighets uttag av skatt 
skall bestämmas i förhållande till 
det antal skattekronor och skat
teören. som enligt liinsstyrelsens 
beräkning kommer att påföras de 
skattskyldiga vid taxeringen det år 
skattesatsen skall fastställas. jus
tenlt enligt 2 § och ökat med det 
antal skattekronor. som staten upp
skattas skola tillskjuta enligt lagen 
( 1979: 362) om skatteutjiimningsbi
drag. 

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (1977: 179) annan 
skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya 
skattesatsen om möjligt bestiimmas med hiinsyn till det antal skattekronor 
och skatteören som har påförts de skattskyldiga vid taxeringen det år 
skattesatsen skall fastställas. 

1 Lagenomtrycket 1973:437. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191. 

~Senaste lydelse 1979: 1161. 
J Förutvarande 2 *upphävd 1979: 1161. 

2 §-' 

Vid tilliimpni11ge11 111· denna lag 
skall antalet skattekronor och skat
teiiren som har påfiirts eller beriik-
1ws bli päfiirda minskas med, s1h·itt 
avser landstin1:skommun och kom
mun. 40 procent och. säl'itt avser 
annan menighet. 20 procent m· det 
antal skattekronor och skatteören 

I Riksd<1!fl'll /'Jl:i/182. I .111111/. Nr 1110. /Jilaga 2.3 

Kartong: S. 2. 4. Står: tir 1983 - - - punkt 2. Rättat till: ären 198.~ och 1984 - - -
punkterna I - 3. 
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Nurarande lydelse Föreslagen lyddse 

som har påj(lrts eller heriiknas hli 
påförda andra skattskyldiga iin se/
dana som m·scs i 10 §I mmn. lagen 
(1947: 576) om statlif! inkomstskatt. 
Vidare skall dl't sålunda erhållna 
antalet skattekronor och skatteören 
minskas med frra procent i jil1ga 
om landstingskommun och en pro
cent ifi·<lga om kommun. 

Vid tillämpning m· lagen skall, 
såvitt giiller landstingskommun och 
kommun. inte medräkna.i· större an
tal skattekronor och skatteören, tf
ter justering enligt första stycket, 
än \'ad som motn·arm· 136 procent 
a1· medelskattekrajien, heriiknad 
enligt lagen ( 1979: 362) om skat
teutjiimningshidrag. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången i 
fråga om bestämmande av skattesats för år 1983, utbetalning av förskott 
under år 1983, slutavräkning för landstingskommun och kommun under år 
1985 samt slutavräkning för annan menighet under år 1984, om inte annat 
följer av punkterna 2-4. 

2. l fråga om förskott under år 1983 skall antalet skattekronor och 
skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1982 års taxering omräknas 
till det antal som kan beräknas ha påförts, om grundavdraget enligt 48 § 2 
mom. första stycket kommunalskattelagcn (1928: 370) hade uppgått till 
7000 kronor vid nämnda taxering och vad i 2 § sägs tillämpas på det 
sålunda beräknade antalet skattekronor och skatteören. 

3. I fråga om sluta vräkning för landstingskommun och kommun under år 
1984 skall antalet skattekronor och skatteören minskas med 20 procent av 
det antal skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga 
än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomst
skatt. 

4. Vid bestämmande av skattesats för åren 1983 och 1984 skall bestäm
melserna i punkterna 1-3 beaktas. 
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2 Förslag till 

3 

Lag om ändring i lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse 

Härigenom föreskrivs att 84 * lagen ( 1961: 4)6) om församlingsstyrdse 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

84 *c 
Församling är beriittigad att un

der visst år av staten uppbära för
samlingsskatt med belopp som mot
svarar vad som skulle utgå på 
grundval av antalet skattekronor 
och skatteören i församlingen vid 
det föregående ärets (taxeringsåret) 
taxering, beräknat efter den skatte
sats som har bestämts för året före 
taxeringsåret. Har skattskyldig en
ligt lagen (1951: 691) om viss lind
ring i skattskyldigheten för den som 
inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit 
lindring i skattskyldigheten till för
samlingen, skall belopp. som för
samlingen annars skulle ha varit be
rättigad att uppbära av staten. ned
sättas i motsvarande mån. 

Församling är berättigad att un
der visst år av staten såsom för
skott uppbära ett belopp som mot
svarar produkten av den skattesats 
som har beslutats för året och det 
antal skattekronor och skatteören. 
som enligt taxeringsnämnds beslut 
rörande det föregående årets taxe
ring till kommunal inkomstskatt har 
påförts de skattskyldiga. Det nu 
nämnda beloppet ingår i försam
lingens fordran hos staten vid in
gången av året efter det år. då be
slutet fattades. Förskottet avräknas 
mot den förmmlingsskatt. som för
samlingen har rätt att uppbära av 
staten på grundval av taxeringen 

1 Lagen omtryckt 1976: 500. 
1 Senaste lydelse 1981: 558. 

rörsamling iir berättigad att un
der visst år av staten uppbiira för
samlingsskatt med belopp som mot
svarar vad som ~kulle utgå pil 
grundval av antalet skattekronor 
och skatteören i församlingen vid 
det föregående årets !taxeringsåret) 
taxering. beräknat efter den skatte
sats som har hestiimts för fo·et före 
taxeringsäret. \'id haiikning m• an
talet skattekro1111r och skattl'iiren 
beaktas hestiim111dserna i 2 .~ fiirs
ta stycket lagen ( 1965:269) med 
särskilda hestiimmelser om kom
muns och annan me11iglzer.1· utdehi
terinR 111· skatt. m.111. Har skatt
skyldig enligt lagen ( 1951: 691) om 
viss lindring i skattskyldigheten för 
den som inte tillhör svenska kyrkan 
åtnjutit lindring i skattskyldigheten 
till församlingen. skall belopp, som 
församlingen annars skulle ha varit 
berättigad att uppbiira av staten, 
nedsiittas i motsvarande mi'tn. 

Församling är berättigad all un
der visst ~ir av staten såsom för
skott uppbära ett belopp som mot
svarar produkten av den skattesats 
som har beslutats för tiret och det 
antal skattekronor och skatteören. 
som enligt taxeringsnämnds beslut 
rörande det föregfaende årets taxe
ring till kommunal inkomstskatt har 
påförts de skattskyldiga. Vid heräk
ning m· fi'irskot1sheloppet justeras 
antalet skattekronor orh skattc<'iren 
enligt 2 ~ .fi'.irsta stycket lagen om 
kommuns och annan menighet.i· ut
debitering m· skall, m. 111. Det nu 
nämnda beloppet ingår i försam
lingens fordran hos staten vid in-

tl Riksdagen 198Ji82. I .mm/. Nr 100. Bilai;a 2.3 
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Nurarandc lydelse 

under året efter det. dä förskottet 
enligt bestämmelserna i nästföl
jande stycke utanordnas. 

Fiireslagen lydelse 

gången av året efter det är, dil be
slutet fattades. Förskottet avriiknas 
mot den församlings skatt. som för
samlingen har rätt att uppbära av 
staten på grundval av taxeringen 
under f1ret efter det. då förskottet 
enligt bestiimmelserna i niistföl
jande stycke utanordnas. 

Belopp. som vid ingången av ett ftr utgör församlingens fordran hos 
staten enligt första och andra styckena. skall liinsstyrclsen under samma är 
utanordna till kommun, i vilken församlingen är belägen, med en tolftedel 
den 18 i varje kalcndermfmad. Ar församlingens fordran inte uträknad vid 
utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari skall vid dessa 
tillfällen utbetalas samma belopp som utbetalades i december månad före
gående år. När särskilda skäl föranleder det får Wnsstyrelsen dock för
ordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp 
som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolfte
del av församlingens fordran. skall den jämkning som föranleds härav ske i 
fråga om det belopp som utbetalas i mars mfo1ad. Kommunen skall diirdter 
avlämna medlen till kyrkorådet. 

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för 
nästföregående är upprättad redovisning över församlingen tillkommande 
och till församlingen utanordnad församlingsskatt. 

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av regering
en eller den myndighet regeringen förordnar. 

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1982 och tillämpas första gången i 
fråga om utbetalning av förskott under år 1983 och slutavräkning under är 
1984, om inte annat följer av punkt 2. 

2. I fråga om förskott under år 1983 skall punkt 2 av övergfingsbestiim
melserna till lagen ( 1982: 000) om ändring i lagen !l 965: 269! med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdehitaing av skatt. 
m. m. tillämpas. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag 

Härigenom föreskrivs att 2 * lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningshi
drag skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuraramle lydelse Föreslagen lydelse 

I lagen förstås med 
bidragsår det år under vilket skatteutjämningsbidrag utgår. 
skatteunderlag antalet skattekronor och skatteören enligt taxerings-

nämnds beslut rörande taxeringen till kommunal inkomstskatt året före 
bid ragsåret. 

skattekrqft kvoten mellan landstingskommuns eller kommuns skatteun
derlag och antalet i landstingskommunen respektive kommunen kyrkobok
förda invånare vid ingången av året före bidragsåret. 

medelskattekrafi kvoten mellan skatteunderlaget för riket och antalet i 
riket kyrkobokförda invånare vid ingången av året före hidragsåret. 

Vid tilliimpningen m· denna lag 
skall antalet skattekronor och skat
teiiren enligt taxering.rnii111nde11.1· 
beslut minskas med -10 pmcent 111· 

det antal skattekronor och skat
teiiren som har [!1~{iirts andra skatt
skyldiga iin sädana som 111".l"l'S i 
JO§ I mom. lagen I /947:57fiJ 0111 
statlig inkomstskatt. Vidare skall 
det sålunda erhållna antalet skat
tekronor minskas med .f)·ra procent 
i·id beriikning al'seende landstings
kommun och med en procent l'id 
beräkning m·scende kommun. 

Vid tilliim[!ning m· 3 och 4 §§ 
skall inte medriiknas stiirre antal 
skattekronor och skatteören. t:fier 
justering enligt andra stycket, iin 
i·ad som 11101.1·1·arar 136 procent m· 
111ede/sk11 t tekr1{/ien. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982 och tillämpas första gången i fråga 
om hidragsåret 1983. Vid beräkning för nämnda bidragsår skall antalet 
skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens hcslut vid 1982 års 
taxering omräknas till det antal som kan beräknas ha påförts. om grundav
draget enligt 48 * 2 mom. första stycket kommunalskattelagen ( 1928: 370) 
hade uppgått till 7 000 kronor vid n~imnda taxering och vad i 2 * andra och 
tredje styckena sägs tillämpas på det sålunda beräknade antalet skatte
kronor och skatteören. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979: 417) om utdebitering och utbetalning 
av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskom
muner och församlingar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1979: 417) om utdebitering och 
utbetalning av skall vid ändring i rikets inddning i kommuner. landstings
kommuner Ot'.h församlingar 

dels att nuvarande 4 *.skall betecknas 5 ~. 
dels att 3 * skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 4 *· av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Fi.irt!slagen lydelse 

H 
I fråga om elt område som har överförts från en kommun till en annan 

skall vid avräkning av uppburna förskott för kommunalskatt på grundval 
av taxeringarna under året innan indclningsiindringen träder i kraft och det 
följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till 
vilken området har hört enligt den äldre indelningen. 

Om en kommun har delats, skall Om en kommun har delats, skall 
en sådan fordran eller skuld påföras en sådan fordran eller skuld påföras 
kommunerna enligt den nya indel- kommunerna enligt den nya indel-
ningen i förhållande till de olika de- ningen i förhällande till de olika de-
larnas andel av skatteunderlaget i lama~ andel av skatteunderlaget i 
den odelade kommunen under det den odelade kommunen under det 
år taxeringen avser. år taxeringen avser. Skatteunderla

get heräknas med tilliimpning ar 
hestiimmelsema i 2 fU('irst11 stycket 
lagen (1965: 269J med siirskilda he
stiimmclscr 11111 kommuns och an-
111111 menighets 111dcbiteri11g av 
skatt, m.m. 

En fordran eller skuld. som avser en kommun som har lagts samman 
med en annan kommun. skall påföras den kommun som bildats genom 
sammanläggningen. 

\'id m·riikning som a1".1·es i 3 ii 
skall hestiimmelsen i 2 ii andra 
stycket lagen 11965: 269) med sär
skilda hestiimmelser om kommun;, 
och annan menighets utdebitering 
m· skatt, m. m. tilliimpas som 0111 

den iildre indelningen _fortfimmde 
gällde. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
2. De nya bestämmelserna i 3 *tillämpas första gången vid sluta vräkning 

under år 1984, varvid dock hänvisningen såvitt avser kommuner och 
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landstingskonimuncr nämnda år skall avse punkt 3 av övcrgängsbestäm
melserna till lagen ( 1982: 000) om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. 
m.m. 

3. De nya bestämmelserna i 4 §tillämpas första gången vid slutavräkning 
under år 1985. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt 

8 

Härigenom föreskrivs att bilaga I till lagen ( 1957: 262) om allmän ener
giskatt1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'{l/'allde lydelse 

JF _6., , till lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt2 

Förteckning över ,·issa bränslen för \'ilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxe- Bränsle 
nummer 

Skattesats 

ur 27.01 
ur 27 .lH 

ur 27.02 
ur 27.04 
ur 27.04 
ur 27.10 

Stenkol ........................... . 
Stenkolsstvbb samt stenkolsbriketter och liknande fas-
ta bränslen. framställda av stenkol ............... . 
Brunkolsbriketter ............................. . 
Koks och koksbriketter ................. . 
Koksstybb ..................... . 
Fotogen med tillsats som miijliggör drift av snabb-

I 2 kr. för ton 

6 kr. för ton 
6 kr. för ton 

14 kr_ för ton 
6 kr. for ton 

gående dieselmotor ............................. . 2117 kr. för m' 
ur27.IO Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor .... . 207 kr. fiir m-' 

Anm. Skatten på oljor berhknas efter varans fakturera-
de volym. Kan skatten icke beräknas på sådant siitt 
eller sker fakll!rering annorledes iin enligt vedert;1gna 
grunder. äger beskallningsmyndigheten fastställa 
grunder för beräkning av volymen. 

Föreslagen lydelse 

Bilaga I till lagen (1957:262) om allmän energiskatt 

J•örteckning ö\·er vissa bränslen för Yilka allmän energiskatt skall erläggas 

Tulltaxe- Briinsle 
nummer 

ur 27.01 
ur 27.01 

ur 27.02 
ur 27.04 
ur 27.04 
ur 27.10 

Stenkol ...... _. _ .............. . 
Stenkolsstvbb samt sten kolsbriketter och liknande fas
ta brUnslen. framställda av stenkol .. 
Brunkolsbrikctter .................... . 
Koks och koksbriketter 
Koksstybh . . . . . . . . . . ....... . 
Fotogen med tillsats som miijliggör drift av snahh-

Skallo:sats 

12 kr. för ton 

6 kr. för ton 
6 kr_ för ton 

14 kr. for ton 
6 kr. för ton 

gående dieselmotor .................. _ .......... . 253 kr. form' 
ur 27.10 Motorbriinnoljor. eldningsoljor och bunkeroljor ..... 253 kr. för m' 

Anm. Skatten pä oljor beräknas etier varans fakturera-
de volym. Kan skallen icke baiiknas pä s(1dant siil! 
eller sker fakturering annorledes iin enligt Vt'derta1,?na 
grunder, äger beskallningsmyndighctcn faslsliilla 
grunder for heräkning av volymen. 

Denna lag träder i kraft den I april 1982. 

1 Lagen omtryckt 1975: 27:!. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: :!7:!. 
~ Senaste lydelse 1981: 344. 
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6 Förslag till 

9 

Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen ( 1961: 372! om bensinskatt 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·arwufc lydelse Fi)reslage11 lydelse 

2 §2 

Skatten utgår med l krona 13 öre 
per litt:r. om annat inte sägs i andra 
eller tredje stycket. 

För metanol, etanol och högre al
kohokr samt för etrar av metanol 
och etanol utgår skatten med 39 öre 
per liter. Ingår sådan alkohol eller 
eter i en sådan blandning som avses 
i I § första stycket a) eller h) utgår 
skatten för den inblandade alkoho
len eller etern med 39 öre per liter 
m:h med I krona 13 öre per liter för 
blandningen i övrigt. 

För gasol utgår skatten med 29 
öre per liter. 

Skatten utgår med I krona 20 öre 
per liter. om annat inte sägs i andra 
eller tredje stycket. 

För metanol. etanol och högre al
koholer samt for etrar av metanol 
och etanol utgår skatten med 43 öre 
per liter. Ingår sådan alkohol eller 
eter i en sådan blandning som avses 
i I § första stycket al eller bl utgår 
skatten for den inblandade alkoho
len eller etern med 43 öre per liter 
och med I krona 20 öre per liter för 
blandningen i övrigt. 

För gasol utgår skatten med 33 
öre per liter. 

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte 
inräknas smö1jolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte 
beräknas på sädant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna 
grunder. r~lr beskattningsmyndighcten fastställa grunder för beräkning av 
volymen. 

Denna lag träder i kraft den I april 1982 

1 Lagen omtryckt 1975: 274. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274. 

~ Senaste lydelse 19~ I: 430. 
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7 Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1974: 870) om kompensation för skatt 
på bensin i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1974: 870l om kompensation för skatt pli 
bensin i vissa fall skall upphöra att gälla den I juli 1982. Den upphävda 
lagen gäller fortfarande i fråga om kompensation för år 1982 och tidigare 
år. 

I frilga om kompensation för år I 982 skall i stället för bestiimmelscrna i 
6 ~ 2 och 3 samt 8 § i den upphävda lagen giilla följande. 

I. Kompensation utgår. när fråga är om traktor. under förutsättning att 
traktorn under minst tre månader under det första halvåret 1982 har varit 
registrerad som bensindriven och försedd med gummihjul och att sökan
den innehaft traktorn under minst tre månader av samma halvår. 

2. Kompensation utgår med 
- 215 kronor för traktor om sökanden har ägt traktorn under hela tiden 
den I januari-den 30 juni 1982 och traktorn under samma tid varit regis
trerad på det sätt som avses i 6 § 2. 
- 110 kronor för traktor i annat fall. 
- 240 kronor för självgående skördetröska, 
- 80 kronor för skördetröska med hjälpmotor. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen m. m. 





Tabell l. Statsbudgetens utveckling 1961/62-1982/83 ='"Cl 
~ (Milj. kr. l -· ... -= ,.,. I& "O .., 

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970171 1971/72 ~ = . 
N ... 

)Q 

~~ " Inkomster 18881 20958 21960 25570 29236 31747 33416 36236 40404 45637 51830 :: ... - --~ Utgifter 18354 20631 22048 25735 29590 33378 36347 38883 44221 48269 55497 o~ 
§ Anslag' 18286 20619 22037 25599 29569 33 314 36190 38811 44046 48653 55 570 

,, .. 
= ... 

Rörliga krediter ~~ 
"" (- = minskad disposition) + 68 + 12 + 11 + 136 + 21 + 64 + 157 + 72 + 175 - 384 - 73 = -"' Cl> 

~ Saldo + 527 + 327 - 86 - 165 - 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 3817 - 2632 -3667 ::i 

= '.2: = = .... 1972173 197J/74 1974175 1975/76 1976i77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 Cl> 

8 [ 
t:c Stats- Ny be- ;' 

budget räkning = "' -)Q < 
~ Inkomster 54513 61489 72490 93934 104360 112113 119664 132491 155287 158650 159375 168942 

,, 
n 

~ Utgifter 60718 70881 83187 97658 114845 137 292 158341 182475 215 238 233558 237589 251567 ~ s· 
Anslag' 61195 70928 82914 97232 114 739 136 331 158 605 181417 214 783 CIQ ,, 
Förändring av = 
anslagsbehållningar1 

( + = förbrukning 
- = uppbyggnad) + 3000 + 3156 + 2000 
Rörliga krediter 
(-=minskad disposition) - 476 - 47 + 273 + 426 + 106 + 961 - 264 + I 058 + 455 + 500 - 126 + 1200 

Saldo -6205 -9393 -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -49984 -59951 -74908 -78214 -82625 

1 Förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren beräknats i anslagen. 
~ :::: 

()<: 

"' '" ~ 



Tahell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1971/72-1980/81 ~ 
Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. = := 

1971172 1972173 1973/74 1974/75 1975/76 1976i77 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 -\Q 
oc 

Inkomster 51830 54510 61490 72490 93930 104360 112110 119660 132490 155290 ---oc 
Direkta skatter 20520 19050 20330 24920 34170 33320 29420 32670 36990 36420 ~ 
Indirekta skatter 25834 28880 33520 39350 49710 6048() 7() 220 72360 789/() 99390 -Övriga inkomster 5476 6580 7640 8220 10050 10560 12470 14630 16590 19480 = = 
Utgifter 55500 60720 70880 83190 97660 114850 137 290 158340 182470 215240 

Statlig verksamhet 21220 23 150 25 890 29250 33 580 37 540 43030 47690 52810 50920 
Konsumtion 16520 17 550 19720 22770 26120 29510 34490 38890 43 140 40520 
lnveste·ringar 4700 5600 6170 6480 7460 8030 8540 8800 9670 10400 

Transfereringar 29970 33970 41010 48980 58650 71420 85900 102440 116910 149600 
Till hushåll inkl. social-
försäkringssektorn 14180 14880 18970 21370 23 610 27 300 32360 36630 41480 47050 
Till kommuner 10810 13440 14 760 16970 19730 23910 28250 32840 36010 42180 
Statsskuldräntor 1940 2 230 2700 3740 4130 5420 6920 8800 14510 23770 
Övriga (främst till 
företag) 

Övriga utgifter (främst 
3040 3420 4580 6900 11180 14 790 18 370 24170 24910 36600 

finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 4310 3590 3980 4960 5430 5890 8360 8210 12750 14720 

Anm.: Siffror avseende olika budgetår är ej helt jämförbara. Materialet baseras pa RRV :s realekonomiska fördelning. 

t-.> 



:z Tabell 3. Statsskulden vid slutet aY budgetåret 1974/75-1980/81 m. m. ~ ~ 
(; <Milj. kr.) ;-
~ ~ 

Budgetår Stats- Därav = ..... För- N i skulden fallna ;.;. 
-~· Ränte- Premie- Stats- Spar- Lån hos Skatt- Upplå- Öv- räntor 
!!/ löpande obliga- skuld- obliga- statsinstitu- kam- ning i riga på 0 
~ obliga- tionslån förbin- tionslån tioner och mar- utlandet lån stats- ~ 

::r tionslån del ser fonder m. m. växlar skul- = 
0 "' 3 den .... = 
'° -"' ~ Vid ::i 

slutet av = = 
budgetåret = "' 
1974175 63680 36980 7740 2264 3 235 I 086 12 259 109 7 3 812 ~ 
1975/76 68760 48723 9425 1652 4203 1788 2 771 192 6 4227 ;-
1976/77 82340 52057 11300 2773 5210 23D 3016 5066 604 5 512 !:. 
1977178 105 238 62888 13 100 2553 6494 2168 6829 11203 4 7015 < 

~ 

1978/79 139086 89025 16150 2615 8504 3 167 3 882 14876 868 8979 n 
1979/80 192088 108 385 19900 2513 10419 4878 13 885 32 105 3 14582 ?:: 
1980/81 252968 117 878 21 225 1263 15 347 6 376 44155 46721 3 23006 :r 

~ 
För- ~ 

ändring = 
under 
budgetåret 
1974/75 +11005 + 2174 + 1740 + 155 + 540 + 158 + 6163 + 73 + 1 +1120 
1975176 + 5080 +11744 + 1685 - 612 + 968 + 702 - 9488 + 83 I + 416 
1976/77 +13580 + 3334 +1875 +1121 +I 007 + 525 + 245 + 4874 +598 +1285 
1977/78 +22897 +10831 +1800 - 220 +1284 - 146 + 3813 + 6136 -600 +1503 
1978179 +33 848 +26138 +3050 + 62 +2010 +I 000 - 2947 + 3673 +864 +1964 
1979/80 +53002 + 19360 +3 750 - I02 +1915 +1710 +10003 + 17 2:!9 -865 +5603 
1980/81 +60880 + 9493 +1325 -1250 +4928 +1498 +30270 +14616 - +8424 

w 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1982 

Gemensamma frågor 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 3 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Johansson (punkterna 1-13). 

statsrådet Wirten (punkterna 14 och 15) 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, sål·itt avser för flera 

huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra ar

betstagare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan 

statens arbetsgivarverk (SA V) och de statsanställdas huvudorganisationer. 

Den 27 maj 1981 träffade SA V samt Statsanställdas förbund och TCO: s 

statstjänstemannasektion (TCO-S) avtal om löner 1981-82 för statstjänste

män m. fl. (ALS 1981-82). Den 17 juli 1981 slöt SAV och Centralorganisa

tionen SACO/SR ett motsvarande avtal. Enligt ett den 10 juni 1981 träffat 

avtal gäller ALS 1981-82 till vissa delar som kollektivavtal även mellan 

SA V och Sveriges arbetsledareförbund (SALFl. 

I ALS 198 I -82 ingår bl. a. allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa 

andra tjänstemän (AST). allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATFl. tjänste

förteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU ), tjänsteförteckningsav

tal för kyrkliga tjänster (TfK). avtal om system för lönesättning av chefs

tjänstemän (chefslöneavtalct) och allmänt pensionsavtal för statliga och 

vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet). F. n. gäller de lönevillkor som 

framgår av AST den 18 september 1981. Enligt pensionsavtalet gäller 

statens allmänna tjänstepensionsreglemente ( 1959: 287. SPR) med anslu

tande föreskrifter i väsentliga delar som kollektivavtal i den omfattning de 

avser berörda tjänstemän. 

I Riksda!(en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilu!(u 3 
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Samtliga hittills nämnda avtal gäller för tiden den I juli 1981-den 31 

december 1982. 

Pensionsförmånerna för de icke-statliga arbetstagare med statlig pen

sionsrätt som faller utanför SAV:s förhandlingsområde regleras i SPR med 

anslutande föreskrifter. 

För vissa statligt anställda läkare har förmånerna bestämts genom avtal 

mellan SAV och Sveriges läkarförbund. F. n. gäller för denna personal de 

lönevillkor som framgår av avtal den I augusti 1980 om allmänna bestäm

melser för vissa statliga läkare m. fl. (ABU. Avtalet, som upphörde att 

gälla den 31 december 1980. har förlängts tills vidare. 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen

sioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp som 

gäller fr. o. m. den I januari 1982. Anslagsberäkningen innefattar ett löne

kostnadspåHigg med 39 7r. 
I förhållande till det löneläge som låg till grund for beräkningen av 

lönekostnaderna i budgetpropositionen 1981 har medräknats ändringar 

som skett dels fr. o. m. den I december 1980 till följd av uppgörelsen den 26 

november 1980 i fråga om pris- och löneutvecklingsgaranti enligt avtal om 

löner 1980 för statstjänstemän m. fl. (ALS 1980), dels fr. o. m. den I juli 

1981 och den 1 januari 1982 till följd av ALS 1981-82. Pris- och löneut

vecklingsgarantin innebar en höjning med 1.4 %. ALS 1981-82 innebar en 

höjning i genomsnitt för statsförvaltningen med 6.8 % . Dessutom har ett 

engångsbelopp på 1 000 kr. respektive 900 kr. beroende på mänadslöneni

vån utgått för tidenjanuari-juni 1981. 
Med undantag av engångsbeloppen - till vilka hänsyn tagits i annan 

ordning - har avtalen beaktats i löneomräkningen, liksom de ramar. som 

my11digheterna disponerar under tiden den 1 juli 1981-den 30 juni 1982 

enligt avtal den 12 september 1978 om lokala löneförhandlingar m. m. inom 
ATF-området (L-ATF) samt senare träffade ändringsavtal. 

Genom SA V har regeringskansliet i höstens budgetberedning haft till

gång till ett mer detaljerat underlag för beräkning av myndigheternas 

lönekostnader budgetåret 1982/83. Med utgångspunkt i SAV:s uppgifter 

har kostnadseffekterna av ALS 1981-82 beräknats utifrån myndigheternas 

faktiska löneprofil. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m. 

I allmänt tjänsteförteckningsavtal !ATF) den 27 maj och den 17 juli 1981 

har SA V samt Centralorganisationen SACO/SR. Statsanställdas förbund 

och TCO:s statstjänstemannasektion <TCO-S) fastställt lönegradsplace

ringen för de statligt reglerade tjänsterna. Enligt avtal den 10 juni 1981 
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gäller ATF som kollektivavtal även mellan SA V och Sveriges arbetsleda

reförbund <SALf). Sedan budgetåret 1978/79 har parterna förfogat över ett 

årligt löncutrymme enligt bestämmelserna i avtalet den 12 september 1978 

om lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området (L-ATF) samt sena

re träffade ändringsavtal. 

Enligt ATF får under avtalsperioden ändring av anställnings villkoren för 

en tjänst ske dels i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i L

ATF, dels vid större organisationsförändring, dels vid annat tillfälle om 

arbetsgivaren linner särskilda skäl föreligga. När ett nytt verk inrättas eller 

en större organisationsförändring görs. skall arbetsgivaren lämna berörda 

huvudorganisationer tillfälle till förhandling om anställningsvillkorcn för 

en nyinrättad tjänst. I andra fall prövas frågan om anställningsvillkoren för 

en nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. När arbetsgivaren beslutar om an

ställningsvillkoren för en ny tjänst, skall hänsyn tas till vad som gäller för 

andra tjänster inom det aktuella myndighetsområdet. Beslutet får medde

las först sedan berörda arbetstagarorganisationer underrättats. Den organi

sation som vill kan påkalla förhandling i dessa fall. Sådan förhandling förs 

under fredsplikt. 

Enligt tjänstcförteckningsavtalet den 27 maj och den 17 juli 1981 för 

undervisningsområdet ffFU) och tjänsteförteckningsavtalct samma dagar 

för kyrkliga tjänster (TfK) gäller i huvudsak motsvarande regler när en ny 

tjänst inrättas inom dessa områden. 

Enligt tjänsteförteckningsavtalct den I augusti 1980 för vissa statliga 

läkare m. Il. (TfL) kan part påkalla förhandling om anställningsvillkorcn 

när en tjänst nyinrättas eller direkt berörs av en ändrad förvaltningsorgani

sation. Sådan förhandling förs under fredsplikt. 

Tjänstemän som omfattas av chefslöneavtalet uppbär i regel lön i form 

av baslön jämte ett antal tjänstetillägg och eventuellt ett personligt tillägg. 
Antalet tjänstetillägg och storleken av det personliga tillägget bestäms av 

regeringen eller statens chefslönenämnd. Vissa tjänster kan emellertid 

inom ramen för chefslöneavtalet placeras i löncgraderna F 28-F 35. 

Lönesättningen för de tjänster som regeringen i budgetpropositionen 

begär riksdagens bemyndigande att inrätta har skett enligt de regler som 

framgår av avtalen. Även när det gäller tjänster, som kan inrättas utan 

riksdagens medverkan men för vilka regeringen beräknar medel under de 

olika huvudtitlarna. har anslagsberäkningen skett med utgångspunkt i lö

nesättningen enligt gällande regler. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Vissa handikappfrågor i statsförvaltningen 

Den ansvarsfördelning som finns mellan staten. landstingen och primär

kommunerna beträffande den offentliga verksamheten gäller även handi-
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kappfrågorna. Kommunerna har ansvar för invånarnas sociala omvårdnad, 

för skola. bostäder, barnomsorg, äldreomsorg m. m, Landstingen har upp

gifter främst inom hälso- och sjukvårdens område. Staten ansvarar bL a, 

för socialförsi-ikringsfrågor och övergripande planerings- och fördelnings

frågor. Lex. inom socialpolitiken. bostadspolitiken. näringspolitiken och 

arbetsmarknadspolitiken. Genom lagstiftning. tillsyn och bidrag åläggs 

eller stimuleras landsting. kommuner och arbetsgivare inom alla arbets

marknadssekton::r att vidta åtgärder för att minska klyftorna mellan handi

kappade och övriga medborgare. Samhällets insatser inom handikappom

rå<let grundas på en helhetssyn med samordnade åtgärder på en rad områ

den. 
Målet är att de handikappade skall få en livssituation som så långt 

möjligt är likvärdig med andra människors. Vaije människa har rätt till 

bostad. arbete och meningsfull fritid och till kontakter med andra. Sam

hällsgemenskapen måste omfatta alla. Detta synsätt överensstämmer med 

FN :s deklaration inför Internationella handikappåret 198 I. Dess motto 

är: "Full delaktighet och jämlikhet". 

Möjligheterna att fä och behälla ett arbete påverkar hela livssituationen. 

Arbete iir inte bara en fråga om försöt:ining och ekonomiskt oberoende 

utan också om personlig utveckling och självförtroende. Kraven på arbe

tets innehåll och på anpassning av arbetsvillkoren till de enskildas förut

sättningar är mot denna bakgrund siirskilt framtriidande när det gäller Je 

handikappade. Såväl offentliga som privata huvudmän har ansvar för att 

den verksamhet som bedrivs sa långt som miijligt är tillgänglig för alla. 
I sin roll som arbetsgivare har staten genom ett särskilt regelsystem 

påtagit sig långtgående förpliktelser när det giiller stödätgärder för statsan

ställda som har eller kan förväntas få svårigheter all erhålla eller behålla en 

anställning på grund av fysiskt. psykiskt eller socialt arbetshinder. I för

ortlningen ( 1979: :'i 18) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställ

ning, m. m. (ändrad senast I 981: 734) regleras vissa frägor om bl. a. rehabi

litering och arbetsvård såsom arbetsprövning. arbetsträning, omskolning. 

utbildning och omplacering. Myndigheterna åläggs att göra en rehabilite

ringsutredning för att klarlägga behovet av yrkesinriktad rehabilitering av 

en arbetshandikappad. En sådan utredning bör göras bl. a. niir arbetstaga

ren har varit helt sjuklctlig mer än 90 dagar i följd. niir svärigheter att klara 

arbetsuppgift~rna har visat sig eller när arbetstagaren begär det. Myndig

heten skall så snart som möjligt genomföra den arhetsvård som behövs. 

I förordningen ges också närmare regler för användningen av det under 

åttonde huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Lönekostnader vid viss om

skolning och omplacering, det s. k. särskilda löneanslaget tSLAL Medel 

från anslaget kan tas i anspråk för att täcka kostnader för avlöningsför

måner. utbildning m. m .. bl. a. när en arbetstagare till följd av ett ar

betshandikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande orga-
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nisation och därför måste sjukpensioneras. om inte omskolning eller någon 

annan form av arbetsvård kommer till stånd. Det får ske övergängsvis till 

dess att frågan om anställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Som 

huvudprincip gäller dock att de åtgärder som behövs för att stödja arbets

handikappade så långt som möjligt skall bekostas med medel som myndig

heterna själva förfogar över. Jag återkommer senare till frågan om belast

ningen på SLA vid min anmälan av vissa anslag under åttonde huvudtiteln. 

Om en myndighet inte själv kan vidta de åtgärder som behövs för att 

behålla en arbetshandikappad i anställning. skall myndigheten enligt ar

betshandikappförordningen begära hos statens arbetsmarknadsnämnd 

(SAMN) att nämnden medverkar i den fortsatta handläggningen av frågan. 

Mer än hälften av SAMN :s individinriktade verksamhet avser arbets

vårdsärenden. Under budgetåret 1980/81 behandlades sålunda ca 1800 

sådana ärenden inom SAMN. Det kan jämföras med antalet omplacerings

ärendcn till följd av omlokalisering eller arbetsbrist som under samma 

budgetår uppgick till resp. 730 och 970. 

För att göra det möjligt att placera om tjänstemän kan S.A.MN besluta om 

att omplaceringsförordningen ( 1974: 1006, omtryckt 1980: 1093) skall 

tillämpas på statligt reglerade tjänster. De tjänster som omfattas av ett 

sådant beslut får varken kungöras lediga till ansökan eller tillsättas utan 

SAMN:s medgivande. När de skall tillsättas, skall SAMN om möjligt 

anvisa myndigheten en eller flera tjänstemän som omfattas av SAMN :s 

omplaceringsverksamhet bl. a. arbetshandikappade. En anvisning gäller då 

som medgivande att tillsätta tjänsten i fråga med någon av de anvisade. 

F. n. omfattas ett stort antal tjänster hos myndigheterna av denna speciella 

reglering. 

Det är också SAMN som på framställning av myndigheterna prövar 

frågan om användningen av SLA. 
Jag vill i detta sammanhang också peka pil den stora satsning som görs 

inom det föreby1.:1~ande området bl. a. genom utbyggnaden av den statliga 
företagshälsovården i regi av stiftelsen Statshälsan. Enligt avtal mellan de 

centrala parterna på den statliga arbetsmarknaden skall företagshälsovår
den vara förebyggande och arbetsplatsanknuten. Den skall biträda myn- · 

digheterna och deras skyddsorganisationer i frågor som rör förhållanden 

på arbetsplatserna som kan medföra olycksfall eller fysisk och psykisk 

ohälsa. Den skall också medverka vid arbetsplatsanknuten rehabilitering 

av arbetstagare efter sjukdom och annan arbetsoförmåga bl. a. genom att 

genomföra rehabiliterings-. tjänstbarhets- och andra utredningar. Verk

samheten, som huvudsakligen bedrivs genom lokala hälsocentraler. skall 

vara ett komplement till det arbetsmiljöarbete som myndigheterna själva 

bedriver. 
Enligt vad jag har inhämtat kommer Statshälsan vid utgången av inneva

rande budgetår att ha organiserat ca 60 lokala hiilsocentraler i olika delar 

av landet. Sammanlagt kommer då ca 175 000 statsanställda att kunna 
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erbjudas arbetsplatsanknuten företagshälsovård. Utbyggnaden beräknas 

kunna vara avslutad under andra delen av 1980-talet. 
Regeringen uppdrog den 30 april 1981 åt SAMN att i samarbete med ett 

antal anställningsmyndigheter se över de åtgärder och metoder som an

vänds inom ramen för den förebyggande och rehabiliterande verksamheten 

och lämna förslag till en förbättring av denna. SAMN har redovisat resulta

ten av översynen i en rapport den 5 november 1981. 

I rapporten pekar SAMN bl. a. på behovet av en central uppföljning av 

sjukfrånvaro och sjukpensionering som ett hjälpmedel för att tidigt upptäc

ka brister i arbetsmiljön. SAMN menar också att rehabiliteringsutrcdning

ar bör göras tidigare än vad som f. n. sker och att myndigheternas anpass

ningsgrupper i många fall behöver aktiveras. Enligt SAMN bör också 

frågan om en samordning av skyddskommitteernas och anpassningsgrup

pernas resurser prövas. Båda organen har uppgifter som är viktiga för den 

förebyggande och rehabiliterande verksamheten. 

Jag kan i detta sammanhang nämna att regeringen den 5 november 1981 

har beslutat om direktiv (Dir. 1981: 66) för en utredning om ökad samver

kan i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsfrågor. 

SAMN pekar vidare på behovet av information och utbildning. Det är 

enligt SAMN viktigt såväl för att påverka attityder till arbetshandikappade 

och till frågor som hör till arbetsvårdsområdct. som för att öka beredska

pen att upptäcka symtom på arbetshandikapp och vidta lämpliga åtgärder. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen i dessa och andra hithö

rande frågor med anledning av rapporten. 

Inom SAMN pågår ett utredningsarbetc i syfte att bättre ta tillvara 

möjligheterna till samarbete mellan myndigheterna. försäkringskassorna 

och SAMN. Arbetet avses kunna slutföras under innevarande budgetår. 

SAMN och arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ har vidare på regeringens 

uppdrag tillsammans utrett och lämnat förslag till närmare inriktning av en 

samordning av resurserna hos SAMN och arbetsmarknadsverket i fr{1gor 

som rör omplacering i samband med arbetsbrist och arbetshandikapp. 

Bl. a. behandlas arbetsförmedlingens medverkan i ärenden där det blir 

fråga om att använda stödformer som endast arbetsmarknadsverket förfo

gar över. t. ex. arbetsmarknadsutbildning. 

Det är enligt min mening angeläget att strävandena att samordna befint

liga resurser fortsätter. Jag vill i sammanhanget erinra om att frågan om 

arbetsfördelningen mellan SAMN och AMS tidigare berörts i prop. 1977/ 

78: 157 om organisation av statsförvaltningens centrala arbetsgivarfunk

tion. Föredraganden utgick där från att arbetsmarknads verket skall kunna 

bistt1 staten som arbetsgivare med insatser pä samma sätt som verket gör i 

fråga om andra arbetsgivare och förutsatte ett nära samarbete mellan 

SAMN och arbetsmarknadsverkets centrala, regionala och lokala organi

sation. 

Jag övergår nu till frågan om nyanstiillning av handikappade i statsför-
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vallningen. Enligt den tidigare nämnda arbetshandikappförordningen 

(1979: 518) skall myndigheterna vid nyanställning verka för att arbetshan

dikappade bereds sysselsättning. En viktig fråga i sammanhanget gäller 

möjligheterna för de handikappade att konkurrera om de lediga tjänster 

som finns. Jag vill till att börja med framhålla att handikappade inte är 

någon särgrupp eller en avgränsbar grupp av människor. Det handlar i 

stället om människor som till följd av en skada eller sjukdom har svårt att 

delta i vissa aktiviteter. En funktionsbegränsning är oftast knuten till vissa. 

bestämda situationer. I andra situationer eller med andra betingelser leder 

samma funktionsbegränsning inte till något påtagligt handikapp. I samband 

med rekrytering och tjänstetillsättning måste därför konsekvenserna av 

sådana begränsningar bedömas noggrant med utgångspunkt i de krav ar

betsuppgifterna och arbetsbetingelserna ställer i varje enskilt fall. 

Vid tillsättning av rent statliga tjänster skall enligt regeringsformen av

seende fästas endast vid sakliga grunder. säsom förtjänst och skicklighet. 

Vid sidan om förtjän~t och skicklighet. som är de viktigaste tillsättnings

grunderna, kan som framgår av förarbetena till grundlagen även t. ex. 

arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska skäl beaktas. Företrii

desrätt till återanstiillning eller intresset att främja ökad jämsrnlldhet mel

lan könen kan enligt praxis vara sådana skäl. likaså intresset av att bereda 

arbetshandikappade sysselsättning. Dessa principer skall enligt lagen 

(1976: 600) om offentlig anställning tillämpas ocksä vid tillsiittning av and

ra. statligt reglerade tjänster, t. ex. lärartjänster hos kommunerna och 

tjänsterna hos försäkringskassorna. Samhällets striivan att bereda arbets

handikappade anställning är alltså en av flera sakliga grunder som har 

betydelse vid nyanställning på hela det statligt lönereglerade området. 

Enligt lagen om offentlig anställning skall vidare en tjänst. som tillsätts 

av någon annan myndighet än regeringen. kungöras ledig till ansökan. om 

regeringen inte bestämmer annat. Regeringen har genom föreskrifter i 

anställningsförordningen ( 1965: 60 I) beslutat om vissa undantag friin myn

digheternas skyldighet att ledigkungöra tjänster. AMS och statens perso

nalnämnd. numera SAMN. fick i maj 1979 regeringens uppdrag att utarbe

ta förslag till riktlinjer för det anställningsfriimjande arbetet inom statsför

valtningen. I mars i år redovisades en rapport med förslag till atg~irder för 

att främja anstiillning hos staten av arbetshandikappade. Regeringen har 

med anledning av förslaget ändrat föreskrifterna i anstiillningsförordningen 

så. att iiven tjänster som tillsätts med arbetshandikappade omfattas av det 

nämnda undantaget. om de har anvisats av den offentliga arbdsförmed

lingen (SFS 1981:987). 

Vid anställning av en arbetssökande som på grund av nedsatt arbetsför

måga annars inte skulle kunna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden 

utgår bidrag till lönekostnaden. Närmare föreskrifter om detta finns i 

förordningen ( 1980: 338) om anställning med lönebidrag. Till de statliga 

myndigheterna lämnas lönebidrag motsvarande hela lönekostnaden. I reg-
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leringsbrev avseende tolfte huvudtitelns anslag Särskilda åtgärder för ar

betsanpassning och sysselsättning anges den närmare omfattningen. som 

får förekomma hos statliga myndigheter av denna anställningsform (f. n. 

maximerat till 5 900 platser). 

Jag bedömer förutsättningarna som goda för en ökad rekrytering av 

handikappade till statlig verksamhet. Några formella hinder föreligger inte. 

Vad som krävs är i första hand ett aktivt engagemang och intresse från 

verksledningarnas och ansvariga rekryterares sida och en systematisk 

bevakning inom myndigheterna av att de möjligheter som finns också tas 

tillvara. Många arbetsplatser kan förbättras och anpassas till olika perso

ners förutsättningar. Det kan gälla tekniska och ergonomiska åtgärder. 

Genom dagens utveckling inom bl. a. teknik och elektronik kommer det 

snabbt fram nya hjälpmedel som kan förbättra arbetsmiljön. Men det kan 

också gälla frågor om arbetsorganisation och arbetsinnehåll. arbetstider. 

möjligheter till personalutbildning. graden av variation och omväxling i 

arbetet m. m. 
Det är angeläget att ett målinriktat arbete kommer i gång på alla statliga 

arbetsplatser för att åstadkomma ökade praktiska förutsiittningar för han

dikappade att få statlig anställning. Jag räknar med att Statshälsan genom 

sin expertis inom de medicinska. tekniska och psykosociala områdena 

verksamt skall kunna stödja myndigheterna i detta arbete. 

Det är också viktigt att myndigheternas insatser följs upp och att olika 

erfarenheter kan spridas myndigheterna emellan. Jag avser därför att före

slå regeringen att uppdra åt SAMN att följa och utvärdera myndigheternas 

insatser för att underlätta rekryteringen av handikappade. Resultaten bör 

på lämpligt sätt ställas till samtliga myndigheters förfogande. 

För att stimulera myndigheterna att snarast starta ett sådant m[llinriktat 

arbete som jag här har angivit har SAMN. pä mitt initiativ. under hösten 

1981 genomfört en konferensserie i olika delar av landet varvid handikapp

och främjandefrågor diskuterats med i första hand verkschefer och perso

nalchefer eller motsvarande. Ett centralt tema under konferenserna var 

möjligheterna att öka rekryteringen av handikappade i statsförvaltningen. 

I samma syfte har inom budgetdepartementet utarbetats en skrift. .. Ing

en människa kan göra allt. Men varje människa kan göra mycket". som har 

tillställts bl. a. samtliga statliga myndigheter. I skriften presenterar företrä

dare för olika statliga verksamheter sin syn på handikappfrågorna. Handi

kappade berättar om sina arbeten och handikapporganisationerna redogör 

för inriktningen av sitt arbete .. Vidare lämnas exempel pil olika konkreta 

åtgärder som har vidtagits i syfte att anpassa statliga arbetsuppgifter till 

olika typer av handikapp. 

När det gäller finansieringen av myndigheternas åtgärder for att stödja 

arbetshandikappade bör huvudprincipen även fortsiittningsvis vara att des

sa betalas med medel som myndigheterna själva förfogar över. Det lir 

emellertid också angeJ[iget all nytänkande och försök att finna nya vägar 
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för att underlätta för handikappade på den statliga arbt::tsmarknadcn stimu

leras. Särskilda medel bör därför ställas till förfogande för all frtimja 

utvecklingen av nya metoder som är anpassade till förhållandena inom 

statsförvaltningen och för att ekonomiskt stödja olika slag av försöksverk

samhet hos myndigheterna, som kan leda till att betydelsen av ett handi

kapp elimineras i den konkreta arbetssituationen. Jag återkommer till 

denna fråga vid min anmälan av anslaget F 8. Statens arbetsmarknads

nämnd under åttonde huvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Jämställdhetsarbetet i statsförvaltningen 

En samlad redovisning av jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen 

lämnades i prop. 1980/81: IOO (bil. 3 s. 8-13). I det sammanhanget redovi

sades också inriktningen av det fortsatta arbetet. Senast år 1985 skall en ny 

samlad utvärdering göras. 

I regeringens skrivelse 1979/80: 168 om riktlinjer för det fortsatta jäm

ställdhetsarbetet uttalades attjämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen 

bör kunna tjäna som modell för jämställdhetsarbetet inom andra sektorer 

av arbetsmarknaden. Jag anser att denna ambition även fortsättningsvis 

bör vara vägledande för jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen. 

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMNJ skall enligt sin instruktion bl. a. 

svara centralt inom statsförvaltningen för verksamhet med syfte att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Med utgångspunkt i myndigheternas 

årligajämställdhetsrapporter följer SAMN upp det arbete som bedrivs och 

planeras. I vissa fall har SAMN tagit särskild kontakt med myndigheter där 

insatserna för jämställdhet bedömts kunna öka. Sådana kontakter har 

tagits med ett tiotal myndigheter under budgetåret 1980/81. 

Information till alla myndigheter om bl. a. erfarenheter som redovisas i 

jämställdhetsrapporterna och erfarenheter från fortsatta försök sker ge

nom den av SAMN utgivna kvartalstidskriften, Vidare. Det gäller bl. a. 

försöken att med hjälp av information, praktik och viss utbildning intresse

ra kvinnor för manligt dominerade yrken och män för kvinnligt dominerade 

yrken, de s. k. BRYT-försöken. En samlad årlig redovisning lämnas också 

till regeringen. 

För kostnader för åtgärder som stimulerar utveckling av nya metoder för 

jämställdhetsarbetet disponerar SAMN medel från det under åttonde hu

vudtiteln upptagna förslagsanslaget Jämställdhet inom statsförvaltningen. 

Medlen har under budgetåret 1980/81 i första hand utnyttjats till sådana 

undersökningar och sådan försöksverksamhet som avses belysa dels förut

sättningarna för att bredda det kvinnliga rekryteringsunderlaget till tek

niska yrken, dels vad som bör göras för att kvinnor i ökad utsträckning 

skall få ledande befattningar. 
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Enligt min mening bör medel anvisas för ändamålet tiven under budget

ård 1982/83. Jag återkommer till denna fräga vid min anmälan av vissa 

anslag under åttonde huvudtiteln. 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPUJ har utarbetat ett nytt studiematerial "'Hur kommer vi vidare ..... 

för studiecirkelverksamhet inom myndigheterna. Studiematerialet är av

sett att stimulera till fortsatt jämställdhetsarbete och att ge unckrlag för en 

planering och ett programarbete som har stark förankring hos de anställda. 

SIPU har vidare under året genomfört en serie temadagar och konferen

ser i olika delar av landet kringjämställdhetsfrågor i samverkan med bl. a. 

jämställdhetsombudsmannen. jämställdhetsdclegationen och SAM N. 

Jag framhöll redan i förra årets budgetproposition vid min samlade 

redovisning av jämställdhetsarbetet i statsförvaltningen att strävandena att 

utjämna fördelningen av kvinnor och män i utredande organ och i beslutan

de församlingar måste fortsätta (prop. 1980/81: I 00 bil. 3 s. 11 ). Regkr för 

hur de statliga myndigheterna skall beakta jämställdhetsintresset när de 

lämnar någon ett uppdrag eller föresltir någon till ett uppdrag återfinns i 

förordningen ( 1980: 540) om jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig 

anställning, m. m. Reglerna går ut på att myndigheterna skall anstränga sig 

för att kunna välja mellan personer av båda könen och inom ramen för 

sedvanliga urvalsgrunder söka se till att det sker en ökning av andelen 

personer av det kön som är underrepresenterat i fråga om uppdrag av 

liknande slag inom myndighetens verksamhetsområde. SAMN följer och 

utvärderar tillämpningen av förordningen i dessa delar. 

Det är självfallet angeläget att samma principer tillämpas också där det 
är regeringen eller ett statsråd som meddelar det formella beslutet. 

Fr. o. m. innevarande budgetår tillämpas därför följande förfarande vid 

nominering av företrädare för politiska, fackliga och andra organisationer i 

statliga styrelser, kommitteer m. m. 

När en sådan organisation erbjuds att medverka med en företrädare i en 

statlig styrelse etc .. ombeds den att vid nomineringen föreslå en företräda

re av vartdera könet. Vid valet mellan de två kan härigenom fördelningen 

mellan kvinnor och män inom den aktuella styrelsen etc. beaktas. Det 

slutliga valet skall regelmässigt föregås av en förnyad kontakt med veder

börande organisation. En utvärdering skall hudgetårsvis göras av effekter

na från jämställdhetssynpunkt av det nya förfarandet. 

Jag framhöll i föregaendc års budgetproposition också vikten av att 

jiimställdhetssträvandena beaktas även vid utnämningar inom bl. a. kom

mittcväsendet (prop. 1980/81: 100. bil. 3 p. 6). En ändring i 1982 års 

kommittcberiittelse. som denna dag överlämnas till riksdagen i enlighet 

med tilläggsbestämmelsen 3.6.2 till riksdagsonlningen. är att fördelningen 

mellan kvinnor och män i kommitteerna redovisas särskilt. Denna redovis

ning görs i bilaga till del I av kommittcberättelsen. Uppgifterna lämnas för 

va1je departemt.:ntsområde och totalt för kommitteväscndet i fyra grupper, 

nämligen ordförande. ledamöter. experter och sekreterare. 
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Som jag likaledes anmälde i prop. 1980/81: 100 (bil. 3 s. I 2J. har regering

ens strävan att åstadkomma ökad jämställdhet också kommit till uttryck i 

ett antal besvärsärendcn som avsett tillsättning av statliga tjänster. Jäm

ställdhetsaspekten har där betraktats som en av !lera sakliga grunder enligt 

regeringsformen ( 11 kap. 9 ~andra stycket) och i flera fall fällt avgörandet. 

när sökandena har varit jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga i fråga 

om förtjänst eller skicklighet (jfr Förvaltningsrättslig tidskrift 1979 s. 255. 

1980 s. 235). Dessu striivundcn har fortsutts i ett antal senare rcgeringsav

göranden. 

Regeringen har uppdragit åt SAMN utt bedriva fortsatta BRYT-försök 

vid högst fem myndigheter. Huvudinriktningen bör vara utt få in !ler 

kvinnor på tekniska arbetsuppgifter. SAMN har också fått regeringens 

uppdrag att med utnyttjande av erfarenheterna från de s. k. F 18-försöken 

biträda högst tre myndigheter med att ge derns persomlutvecklingsåt

gärder en sådan inriktning att underlaget breddas för en rekrytering av 

kvinnor till högre befattningar. SAM N skall på lämpligt sätt hålla myndig

heterna underrättade om bl. a. resultaten av dessa uppdrag så utt myndig

heterna kun använda sig av dem i sin personal- och rekryteringspolitik. 

Jag påpekade i förra årets budgetproposition att inom vissa omräden kan 

den statliga arbetsmarknaden närmast förväntas minska och att kvinnorna 

i högre grad än männen kommer utt beröras av att den statliga sektorn inte 

längre expanderar som tidigare. Jag anser det angeläget att aktiva åtgärder 

vidtas äwn i fortsättningen på de statliga arbetsplatserna för att bredda 

kvinnornas arbetsmarknad. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Personaladministrativa informationssystem 

Redovisning av utvecklingen av de personaladministrativa informations

systemen har lämnats senast i prop. 1980/81: 100 (bil. 3 s. 14). 

Statens löne- och pensions verk ( SPV) har ansvaret för de centrala perso

naladministrativa systemen inom den civila statsförvaltningen. dvs. det 

generella löneuträkningssystemct (SLÖR). det personaladministrativa in

formationssystcmet <PI) och det automatiska matrikclföringssystemct 

(MAREGJ. 

Vid utgången av budgetåret 1980/81 hade 290 myndigheter anslutits till 

SLÖR. Antalet löneutbetalningar är cirka 160000 och nettolönesumman 

som betalats ut genom SLÖR uppgår f. n. till omkring 650 milj. kr. per 

månad. 

Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna kommer att anslutas till 

SLÖR i maj 1982. I övrigt återstår. av de myndigheter som planeras att 

anslutas. endast ett antal små myndigheter. Dessa kommer att anslutas 
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efterhand som överenskommelser har träffats med lämpliga värdmyndig

hekr som kan svara för inrapportering. felriittning m. m. 

När det gäller den långsiktiga utvecklingen av SLÖR har regeringen 

genom beslut den 8 januari 1981 givit statskontorel i uppdrag att tillsam

mans med bl. a. SPY utreda möjligheterna till effektivisering och kostnads

sänkning av systemet. Detta skulle kunna ske genom bl. a. automatisk 

dataöverföring till SLÖR från anslutna myndigheter och begränsning av 

den preliminiira lönebearbetningcn. Uppdraget skall redovisas senast den 

I juli !982. 

Till PI-systemet är f. n. 22 myndigheter anslutna med sammanlagt 55 000 

anställda. Arbetet med att ansluta nya myndigheter fortsätter. Resurser 

avsätts oc.:kså för utveckling av myndighetsspecitik rapportering. 

Det reorganiserade systemet för automatisk matrikelföring kommer att 

tas i produktion under första halvåret 1982. Då kommer uppgifter om de 

anställda vid myndigheter som är anslutna till SLÖR att föras över till 

MAREG. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

6 Utbildning av högre chefer i statsförvaltningen 

Frågan om utbildning av de högre cheferna i statsförvaltningen behand

lades av riksdagen senast i samband med en motion ( 1978/79: 2494) om 

åtgärder för utbildning och utveckling i statsförvaltningen. I arbetsmark

nadsutskottets betänkande ( 1979/80: 2). där motionen behandlades. hänvi

sades i fråga om chefsutbildningen till regeringens direktiv till den år 1979 

tillsatta kommitten för utbildning av högre chefer inom statsförvaltningen 

<B 1979: 11 ). 

Riksdagen avslog motionen med hänvisning till att de åtgärder som hade 

initierats bl. a. inom den statliga chefsutbildningen var ägnade att förbättra 

möjligheterna till en effektivare användning av resurserna. Riksdagen un

derströk också vikten av att de angivna strävandena understöddes med 

kraft av regering och myndigheter. 

I direktiven (Dir 1979: 74) till chefsutbildningskommitten pekade rege

ringen bl. a. på att många nya och ibland svårförenliga krav under senare år 

lagts på den statliga verksamheten. Som exempel nämndes att nya och 

vidgade uppgifter hade tillkommit för myndigheterna samtidigt som kraven 

på hushållning med de statliga resurserna hade skärpts. Vidare hänvisades 

rill att den omfattande arbetsrättsliga lagstiftningen och utvidgningen av 

stalstjänstemiinnens förhandlingsrätt ställde vcrksledningen inför helt nya 

krav när det gäller arbetsgivarrollen. 

Personalutbildningsutredningen hade också i sitt slutbetänkande <SOU 

1978: 41) tecknat en likartad bild av de ökade kraven på cheferna i statsför-
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valtningen och pekat på att insatserna för utbildning av cheferna i statsför

valtningen dittills varit klart otillräckliga. Personalutbildningsutredningen 

lick vid remissbehandlingen ett starkt stöd från de statliga myndigheterna i 

frågan om behovet av chefsutbildning. 
Chefsutbildningskommitten lämnade i januari 1980 ett delbetänkande 

(Ds B 1980: 2) med förslag till utbildning av statliga chefer på byråchefs

nivå och högre. I betänkandet föreslogs att en centralt arrangerad försöks

kurs för verkschefer samt t:n på motsvarande sätt anordnad kurs för chefrr 

på nivån närmast under verkschef skulle genomföras. Vidare föreslogs 

försöksutbildning i myndighetsintern form för återstående chefer ned 

t. o. m. byråchefsnivån inom några av de myndigheter vars högsta cheft:r 

deltagit i den centralt anordnade utbildningen. Utbildningt:ns innehåll skul

le enligt kommitten koncentreras till ekonomi-, budget- och cffektivitets

frågorna samt dt:n förändrade chefs- och arbetsgivarrollen. 

Genom beslut den 8 februari 1980 uppdrog regeringen åt kommitten att 

genomföra en försöksutbildning i huvudsaklig överensstämmelse med för

slagen. 

I en rapport till regeringen den 23 januari 1981 rt:dovisade kommitten 

uppläggningen och de preliminära resultaten av den genomförda försöksut

bildningen. Av rapporten framgick att försöksvt:rksamheten i allt väsent

ligt motsvarat ställda krav, men att en vidareutveckling av vissa utbild

ningsmoment och metoder behövde göras för att förbättra utbildningskva

liteten och sänka genomförandekostnaderna. Kommitten begärde därför 

bemyndigande att under år 1981 - som ett led i denna utvecklingsverksam

het - starta tre kurser för verkschefer och tre kurser för vt:rkschefers 

närmaste medarbetare samt att stödja myndighetsintern chefsutbildning 

med utbildningsprogram och andra utbildningsinsatser. Regeringen upp

drog genom beslut den 19 februari 1981 åt kommitten att genomföra den 
utbildningsverksamhet som föreslagits. 

I sitt slutbetänkande, som lämnades i augusti 1981 (Ds 8 1981: 14). ger 

kommitten en mer utförlig redovisning av erfarenheter och rt:stiltat av 
utbildningen. Sammanfattningsvis konstaterar kommitten att de krav p{1 

och behov av utbildning för högre chefer som kommit till uttryck i rege

ringens direktiv och kommittens delbetänkande i alla avseenden visat sig 

giltiga. Kommitten redovisar det bestämda intrycket att kraven och beho

ven påtagligt har accentuerats i och med att de ekonomiska villkoren för 

statsförvaltningen har förändrats. Till följd härav har frågor om ompröv

ning, besparing och effektivisering i myndighetsarbetet kommit att stå i 

centrum för mbildningen. 

Erfarenheterna har också enligt kommitten bekräftat vikten av att sådan 

utbildning som startas i myndighetens högsta ledning måste föras vidare till 

övriga chefsnivåer i myndight:kn för att få full effekt. 

Vidare påpekar kommitten att den utbildningsverksamhet som nu har 

inletts inte får bli en engångsfört:kt:lse utan att den bör uppfattas som en 
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del i en fortlöpande rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhet. På 

grundval av sina erfarenheter och bedömningar föreslår kommitten att den 

nu påbörjade utbildningsverksamheten skall fullföljas för den del av den 

angivna målgruppen som ännu inte nåtts av utbildningen. 

Kommitten räknar i sin planering med att de affärsdrivande verken inte 

fullt ut kommer att utnyttja det föreslagna utbildningsprogrammet på grund 

av att delar av programmet genomförs i affärsverkens rcguljiira chefsut

bildning. 

Den fortsatta verksamheten bör enligt kommitten genomföras enligt 

följande tidsplan och kostnadsberäkning. Kostnaderna anges i milj. kr. 

1982i83 1983/84 1984/85 

Antal Kostn. Antal Kostn. Antal Kostn. 

Verkscht:fskurser I 0.24 2 0.48 I 0.24 
Kurs för stf verkschefer I 0.24 4 0,96 3 0,72 
Mymlighetsintern utb. 35 6.3 35 6.3 35 6.3 

6,78 7,74 7,26 

När utbildningsplanen är genomförd kommer ca 2500 av statsförvalt

ningens högre chefer att ha nåtts av utbildningen. 

I fråga om högre chefsutbildning och andra chefsutvecklingsinsatser 

efter budgetåret 1984/85 förutser kommitten följande allmänna behov: 

I. kvalificerad och i princip obligatorisk utbildning för chefer som till

träder högre chefsbefattningar. 

2. återkommande aktualiserande utbildning för redan verksamma 

chefer ca vart femte år. 

3. fortlöpande konferensverksamhet i aktuella frågor. 

4. ett generellt starkare uppmärksammande av chefsutvecklingshehov. 

Kommitten har i sitt betänkande slutligen också redovisat konkreta 

exempel på hur den nödvändiga dialogen mellan departement och myndig

heter i besparings-. effektivitets- och budgetfrågorna har kunnat förbättras 

som följd av utbildningen. 

Med hänsyn till de av kommitten redovisade erfarenheterna av den 

hittills genomförda utbildningen och till de stnra krav som ställs pti verks

ledningarna. siirskilt i fråga om resurshushållning. omprövning och effek

tivisering av verksamheten finner jag det angcliiget att kommittens hiir 

redovisade förslag till fortsatt utbildning for högre chefer genomförs. An

svaret hii1för hör åvila budgetdepartementet. Jag <lterkommcr till frågan 

om medel för denna verksamhet vid min anmiilan av vissa anslag under 

åttonde huvudtiteln. 

Jag hemsWller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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7 Vissa personalpolitiska frågor 

I föregäemk års budgetproposition I prop. 1980/81: I 00 bil. 3 p. 5) redovi

sade jag att en samlad översyn skulle inleda-; av bl. a. gllllande trygghets

regler. Jag anmälde då också min avsikt att erbjuda de statsanställdas 

huvudorganisationer att medverka i arbetet med översynen. Denna över

syn pågår. I samband med 1981 års avtalsrörclse kom parterna överens om 

att fortsätta översynen med syfte att snarast möjligt sluta ett nytt trygg

hetsavtal. Parterna kom samtidigt överens om vissa principer vad gäller 

bl. a. trygghetsmål. planering och personaladministrativa åtgärder som 

skall vara en grundval för de fortsatta förhandlingarna (ALS 1981-82 bil. 

XV). 

Det omfattande besparings- och rationaliseringsarbetet som pågår ställer 

ökade krav på att omplaceringsverksamheten fungerar effektivt. säväl 

lokalt som centralt genom medverkan av i första hand statens arbetsmark

nadsnämnd (SAMNl. 

Större besparingar ställer bl. a. krav på analys av personalkonsekvenser. 

Jag avser därför att ge ett uppdrag till SAMN härom. 

Aktiva åtgärder måste vidtas som underlättar rörligheten mellan olika 

arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det är viktigt att SAMN tidigt engageras 

i planeringsarbetet när en övertalighetssituation kan förväntas uppkomma. 

SAMN har överblick över möjligheterna att omplacera personal över 

myndighetsgränser och förfogar över särskilda instrument som kan under

lätta omplaceringsarbetet. 

Ansträngningarna att hitta ny sysselsättning på bostadsorten eller i dess 

närhet bör öka. Det är av stor betydelse att myndigheter på samma ort 

samarbetar i personalrörlighets- och omplaceringsfrågor. SAMN bör ta 

initiativ till att sådant samarbete kommer till stånd. 

Det är vidare angeläget att hela arbetsmarknadens utbud av arbetstillfäl

len kan utnyttjas. Pä regeringens uppdrag har SAMN och AMS tillsam

mans utrett frågan om en bättre samordning dem emellan. Arbetsförmed

lingen är ett viktigt komplement till SAMN när det gäller anställningar 

inom andra arbetsmarknadssektorer. Jag avser all i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i denna fråga. 

Jag vill avslutningsvis framhitlla att arbt!lel med att effektivisera det 

statliga omdtdet bäst kan genomföras genom en förtrot!ndefull samverkan 

mellan myndigheterna. de anstiillda och deras organisationer. 

Jag hemställer att regeringen hereder riksdagen tillfölle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

8 Verksamheten i Offentliga sektorns särskilda nämnd 

Som ett led i arbetsrättsreformen (prop. 1975/76: 105. lnU 45. rskr 404) 

inrättades Offentliga sektorns särskilda nämnd genom ett särskilt huvudav-
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tal den 29 november 1976 (SHAl. Nämnden består av sju riksdagsleda

möter och sex företrädare för avtalsparterna. Varje ledamot har två per

sonliga ersättare. För att vara beslutför måste nämnden vara fulltalig. 

Den särskilda nämnden kan enligt SHA kopplas in. när det gäller för

handlingar om kollektivavtal som rör anställningar hos staten. kommuner

na, landstingen, försäkringskassorna eller svenska kyrkan. Om en för

handlingspart invänder att ett begärt kollektivavtal i något visst ämne inte 

bör träffas. eftersom det skulle kränka den politiska demokratin, kan 

frågan därom hänskjutas till niimnden för ett rekommenderande utlf1tande. 

Av förarbetena till arbetsriittsreformen framgår att till det politiska be

slutsområdet hör frågor som giiller den offentliga verksamhetens mål. 

inriktning, omfattning eller kvalitet (anf. prop. bil. 2 s. I 51 ). Avsikten har 

varit att det i första hand skall ankomma på parterna att inom förhandling

ens ram lösa hithörande gränsdragningsproblcm och att hänskjutande till 

nämnden sålunda skall ske bara i undantagsfall <anf. prop. bil. 2 s. 155. lnU 

s. 58). - Den beskrivna ordningen innebär att dessa problem inte skall 

behöva prövas domstolsvägen. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78: 176, AU 37, rskr 336) skall 

verksamheten i den särskilda nämnden årligen redovisas för riksdagen. 

Jag får därför upplysa att hittills - fram till den 15 december I 981 - inte 

något ärende har hänskjutits till nämnden. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

9 Förslags- och trivselverksamheten i statsförvaltningen 

På det statliga området får frågor om förslagsverksamhet numera på 

myndigheternas vägnar avgöras av partssammansatta s. k. förslagskom-

01i11cer. En sådan förslagskommitte skall bedöma om ett förslag iir sådant 

att ersättning hör utges och i så fall besluta om ersättning. Om kommitten 

anser att ersättningen bör bestämmas till högre belopp iin 5 000 kr., skall 

ärendet lämnas över till statsförvaltningens centrala förslagsnämnd för 

avgörande. 

Detta framgår av två författningar, som har trätt i kraft den I juli 1981. 

nämligen förordningen (1981: 606) om förslags- och trivsclverksamhcten 

vid statliga myndigheter och förordningen (1981: 607l med instruktion för 

statsförvaltningens centrala förslagsnämnd. 

Med fi"irs/agsi·erksamhet avses i de nya förordningarna en verksamhet 

som ger arbetstagarna möjlighet att lägga fram förslag som avser ändrade 

drifts- eller arbetsmetoder. skydds-. utbildnings- eller trivselfrågor eller 

andra tekniska eller administrativa anordningar eller åtgärder till gagn för 

myndighetens verksamhet och de anställda samt att därvid fft förslagen 

bedömda från ersättningssynpunkl. 
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Bakgrunden till de nya reglerna är att' statens arbetsgivarverk (SA V) och 

de statsanställdas tre huvudorganisationer i april 1981 har slutit kollektiv

avtal som reglerar förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndig

heter (SA V-cirkulär 1981 A lU och A 11 ). Sådan verksamhet har i princip 

inte tidigare varit avtalsreglcrad. Frågorna har i stället varit reglerade i 

fötfaltningar. Ett flertal sådana författningar har till följd av avtalen nu 

kunnat upphävas, bl. a. kungörelsen ( 1968: 104) om företagsnämnder m. m. 

inom statsförvaltningen (jfr prop. 1968: I bil. 2 p. 6, SU 42. rskr I 15l. 

Som central myndighet för samordning av förslagsverksarnheten inom 

statsförvaltningen finns statsförvaltningens centrala förslagsnämnd. Den 

skall främja och vägleda förslagsverksamheten. fastställa sådana normer 

för beräkning av ersättningar i förslagsverksamheten som avses i avtalet 

om förslagsverksamheten och besluta om ersättningar i ärenden. som 

lämnas över till den. Nämnden. som består av sex ledamöter förordnade 

av regeringen. är i administrativt hänseende knuten till statskontoret. Dess 

verksamhetsområde omfattar hela statsförvaltningen utom de anställda vid 

SA V och vissa arbetstagare vid domänverket. 

Som redan har framgått. beslutar den centrala nämnden själv bara i 

sådana ärenden. där det är fråga om högre ersättningar. Genom höjningen 

av gräns beloppet från tidigare I 000 kr. till 5 000 kr. har åstadkommits en 

decentralisering av ärenden till förslagskommitteerna. 

I fråga om trivsclverk.rnmheten gäller numera den ordningen att en eller 

flera partssammansatta trivselkommitteer får på myndighetens vägnar av

göra frågor om användningen av s. k. trivselpengar eller andra medel som 

enligt beslut av regeringen är avsedda att främja de anställdas trivsel. 

Även detta framgår av den förut nämnda förordningen om förslags- och 

trivselverksamheten vid statliga myndigheter. 

Trivselpengar är sådana särskilda medel som en statlig myndighet får ta i 
anspråk av medel till förvaltningskostnader eller motsvarande för att främ

ja de anställdas trivsel. I sådant syfte får myndigheten lämna bidrag till 

kostnaden fört. ex. förtäring vid personalsammankomster som anordnas 
av myndigheten eller vid utdelande av statliga utmärkelser. deltagande i 

konferenser. studiebesök eller kurser m. m. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

10 Nordisk utbytestjänstgöring 

Systemet med nordisk utbytestjänstgöring fortsätter att utvecklas (jfr 

prop. 1980/81: 100 bil. 3 p. 3 ). Regler för Sveriges deltagande i utbytet finns 

i förordningen ( 1980: 848) om utbytcstjänstgöring i andra nordiska länder. 

Informationen om utbytestjänstgöringen handhas av statens arbetsmark

nadsnämnd (SAMN). 

2 Riksdagen 1981182. 1 samt. Nr 100. Bilaga 3 
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Intresset är stort och med den möjlighet som numera finns att till fullo 

utnyttja de medel som Nordiska ministerrådet ställer till förfogande för 

stipendier och andra kostnadsersättningar har regeringen för år 1981 kun

nat utse inte mindre än 15 deltagare från olika svenska myndigheter. 

Sammantaget har därmed 23 personer deltagit som stipendiater i de andra 

nordiska länderna under åren 1979-1981. För år 1982 räknar jag med 

ungefär samma antal deltagare i utbytestjänstgöringen som under år 1981. 

De rapporter som kommer in från deltagarna visar att de har fått goda 

möjligheter att på olika områden förvärva nya kunskaper av värde för 

verksamhi.:ten i Sverige. Jag överväger f. n. hur man på bästa sätt skall 

kunna sprida kunskap bland myndigheter och anställda om erfarenheterna 

av utbytet. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

11 Rådgivande nämnden i medbestämmandefrågor 

Den rådgivande nämnden i medbestämmandefrågor kan enligt min me

ning avskaffas. 

Bakgrunden härtill är följande. 

Nämnden har till uppgift att gå regeringen till handa med råd och upplys

ningar i frågor som rör tillämpningen inom statsförvaltningen av lagen 

( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet (jfr prop. 1975/76: 105 bil. 2. 

s. 179. lnU 45. rskr 404. och prop. 1976/77: 25 s. 38, AU 11. rskr 75). Enligt 

regeringens beslut den 2 december 1976 om inrättande av nämnden gäller 

detta särskilt frågor om personaladministration. ekonomiadministration. 
organisation och rationalisering. Nämnden skall också förmedla informa

tion m. m. mellan de statliga myndigheterna. 

I nämnden ingår dels företrädare för statsrådsberedningen och departe

menten. dels cheferna för statskontoret. statens arbetsgivarverk (SA V). 

statens förhandlingsråd ( FHR) och statens arbetsmarknadsnämnd 

<SAMN). Jag är själv ordförande i nämnden. Den har inte några anställda. 

Nämnden var verksam bara under den första tiden efter medbestämman

delagens ikraftträdande. Orsaken till att den inte har behövt sammanträda 

under de senaste åren torde närmast vara att det numera finns en myndig

het med ett speciellt ansvar för bl. a. frågor som rör tillämpningen av 

medbestämmandelagen inom statsförvaltningen. Jag syftar på SA V. som 

fr. o. m. år 1979 är inrättat som en central myndighet för arbetsgivarpoliti

ken på verksnivå (prop. 1977/78: 157. AU 39. rskr 358). Stor vikt har lagts 

vid att ett ömsesidigt informationsutbyte skall ske mellan SA V och myn

digheterna. SA V har också fått en bredare styrelserepresentation än sin 

föregångare. statens avtalsverk. Bl. a. ingår i styrelsen samtliga de verks-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 19 

chefer som är ledamöter i den rådgivande nämnden. Inom SA V har också 

särskilda rådgivande arbetsgivardelegationer inrättats. 

Regeringens kontakter med SA V och med det representativa urval av 

myndigheter som finns i dess styrelse har säkerstiillts genom att statssekre

teraren vid budgetdepartementets personalenheter är ordförande inte bara 

i styrelsen utan också i dess arbetsutskott. I styrelsen ingår dessutom 

andra departemcntsföreträdare. 

Rådgivande nämnden i medbestämmandefrågor behövs således enligt 

min mening inte längre. Jag avser därför att föreslå regeringen att nämnden 

läggs ned. lämpligen i och med utgången av juni månad 1982. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälh: 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

12 Decentralisering i statsförvaltningen 

På riksdagens begäran (prop. 1978/79: 111 bil. 14. KU 35 p. I. rskr 364; 

prop. 1978179: 112. AU 23. rskr 435) har n:geringcn inrättat en delegation 

för decentralisering av statlig verksamhet. Delegationen är regeringens och 

regeringskansliets samordnande organ för decentralisering och lokalisering 

av statlig verksamhet. Delegationen är en fast. interdepartemental arbets

grupp, knuten till budgetdepartementet. En referensgrupp har knutits till 

delegationen med företrädare för riksdagspartierna. Delegationen har ett 

sekretariat inom budgetdepartementet. 

Regeringen har med hänvisning till en inom budgetdepartementet den 18 

december 1979 upprättad promemoria fastställt riktlinjerna för dccentrali

seringsdelcgationens arbete. En redogörelse för riktlinjerna lämnades i 

föregående års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 3 s. 15). Prome

morian bör fogas till protokollet i detta ärende som hila1<a 3. I. 
Enligt riktlinjerna skall delegationen som regeringens och regeringskan

sliets samordnande organ för decentralisering och lokalisering av statlig 

verksamhet verka för en intensifiering av arbetet med decentralisering av 

befogenheter och resurser frän centrala statliga myndigheter till regionala 

och lokala statliga och andra organ liksom från regional till lokal nivå. 

Decentraliseringsdelegationens verksamhet bygger - förutom pii riksda

gens uttalanden och regeringens riktlinjer - p{1 ett handlingsprogram för är 

1981 som har fastställts av delegationen. 

I enlighet med programmet har delegationen tillsammans med fackde

partementen främjat det kontinuerliga decentraliseringsarhete som pågår 

inom statsförvaltningen. 

Delegationen har vidare samverkat med statsrådsheredningen i dess 

arbete med att decentralisera och delegera ärenden thin regeringskansliet. 

I enlighet med programmet har delegationen också aktuaJiserat decen

traliseringsfrågor i överläggningar med affärsverken. 
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I linje med uttalanden i den s. k. besparingspropositionen lprop. 1980/ 

81: 20) har i ;\.rcts budgetanvisningar poängterats att decentraliseringsan

strängningarna måste föras vidare pt1 ett planmässigt sätt och i ett långsik

tigt perspektiv och att detta arbete maste föras in som ett viktigt inslag i 

budgetprocessen. 

Ett flertal myndigheter har också i sina anslagsframställningar för bud

getåret 1982/83 redovisat möjligheterna att genom funktionell decentralise

ring göra besparingar i verksamheten. Jag anser det vara av stort viirde att 

samtliga myndigheter också i fortsättningen i sina anslagsframställningar 

redovisar både genomförd och planerad och JöreslaRen decentralisering 

inom sitt verksamhetsområde. 

När det gäller lokalisering av statlig verksamhet. är de uttalanden riksda

gen har gjort i samband med sin behandling av vissa regionalpolitiska 

frågor under våren 1981 vägledande för det fortsatta arbetet. Riksdagen 

har därvid (AU 1980/81: 23, rskr 233) kraftigt strukit under decentralise

ringsarbetets betydelse och uttalat att man räknar med att deeentralise

ringsdelegationen med kraft driver på arbetet med den inomregionala 

decentraliseringen och prövar om det 'går att finna verksamheter som iir 

lämpliga att placera utanför Stockholmsområdet. 

Förslag angående decentralisering inom offentlig förvaltning förbereds 

f. n. av decentraliseringsdelegationen och inom budgetdepartementet. För

slagen avses bli presenterade för regeringen i samlad form för att kunna 

föreläggas riksdagen under våren 1982. Därvid kommer bl. a. de nya ener

gimyndigheternas lokalisering att beh:rndlas. liksom den fortsatta inrikt

ningen av decentraliseringsdclegationcns arbete. 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

13 Verksamheten i delegationen för datafrågor (B 1980: 03) 

Riksdagen behandlade våren 1979 frågan om användningen av ADB i 

statsförvaltningen (prop. 1978/79: 121. FiU 34, rskr 339). Flera av riksdags

partierna ställde då krav på att statsmakten skulle forma en mer samlad 

datapolitik. I motioner underströks behovet av ett ökat inflytande för 

riksdagen över datafrågorna i stort. Ett sätt att åstadkomma detta skulle 

vara att inrätta någon form av datadelegation. Riksdagen fann starka skäl 

tala för inrättandet av en sådan delegation, knuten till regeringskansliet. 

Med anledning härav har regeringen genom beslut den 13 mars 1980 

inrättat en delegation för datafrågor I datadelegationen, 8 1980: 03) samt 

förordnat mig att vara dess ordförande. Delegationen utgör en kommitte 

med högst 15 ledamöter (Dir 1980: 15). Med stöd av detta beslut utsåg jag i 

april 1980 delegationens ledamöter. I delegationen ingår företrädare för 

samtliga riksdagspartier. för arbetsmarknadens parter (SAF, LO, SACO/ 
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SR och TCOl. för Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet 

samt för regeringskansliet. Till delegationen är som sakkunniga knutna 

företrädare för kommunikations- och industridepartementen. användaror

ganisationer på dataområdet samt som experter företrädare för utbild

ningsdepartementet. datainspektionen. statskontoret. styrelsen för teknisk 

utveckling (STU ), statens industriverk. televerket m.11. Delegationen bi

träds av ett kansli. 

Datadelegationen skall främst 

- hevaka utvecklingen av datoriseringen. främja kunskapsutvecklingen på 

området och föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av 

datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kon

troll. 

- utarbeta förslag till principer och riktlinjer för datateknikens utveckling 

och användning i samhället. 

- verka för att samarbete mellan bl. a. pågående utredningar på dataområ

det underlättas samt att deras förslag kan samordnas. Därmed skapas 

förutsättningar för en mera samlad datapolitik. 

Delegationen bör enligt direktiven för sina överväganden och förslag 

ägna stor uppmärksamhet åt den ökade användningen av ADB. telekom

munikation och elektronik inom olika områden t. ex. inom industri. han

del. offentlig förvaltning, forskning, sjukvård. utbildning och kommunika

tion samt effekterna härav för effektivitet, ekonomi. sysselsättning, arbets

miljö, integritet. sekretess. säkerhet, sårbarhet. inflytande. kompetensut

veckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Delegationen bör också översiktligt granska och utvärdera effekterna av 

större investeringar på dataområdet inom statsförvaltningen. Utbildnings

frågor i vid mening och forskning kring datateknikens framtida användning 

och konsekvenser bör vidare ägnas stor uppmärksamhet. 
Datadelegationen är utifrån sina direktiv och sin sammansättning både 

ett berednings-, utrednings- och samordningsorgan knutet till regerings

kansliet och ett informationsorgan för bl. a. riksdagen. Denna konstruktion 

och relativt unika roll skapar speciella förutsättningar för delegationens 

arbete. Delegationen skall utöver att följa det pågående utredningsarbetet 

ta initiativ till annat utredningsarbete och andra åtgärder som behövs för 
att följa ADB- och elektronikutvecklingen såväl nationellt som internatio

nellt. Delegationen bör även vara remissorgan i viktigare ADB-frågor. 

Datadelegationen har också möjlighet alt på eget initiativ ta till sig 

aktuella frågor av datapolitiskt intresse för diskussion och eventuella åt

gärder. 

En redogörelse bör varje år lämnas till regeringen avseende verksamhe

ten under det föregående budgetåret. 

En viktig uppgift för delegationen är att svara för viss bevakning av 

datoriseringen i samhället och även kunna stå till tjänst med upplysningar. 

Delegationen har därför etablerat ett omfattande kontaktnät och inhämtar 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 22 

systematiskt information om datateknikens utveckling och användning 

från olika källor. Företrädare för delegationen har deltagit med presenta

tioner vid konferenser etc. 

Delegationen har våren 1981 lämnat en information till riksdagens leda

möter om det pågående utredningsarbetet vad gäller datafrågor med speci

ell tyngdpunkt på arbetsmarknadsfrågor. Vid detta tillfälle redovisades 

likaså aktuella datafrågor av representanter för SAF. LO. SACO/SR och 

TCO. 
under hösten 1981 har inom delegationen pågått arbete med en översikt

lig datapolitisk rapport omfattande förslag till principer och riktlinjer för 

datateknikens utveckling och användning i samhället. 

Det aktuella utredningsläget i pågående utredningar. som bedrivs på 

uppdrag av regeringen. har löpande följts och periodiskt redovis:oits för 

berörda intressenter som ett led i utredningssamordningen. En översikt 
över pågående och under budgetåret 1980/81 avslutat utredningsarbete på 

dataområdet bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 3.2 

Av bilagan framgår att regeringen har fått ett relativt omfattande materi

al om olika datafrågor. Jag avser att återkomma beträffande vissa delar av 

detta material i en särskild datapolitisk proposition. 

Med stöd av sina direktiv har delegationen på ett tidigt stadium priori

terat att behandla 

- utbildning om datafrågor. samt 

- forskning om datateknik. dess användning och konsekvenser. 

Vad gäller utbildningsfrågorna har delegationen tagit initiativ till och 

genomfört en utredning i syfte att få fram ett {1tgiirdsprogram för att 
intensifiera datautbildningen i ungdomsskolan. främst grundskolans hög

stadium och gymnasium. och ge denna en Himplig inriktning. Programmet 

avser utveckling av uthildningsmatcrial. fortbildning av Uirare och anskaff

ning av dator- och programutrustning. Syftet är att en fortbildning skall 

komma till striml redan under budgetäret 1981/82. Datadelegationen har 

överlämnat sitt förslag till regeringen i maj 1981. 

Regeringen har i proposition med förslag till tilläggsbudget I till statsbud

geten för budgetåret 1981/82 ( prop. 1981182: 25) föreslagit dels att fortbild

ningsmedel om 1.2 milj. kr. omfördelas till att avse datautbildning. dels att 

ytterligare 0.6 milj. kr. anvisas inm:varande budgetiir för detta iindamål. 

Riksdagen har bifallit framställningen (UbU 1981/82: 7. rskr 1981/82: 124). 

Vidare kan 1,2 milj. kr. av en reservation under anslaget Fortbildning 

m. m. tas i anspråk för datautbildning. Sammanlagt innebär detta att 3 milj. 

kr. kan disponeras under innevarande budgetår för fortbildningsinsatser 

inom dataområdet utöver vad som hittills har beräknats. 

Regeringen har dessutom i oktober 1981 beslutat att 4 milj. kr. får 

disponeras för kostnader för datautrustning och programvara i gymnasie

skolan. 
Vad gäller forskningsfrågorna har delegationen - såsom aviserades i 
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den industripolitiska propositionen (prop. 1980/81: 130 s. 101) - fått i 

uppdrag att lämna synpunkter på STU:s ramprogram för kunskapsutveck

ling om informationsbehandling. Ramprogrammet är av stor betydelse för 

den svenska dataforskningen i högskolan. Delegationen har i juni 1981 

redovisat sina synpunkter på ramprogrammet. En breddning behöver ske 

för att frågor om datateknikens användning och konsekvenser skall be

handlas i större utsträckning. Regeringen har sedermera beslutat att STU i 

sin fortsatta planering av ramprogrammet skall väga in de synpunkter som 

datadelegationen redovisat. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har hösten 1979 tillsatt en 

datareferensgrupp för forskning och utbildning inom dataomrädet. Refe

rensgruppen har utarbetat förslag till datainriktad utbildning på den tek

niska sektorn och förslag till forskning och forskarutbildning inom dataom

ddet vid vissa fakulteter. Datadelegationens kansli har följt detta arbete 

och lämnat synpunkter till referensgruppen. 

Utöver detta har dritadelegationen informerat sig om aktuella datafrf\gor 

i verksamheten hos bl. a. centralnämnden för t'astighetsdata. datamaskin

centralen för administrativ databehandling (l)AFA ). riksförsäkringsver

ket. arbetsmarknadsverket och arbetarskyddsstyrelsen. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

14 Den statliga tidskriftsutgivningen 

Den statliga tidskriftsutgivningen har ägnats uppmärksamhet i olika 

sammanhang de senaste åren. 

Riksdagen anhöll vid riksmötet 1975/76 - i anledning av en motion i 
ämnet - hos regeringen om en kartläggning samt eventuella förslag om 

riktlinjer för den statliga tidskriftsutgivningen. Regeringen uppdrog åt dä

varande nämnden för samhällsinformation att kartlägga de statliga tidskrif

terna. Därefter har riksrevisionsverket under budgetåret 1979/80 genom

fört en förvaltningsrevision av tidskriftsutgivningen hos statliga myndighe

ter. 
I budgetpropositionen 1981 lämnade jag en utförlig redovisning av 

nämnda revision. I samband härmed redogjorde jag för min syn pf1 den 

statliga tidskriftsutgivningen. Jag framhöll då att de interna personaltid

skrifterna enligt min mening skall syfta till att ge myndigheternas personal 

information om myndighetens verksamhet och dess interna frågor. Jag 

framhöll vidare betydelsen av en enkel utformning för att sänka kostna

derna för personaltidskrifterna utan att för den skull innehållet går förlorat. 

Vid min behandling av de externa tidskrifterna berörde jag särskilt finan

sieringsformen för dessa. Jag anmälde härvid att huvudprincipen för ex

tern statlig tidskriftsutgivning bör vara att utgivningen finansieras helt 
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genom avgifter. Jag bortsåg då från de fall där statsmakterna ansett att det 

ligger i statens intresse att tillhandahålla tidskrifter för medborgarna till 

subventionerat pris. Undantag helt eller delvis från huvudprincipen bör 

medges för tidskrifter, vars primära syfte är att förbättra medborgarnas 

kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter och för tidskrifter där 

myndigheten ålagts en attitydpåverkande roll av statsmakterna. 

Jag har med tillfredsställelse kunnat konstatera att ett antal myndigheter 

funnit skäl att se över sin tidskriftsutgivning med beaktande av de riktlinjer 

jag nyss har redovisat. Det är enligt min mening viktigt att en sådan 

översyn görs av samtliga. För att kunna följa myndigheternas arbete i 

denna fråga avser jag att senare till regeringen återkomma med förslag till 

anvisningar för hur tidskriftsutgivningen bör redovisas i myndigheternas 

anslagsframställningar för budgetåret 1983/84. 

Under hösten 1981 har inom regeringskansliet en första granskning 

gjorts av fabkrifbutgivningen. De redovisningar av tidskriftskostnadcrna 

som myndigheterna har lämnat i anslagsframställningarna för budgetåret 

1982/83 har utgjort underlag för granskningen. Av redovisningarna framgår 

att betydande belopp läggs ner på utgivning av externa tidskrifter. I de 

flesta fall finansieras dessa helt över statsbudgeten. Samtidigt kan konsta

teras att åtskilliga tidskrifter konkurrerar med andra. både statliga och 

privata, tidskrifter. I budgetarbetet har prövats vilka av de externa tidskrif

terna som helt eller delvis bör finansieras genom avgifter. Denna genom

gång har lett till att vissa myndigheters anslag begränsats med hänsyn till 

en ökad eller fullständig avgiftsfinansiering. Dessa åtgärder skapar enligt 

min mening förutsättningar för myndigheterna att bättre kunna bedöma 

behovet av tidskrifter och anpassa utgivningen därtill. 

Kostnaderna t'ör framtagande av interna personaltidskrifter varierar 

kraftigt. Kostnader runt 500-600 kr. per anställd och år iir inte ovanligt. 

Som jag tidigare har framhiillit är det viktigt att personaltidskrifter ges en 

enkel utformning. utan att innehållet för den skull gt1r förlorat. Med denna 

utgångspunkt har budgetprövningen lett till att vissa myndigheters medel 

för personaltidskrifter har begriinsats. Jag vill framhålla att en stramare 

budgetering inte bör leda till att personaltidskrifternas innehåll försiimras. 

Enligt min mening har myndigheterna stora förutsiittningar att siinka utgif

terna bl. a. genom att pröva utgivningsfrekvens och teknik för produktion. 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

15 Användningen av ADB i statsförvaltningen 

prop. ( 1978179: 121) om användningen av ADB i statsförvaltningen 

redogjordes för olika frågor om statsförvaltningens användning av datorer 

för administrativa iindamål. Bl. a. påtalades svårigheterna att snabbt och 
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enkelt skaffa en överblick över den statliga databehandlingen. Riksdagens 

hehov av information anfördes siirskilt. Denna fraga berördes iiven under 

riksdagsbehandlingen av propositionen (FiU 1978/79: 34, rskr 1978/ 

79: 3391. Finansutskottet fann det ändamålsenligt att en årlig redovisning 

över ADB i statsförvaltningen bifogades budgetpropositionen med hänsyn 

till dels de viktiga principfrågor. dels de betydande effekter för medbor

garna som införandet av ADB ofta medför. 

Regeringen har mot denna bakgrund uppdragit åt statskontoret att <irli

gen utarbeta en redovisning efter vissa riktlinjer över användningen av 

ADB i statsförvaltningen. Nu föreliggande redovisning, som bör fogas till 

protokollet i detta ärende som bila,;a 3.3, bygger sålunda på uppgifter som 

statskontoret ställt samman. Redovisningen avser främst användning av 

ADB för administrativa ändamål. Beträffande information om pågående 

utredningar inom ADB-området hänvisas till hilaRa 3 .2. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av redovisningen. 
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En delegation för decentralisering av statlig verksamhet 

1 Riksdagens behandling av frågan om decentralisering av statlig 
verksamhet 

Riksdagen har detta år beslutat om allmänna riktlinjer för arbetet med 

decentralisering i den offentliga förvaltningen (prop. 1978/79: 111 bil. 14. 

KU 1978/79: 35 p. 1. rskr 1978/79: 364). 

Av beslutet framgår bl. a. att de statliga myndigheterna skall verka för en 

decentralisering av beslutsfattandet till regional och lokal nivå. Detta all

männa decentraliseringsmål skall enligt riksdagens beslut skrivas in i olika 

författningar. i första hand i allmänna verksstadgan ( 1965: 500) och instruk

tionen ( 1965: 703) för statskontoret. Riksdagen anvisar bl. a. ett tiopunkts

program för det fortsatta arbetet med decentraliseringsfrågorna. Det är 

enligt beslutet angeläget att det finns en permanent bevakning av decen

traliseringsfrågorna på olika nivåer i statsförvaltningen. Den centrala poli

tiska samordningen bör förläggas till regeringen och dess kansli. heter det. 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs numera i allmänna verks

stadgan (4 *sista stycket, SFS 1979: 530) att decentralisering av verksam

het till regionala och lokala statliga eller andra organ skall främjas. 

Riksdagen har också fattat beslut om allmänna riktlinjer för regionalpoli

tiken. i vilka ingår frågan om en delegation för omlokaliseringsfrågor m. m. 

(prop. 1978/79: 112. AU 1978/79:23. rskr 1978/79:435). 

Detta beslut innebär att regionalpolitiska utgångspunkter i ökad ut

sträckning skall beaktas inom den offentliga sekwrn. När det gäller statlig 

verksamhet framhålls det sälunda i beslutet (AU s. 48) att det är nödvän

digt att målmedvetet bevaka möjligheterna till decentralisering i den fortlö

pande planering av myndigheternas organisation och verksamhet. En 

spridning av statlig verksamhet är ett nödvändigt kompleme·nt av medlen 

för att nå en regional utjämning. heter det vidare. Arbetet med en fortsatt 

omfördelning av statlig verksamhet på såväl central som regional nivå bör 

intensifieras. Möjligheterna att omlokalisera ny eller expanderande statlig 

förvaltning bör enligt riksdagen målmedvetet prövas. Starka skäl måste 

finnas. om en ny statlig verksamhet skall förläggas till Stockholm eller dess 

grannkommuner. men hänsyn måste också tas till verksamhetens art och 

kontakt behov. Riksdagen anser att denna prövning bör ske kontinuerligt. 

Därför bör enligt riksdagen ett särskilt organ med ansvar för decentralise

ringsverksamhctcn inrättas. lämpligen i form av en delegation. Det kan 

enligt riksdagsbeslutet vara ändamålsenligt att knyta denna delegation till 

regeringens kansli. Därmed underlättas en koppling mellan delegationens 

arbete och den i sammanhanget betydelsefulla budgetprocessen, sägs det i 

utskottsbetänkandet. 

I linje med dessa båda riksdagsbeslut har regeringen i förordningen 

I 1979: 639) om skyldighet för statlig myndighet att följa riktlinjerna för 
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regionalpolitiken slagit fast bl. a. att de statliga myndigheterna inom sina 

verksamhetsområden med hänsyn till sina föruts~ittningar skall verka för 

de regionalpolitiska mål i fråga om arbete. service och miljö som riksdagen 

fastställer(! ~). Varje statlig myndighet har sålunda ålagts att i sin plane

ring ta hänsyn till verksamhetens betydelse för den regionala sysselsätt

ningen och servicen samt fortlöpande och systematiskt beakta möjligheter

na till decentralisering av verksamheten <2 §).Till grund härför skall läggas 

resultatet av länsplaneringen enligt förordningen ( 1979: 637) om länsplane

ring. 

I den regeringsförklaring som avgavs den 12 oktober 1979 (riksdagsprot. 

1979/80: 10) uttalas att ett målmedvetet arbete skall bedrivas för att åstad

komma decentralisering inom den offentliga sektorn och att den särskild 

delegation för sådan decentralisering skall inrättas. 

Det bör också nämnas att statsrådet Johansson den 17 december 1979 

har besvarat en interpellation ( 1978179: 51) om decentraliseringen inom den 

offentliga sektorn. 

2 Det centrala ansvaret för olika frågor om decentralisering av 
statlig verksamhet 

Frågor av betydelse för decentralisering och lokalisering av statlig verk

samhet handläggs på skilda håll inom regeringskansliet. 

Frågor som rör en viss myndighet handläggs primärt av det departement 

som myndigheten hör till. Organisationsfrågor och frågor som påverkar 

budgeten handläggs gemensamt med budgetdepartementets budgetavdel

ning (B/BA). Bl. a. ärenden som påverkar anställnings- och arbetsvillkoren 

för de statligt anställda eller den personaladministrativa planeringen inom 

statsförvaltningen bereds gemensamt också med budgetdepartementets 

personalenheter <B/Pl. Övergripande frågor om delegering av beslutande

rätten från regeringen till myndigheterna bevakas av statsrådsberedningen. 

Frågor om en samordnad sysselsättningspolitik handläggs av arbetsmark

nadsdepartemenetet. De regionalpolitiska frågorna handläggs inom indu

stridepartementet. När det gäller den statliga länsförvaltningen och frågor 

rörande förhållandet melan staten samt kommunerna och landstingskom

munerna. ligger huvudansvaret på kommundepartementet. 

En ny myndighet, statens arbetsmarknadsnämnd !SAMN ). har fr. om. 

den I juli 1979 inrättats under budgetdepartementet med uppgift bl. a. att 

översiktligt följa utvecklingen av personalbehovet vid de statliga myndig

heterna samt centralt medverka vid planeringen och genomförandet av 

strukturpåverkande åtgärder inom statsförvaltningen (förordningen 

179: 579). 

I enlighet med riksdagens anförda beslut bör nu inom regeringskansliet 

inrättas en delegation för decentralisering av statlig verksamhet. Den bör 

vara knuten till B/P. 
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3 Decentraliseringsdelegationens arbetsuppgifter 

Delegationen bör som regeringens och regeringskansliets samordnande 

organ för decentralisering och lokalisering av statlig verksamhet verka för 

en intensifiering av arbetet med decentraliscrng av befogenheter och re

surser från centrala statliga myndigheter till regionala och lokala statliga 

eller andra organ, likaså från regional till lokal nivå. 

Delegationens arbete bör bedrivas med utgångspunkt i riksdagens regi

onalpolitiska ställningstaganden. 

I första hand bör delegationen arbeta för en decentralisering av nya 

funktioner vid befintliga myndigheter och. medverka vid prövning av frågor 

om lokliscring av ny eller expanderande statlig verksamhet. Som riksdagen 

har uttalat måste starka skäl finnas, om en ny statlig verksamhet skall 

förläggas till Stockholm eller dess grannkommuner. Delegationen bör vi

dare verka för en fortsatt målmedveten decentralisering och delegering av 

befogenheter och befintliga verksamheter. Decentraliseringen bör avse 

både den centrala och den regionala statsförvaltningen. Delegationen bör i 

samarbete med berörda departement medverka till att decentraliserings

aspekter beaktas i myndigheternas fortlöpande planering. Den bör söka ta 

till vara de erfarenheter som har vunnits vid tidigare decentralisering och 

omlokalisering. 

Delegationen bör i sin verksamhet i huvudsak kunna utgå från det arbete 

i decentraliseringsfrågorna som bedrivs inom regeringskansliet. Någon 

ändring av den ärendefördelning som tillämpas inom regeringen och dess 

kansli bör således inte göras. När det gäller frågor som berör enskilda 

myndigheter. bör liksom hittills vederbörande departement ha huvudan

svaret. 

Yttrande från delegationen bör inhämtas när decentraliserings- och lo
kaliseringsfrågor aktualiseras inom regeringskansliet. Delegationen bör 

vara oförhindrad att ta egna initiativ och att föreslå deeentraliseringsåt

gärder. 
Delegationen bör sålunda bl. a. ha till uppgift att 

- följa det decentraliserings- och delcgcringsarbete som bedrivs inom 

regeringskansliet och statsförvaltningen i övrigt. 

- lämna synpunkter på utkast till propositioner. lagrådsremisser. förord

ningar och kommittedirektiv samt på interpellations- och frågesvar och 

därvid verka för att decentraliseringssträvandena beaktas. 

- särskilt uppmärksamma lokaliserings- och decentraliseringsaspekterna 

vid inrättandet av nya statliga organ och vid omorganisation eller utök

ning av en statlig myndighets verksamhet. 

- lämna synpunkter på de statliga myndigheternas anslagsframställningar 

i syfte att främja decentralisering inom den offentliga sektorn, 

- ta initiativ till överläggningar om hur man genom decentralisering kan 

uppfylla de regionalpolitiska mål som riksdagen har ställt upp, 

- medverka till att uppgifter om sådana planerade förändringar av verk-
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samheten som kan påverka den totala sysselsättningen och dess regio
nala fördelning inhämtas från de statliga myndigheterna, i den mån 

sådana uppgifter inte redan lämnas enligt förordningen om länsplane

ring, enligt anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar 
eller på annat sätt, 

- verka för att tillgänglig statistik ställs samman så, att den visar hur den 

statliga verksamheten fördelas centralt, regionalt och lokalt, och i sam

råd med SAMN och statistiska centralbyrån löpande belysa, bedöma 
och sprida information om den aktuella utvecklingen av denna fördel

ning, 

- i samråd med berörda departement informera de statliga myndigheterna 
om de riktlinjer för decentraliseringsarbetet inom den offentliga förvalt

ningen som riksdagen och regeringen fastställer. 

4 Delegationens sammansättning 

Delegationen bör ledas av det statsråd som enligt fastställd ärendeför

delning har att föredra ärenden rörande arbets- och anställningsvillkor i 

allmän tjänst. Ytterligare högst fyra ledamöter bör utses. 
Ett särskilt sekretariat för delegationen bör finnas inom B/P. 

5 Delegationens resurser m. m. 

Delegationen hör av naturliga skäl etablera samarbete med sådana myn

digheter som bl. a. har mera allmänna uppgifter med avseende på den 
administrativa utvecklingen och organisationen inom statsförvaltningen. 

Här avses förutom SAMN främst försvarets rationaliseringsinstitut, stats
kontoret, byggnadsstyrelsen. riksrevisionsverket, arbetsmarknadsstyrel

sen och länsstyrelserna. Samarbetet kan lämpligen organiseras så. att 
kontaktpersoner knyts till delegationen. Det bör ankomma på delegationen 

och departementen att i samråd bestämma hur samarbetet mellan dem 
lämpligen bör organiseras. Det konkreta decentraliseringsarbetet måste i 
väsentliga delar ankomma på de berörda statmyndigheterna själva. 

Till delegationen bör knytas en parlamentariskt förankrad referensgrupp 

för samråd när det gäller inriktningen av verksamheten. Avsikten är sålun

da inte att engagera referensgruppen i det löpande arbetet. 
Med hänsyn till att· det primära ansvaret för decentraliseringsarbetet 

fortfarande kommer att ligga på vederbörande departement, kan antalet 

anställda med uppgifter inom delegationens sekretariat vara begränsat. 

Därutöver bör biträdcspersonal ställas till förfogande. 
Delegationen bör åläggas att för varje budgetår lämna regeringen en 

sammanfattande verksamhetsrapport. 

6 Genomförande 

Decentraliseringsdelegationen bör kunna träda i funktion under våren 

1980. 
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Översikt över pågående och under budgetåret 1980/81 
avslutat utredningsarbete på dataområdet 

Följande redovisning är en översikt över det utredningsarhete pä da

taområdet som hed rivits under budgetåren 1980/81 och 1981/82 på uppdrag 

av regeringen. Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. 

Utredningar som bedömts vara av mindre brett intresse har inte medtagits. 

Översikten omfattar tre delar. Under budgetåret 1980/81 avslutat utred

ningsarbete redovisas i översiktens första del. Utredningsarbete som på

gått under innevarande budgetår presenteras därefter. Avslutningsvis ges 

en kronologisk förteckning över de betänkanden. rapporter etc. på da

taområdet som avgivits och planeras under budgetåren 1980/81 resp. 1981/ 

82. 

Under budgetäret 1980181 avslutade utredningar 

FADIR-kommitten 

(Utredning om den fortsatta fastighetsdataverksamheten. Dir. 1979: 85.) 

Fastighetsdata- och Inskrivningsregisterkommitten (f ADIR-kommit

ten). som tillsattes hösten 1979. överlämnade i mars månad 1981 ett delbe

tänkande (Ds Ju 1981: I) med förslag i vissa principiella frågor till justitie

ministern. 

I kommittens uppdrag ingick bl. a. att utreda olika frågor rörande gemen

samma eller skilda databaser och system för fastighetsregister - (FR) 

resp. inskrivningsregister - (IR) områdena. centraliserad eller spridd da

tordrift. genomförandetakten av fastighetsdatareformen samt ansvars- och 
organisationsfrågor under den fortsatta utbyggnadstiden och vid fullt ut

byggda system. 

Kommitten föreslog beträffande principfrågorna: 

att omläggningstakten ökas så att överföringen till ADB-medium kan 

avslutas under budgetåret 1988/89. Detta kräver på kort sikt ökade resurs

insatser. Rationaliseringsvinsterna beräknas emellertid uppgå till storleks

ordningen 50 milj. kr.lår i början av 1990-talet. 

att en regionaliserad systemlösning genomförs. Datordriften utförs av 

länsstyrelsernas dataenheter som utrustas med särskilda datorer för fas

tighetsdataverksamheten. 

all gemensamma databaser för FR och IR skall finnas vid de 24 länen. 

Skild systemdrift för FR och IR kan relativt lätt anordnas vid en senare 

tidpunkt. 

art hela ansvaret för FR- resp. IR-dataverksamheten såväl formellt som 

reellt skall utövas av huvudmännen. dvs. lantmäteriverket resp .. domstols

verket, fr. o. m. den I juli 1983. Centralnämnden för fastighetsdata (CFDJ 
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blir fr. o. m. den I juli 1983 en uppdragsmyndighet med uppgift att medver

ka i registeromläggningen. CFD upphör som myndighet när registerom

läggningen är klar eller omkring den I juli 1990. 

Kommittens arbete var därigenom avslutat i dessa delar vilka kunde 

behandlas fristående från resterande delar av kommittens uppdrag. Kom

mitten befriades i maj 1981 från återstående delar av utredningsarbetet 

efter att hos regeringen hemställt om sitt entledigande. 

2 Utredningen om ADB inom den allmänna försäkringen (ALLFA) 

\Utredning om ADB inom den allmänna försäkringen m. m. Dir. 

1977: 52.) 

Kommitten skulle enligt sina direktiv utreda och lägga fram förslag om 

lämplig organisation av datordriften inom riksförsäkringsvcrkets <RFVJ 

verksamhetsområde för tiden efter år 1980. Med datordrift avses enligt 

ALLFA såväl systemutvcckling och underhåll som renodlad drift (produk

tion). Kommitten skulle vidare i samråd med RFV och statskontoret 

undersöka behovet av att på kort sikt avlasta nuvarande datoranläggning. 

Kommitten avgav i april 1979 en lägesrapport ADB inom den allmänna 

försäkringen - på 1980-talet och därefter. 

Slutbetänkandet Socialförsäkringens datorer (SoU 1981: 24) presentera

des i mitten av maj månad 1981. Betänkandet omfattar förslag till organisa

tion av ADB-verksamheten inom den allmiinna försäkringen. Förslagen 

innebär bl. a. att datordriften för sjukförsäkringssystemet förläggs till för

säkringskassornas centralkontor och att försäkringskassornas inflytande 

över verksamheten förstärks. Förslagen innebär på sikt stora förändringar 

av nuvarande ADB-verksamhet och förutsätter betydande förberedelsear

bete innan ett genomförande kan ske. Utredningen föreslog därför bl. a. 

följande försöksverksamhet och därmed sammanhängande utredningsar

bete: 

- Praktiska prov för att få underlag för den närmare tekniska och organi

satoriska utformningen av den föreslagna driftorganisationen. 

- Utredning av förutsättningar för och behov av datorstöd vid handlägg

ning av enskilda ärenden hos försäkringskassorna. 

- Utredning - och därtill anknuten praktisk försöksverksamhet - beträf

fande behov av interna bearbetningar och egna rutiner hos kassorna. 

- Prov med olika former för utvidgad användarmedverkan vid systemut

veckling. 

3 ADB-anskaffningsutredningen 

tUtredning om samordnad anskaffning av utrustning för automatisk 

databehandling <ADB) i statsförvaltningen. Dir 1979: 71.) 
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En särskild utredare fick i juni 1979 i uppdrag att se över anskaffningen 

av ADB-utrustning i statsförvaltningen. I utredarens uppdrag ingick bl. a. 

att utreda frågor om den samordnade anskaffningens omfattning, belopps

gränsen för regeringens prövning samt arbets- och ansvarsfördelningen 

mellan statskonton:t och de ADB-användande myndigheterna. bl. a. ett 

ökat formellt ansvar för dessa. 

Utredningsarbetet avslutades i december manad 1980 med betänkandet 

Anskaffning av ADB-utrustning <Os B 1980: 19). I betänkandet föreslås att 

s. k. generellt användbar ADB-utrustning bör upphandlas av statskontoret 

och finansieras över det centrala rcscrvationsanslaget Anskaffning av 

ADB-utrustning. Denna ordning bör iivcn gälla för viss avancerad utrust

ning inom det kontorstekniska området ( kontorsdatorer och avancerade 

system för ord- och textbchandlingJ. Enklare utrustning som skrivauto

mater och kalkylatorer föreslås däremot att myndigheten själv upphandlar 

och finansierar. Dessa förslag sammanfaller med nuvarande praxis. 

Ett förstärkt myndighetsansvar föreslås bli tillvarataget på följande sätt: 

- rätten att fatta beslut i vissa upphandlingar ges till berörda myndigheter 

(delegering), 

- de beslut i samband med upphandlingar som statskontoret fattar sker i 

samråd med myndigheten i stället för som anges i direktiven efter 

samråd samt 

- flera uppgifter och arbetsmoment än f. n. utförs av myndigheterna i 

upphandlingar där statskontorct är beslutsfattare. 

Den föreslagna delegeringen innebär att myndigheterna själva får beslu

ta i upphandlingar där anskaffningsvärdet för utrustningen understiger 

300000 kr. Dessutom bör en delegering till berörd myndighet kunna ske 

från fall till fall efter överenskommelse mellan statskontoret och myndig

heten. 

En beloppsgräns bedöms inte på ett ändamålsenligt sätt avgränsa den 

utrustning som bör bli föremål för regeringens prövning. Regeringen bör 

dock pröva investeringar i storleksordningen över 3 milj. kr. 

Vad avser utrustning till försvaret, huvudsakligen avsedd för använd

ning i fredstid, har utredaren inte funnit skäl för en annan principiell 

upphandlingsordning än den som gäller för den civila statsförvaltningen. 

ADB-utrustning i huvudsak avsedd förkrigsbruk bör däremot upphandlas 

av försvarets materielverk. 

4 lnformationsteknologiutredningen 

(Den nya informationsteknologin. Dir. 1978: 75.) 

Utredningen, som tillsattes sommaren 1978. har haft till uppgift att 

behandla nya medier som text-TV. teledata och telefax. En avgränsning 

skedde till att endast behandla allmänhetens användning av dessa medier. 
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I september 1979 avgavs delbetänkandet Nya vyer. Datorer och nya 

massmedia - hot eller löfte'! 

Utredningens slutbetänkande Nya medier (SOU 1981: 45). som avgavs i 

juni 1981. behandlar huvudsakligen text-TV och teledata. 

Text-T\i förmodas enligt utredningen ffi stor utbredning under 1980-talet. 

De flesta färg-TV-apparater som säljs vid mitten av 198lHalet väntas vara 

försedda med text-TV-utrustning. Verksamheten föreslås under inneva

rande radioavtalsperiod av praktiska skäl handhas av Sveriges Radio. 

Anledningen härtill är att TV-bolagets försöksvcrksamhet visat att text-TV 

är till stor nytta för bl. a. handikappade. Text-TV föreslf1s med hög priori

tet bli finansierad inom SR-koneernens ram. Kostnaderna beräknas vid 

1980-talets mitt bli under 10 kronor per hushäll och år. 

Teledata väntas enligt utredningen under 1980-talct i vårt land huvud

sakligen användas inom affarssektorn. myndigheter och organisationt:r. I 

hushållen torde telcdata bli vanlig tidigast under 1990-talet. Utredningen 

har ansett sig finna ett lämpligt riittsligt mönster i tryckfrihetsföronlningt:n 

och föreslår fri etableringsrätt för telcdata. Dessutom föreslås att ansvarig 

utgivare alltid måste utses för teledataverksamhet riktad till allmiinht:ten. 

Statliga och kommunala myndigheter m. fl. rekommenderas att under 

1980-talet etablera teledatabaser med terminaler hos bibliotek, informa

tionscentraler. konsumentupplysare etc. varigenom servicen till allmiinhe

ten kan förbiittras. 

Utredningens slutsats är att pressen inte hotas av de nya medierna vad 

avser det redaktionella innehållet i 1.idningarna. Reklam i teledata bör 

förbjudas enligt utredningsmajoritetens uppfattning. eftersom den skulle 

innebära ett så stort bortfall av annonsintäkter att pressens ekonomi skulle 

hotas. En minoritet i utredningen delar inte dessa farhågor utan föreslår att 

s. k. uppsökt reklam skall tillåtas. Detta innebär att samma regler skall 

gälla som för tidningarna. 

Enligt utredningens uppfattning bör man i en fortsatt forsknings- och 

försöksverksamhet ägna särskild uppmiirksamhet ~i.r frågorna om samhälls

information, tvåvägskommunikation och eftersatta gruppers kommunika

tionsmöjligheter. 

S Översyn av mervärdeskatteenheternas organisation 

Regeringen uppdrog i mars 1979 åt riksskattcverket att göra en översyn 

av länsstyrelsernas mcrvärdeskatteenhcters organisation. De synpunkter 

som hade förts fram i dvilutskottets betänkande. CU 1978179: 24 och till 

detta fogat yttrande av skatteutskottet, SkU 1978/79: 4 y. skulle beaktas 

vid översynen. 

Riksskatteverket redovisade i april 1981 till regeringen rapporten Över

syn av merviirdeskattccnheterna. Rapporten innehåller bl. a. förslag till ny 
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registreringsrutin för de skattskyldiga till mervärdeskatt. ett nytt upp

bördssystem för mervärdeskatt, ett nytt system för informationsutbyte 

mellan mervärdeskatt och inkomstskatt samt ett nytt ADB-system för 

mervärdeskatt baserat på direktminnesteknik. Rapporten beskriver två 

olika systemstrukturer. Den ena innebär att mervärdeskatteregistret pri

märt förs integrerat i företagsskatteregistret på riksskatteverkets dator 

med sekundär lagring länsvis. Enligt det andra alternativet förs registret 

primärt länsvis på länsstyrelsernas datorer. 

Il Utredningsarbete under 1981182 

1 Datalagstiftningskommitten (DALK) 

(Utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB

information m. m. Ju 1976: 05. Tilläggsdirektiv 1980: 14 och 1980: 82.) 

DALK tillkallades år 1976 för att dels göra en allmän översyn av datalac 

gen ( 1973: 289). dels utreda datoriseringens inverkan på offentlighetsprin

cipen. dels överväga åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till 

myndigheternas ADB-material. dels slutligen lägga fram förslag till lagbe

stämmelser som föranleds av internationella överenskommelser m. m. 

DALK har därefter fått vissa tilläggsuppdrag. År 1979 fick man i uppdrag 

att ytterligare överväga frågan om författningsreglering av det statliga 

person- och adressregistret (SPAR). Enligt tilläggsdirektiv (1980: 14) skulle 

möjligheterna att införa en mera generell personregisterlagstiftning utre

das. Enligt tilläggsdirektiv ( 1980: 82) skulle DALK med förtur dels under

söka vilka åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt rationalisera vcrk
s~tmheten hos datainspektionen dels kartlägga och analysera datalagens 

ekonomiska och administrativa konsekvenser. I maj 1981 erhölls tilläggs

uppdraget att utreda och inkomma med förslag om ett nytt avgiftssystem 

för verksamheten vid datainspektionen. Förslaget skulli: ansluta till de 

ändringar i regelsysti:met som kommitten kunde komma att föreslå (jfr 

nyssnämnda tilläggsdirektiv). 

Kommitten har avgivit delbetänkandet Personregister-Datorer-lnti:gri

tet, Översyn av datalagen. <SOU 1978: 54) promemorian Författningsreg

lering av SPAR m. m. (Ds Ju 1979: 19) samt delbetänkandet Offentlighets

principen och ADB, Insyn i - tillgång till information hos myndigheterna. 

<SOU 1980: 31) 

I september 1981 avgavs promemorian Tillstånd och tillsyn enligt datala

gen (Os Ju 1981: 15 och 16). I denna redovisar DALK enligt tilläggsdirekti

ven ( 1980: 82) olika åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt rationalise

ra datainspektionens verksamhet. Dessutom diskuteras datalagens ekono

miska och administrativa konsekvenser för de registeransvariga och möj-
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ligheterna att mildra dessa effekter. I december 1981 presenterades prome
morian Nya avgifter för datainspektionens verksamhet (Ds Ju 1981: 23). 

Enligt arbetsplanen skall DALK hösten 1983 avge ett slutbetänkande om 
en generell personregisterlagstiftning. 

2 Sårbarhetsberedningen (SÅRB) 

(Information och rådgivning i frågor om säkerhet och sårbarhet på dataom
rådet. Dir 1981: 48.) 

Försvarsministern tillkallade i juli 1981 på regeringens uppdrag en bered

ning för säkerhet och sårbarhet på dataområdet. Beredningen inrättades 
som en följd av de förslag som hösten 1979 lades fram av den år 1977 

tillsatta sårbarhetskommitten (SÅRK). 

Beredningen har följande uppgifter: 

- närmare precisera vilka sårbarhetsfaktorer och -problem som kräver 

särskild uppmärksamhet och åtgärder från samhällets sida 
- vara remissinstans och rådgivande organ med representation för berör

da statliga myndigheter, kommuner och näringsliv 
- vara rådgivande i frågor rörande säkerhet och sårbarhet på dataområdet 

- utreda frågor som SÅRK ej behandlat bl. a. utlandsberoendet. 

En handlingsplan för beredningens arbete överlämnades till försvarsmi

nistern i december 1981. 

Avsikten är att arbetet skall vara tidsbegränsat och att en utvärdering av 

gjorda erfarenheter ska ske som grund för formerna för en fortsatt verk

samhet. 

3 Utredning om ett basregister för registrering av uppgifter om 
företag och organisationer 

Statskontorct fick i april 1980 i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur ett 
för samhället gemensamt basregister över landets föret(lg och organisatio

ner bör utformas och byggas upp. I uppdraget ingick utöver att ge förslag 

om utformning, informationsinnehåll, registeransvar och praktisk hante

ring även att undersöka behovet av en särskild författningsreglering av 

registret motsvarande den som gäller för SPAR. 

Uppdraget har slutförts och redovisats för regeringen under juli månad 

1981. Man föreslog därvid 
- att ett basregister skall omfatta alla företag, organisationer och myndig

heter i Sverige 
- att uppgifterna skall vara tillgängliga för såväl privata som offentliga 

användare 
- att registret genomförs för att tas i bruk under 1984. 
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4 Utredning om de personaladministrativa informationssystemen 

Statskontoret fick tillsammans med statens löne- och pensionsverk 

<SPV) i januari 1981 i uppdrag 
att snarast lämna förslag om den närmare uppgiftsfördelningen mellan 

SPV som central förvaltningsmyndighet för de statliga centrala personal

administrativa ADB-systemen och de anslutna myndigheterna och drift

ställena för dessa ADB-system, 

att senast den I juli 1982 redovisa möjligheterna till effektivisering och 

kostnadssänkning av statens generella löneuträkningssystem <SLÖR) ge

nom bl. a. automatisk dataöverföring till SLÖR från anslutna myndigheter 

och begränsning av den preliminära lönebearbetningen, 

att senast den 1 juli 1981 redovisa en förstudie beträffande möjligheterna 

att med uppgifter från SLÖR och andra statliga löneuträkningssystem 

tillgodose behovet av för statsförvaltningen gemensam personalstatistik. 

Ett förslag om uppgiftsfördelningen och möjligheterna till kostnadssänk

ningar kommer att redovisas under våren 1982. Man kommer därvid bl. a. 

att diskutera utvecklingen av lokalt ADB-stöd. 

En kartläggning av för statsförvaltningen gemensam personalstatistik 

redovisades i en delrapport i juli 1981. En slutlig avrapportering planeras 

ske under januari 1982. 

S Utredning och frågor rörande verksamheten vid DAFA 

Regeringen gav i februari 1981 statskontoret i uppdrag att utreda verk

samheten vid datamaskincentralen för aministrativ databehandling 
<DAFA). Utredningen avser i vilken utsträckning och i vilket tidsperspek

tiv DAFAs kunder själva bör få ta över datordriften. Utredningsarbetet 
bör enligt uppdraget belysa vilka datordriftslösningar som kan komma 

ifråga för respektive kund. Likaså bör förutsättningarna för gemensamma 

drifts- och utvecklingsresurser för myndigheter på samma ort undersökas. 

Effekterna av ev. förändringar, speciellt de ekonomiska och personalmäs

siga. bör också klarläggas. 

En första avrapportering har skett under december månad 1981. Man 

redovisade därvid bl. a. vilka av DAF As kunder som i första hand bör 

komma i fråga beträffande ändrad driftform samt förslag till fortsatta 

aktiviteter. 
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6. Redovisning för användningen av ADB inom statsförvaltningen 

Statskontoret har i maj månad 1981 fått i uppdrag att årligen utarbeta en 

redogörelse för användningen av ADB i statsförvaltningen. Årets redovis

ning framgår av bilaga 3: 3. 

Regeringen gav samtidigt statskontoret i uppdrag att efter samråd med 

riksförsäkringsverkct. statistiska centralbyrån. DAFA. riksskattcverket. 

universitets- och högskoleämbetet samt arbetsmarknadsstyrelsL'Il - utar

beta· anvisningar för utformning av en särskild ADB-redovisning för så

dana statliga myndigheter som har en omfattande verksamhet avseende 

utveckling och drift av ADB-system. De nämnda samrådsmyndigheterna 

skall med ledning av statskontorets anvisningar. som överlämnades till 

regeringen i december 1981. upprätta en särskild ADB-redovisning över 

sin verksamhet med början för budgetåret 1982/83 och överlämna denna till 

regeringen. 

7 Uppdrag åt statens arbetsmarknadsnämnd 

Regeringen har i april 1981 uppdragit åt statens arbetsmarknadsniimnd 

(SAMN J att med utgångspunkt i de utredningar och de rapporter som finns 

tillgängliga belysa hur kvinnors arbetsmarknad inom den statligt lönen:glc

rade sektorn kommer att påverkas av framtida datoriseringar. Arbetet bör 

enligt direktiven bedrivas i nära kontakt med dataeffcktutredningen och 

datadelegationen. 

Arbetsmarknadsnämnden skall redovisa resultatet av uppdraget till re

geringen senast den I februari 1982. 

8 Program för forskning om datateknikens framtida användning 

Forskningsnämnden <FRN) har i april I 980 fått i uppdrag att utarbeta ett 

samlat program för forskning om datateknikens framtida användning m. m. 

FRN har den I juni 1981 tillsatt en arbetsgrupp för ändamålet. 

Arbetsgruppen hör enligt uppdraget inventera och detinit!ra angeliigna 

problemområden för forskningsinsatser. övt!rsiktligt inventera pågående 

svensk och nordisk forskning inom området, bedöma forskningsbarhet och 

tillgänglig forskningskompetens på respektive omdden och redovisa ett så 

långt möjligt angelägenhetsgraderat förslag till forskningsprogram. Grup

pen bör även bedöma hur finansieringsansvaret för fört!slagna forsknings

program skall fördelas. 

Arbetsgruppen har i november 1981 redovisat en arbetsplan och vissa 

grundläggande synpunkter för nämnden. Överväganden och förslag avser 

man presentera i juni månad 1982. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 43 

9 Dataeffektutredningen 

(Datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Dir 1978: 76.) 

Kommitten skall göra en samlad utredning av datateknikens framtida 

effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Utredningen bör ge underlag för 

principiella ställningstaganden i frågor som rör utvecklingen under dels de 

närmaste 5- JO åren dels de närmaste 15 åren. 

Tre rapporter har sammanställts: 

- Datorer i arbetslivet. Hösten 1979 

- Datoriseringens betydelse i försäkrings branschen - en förstudie. Juni 

1980 

- Bankernas datorisering under 80-talet - investeringar. planer och vi

sioner. September 1980. 

Ett delbetänkande Industrins datorisering - effekter på sysselsättning 

och arbetsmiljö (SOU 1981: 17) publicerades i april 1981. 

Under hösten 1981 har följande rapporter presenterats: 

- Bankdatorisering i 80-talsperspektiv (Os A 1981: 13) 

- Datoriseringen i försäkringsbranschen (Os A 1981: 14) 

- Kontorsautomation i statsförvaltningen (Os A 1981: 15) 

- Kontorens datorisering - effekter på sysselsättning och arbetsmiljö (Os 

A 1981: 16). 

En kompletterande rapport till den sistnämnda om industrins kontor är 

under utarbetande. En rapport om datorisering inom varuhandeln planeras 

kring årsskiftet 1981/82. Dessutom har utredningen initierat en debattskrift 

om datorer och rationalisering. 

10 Data· och elektronikkommitten (DEK) 

(Utredning om datateknikens och elektronikens effekter på näringslivets 

utveckling. Dir 1978: 66.) 

Kommitten bör enligt sina direktiv först kartlägga i vilken utsträckning 

näringsliv och samhälle idag utnyttjar datorer eller annan utrustning för 

avancerad automation och sedan söka bedöma på vilka områden och i 

vilket tidsperspektiv ett utnyttjande av ny teknik kan vara tekniskt möjligt 

och ekonomiskt fördelaktigt. 

Med detta material som bakgrund bör kommitten söka bedöma vilka 

effekter på administration, produktion och produktivitet inom olika bran

scher och regioner som ett ökat utnyttjande av de aktuella teknikerna kan 

få. Vidare bör effekterna på investeringsbehovet och energiefterfrågan 

beräknas. Kommitten skall också kartlägga vilken produktion av produk

tionsutrustning som finns inom landet och analysera vilka utvecklingsmöj

ligheter tillverkare av sådan utrustning kan förväntas ha. 

Vidare skall kommitten överväga om och i vilken form åtgärder bör 
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sättas in från samhällets sida i syfte antingen att stimulera ett ökat och 

d'fcktivare utnyttjande av denna teknik eller att förbättra möjligheterna att 

förutsäga och förbereda de omställningar som kan behöva ske. Kommitten 

skall också överväga om åtgärder bör sättas in för att underlätta utveck

lingen av nya och effektivare produktionsmetoder liksom användningen av 

nya material och ny utrustning. 

Kommitten har hittills avgivit följande rapporter: 

- Datateknik och industripolitik. Industri- och forskningspolitiska pro

gram inom data- och eletronikområdet i olika länder. (SOU 1980: 17) 

- Datateknik i verkstadsindustrin. Datorstödd konstrnktions- och till

verkningsteknik. (SOU 1981: 10) 

- Datateknik i processindustrin. Datorstödda produktions- och process

styrsystem. <SOU 1981: 1 IJ 
- Datateknik i industriproduktionen. Förslag till industripolitiska åtgärder 

(SOU 1981:59) 

- Industri- och forskningspolitiska program inom data- och elektronikom

rådet. Reserapporter från USA, Finland, Storbritannien, Västtyskland, 

Japan och Frankrike. (Ds I 1980: 7) 

Datateknik, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Tre uppsatser sam

manställda av data- och elektronikkommitten. (september 1980, Liber 

Förlag) 

- Elektroniken i fabriken - hot eller hopp. Sammanfattande skrift avsedd 

bl. a. för studieändamål omfattande ungefärligen samma områden som 

SOU 1981: 10 och Il (hösten 1981, Liber Förlag) 

DEK har dessutom publicerat konferens- och reserapporter på engelska, 

tyska och franska. 

Kommitten avser att under 1982 bl. a. studera företagens totala datoran

vändning. 

11 SINDs utredningsarbete på dataområdet 

Regeringen uppdrog hösten 1978 (PM 1978-07-20, industridepartemen
tet) åt statens industriverk (SJND) att i samarbete med styrelsen för 

teknisk utveckling utreda svensk elektronikindustris nuläge och utveck

lingsmöjligheter. 

I uppdraget sägs att en lämplig områdesindelning av den svenska elek

tronikindustrin bör eftersträvas med hänsyn till den bedömda framtida 

utvecklingen inom elektronikområdet. För varje delområde bör SIND 

kartlägga nuläget och söka bedöma den framtida marknadsutvecklingen, 

väntade tekniska förändringars framtida effekter på produktionsstruktur 

och sysselsättning inom branschen, produktionsutvecklingssituationen 

och möjligheterna till fortsatt inhemsk produktion, behovet av integrerade 

kretsar och komponentförsörjning, utbildningsbehovet samt det internatio

nella beroendet. 
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Det framtagna materialet bör bl. a. kunna tjäna som underlag för niirma

re analyser av datateknikens effekter pä sysselsättningen. 

Uppdraget omfattar en rad från varandra delvis skilda frågor. SIND har 

därför definierat ett antal delprojekt och redovisar utredningsarbetet suc

cessivt i form av följande delrapporter under huvudrubriken Elektronikin

dustrin i Sverige: 

- Komponenter och utbildning (SIND 1979: 6) 

- Elektronikanvändningen i svensk verk-

stadsindustris produkter (SIND 1980: 20) 

- Den mindre elektronikindustrin (SlND 1981: I J 

- Fordonselektronik (SIND 1981:6) 

- Kommunikationselektronik 

- Hemelektronik 

- Utvecklingsmöjligheter och utvecklingskrav 

till 1990 - en sammanfattande rapport (SIND 1981: 5) 

- Givare ISTU ansvarig utredare) 

- Optoelcktronik (STU ansvarig utredare) 

12 ADB-beredningsgruppen 

Rapport 

nov -79 

dec -80 

feb -81 

dec -8 l 

mars -82 

mars -82 

dec -81 

1982 

1982 

(Beredningsgruppen fick sina direktiv 1973 och tilläggsdirektiv 1979, Dir 

1979: 103.) 

Beredningsgruppcn har sammanfattat sin uppgift enligt följande: 

- Utarbeta ett konkret förslag till en samlad lösning för den regionala och 

lokala samhällsplaneringens informationsförsörjning. 
- Ägna uppmärksamhet åt frågan om hur ADB kan bidra till rationalise

ringen av den administrativa verksamheten och övrig ärendehandlägg

ning inom länsstyrelserna utom skatteavdelningarna. 

- Utarbeta förslag till lösning av vissa ADB-organisatoriska frågor. 

- Bedriva försöksverksamhet. 

1 december 1980 avgavs lägesrapporten ADB-projekt vid länsstyrelser

na. Rapporten redovisar dels den ADB-verksamhet som förekommer vid 

länsstyrelserna med undantag av de stora och allmänt kända ADB-tillämp

ningarna dels bercdningsgruppens planer för den fortsatta verksamheten. 

Statskontoret har på kommittens uppdrag studerat rationaliseringsmöj

ligheterna med hjälp av ADB vid länsstyrelserna med undantag av skat

teavdelningarna. Uppdraget har i november 1981 redovisats i rapporten 

ADB m. m. för rationalisering inom länsstyrelserna. Kommitten avser att 

arbeta vidare med vissa av de frågor som rapporten behandlar. 

Kommitten beräknar att kunna lämna sitt slutbetänkande under somma

ren 1982. 
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13 REX-utredningen 

<ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsendet. Dir 

1980: 29.) 

En särskild utredare fick i juni 1980 i uppdrag all utreda frågan om hur 

ett A DS-system för exekutionsväscndct bör utformas. 1 uppdraget ingick 

även att göra en utvärdering av det på försök drivna REX-systemet. 

Utredaren borde också pröva frågan om decentraliserade verksamhets

former för ett sådant system liksom frågan om hur den enskildes integritet 

skulle säkerställas. 

Utredningsarbctet bedrevs med stor skyndsamhet och resultatet av det 

presenterades i juli månad 1981 i betänkandet Datorstöd för cxckutionsvii

sendet (Os Kn 1981: 5. 6 och 7l. 
1 betänkandet föreslås att REX-systemet genomförs i hela landet. För

slaget innebär att ett centralt ADB-system genomförs för hela exckutions

väsendct med direkt terminalåtkomst till registerinnehållet för de olika 

kronofogdemyndigheterna i landet. Den 1 mars 1984 föreslås som slutlig 

anslutningstidpunkt till systemet. 

Den enskildes integritet avses skyddas genom att tillgången till uppgifter 

ur REX regleras i en särskild författning. 

Utredningsmannen beräknar att om förslaget genomförs. kan den sam

manlagda nettoökningen av indrivningsrcsultatct för åren 1982-1984, om

riiknat till nuvärde, utgöra nära 400 milj. kr. 
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111 Förteckning över dels betänkanden. rapporter etc. som avgivits under budgetåren 1980/81 och 1981/82 dels 
utredningarnas planerade publicering 

Utredning 

Försvarets rationaliscringsinsti
tut !FRI) 
Dataeffektutredningen (DEU) 
Data- och elektronikkommitten 
(DEKJ 
Statens industriverk (SINDl 

Statskontoret 

ADB-anskaffningsutredningen 
ADB-bered ni ngsgru ppen 
FRI 
SIND 
FADIR-kommittcn 

Statskontoret 
DEK 

DEK 

DEU 

FRI 
ALLFA-utredningen 
Informationsteknologiutredning
en 
Statskontorct 

Statskontoret 

REX-utredningen 
DEK 
Datalagstiftningskommitten 
(DAL Kl 
DEK 

Statskontoret 

Forskningsrädsnämndens ( FRN) 
arbetsgrupp 

DEU 
DEU 
DEU 
DEU 

ADB-beredningsgruppen 

Statskontoret 
SIND 
DALK 

SIND 

DEU 

Statskontoret 

Publicering 

Systemutveckling under 80-talet tsmåskrift) 

Bankernas datorisering under 80-talet <rapport) 
Datateknik. ekonomisk tillväxt och sysselsättning (de
battskrift) 
Elektronikanvändningen i svensk verkstadsindustris 
produkter (rapport) 
Verksamhetsberättelser och -planer vid de statliga da
tacentralerna <rapport) 
Anskaffning av ADB-utrustning (betänkande) 
ADB-projekt vid länstyrelserna <lägesrapport) 
Struktur 90 <rapport) 
Den mindre elektronikindustrin (rapport) 
Den framtida fastighetsdataverksamhcten (delbetän
kande) 
Allmiin. översiktlig information om ADB (rapport) 
Datateknik i processindustrin. Datorstödda produk
tions- och processtyrsystem trappnrtl 
Datateknik i verkstadsindustrin. Datorstvrd kontruk
tions- och tillverkningsteknik I rapport) -
Industrins datorisering - effekter på sysselsättning 
och arbetsmiljö <delbetänkande) 
Maskinvaran inför 80-talet (småskrift) 
Socialförsäkringens datorer (slutbetänkande) 
Nya medier I slutbetänkande) 

Basregister över företag och andra organisationer (rap
port) 
Gemensam personalstatistik !delrapport om den stat
liga personalstatistiken) 
Datorstöd för exekutionsväsendet (betänkande) 
Datateknik i industriproduktionen I delbetänkande) 
Tillstånd och tillsyn enligt datalagen \promemoria) 

Elektroniken i fabriken - hot eller hopp (sammanfat
tande version av tidigare utgivna rapporter) 
Användningen av ADB i statsförvaltningen (redovis
ningen utgör bilaga 3:3) 
Arbetsplan och vissa principiella synpunkter på pro
gram för forskning om datateknikens framtida använd
ning (redovisning till FRN) 
Bankdatoriscring i 80-talsperspcktiv !rapport) 
Datoriseringen i försäkringsbranschen (rapport) 
Kontorsautomation i statsförvaltningen <rapport) 
Kontorens datorisering - effekter på sysselsättning 
och arbetsmiljö <rapport) 
ADB mm för rationalisering inom länsstyrelserna 
< Statskontorets rapport) 
Första redovisning av frågorna kring DAF A I rapport) 
Fordonselektronik (rapport) 
Nya avgifter för datainspektionens verksamhet !för
slag) 
Ut vecklingsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter till 
1990 - en sammanfattande rapport 
Rapport om datorisering inom varuhandeln 

Slutlig rapport beträffande den statliga personalstati
stiken 

Tidpunkt 

sommaren -80 

sept -80 
sept -80 

dec -80 

dec -80 

dec -80 
dec -80 
dec -80 
fcb -81 
mars -81 

mars -81 
april -81 

april 81 

april -81 

april -81 
maj-81 
juni -81 

juli -81 

juli -81 

juli -81 
aug-81 
sept -81 

okt-81 

nov -81 

nov -81 

nov -81 
nov -81 
nov -81 
nov -81 

nov -81 

dec -81 
dec -81 
dec -81 

dec -81 

årsskiftet 
198li82 
jan -82 
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Utredning 

Statens arbctsmarknadsnämnd 

SIND 
SIND 
Statskontorct 

fRNs arbetsgrupp 
ADB-beredningsgruppen 
SIND (Styrelsen för teknisk ut
veckling ansvarig utredare) 
SIND (Styrelsen för teknisk ut
veckling ansvarig utredare) 
DALK 

Publicering 

Redovisning av hur kvinnors arbetsmarkand inom den 
statliga sektorn kan påverkas av framtida datorisering 
Kommunikationselektronik (rapport) 
Hemelektronik (rapport) 
Slutrapport avseende de personaladministrativa infor
mationssystemen 
Arbetsgruppens slutredovisning till nämnden 
Slutbetänkande 
Givare (rapport) 

Optoclcktronik (rapport) 

Slutbetänkande betr. en generell personregisterlag
stiftning 

Tidpunkt 

feb -82 

mars -82 
mars -K! 
v[iren -82 

juni -82 
sommaren -82 
1982 

1982 

hösten -83 
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Bilaga 3. 3 

Användningen av ADB i statsförvaltningen 

Föreliggande redovisning. som utarbetats med hjälp av statskontoret. 
har som syfte att tillgodose behovet av översiktlig information om ADB i 

statsförvaltningen. Den bygger i huvudsak på den särredovisning av ADB

verksamheten som har skett i myndigheternas anslagsframställningar en

ligt särskilda anvisningar. Annan information som utnyttjats är exempelvis 

uppgifter tillgängliga hos statskontoret och försvarets rationaliseringsinsti

tut. Affärsverkens ADB-verksamhet omfattas endast i vissa avsnitt. De 

statliga bolagen är delvis inkluderade i avsnittet som behandlar ADB

utrustning. Redovisningen behandlar i huvudsak utnyttjandet av ADB för 

administrativa ändamål. Den ADB-verksamhet som gäller reglering av 

processer och förlopp av teknisk natur berörs därför inte. I princip berörs 

inte heller den ADB-användning, som avser rationalisering av kontorsar

betets olika basfunktioner, t. ex. ord- och textbehandling. förutom inled

ningsvis i kapitel l. l.2. 

Redovisningen inleds med en översiktlig information i avsnitt I i syfte att 

ge en sammanfattande helhetsbild av statsförvaltningens ADB-använd

ning. Därefter redovisas i avsnitt 2 för varje ADB-användande myndighet 

kostnaderna för ADB-verksamheten samt dennas driftorganisation och 

dess huvudsakliga inriktning. Planerade förändringar anges huvudsakligen 

som anskaffningsbehov av utrustning. Viktigare ADB-system beskrivs 

mer detaljerat. Avslutningsvis ges i avsnitt 3 en redovisning av vissa 

statliga publikationer inom ADB-området. 

1 Översiktlig information 

I fem olika avsnitt presenteras användningsområden, kostnader, organi

sation. personal och utrustning för ADB-verksamheten inom statsförvalt

ningen. Redovisning av användningsområden, kostnader och organisation 
omfattar myndigheter inom civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 

och försvaret. Avsnittet om personal omfattar även affärsverken. Redovis

ningen av utrustning inkluJerar i vissa delar både affärsverken och de 

statliga bolagen. 

1.1 Användningsområden 

I. I. I Större ti/lämpninRar m. m. 

Ett begränsat antal ADB-tillämpningar svarar för merparten av statsför

valtningens ADB-kostnader. De större tillämpningarna inom den civila 

statsförvaltningen (exkl. affärsverken) återfinns inom de verksamhetsom-
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råden som är uppräknade i tabell I (med den centralt ansvariga myndighe

ten nämnd inom parentes). Tillämpningarna inom dessa områden svarade 

budgetåret 1980/81 för 62 %· eller ca 500 milj. kr. av de i anslagsframställ

ningarna för budgetåret 1982/83 redovisade ADB-kostnaderna i den civila 

statsförvaltningen (exkl. affärsverken). De totala kostnaderna för de ADB

användande myndigheterna uppgick till ca 800 milj. kr. under motsvarande 

år. 

Tabell I. Verksamhetsområden med de stiirre ADB-tillämpningarna inom den ch·ila 
statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 

- fastighetsrcgistrcring och in-
skrivning (centralnämnden för 
fastighetsdata) 

- administration inom polis-
väsendet (rikspolisstyrelsen) 

- administration av allmän för-
säkring ( riksförsäkringsverket) 

- bil- och körkortsregistrering 
( t rafiksäkerhetsvcrket) 

- statistikproduktion (statis-
tiska centralbyrån) 

- administration av skatter. 
folkbokföring samt exekutions-
väsendet (riksskatteverketl2 

- löneuträkning (statens lönc-
och pensionsverkl 

- ekonomisk redovisning (riks-
revisionsverket)J 

- administration av arbetsför-
medlingsverksamhct (arbets-
marknadsstyrelsen) 

- Övriga 

Totalt 

Amlcl (%)av de 
totala ADB-kost
naderna i den ci
vila statsförvalt
ningen (exkl. 
affärsverken) 

3 

6 

14 

3 

9 

16 

3 

2 

6 

38 

100 

ADB-kost
nader i 
milj. kr. I 
budgetåret 
1980/81 

28 

48 

116 

24 

69 

127 

26 

15 

50 

303 

8064 

1 Avser endast kostnader redovisade av den centralt ansvariga myndigheten. 
2 Utrustningskostnader för länsstyrelser, lokala skattemyndigheter och kronofogde
myndigheter är inkluderade. 
' Inkluderar ADB-kostnader för redovisningscentralerna. 
4 Se även avsnitt 1.2. 

Ett annat sätt att betrakta statsförvaltningens ADB-verksamhet är att 

studera förekomsten av ADB-tillämpningar för olika ändamål. I tabell 2 

redovisas den procentuella andelen myndigheter som har egna ADB

tillämpningar inom några användningsområden. Med egna ADB-tillämp

ningar avses de där myndigheten själv ansvarar för drift och/eller utveck

ling av systemet. Således räknas inte t. ex. det generella lönesystemet 

SLÖR som ett eget system för varje ansluten myndighet utan endast för 

statens löne- och pensionsverk <SPV). Valet av och indelningen i olika 

användningsområden är inte entydig utan får ses som ett exempel på hur 
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ADB-användningen kan beskrivas. De olika områdena utesluter hel kr inte 

varandra utan en myndighet kan använda ADB för olika ändamål. Områ

den specifika för i huvudsak en myndighet eller en förvaltningssektor som 

skatteadministrationen eller administrationen av den allmänna försäkring

en har inte medtagits. Redovisningen bygger på material insamlat under 

1980 av statskontorets dokumentationscentral över statliga ADB-system 

för administrativa och statistiska ändamål. Den är kompletterad med upp

gifter från anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. 116 myndighe

ter (motsv.) ingår i redovisningen. 

Tabell 2. Användningsområden för ADB' 

Användningsområde 

Personal- och löneadministration 
Ekonomiadministration 
Materieladministration 
Dokument- och ärendehantering 
Statistikproduktion 
Teknisk/vetenskaplig databehandling 

1 Tabellen är hämtad ur föregående års redovisning. 

Andel t<;f) av mvn
digheterna med· 
egna ADB-system 
inom användnings
området 

23 
41 
22 
45 
34 
24 

Personal- och löneadministration innefattar personalplanering, perso

nalregistrering. löneberäkning, löneregistrering m. m. De större tillämp

ningarna inom detta område är det generella lönesystemet SLÖR (för 

försvaret F/SLÖRJ samt det personaladministrativa systemet PI. För 

SLÖR och PI är statens löne- och pensionsverk (SPY) huvudman. 

Ekonomiadministration innefattar ekonomisk redovisning, fakturering, 
kostnadsberäkningar m. m. Inom detta område finns bl. a. det centrala 

redovisningssystemet (System S) för vilket riksrevisionsverket (RRVJ är 

huvudman. 
Materie/administration avser administration av lager, förråd. materiel 

eller inventarier av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta 

område återfinns bl. a. inom statens vägverk och försvarets materielverk. 

Dokument- och ärendehantering är en samlingsbeteckning för hantering 

av dokument i diarier, arkiv. bibliotek m. m. En av de större tillämpningar

na inom detta område är ADB-system för forskningsbiblioteken (LIBRIS) 

med kungliga biblioteket som huvudman. 

Statistikproduktion avser ADB-system vars huvud- eller delsyfte är att 

framställa statistik. De största tillämpningarna inom detta område handhas 

av statistiska centralbyrån (SCB). 

Teknisk- vetenskaplig databehandling innebär matematiska beräkningar 

av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta område är de för 

väderprognoser vid sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

<SMHll. 
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Ett stort antal av statsförvaltningens ADB-system omfattar register med 

personuppgifter. personregister. Enligt dawlagen ( 1973: 289) definieras 

personregister som ··register. förteckning eller andra anteckningar. som 

förs med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller person

uppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften". 

För att inrätta och föra ett personregister krävs enligt datalagen i princip 

tillstånd från datainspektionen (Dl). Register som beslutats av riksdagen 

eller regeringen är inte underkastade tillståndsplikt. Det är då i allmänhet 

fråga om register av större, allmän betydelse. F. n. finns omkring 2 500 

personregiskr i statsförvaltningen och totalt i Sverige ca 35 000. 

Under kalenderåren 1978, 1979 och 1980 inkom till Dl från statliga 

myndigheter, 136, 154 resp. 163 ansökningar om tillstånd att föra personre

gister. 

1.1.2 Kontursautumation 

Nya dator- och elektronikbaserade hjälpmedel tas alltmer i anspråk 

inom områden som ligger utanför den traditionella ADB-användningen. 

Ett sådant område är kontorsautomationen. som syftar till att effektivisera 

det allmänna kontorsarbetet. Genom den tekniska utvecklingen ökar suc

cessivt möjligheterna att med elektronikens hjälp bearbeta. lagra, söka, 

sända och motta alla typer av information. såsom data, text. bild och ljud. 

Farhågor har uttryckts för att denna utveckling kan få negativa konse

kvenser för sysselsättning och arbetsmiljö. Statskontoret har på uppdrag 

av Dataeffektutredningen belyst förhållandena vad gäller kontorsautoma

tion inom statsförvaltningen (stkt rapport 1981: 12. Ds A 1981: 15). Det är 

enligt denna studie inte sannolikt att den snabba tekniska utvecklingen får 

något omedelbart och totalt genomslag. Spridningen av ny teknik inom 

kontorsområdet torde i stället komma att ske successivt och bygga på 
förutsättningarna inom den enskilda myndigheten. Därför förutses i stu

dien att effekterna på sysselsättningen under 80-talct blir relativt begränsa

de medan det kan bli mera påtagliga förändringar i arbetsförhållandena. 
Som exempel på användningen av ny teknik inom kontorsområdct kan 

följande nämnas. 

Användningen av ny teknik för ord- och textbelwndling har under det 

senaste åren ökat starkt. Genom skrivautomatcr underlättas myndigheter

nas framställning av text och dokument. Korrigering och redigering görs 

elektroniskt. Standardtexter kan lagras och återanvändas. Text kan kom

municeras på elektronisk väg I. ex. mellan olika skrivautomater eller till ett 

tryckeri. 

lnom statsförvaltningen finns uppskattningsvis 500-600 skrivauto

mater. Dessutom sker viss ord- och textbehandling med terminaler koppla

de till generella datorer som är försedda med textbehandlingsprogram. 

Utvecklingen vad gäller elektronisk textkommunikation kan förväntas få 
stor betydelse under de närmaste åren. Datorbaserade textkommunika-
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tionssystem ger möjligheter att delvis ersätta traditionell kommunikation 

genom brev, telefonsamtal och sammanträden. Ett exempel på sådana 
system är den nya tjänsten Teletex, som är en ord- och textbehandlingsut

rustning som kommer att tillhandahållas av televerket under 1982. Med 
Teletex kan man även sända och motta meddelanden via ett allmänt 

kommunikationsnät. Teletex bygger på en internationell standard för da

taöverföring. 
Den datatekniska utvecklingen gör det lönsamt att i större utsträckning 

än tidigare datorisera mindre och enklare kontorsrutiner inom myndighe
terna. Ökad tillgång till terminaler kopplade till generella datorer möjliggör 

lokala tillägg till de centrala systemen. Billiga s. k. kontorsdatorer väntas 

få ökad spridning och användas för enskilda rutiner. 
Nya tekniska lösningar för lokal överföring, såsom lokala datanät och 

abonnentväxlar för tal och data. är under utveckling, men har ännu inte 
fått någon större spridning. De satsningar som nu görs kan på längre sikt 

öka förutsättningarna att sammanbinda olika typer av elektronisk kontors

utrustning till integrerade kontorssystem för ett flertal funktioner. 

1.2 Kostnader 

Kostnadssammanställningen baseras i huvudsak på den redovisning av 

ADB-kostnaderna som myndigheterna enligt särskilda anvisningar redovi

sat i anslagsframställningarna för budgetåren 1981/82 och 1982/83. Materia

let har kompletterats genom förfrågningar hos myndigheterna. Samman

ställningen omfattar den civila statsförvaltningen och försvaret men inte 

affärsverken. departementen eller riksdagens verk. Myndigheterna inom 
den civila statsförvaltningen och försvaret har haft skilda anvisningar för 

redovisningen. De behandlas därför separat i framställningen. 
Eftersom ADB har karaktären av hjälpmedel och därmed är integrerad 

med övrig verksamhet är det svårt att särskilja och identifiera ADB
kostnaderna. Sättet att avgränsa dessa har därför varierat hos myndighe
terna. Allmänt kan sägas att man i anslagsframställningen vanligen endast 
redovisat särkostnader för ADB såsom servicebyråavgifter, utrustnings
kostnader och kostnader för personal som är direkt sysselsatta i datordrif

ten eller i systemutveckling. Vidare har myndigheterna i huvudsak endast 

redovisat kostnaderna för den administrativa databehandlingen. Även när 

det gäller att särskilja olika typer av ADB-kostnader har gränsdragningen 

mellan dessa visat sig svår för myndigheterna. Detta beror främst på olika 

uppfattningar om huruvida man bör hänföra kostnader för löpande under 

håll av ADB-system till systemutvecklings- eller driftkostnaderna. Enligt 

anvisningarna skall underhållskostnaderna dock hänföras till driftkostna
derna. 

Med hänsyn till ovan angivna begränsningar och brister i underlaget bör 
det betonas att kostnadsuppgifterna som redovisas är osäkra. 
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Totalkostnaderna för ·ADB inom den civila statsförvaltningen (exkl. 

affärsverken) och försvaret har enligt myndigheternas uppgifter uppgått till 

drygt I 000 milj. kr. för budgetåret 1980/81. I beloppet ingår kostnader för 

drift och utveckling av ADB-system. Däremot är kostnaderna för registre

ring bara delvis inräknade. 
Nedan redovisas hur kostnaderna fördelar sig på ADB-drift respektive 

systemutveckling samt på olika kostnadsslag dels för den civila statsför

valtningens myndigheter. dels för försvarets myndigheter. 

1.2./ ADB-kostnader.för den cil'ila stat.~(örrnltningen 

ADB-kostnaderna för den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 

har för budgetåret 1980/8 t uppgått till drygt 900 milj. kr. 

För att undvika dubbelräkning har i tabell 3 inte kostnader för de 

uppdragslinansierade datacentralerna i den civila statsförvaltningen 

(DAFA och universitctsdataccntralernaJ medräknats. Datacentralernas 

kostnader är istället delvis inräknade genom att myndigheternas avgifter 

för erhållna ADB-tjänster. som avser antingen utveckling eller drift av 

ADB-system. ingår. 

Tabell 3. ADB-kostnader för den ch·ila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) förde
lade på ADB-drift och systemutveckling 

1979/801 1980/81 1 1981/821 

milj. kr. % milj. kr. % milj. kr. % 

ADB-drift inkl 
underhåll 517 70 5724 71 611 4 '7') ,_ 

Systemutveckling 204 27 198 25 198 24 
Ej fördelade 20 3 36 4 37 4 

Totalt 741 100 806 100 846 100 

' Utfallna kostnader. För 1979/80 enligt föregående års redovisning. 
1 Budgeterade kostnader. 
3 Beräknade kostnader. 
4 Se not 4 till tabell 4. 

1982/833 

milj. kr. % 

6524 72 
209 23 

41 5 

902 100 

Av tabdlen framgår att ADB-driften svarar för 70- 75 % och systemut

vc1.:klingen för 25-30% av ADB-kostnaderna för de fyra budgetåren. 

Tabell 4 återger ADB-kostnaderna fördelade på olika kostnadsslag. 

Myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna motsvaras av per

sonal- och utrustningskostnader m. m. för dessa. I tabellen har därför 

datacentralernas kostnader medtagits. För att undvika dubbelräkning har 

istället myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna frånräknats. 

Skälet till att totalsummorna för tabell 3 är lägre än för tabell 4 beror bl. a. 

på att universitetens och högskolornas avgifter till universitetsdatacentra

lerna inte framgått av anslagsframställningarna. Totalsummorna i tabell 4 

motsvarar därför bäst de verkliga totalkostnaderna för ADB i den civila 

statsförvaltningen (exkl. affärsverken). 
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Tabell 4. ADB-kostnader för den chila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) förde-
lade på olika kostnadsslag 

Kostnadsslag 

Personal 
ADB-utrustning5 

Annan servicebyrå 
än statlig 

Datorbearbetning6 

Konsulter7 

Övrigr8 

()fördelat 

Totalt 

1 U tfallna kostnader. 
~ Budgeterade kostnader. 
3 Beräknade kostnader. 

1980/81 1 

milj. kr. YC 

4294 46 
274 30 

19 2 
23 3 
32 3 

101 11 
48 5 

926 100 

1981/822 1982/833 

milj. kr. c;:-;, milj. kr. o/c .. 

4574 45 4744 44 
302 30 :m 31 

19 2 20 2 
32 3 46 4 
25 3 25 2 

113 Il 124 Il 
58 6 63 6 

10069 100 I 0859 100 

• I detta belopp ingår personalkostnaden för länsstyrelsernas dataenheter. Kostna
<len har uppskattats genom att antalet tjänster 1981-07-01 multiplicerats med medcl
lönen för personalen på dataenheten i Stockholms länsstyrelse. Kostnaden 77 milj. 
kr. är inkluderad i 1981/82 års siffra. För budgetåren 1980/81 och 1982/83 har 
kostnaderna uppskattats genom att anta samma personalkostnadsutveckling som för 
den övriga civila statsförvaltningen . 
. <Kapitalkostnader i form av avgifter till statskontoret m. m., hyra till leverantörer 
och tekniskt underhåll. 
6 Driftförsök vid systemutveckling som ej kan fördelas mellan kostnader för ADB
utrustning och avgifter till servicebyråer. 
7 Konsulter i huvudsak utanför servicebyråavtal. 
8 Kostnader för lokaler, avgifter till televerket, förbrukningsmatericl etc. 
9 För universitetsdatacentralerna har kostnaderna för budgetåren 1981/82 och 1982/ 
83 framräknats från 1980/81 års siffror genom att anta samma kostnadsutveckling 
som från hudgetåret 1979/80 till 1980/81. 

Av tabellen framgår att nästan hälften av ADB-kostnaderna består av 
personalkostnader. 

1.2 .2 ADB-kostnader för försl'll/"et 

ADB-kostnaderna för försvaret har för budgetåret 1980/81 uppgått till 
närmare 130 milj. kr. 

Tabell 5. ADB-kostnader för försvaret' fördelade på drift och utveckling 

ADB-drift inkl 
underhåll 

Systemutveckling 

Totalt 

1980/81~ 
milj. kr. % 

85 
43 

128 

66 
34 

100 

1981/823 

milj. kr. ')(. 

97 
55 

152 

64 
36 

100 

1 Exkl. fortifikationsförvaltningen och civilförsvarsstyrelsen. 

1982/834 

milj. kr. % 

93 
54 

147 

63 
37 

100 

2 Utfallna kostnader. För överbefälhavaren och armen budgeterade kostnader enligt 
anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. För försvarets rationaliseringsin
stitut, försvarets radioanstalt och marinen budgeterade kostnader enligt överbefäl
havarens informationssystem- och datakraftplan 1980 IOpL I nr 310). 
3 Budgeterade kostnader. För försvarets rationaliseringsinstitut, försvarets radioan
stalt och marinen beräknade kostnader enligt överbefälhavarens informationssy
stem- och datakraftplan (OpL I nr 310). 
4 Beräknade kostnader. För försvarets radioanstalt, marinen och värnpliktsverket 
enligt överbefälhavarens programplan. 
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För att undvika dubbel räkning har inte kostnaderna för försvarets data

central (FDC) medräknats vid beräkning av försvarets ADB-kostnader 

fördelade på drift och systemutveckling. Motsvarande gäller vid fördel

ningen av ADB-kostnaderna på olika kostnadsslag. Försvarsmyndigheter

nas redovisningssätt möjliggör inte motsvarande redovisning som i tabe\l 4 

för den civila statsförvaltningen. 

Tabellen visar att driftkostnaderna utgör 60-65 % och systemutveck-

lingskostnaderna 35-40 % av totalkostnaden. 

Tabell 6. ADB-kostnader' för försvaret fördelade på olika kostnadsslag 

Kostnadsslag 1980/81~ 1981/823 1982/834 

milj. kr. % milj. kr. % milj. kr. ~f-

Datordrift 43 38 47 34 48 35 
Personal (egen, 

annan myndighet) 26 23 41 5 29 3}5 24 
Konsulter 18 16 20° 14 206 15 
Övrigt (lokaler. 

expenser m. m.) 7 6 9 7 8 6 
Ej fördelade 19 17 22 16 27 20 

Totalt 113 IOO 139 100 136 100 

1 Exkl. marinen. försvarets- radioanstalt, förtitikationsförvaltningen och civilför
svarsstyrelsen. 
2 Utfallna kostnader. För överbefälhavaren och armen budgeterade kostnader enligt 
anslagsframställningarna för budgetäret 1981/82. För försvarets rationaliseringsin
stitut budgeterade kostnader enligt överbefälhavarens informationssystem- och 
datakraftplan 1980 (0pL I nr 310). 
~ Budgeterade kostnader. För försvarets rationaliseringsinstitut och marinen beräk
nade kostnader enligt överbefälhavarens informationssystem- och datakraftplan 
(0pL I nr 310). 
4 Beräknade kostnader. För värnpliktsverket enligt överbefälhavarens program
~lan. 
- Vissa myndigheter har inkluderat konsultkostnader i detta belopp. 
6 Utnyttjade personalresurser hos FDC benämnt FDC resurspool har i varierande 
grad av myndigheterna inkluderats i kostnader för konsulter och kostnader för 
personal på annan myndighet. Identifierade kostnader för personal hos FDC har 
inkluderats i kostnaden för personal på annan myndighet. 

1.3 Organisation 

I avsnitt J .3.1 och 1.3.2 redovisas hur ADB-driften respektive systemut

vecklingen är organiserad i statsförvaltningen. I anslutning till beskrivning

arna ges vissa kostnadsuppgifter. 

1.3.l ADB-drift - or{?ani.rntion m. m. 

Datordriften kan i princip organiseras på två olika sätt i förhållande till 

den ADB-användande myndigheten. Det ena är att ombesörja datordriften 

med egna resurser. Det andra är att mot ersättning förlägga datordriften till 

privat eller statlig servicebyrå eller till andra myndigheters driftenheter. 

Tabell 7 visar hur myndigheter med egna ADB-tillämpningar har driften 

organiserad. Som framgår av tabellen kan myndigheterna ordna driften på 

olika sätt. Redovisningen bygger på material från statskontorets dokumen-
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tationscentral. insamlat under 1980, kompletterat med uppgifter från an

slagsframställningarna för budgetåret 1981/82. Totalt omfattas 116 myndig

heter (motsv .). Som egen anläggning räknas även minidator. 

Tahell 7. Driftmässig förläggning' 

Typ av dritlmässig förläggning Andel(%) av 
myndig
heterna 

Egen anläggning 19 
Annan statlig anläggning 33 
Privat servicebyrå IO 
Egen och annan statlig anläggning 20 
Egen anläggning och privat servicebyrå 6 
Annan statlig anläggning och privat servicebyrå 8 
Egen anläggning, annan statlig anläggning och privat servicebyrå 4 

100 

1 Tabellen är hämtad ur föregående års redovisning. 

Av tabellen kan utläsas att 49% av myndigheterna (motsv.J utnyttjar 

egen anläggning för hela eller delar av driften, 65 % andra statliga anlägg

ningar och 28% privat servicebyrå. 

För den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) uppgick de ADB

användande myndigheternas avgifter till externa servicebyråer till 131 milj. 

kr. budgetåret 1980/81 enligt anslagsframställningarna för budgetåret 

1982/83. Figur I visar hur dessa avgifter fördelar sig på statliga resp. övriga 

servicebyråer. 

Statliga 
servicebyråer 
112 milj. kr. 

85 % 

Figur I. Användningen av servicebyrå fördelat på statlig resp. övriga servicebyråer 
1980/81, räknat på redovisade servicebyråavgifter. 
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Flertalet myndigheter som har en omfattande ADB-verksamhet har drif

ten förlagd till egna anläggningar. Tabell 8 visar några ADB-användande 

myndigheter som har större driftenheter. Datordriften gäller huvudsakli

gen egna tillämpningar. 

Tabell 8. Större datordrifienheter inom myndigheter i den civila statsförvaltningen 

Myndighet Personal- Utrust- Totalkostnader 
kostnader nings- för personal 
<milj. kr.) kostna- och utrustning 

der tmilj. kr.l 
(milj. kr.) 

Rikspolisstyrelsen 8.3 19.7 28,0 
Riksförsäkringsverket 28.3 43.8 n.1 
Statens vägverk 5.5 9,9 15,4 
Trafiksäkerhetsverket 5.1 13.8 18.9 
Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI) 2.4 3.9 6.3 
Statistiska centralbyrån 20,2 13.4 33.6 
Riksskatteverket 26,2 67,7 93.9 

Personal- och utrustningskostnader gäller redovisade kostnader för 

ADB-drift inom myndigheterna under budgetåret 1980/81. De anvisningar 

kostnadsredovisningen bygger på är inte entydiga. Riksskatteverket re

dovisar exempelvis även utrustningskostnaderna för länsstyrelserna, lo

kala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. 

Inom statsförvaltningen finns flera datacentraler som erbjuder dator

drifttjänster i huvudsak genom uppdragsfinansierad verksamhet till övriga 
myndigheter. I den civila statsförvaltningen finns datamaskincentralen för 

administrativ databehandling (DAFA) och universitetsdatacentralerna. 

DAFA består av två driftenheter förlagda till Stockholm och Gävle. DAF A 

är uppdragsfinansierad och upptagen i statsbudgeten med ett formellt 

anslag på I 000 kr. Intäkterna från uppdrag kom budgetåret 1980/81 till ca 

91 % från den civila statsförvaltningen. 

Universitetsdatacentralernas uppgift är att tillgodose behovet av databe

handlingskapacitet för den högre utbildningen och forskningen men de åtar 

sig även uppdrag från kunder utanför högskoleområdet. Verksamheten 

finansieras dels genom intäkter från uppdragen dels genom avgifter från de 

samverkande myndigheterna, främst användare inom den egna högskole

regionen. Inom försvaret finns försvarets datacentral <FDC) vars verksam

het är uppdragsfinansierad och upptagen i statsbudgeten med ett formellt 

anslag på I 000 kr. Utrustningsinköpen finansieras dock via anslag. FDC 

består av fem driftenheter förlagda till Stockholm, Karlstad. Arboga, Kri

stianstad och Östersund. Av intäkterna för uppdrag kommer endast 0,5 % 

från organisationer utanför försvarsdepartementets ansvarsområde. 
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Tabell 9. Kostnadsfördelning för huvudsakligen uppdragsfinansierade datacentraler i 
statsförvaltningen budgetåret 19110/81 -

Datacentral Personal- Utrust- Övriga Total-
kostna- ningskost- kostna- kostn~1-
<ler(%) nader (~-f-) <ler (l/rJ der 

milj. kr. 

Stockholms datorcentral 
(QZ) 37 49 14 34, I 

Uppsala datamaskin-
central (UDAC) 52 26 22 31.2 

Göteborgs datacentral 
(GDJ 47 40 13 16.8 

Lunds datacentral (LDC\ 39 47 14 12.3 
Umeå högskoleregions 

datorcentral !UMDACJ 33 52 15 I0,6 
Universitetets i Lin-

köping datacentral 
(LIDAC) 32 57 Il 4.2 

Totalt universitets-
datacentralerna 42 42 16 109,2 

Datamaskincentralen 
för administrativ 
databehandling IDAFA) 48 27 25 124.2 

Försvarets datacentral 
tFDCl 45 22 33 52.9 

Av tabellen framgår att totalkostnaden för DAFA uppgick till ca 124 
milj. kr. för budgetåret 1980/81. Det är en ökning från 1979/80 med 13%. 

Universitetsdatacentralernas kostnader uppgick till ca 109 milj. kr., en 

ökning med ca 16% samt försvarets datacentral till ca 53 milj. kr .. en 

minskning med 17 %. Totalkostnaden för denna grupp datacentraler var 

därmed omkring 286 milj. kr. för budgetåret 1980/81. en total ökning med 

7%. 

Tabell 10. Universitetsdatacentralernas infäktsfördelning på olika användarkategorier 
budgetåret 1980/81 

Samverkan- Statliga Kommuner Kommuner Privata Totalt 
de myndig- myndig- Landsting Landsting kunder 
heter och heter Stat 
övriga 
högskolor Databehandling hu- Övrig data-

vudsakligen för behandling 
forskningsändamål 

%- % % % <;;. !/(. 

Stockholm 64 19 6 2 9 100 
Uppsala 51 22 Il 4 12 100 
Göteborg' 63 7 10 20 100 
Lund 73 7 3 17 100 
Umeå 50 28 7 12 100 
Linköping 90 6 4 100 

Totalt 61 17 5 5 12 100 

1 Moms ej inräknad. 
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1.3 .2 Systemutreckling - organisation 

Arbetet med att utveckla och införa ADB-system för administrativa 

ändamål i statsförvaltningen sker i olika organisatoriska former. Som 

huvudregel gäller att myndigheterna själva har hand om systemutveckling

en i enlighet med principen att myndigheten själv ansvarar för sin verksam

het. Civila myndigheter bör dock vid utveckling av ADB-system så tidigt 

som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfatt

ning eller av principiell betydelse enligt förordningen ( 1981: 478) om ratio

naliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen. Förordningen 

föreskriver vidare att en myndighet i syfte att begränsa kostnaderna vid 

införande eller förändring av ADB-rutiner i första hand skall använda de 

färdiga program för ADB-system eller delar av ADB-system som finns på 

marknaden om dessa i rimlig grad tillgodoser myndighetens behov. 

Enligt förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB-systern 

skall vissa ADB-system i den civila statsförvaltningen förutom affärsver

ken särskilt prövas av regeringen vid flera tillfällen under utvecklingsarbe

tets gång. Den särskilda prövningen gäller endast stora eller på annat sätt 

viktiga investeringar i ADB-system. Regeringen har förbehållit sig rätten 

att avgöra vilka investeringar som skall omfattas av denna prövning. 

Särskild prövning skall emellertid alltid ske när de totala kostnaderna för 

utveckling (utredning och konstruktion) och genomförande beräknas över

stiga 5 milj. kr. eller de totala kostnaderna för drift överstiger 2 milj. kr. per 

år. Berörda investeringar i ADB-system redovisas till regeringen vid föl

jande tillfällen: efter förstudien, efter huvudstudien och efter systemets 

konstruktion (men före genomförandet). 

Systemutvecklingskompetens i den civila statsförvaltningen hos andra 

än de myndigheter. som använder ADB. finns förutom hos statskontoret 

även hos datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAFAl. 
Vissa myndigheter bl. a. riksförsäkringsverket (RFVl och riksskatteverkct 

(RSV), har egen systemutvecklingspersonal i större omfattning. I några fall 

har särskilda organ inrättats för utveckling och införande av ADB-system 

som berört flera myndigheter. Som exempel kan nämnas centralnämnden 

för fastighetsdata <CFDl. 

Det bör framhållas att myndigheterna i varierande utsträckning dessut

om utnyttjar konsultföretag för utveckling av ADB-system. 

Det finns flera föreskrifter speciellt gällande för försvaret. Överbefälha

varen (ÖBl leder och samordnar informationssystemutvecklingen inom 

försvarsmakten. Försvarets rationaliseringsinstitut <FRI) svarar för sam

ordning av utnyttjandet av systemteknik och utvecklingsmetodik. Vid 

utveckling, anskaffning eller större modifiering av datorstödda informa

tionssystem bör försvarsmyndigheterna ha samråd med FRI (TFG 

740: 780123). 

Försvarets datacentral (FDCl har 1981-07-01 etablerat en systemutveek

lingscnhet. till vilken de centrala stabernas systemerare och programmera-
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re samlats. Verksamheten inriktas mot att tillgodose behovet med för

svarsanställd personal och endast i begränsad omfattning utnyttja externa 

konsulter. 

I.4 Personal 

Statskontoret har i samarbete med statistiska centralbyrån undersökt 

vissa frågor om ADB-personalen i statsförvaltnigen. Resultatet kommer 

att redovisas i en särskild rapport. En kartläggning av ADB-personalen har 

gjorts genom en enkätundersökning. 

ADB-personal har i kartläggningen definierats som personer vilka till 

minst 25 % arbetar med utveckling, konstruktion och underhåll av ADB

system eller drift av dataanläggning, dvs. arbetsuppgifter som kräver mer 

kvalificerat dator- eller databehandlingskunnande. Personal som arbetar 

med t. ex. registrering omfattas därmed inte. Kartläggningen omfattade 

statsförvaltningen inklusive affärsverken och uppgifterna gäller för budget

året 1979/80. Nedan redovisas några uppgifter från denna kartläggning. 

J .4 .1 ADB-personalens verksamhetsinriktning 

I kartläggningen delade man in ADB-verksamheten i systemering, pro

grammering, systemprogrammering samt drift av dataanläggning. 

Av ADB-personalens totala arbetstid åtgår drygt en fjärdedel för drift av 

dataanläggning. Systemprogrammering, vilket är ADB-tekniskt arbete 

(t. ex. att underhålla operativsystem dvs. system som styr maskinens 

arbete med de olika programmen m. m.) utgör 10%. Systemering/program

mering, vilket innebär att konstruera och anpassa ADB-system, utgör 

tillsammans drygt hälften av all ADB-personals sammanlagda arbetstid. 

J.4.2 ADB-personalens storlek 

ADB-personalen i statsförvaltningen omfattade ca 3 000 personer eller 

omräknat i personmånader ca 30000. De utgör ca I% av totala antalet 

statliga tjänstemän. Av ADB-personalen arbetar ca 800 inom affärsverken, 

ca 1900 inom den civila statsförvalcningen i övrigt och ca 300 inom försva

ret. Nästan hälften av ADB-personalen är anställd vid sex av totalt 137 

myndigheter med ADB-verksamhet. 

Under 1979/80 var det ett tillskott av ADB-personal på ca 10% och en 

avgång på ca 5 %. Det innebär ett nettotillskott på ca 5 %. 

1.4 .3 ADB-personalens sammansättning 

ADB-personalen har låg medelålder - 75 % är högst 40 år. Större delen 

är män - omkring 20% är kvinnor. Åldersfördelning och verksamhetsin

riktning är dock likartad för både män och kvinnor. I övrigt kan sägas att 
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Tabell Il. ADB-personalen~ fördelning på olika departementsområden 1979/80 

Departement Antal myn- ADB-pcrso- ADB-perso-
digheter med nal lantall nal i ro-;: av to-
ADB-verk- tala antalet 
samhet 1 anställda vid 

myndigheter 
med ADB-
verksamhet 

Justitiedepartementet 7 126 7 
Utrikesdepartementet I 
Försvarsdepartementet 12 289 4 
Socialdepartementet 6 279 2 
Kommunikationsdepartementet 10 740 0,5 
Ekonomidepartementet 4 196 8 
Budgetdepartementet 10 511 10 
Utbildningsdepartementet 31 258 I 
Jordbruksdepa11ementet 9 27 1 
Handelsdepartementet 6 24 0,5 
Arbetsmarknadsdepartementet 4 38 2 
Bostadsdepartementet 5 29 2 
Industridepartementet 11 248 ~ 

Kommundepartementet 21 87 

Totalt 137 28522 

1 Definitionen på ADB-verksamhet är att man har egen ADB-personal. egna ADB
system. utnyttjar egen dator eller engagerat ADB-konsulter i viss omfattning. 
2 Totalsiffran är lägre än i tabell 12 eftersom en myndighet lämnat ofullständiga 
uppgifter. 

de som har ADB-inriktade arbetsuppgifter sällan kombinerar dessa med 
annan verksamhet vid myndigheterna. 

Förutom egen ADB-personal vid myndigheterna engageras även kon

sulter i ADB-verksamheten. Undersökningen pekar på att ungefär hälften 

Tabell 12. Den statliga ADB-pers<':i ·.;ens fördelning efter länstillhörighet 1979/80 

Län 

Stockholms län 
VästernotTlands län 
Östergötlands län 
Uppsala län 
Göteborg och Bohuslän 
Örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävkborgs län 
Värmlands län 
Jönköpings län 
Kalmar län 
Malmöhus län 
Västerbottens län 
Övriga län 

Totalt 

ADB-personal 
i länet 
(antal) 

I 782 
222 
136 
100 
73 
92 
74 
89 
85 
48 
16 
30 
33 
::!5 
53 

2858 

Andel 1 (%·) av 
totala antalet 
statligt anställd 
ADB-personal 

62 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

100 

1 [ undersökningen finns ett mindre bortfall. Detta bedöms påverka den regionala 
fördelningen med ca 2-3 procentenheter mellan Stockholms och övriga län. 
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av alla myndigheter med ADB-verksamhet anlitar konsulter. Omfattningen 

av konsultengagemanget för budgetåret 1979/80 motsvarar en arbetsinsats 

av ca 300 personer vilket i resurstermer motsvarar 10% av den anställda 

ADB-personalen. Konsulternas arbete är till två tredjedelar inriktat på 

nyutveckling av system. 

1.4 .4 ADB-personalens geografiska fördelning 

Den statligt anställda ADB-personalen fördelar sig tämligen ojämnt över 

landets regioner. Av tabell 12 framgår att det finns en stark koncentration 

av den statliga ADB-personalen till Stockholms och Västernorrlands län 

(Sundsvall). 

1.5 Utrustning 

Nedanstående uppgifter avseende det statliga datorinnehavet är huvud

sakligen hämtade ur statskontorets publikation Statliga datorer för åren 

1980 och 1981. 

1.5. I Datorutvecklingen inom den statliga sektorn 

I Sverige fanns det inom den statliga sektorn i början av år 1968 ca 84 

datorer med ett anskaffningsvärde av 250 milj. kr. Anskaffningsvärdet 

uppgår i dag till 1514 milj. kr. Tabell 13 visar fördelningen av datorut

rustning mellan den statliga förvaltningen, de affärsdrivande verken och de 

statliga bolagen den I januari 1980 och 1981. 

Tabell 13. l>atorutvecklingen inom den statliga sektorn 

Kategori Anskaffnings- Belopps- Antal Antal 
värde i milj. kr. procent datorer dator-
för datorer och innehavare 
terminaler 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Statlig förvaltning' 703 760 52 50 114 131 45 4ti 
Affärsverken 489 558 36 37 47 3ti 6 7 
Statliga bolag~ 167 196 12 13 49 ti3 24 25 

Totalt 1359 1514 100 100 210 230 75 78 
1 Inkluderar riksdagens verk. 
~ Exkl. Svenskt stål AB. 

1.5.2 Terminaler och dataregistreringsutrustning 

Nedanstående tabell hämtad ur Statliga datorer 1980 visar antalet termi

naler och datarcgistreringsutrustning samt dessas användningsområde den 

I januari 1980. Av antalet terminaler var 88 % anslutna via telenätet. 

5 Riksdagen 1981182. J sam/. Nr 100. Bilaga 3 

Andel ("}l hyrd 
utrustning av 
anskaffning~-

viirdet 

1980 1981 

19 13 
39 3h 
46 53 

30 27 
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Tabell 14. Terminaler och dataregistrcringsutrustning inom den statliga sektorn 

Användningsområde 

Frågeverk- Dataregistre- Båda delar Totalt 
sam het ring 

Textskärmstcrmimiler 7201 I 987 
Skrivrnaskinsterminaler 2203 564 
Terminalskrivare 2158 196 

Totalt 11562 2747 

1 Inkluderar post verkets kassatcrminalarbctsplatser. 
~ Av angivet antal tillhör ca 2 000 statliga bolag. 

I 713 
3 452 1 

I 116 

6281 

10901 
6219 
3 470 

20 5902 

1.5 .3 Datorlei·erantörernas marknadsandelar i den statliga sektorn 

66 

Figurerna nedan visar datorleverantörernas värdemässiga marknadsan

delar inom den statliga sektorn. Figur 2 visar utvecklingen under åren 

1969-81 medan Figur 3 visar förhållandet 1980-01-01och1981-01-01. 

% 

75 
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70 ••••••• •• •• ••• ······· •• ••• ········· •• •• •• ........ 
•• •• •• •• ..... ...... 

••• 

50 

60 

55 

45 

40 

35 

30 .i-- ··. ,; , ........ ...._ - -*.-._.:_::.•••• IBM 
-------- / ... -,Saab 

25 

20 - Univac 

15 

10 
Philips 

Honeywell Bull 

1969 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Figur 2. Leverantörernas värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer under åren 1969-1981. Fr. o. m. 1971 är terminalutrustning inkluderad. 
Svenskt Stål AB är ej inkluderat. 

79 80 81 
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IBM 25,5 % 

Saab Univac 25,1 % 

81-01-01 

Digital 
2,1 % ___ 

67 

IBM 25,7 % 

Totalvolym '= 1 359 milj. kr. Totalvolym = 1 514 milj. kr. 

Figur 3. Leverantörernas värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer och terminaler. Svenskt Stål AB är ej inkluderat. 

1.5.4 Be/101· m· ADB-utrustning 

Tabell 15 och 16 nedan visar det beräknade anskaffningsbehovet av 

ADB-utrustning för civila statsförvaltningen respektive försvaret. Uppgif

terna för civila statsförvaltningen är hämtade från statskontorets anslags

framställning för budgetåret 1982/83 avseende reservationsanslaget An

skaffning av ADB-utrustning. Detta behandlas i bil. 11. Uppgifterna avse

ende försvaret är hämtade ur Försvarets rationaliscringsplan 1981. som 

utarbetats av försvarets rationaliseringsinstitut (FRI). 

Tabell 15. Anskatfningsbebov av ADB-utrustning för ch·ila statsförvaltningen (exkl. 
affärsverken) 19111/82-1986/87 (milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

140 163 19:!1 162 1 1241 48 1 

1 Uppgifterna är osäkra från och med budgetåret 1983/84. 

Erfarenheten visar att rätt stora förskjutningar av anskaffningar sker 

mellan åren. 

Tabell 16. Anskatfningsbebov 1 av ADB-utrustning för försrnret 1981/112-19116/87 
(milj. kr.) 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

49 45 24~ 28~ 

1 Exkl. 10 milj. kr. som är ospecificerat för försvarets materielverk under perioden 
1982/83-1986/117. 
2 lJ ppgifterna är osäkra från och med budgetåret 1983/84. 
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Tabell 17 visar investeringarna i ADB-utrustning uppdelat på olika syf

ten. Uppgifterna avser endast den civila statsförvaltningen. 

Tabell 17. Anskaffningsbehovet för ADB-utrustning i den ci\"ila statsfön·altningen 
t cxkl. affärsverken l uppdelat på olika syften för investeringen 19811112-1982/83 

Syfte 

Ersättningsanskaffningar 
Komplctteringsanskaffningar 
Anskaffningar i besparingssyfte 
Övriga anskaffningsbehov 

Totalt 

1.5 .5 Datorernas geogr'l(iska .fordelning 

Andel r;·1:. 

27 
37 
15 
21 

IOO 

Figur 4 visar de statliga datorernas geografiska fördelning den I junuari 

1981. Cirklarna representerar anskaffningsvärdet för den generellt använd

bara ADB-utrustningen inom statsförvaltningen inkl. affärsverken och 

riksdagens verk. Endast datorer med ett anskaffningsvärde av minst 

300000 kr. ingår. Terminaler är således inte medräknade. Den statliga 

datorutrustningen är spridd på ett 30-tal orter. De 14 orter som är med

tagna på kartan svarar för 95 c;(, och de fyra orterna med de största anskaff

nings värdena för 78 t;'{ av det totala anskaffnings värdet på ca I 115 milj. kr. 

Sammanräkningarna bygger på uppgifter hämtade ur Statliga datorer 1981. 
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Cirklarna motsvarar ett sammanlagt 
värde av I 059,7 milj. kr. exkl. 
moms. 

Anskaffningsvärdet av datorer vid 
de fyra orterna med de största an
skaffningsvärdena \tillsammans ca 
78 '7c av totala anskaffningsvärdel). 

Stor-Stockholm 
Sundsvall 
Örebro 
Göteborg 

641.3 milj. kr. 1 

116 .5 milj. kr. 
75.8 mi[j. kr. 
39,8 milj. kr. 

1 Affärsverken utgör ungefär hält"
ten. 

ADB-personalens 1 omfattning (an
ta)) för de motsvarande fyra länen 
(tilbammans ca 76 % av all statlig 
ADB-personal). 

Stockholms län 
Viisternorrlands län 
Örebro län 
Göteborgs- och 
Bohuslän 

1 Se även avsnitt 1.4. 

I 782 
222 
922 
73 

2 Trafiksäkerhetsverket ej medräk
nat. 

69 

Borlänge 

® 

Figur 4. Geografisk fördelning av datorer inom statsförvaltningen (inkl. affärsverken 
och riksdagens verk) den I januari 1981 räknat pa anskaffningsvärdct. 

Stor
Stockholm 
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2 Information om enskilda myndigheter och ADB-system 

Redovisningen omfattar två avsnitt. Det första, avsnitt 2.1. innehåller 

uppgifter om ADB-verksamhetens kostnader och huvudsakliga inriktning 

vid de ADB-användande myndigheterna eller de myndigheter som centralt 

ansvarar för en sådan verksamhet. I avsnitt 2.2 beskrivs viktigare ADB

system i drift eller under utveckling. Med viktigan: ADB-system avses de 

som medför höga kostnader. "aktivt" berör större grupper i samhället 

eller kan anses väsentliga av andra skäl. 

2.1 De ADB-användande myndigheterna 

Här sammanställt material bygger huvudsakligen på uppgifter från myn

digheternas anslagsframställningar för budgetåret 1982/83. Materialet har 

kompletterats genom förfrågningar hos myndigheterna eller via andra in

formationskällor. Myndighl!lcr med en ADB-kostnad som uppges över

stiga 100000 kr. for nägot av budgetåren 1980/81. 1981/82 eller 1982/83 

redovisas. 

Sammanställningen avser främst kostnader for ADB-verksamheten. 

Större förändringar i verksamheten· de närmaste åren avspeglas delvis i 

beloppet för anskaffning av utrustning. Vidare anges kortfattat huvudsakli

ga användningsområden. En hänvisning ges till avsnitt 2.2 vid viktigare 

ADB-system. 

De redovisade kostnaderna för ADB-verksamheten inkluderar inte alltid 

personalkostnader. I vissa fall anges detta explicit. Myndigheternas av

gifter för anslutning till statens redovisningssystem (System Sl och det 

centrala löneuträkningssystemet (SLÖR) har om möjligt avräknats från 

kostnaderna. 

Sammanställningen är utformad som en tabell. där rubrikerna har föl

jande innebörd: 

Rubriktext 

Myndighet 

ADB-kostnader: 

- Drift 

- Utveckling 

- Ofördclat 

- 1980/81 

- 1981/82 

Innebörd 

Den myndighet som hos regeringen (i anslagsfram

ställning) begärt medel för verksamheten. 

Uppdelning av ADB-kostnaderna enligt myndig

heternas uppgifter. För försvarets data1.:entral 

<FDC) och datamaskincentralcn för administrativ 

databehandling (DAFA) redovisas totalkostnaden 

för myndighetens verksamhet. 

Utfall (eller i vissa fall anvisade eller budgeterade 

medel) för 1980/81. 

Budgeterat eller anvisat belopp för 1981/82. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 71 

Rubriktext 

- 1982/83 

Anskaffriingsbelopp 

för utrustning: 

- 1981/82-1982/83 

- 1982/83 - 1986/87 

Driftform 

Innebörd 

I anslagsframställningen begiirt belopp för 1982/ 

83: i vissa fall har justering skett efter kontakt med 

myndigheten. Vid flera alternativ redovisas belop

pet enligt den högsta ambitionsnivån. 

Belopp för anskaffning av utrustning under bud

getåren 1981 /82 och 1982/83 till civila myndigheter 

enligt statskontorets bedömning i anslagsfram

ställningen för budgetåret 1982/83 avseende reser

vationsanslaget VIII B2 Anskaffning av ADB-ut

rustning. 

Belopp för anskaffning av utrustning under bud

getåren 1982/83-1986/87 till försvarets myndighe

ter enligt Försvarets rationaliseringsplan 1981. 

För driften utnyttjad egen eller annan statlig an

läggning eller privat servit~ebyrå. 

Huvudsakliga ADB-verksamhetens inriktning enligt beskrivning 

användningsområden dels i anslagsframställningarna dels i statskonto

rets dokumcntationscentral. 

Noter till redovisningen återfinns efter redovisningen av varje departe

ments (huvudtitels) myndigheter. 



Il. }uS'litiedepartemnztet - "C - ., 
Driftform '- Q 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. l Anskaffnings- Huvudsakliga = 'Cl 
belopp för användningsområden ~ -Typ av verk- 1980/81 1981182 1982/83 utrustning ;;· loC 

Q. QC 
sam het 1981 /82- 1982/83 "' -'l:I --(I 000-tal kr.) "' QC 

~ !':' 
"' Rikspolis- Drift 42334 42474 46 IRO Egen ut- Se beskrivning i 3 -styrelsen Utveckling 5742 5992 6058 rustning avsnitt 2.2 "' = a = Ofördelat 45 45 50 ~ 

Totalt 48121 48511 52288 35 294 1 5! 
Domstols- Drift 10294 l 1350 12 370 lltnyltjar Diarieföring och stati-

&i 
IJQ 

verket Utveckling 100 100 främst DAFA stikproduktion vid de °' 
Ofördelat allmänna domstolarna och 

i... 

Totalt 10394 11450 12370 3 526 Inskrivnings väsendet C"l (jfr beskrivning av CFDs ~ 

ADB-verksamhet i avsnitt 2.2) 3 
Ekonomiadministration ~ = "' Kriminal Drift 9204 !0297 11159 Utnyttjar DAFA 2 Klientelrutiner °' 3 

vårdsstyrel- Utveckling 2360 1320 1413 Viss egen ut- Frivårdsrutin 3 
sen Ofördelat rustning Statistikrutin °' Totalt 11564 11617 12572 257 Personal- och ekonomi- :j"' 

administration O)o 
IJQ 

31 2903 
Q 

Centralnämnden Drift 24203 26137 U !nyttjar DAF A Se beskrivning i av-
., 

för fastighets- Utveckling 3434 3 845 41 IO Viss egen ut- snitt 2.2 
data Ofördelat rustning 

Totalt 27637 29982 35400 4872 

Datainspek- Drift 220 240 230 Utnyttjar DAFA Diarieföring 
tionen Utveckling 

()fördelat ..._, 
Totalt 220 230 240 t·..> 

1 Utbyte av den centrala datorkapaciteten sker troligen under 1983. 
2 En projektgrupp inom KVS arbetar med att ta fram underlag för beslut beträffande frågan om drift och test av KVS ADB-system även i fortsättningen 
ska skötas av DAFA. 
3 Kostnadsökningen beror dels på den automatiska volymökningen, som uppstår efterhand som fastighetsdatasystemet införs i nya områden. dels av den 
höjda genomförandetakten. 



fil. Vtrikesdepartementer 

Myndighet ADB-kostnader< I 000-tal kr.) 

Typ av verk- )98()/8J J98J/82 1982/8~ 
sam het 

--
Styrelsen för Drift 174 96 96 
internationell Utveckling I 157 1 

utveckling Ofördelat 
(SIDA) Totalt 175 253 96 

1 Avser systemering och programmering som utförs av DAFA. 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1981i82-1982/83 
(1 000-tal kr. l 

Utnyt1jar DAFA 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Personaladministra
tion 

---
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/\i. F1)r.warsdepartemen1e1 ;;; ~ ., 
Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) Ansk<1ffnings- Driftform Huvudsakliga ~ 

0 
't:I 

belopp för användningsområden e' ., 
"' -Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning ., 

l,C) .. 
sam het 1982/83-86/87 ., oc 

"' -(I 000-tal kr. l Q. 
00 ~ 

"Cl 
~ .. 

Överbefäl- Drift 4544 9296 8700 Utnyttjar FDC Operativ ledning :l -,. 
havaren Utveckling 12500 11400 9200 Viss egen ut- Personal- och ekonomi- 3 = = (försvarsstaben) Ofördelat rustning. administration 

,. 
a 

Totalt 17 044 1 20696 17900 33 200' Dokumenthantering ~ 5! 
Armen Drift 1685 4124 4460 Utnyttjar FDC Krigsorganisations- ;-

(JQ 
Utveckling 1465 3 543 6685 planering = 
Ofördelat Personal-, ekonomi- och ""' Totalt 31501 7667 ll 145 92104 materieladministration 

Dokument- och ärende- C'.l 
"' hantering a 
"' Marinen Drift 1800 1400 3000 Utnyttar FDC Krigsorganisations- = "' Utveckling 2100 2900 3100 och Stockholms planering = 

()fördelat datorcentral (QZl Personal-. ekonomi- a 
Totalt 39002 43002 61005 I 300 och matcrieladministra- a = tion ::;> 

1555 Utnyttjar FDC Freds- och krigsorga-
s=o 

Flygvapnet Drift 1525 1630 (JQ 
0 Utveckling 2960 8075 6800 viss egen ut- nisationsplanering ., 

()fördelat rustning Personal-. ekonomi-
Totalt 4485 9705 8355 3275 och materieladmini-

stration 
Statistikproduktion 
Teknisk/vetenskapliga 
beräkningar 

Försvarets Drift 14 785 15 Hi5 15 225 Utnyttjar FDC Personal-, löne- och --I 
.i:. 

civilför- Utveckling 3 065 3235 3 870 ekonomiadministration 
valtning Ofördelat 

Totalt 17850 18400 19095 25 675' 



Försrnrsdepartementet forts. .,, 
""' - sr .., 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr. I Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga '-" = <: 'C 
belopp för användningsområden i>: . ., 

'-" -Typ av verk- 1980/81 1981182 1982/83 utrustning "- >C 
'"' samhet I 982/83-86/8i 'l:J OCI 
i>: -! I 000-tal kr.) ., oc-" 3 N 

Försvarets Drift 500 565 445 Utnyttjar FDC Materieladministration 
,,, -:> = sjukvårds- Utveckling 150 250 2 = 

styrelse Ofördelat Ö' 
Totalt 500 715 695 800 ;;. 5! CJ> 

Drift 29740 Utnyttjar Förnödenhetsunderhi.\11 
;-

Försvarets 34 iT!. 33 555 IJQ 

materielverk Utveckling 10603 199i6 20656 privat och Personal-, ekonomi- = 
Ofördelat statliga ser- och materieladministration 

(M 

Totalt 40343 54748 54211 17 7007 vicebyråer. Dokument hantering ~ 
främst FDC ~ 

och egen ut- 3 
rustning ~ = "' Drift 6900 7100 2600 Egen utrust- Teknisk/vetenskapliga = Försvarets 3 

radioanstalt Utveckling 4000 1400 I iOO ning beräkningar 3 
Ofördelat = Totalt 109002 85002 4300~ 8 290~ :j' 

Q;o 

Värnplikts- Drift 14606 13 651 13 600~ Utnyttjar FDC Personaladministration 
IJQ 
0 

verket Utveckling 1740 2368 1200 och egen ut- Dokument- och ärende-
.., 

Ofördelat rustning hantering 
Totalt 16346 16019 14800 119008 Inskrivning och redovisning 

av värnpliktiga m. Il 

Försvarets Drift 996 996 I 125 Utnyttjar Stock- Personaladministration 
rationali- Utveckling 4100 1400 holms dator- Dokument hantering 
seringsinsti- Ofördelat central (QZl 

-.I 
tu! Totalt 50962 23962 1125 ,_,., 

Försvarets Drift Egen utrust- Anm: U ppdragsfinan-
datacentral Utveckling ning sierad datacentral 
(FDC) Ofördelat för förs varets myndig-

Totalt 52901 70596 73601 25 800'' heter se avsnitt 1.3 



F1)rsrnrsdepartemente1 for1.1·. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning 
samhet 1982183-86/87 

(I 000-tal kr.) 

Försvarets Drift 8350 8350 8350 Egen u1rust- Teknisk/vetenskapliga 
forsknings- Utveckling 633 605 280 ning beräkningar 
anstalt Ofördelat Utnyttjar Dokumenthantering 

Totalt 8983 8955 8630 20695 10 Stockholms dator-
central <QZ) 

Fortifikationsförvaltningen redovisar inga ADB-kClstnader i anslagsframställningen men beräknar för periClden 1982/83-86/87 ett invt:steringsbchov för 
ADB-utrustning på 4 245 000 kr. 
1 Budgeterade eller beräknade kClstnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. 
2 Budgeterade eller beräknade kostnader enlig! överbefälhavarens informationssystem - och datakraftplan 1980 (Opl I nr 310). 
3 Avser framförallt inköp av datorer och terminaler till system för operativ ledning <LEOl. 
4 Inköp av minidatorer och smådatorer. 
~ Enligt överbefälhavarens programplan. 
0 Gäller framför allt inköp av smådatorer för lokalt datorstöd för ekonomisk redovisning, utrustningsköpet kommer att finansieras över resp. myndighets
anslag. 
7 Investering för bl. a. succesiv utveckling mot distribuerade sy;tem. 
8 Utbyte av 2 datorer mot 7-8 st. lokala datorer. 
9 Ersättning av datorer. 
111 Avser i huvudsak inköp av terminaler samt kompletterings- och ersättningsinvesteringar. 
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V. Socialdeparremenrer 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 
samhet 

Riksförsäk- Drift 74990 79270 
rings verket Utveckling 21170 22 570 

Ofördelat 20260 22040 
Totalt 116420 123880 

Socialsty- Drift 4158 4 757 
relsen Utveckling 623 673 

Ofördelat 50 
Totalt 4831 2 54302 

Statens bakte- Drift 1419 I 737 
riologiska Utveckling 349 15004 

laboratorium Ofönlelat 
Totalt 1768 3237 

Akademiska Drift 4 765° 482'1" 
sjukhuset i Utveckling 662 985 
Uppsala Ofördelat 40 

Totalt 5467 5810 

1982/83 

80160 
22900 
22 590 

125650 

5155 
1597 

67522 

2604 
1 181 

3785 

4 780'' 
I 063 

5843 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1981 /82- 1982/83 
(I 000-tal kr.J 

14211 1 

Egen utrustning 

Egen utrust
ning samt 
statliga service-

( 6253 byråer 

Viss egen ut
rustning 
Utnyttjar i hu-

2 0005 vudsak privat 
servicebyrå 

Utnyttjar 
Uppsala da
tamaskincentral 
Egen utrust
ning 

1 Investeringsbehov p. g. a. ökade volymer och för att ersätta försliten utrustning. 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Se beskrivning i 
avsnitt 2.2 
Personal- och löne
administration 
Statistikproduktion 

Statistikproduktion 
Medicinsk forskning 
Laborativ verksamhet 
Läkemedelsinformation 

Ekonomi- och materiel
administration 
Medicinsk statistik 

Personal-. löne-
och materielad
ministration 
Laborativ verksamhet 
Patientadministration 
Statistikproduktion 

2 I SoS kostnader har inräknats läkemedelsavdelningen, statens miljömedicinska laboratorium. rättskemiska laboratoriet, rättsläkarstationerna, allmän 
hälsokontroll samt vårdcentralen i Dalbv. 

Beträffande läkemedt:lsavdelningcn är kostnaderna beräknade i 1980 års priser för ett alternativ där socialstyrelsen tilldelats en särdatorresurs 1981/82. 
för läkcmedelsinformationssvstemet SWEDIS. 
3 Beloppet avser anskaffningsbehov för läkemedclsavdelningen, giflinformationscentralen, viirdcentralcn i Dal by, statens miljömedicinska laboratorium 
och statens rättskemiska laboratorium. 
4 F. n. pågår fyra större systemutvecklingsprojekt. 
-'Anskaffningen gäller ett minidatorsystem. som beriiknas tas i drift successivt under 1982/83. 
" Avser endast servicebyråavgifter. 
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VI. Kommunikationsdepartementet :;; ~ 
Mynl'ighet ADl3-kostnader {} 000-tal kr.\ Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga = ~ "Cl 

belopp for användningsområden 0 
3 -Typ av verk- 1980181 1981/82 1982183 utrustning 3 ~ 

sam het 1981/82-1982/83 = 00 
:I .... 

( l 000-tal kr. l :;;: --00 
!!;. N 

Statens Drift 30110 31900 34430 Egen utrust- Pers,mal-, löne-, c;· -:I 
vägverk Utveckling !0300 11 540 12f>IO ning ekonomi- och materiel- "' = Q. = ()fördela< 800 800 800 administration "' ":I 

Totalt 41210 44240 47840 8 508 1 Vägprojektering och 
.. 

~ 
.., 

-planering 
::; ;-3 
"' IJCI 

Trafiksäker- Drift 21000 23f>00 23(>00 Egen utrust- Se beskrivning i a =-"' (N hets verket Utveckling 3100 3400 3f>72 ning avsnitt 2.2 -
Ofördelat 

~ Totalt 24100 27000 27272 30408~ 
"' 

Sjöfarts- Drift 1517 1210 1305 Utnyttjar DAFA Ekonomiadministration 
3 
"' verket Utveckling 224 272 287 Viss egen ut- Dokument- och ärende- = "' Ofördelat rustning hantering i:.; 

3 Totalt 1741 1482 1592 205 Statistikproduktion 3 Fyrövervakning =-Tekniska beräkningar :::;-
Q;o 

Transport- Drift 52 125 125 Utnyttjar DAFA Beräkning av fraktbidrag IJCI = rådet Utveckling 3 200 Statistikproduktion .., 
Ofördelat 40 45 50 
Totalt 95 370 175 

Sveriges mete- Drift 7045 6875 K 880 Egen utrust- Tekniska beräkningar 
oro logiska Utveckling ning (meteorologi, hydrologi) 
och hydrolo- Ofördelat Statistikproduktion 
giska insti- Totalt 7045 6875 8880 7 7963 

lut <SMHI) ....... 
oc 



Kommunikationsdt'partemcntet forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 
sam het 

---
Stah:ns väg- Drift 1450 I 570 1720 
och trafik- Utveckling 2310 2420 2620 
institut Ofördelat 

Totalt 3760 3990 4340 

Statens Drift 183 228 254 
geotekniska Utveckling 33 
institut Ofördelat 

9 60 

Totalt 216 237 314 

1 Avser till stor del komplettering till den nya utrustningen i Borlänge. 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1981 /82- 1982/83 
(I 000-tal kr.) 

145 

105 

Egen utrust
ning 
Utnytljar 
Stockholms 
datorcentral 
(QZl m. tl. 

Egen utrust
ning 
Utnyttjar 
Stockholms 
datorcentral 
<QZ) 

2 TSV byter under perioden ut sitt centrala datorsystem efter beslut av regeringen. 

Huvudsakliga 
an vänd ningsområden 

Dokumenthantering 
Biblioteksverksamhet 
Simulering av fordons
förhållanden 

Biblioteksverksamhet 
Laborativ verksamhet 

3 Investeringen avser främst datorutrustning för dels automatisk insamling och presentation av väderdata dels bearbetning av vädersatellitdata och 
radardata. 
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\!Il. Ekonomidepartementet 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 
sam het 

Statistiska Drift 30000 36000 35700 
central- Utveckling 39400 38 300 36300 
byrån Ofördelat 

Totalt 69400 74300 72000 

Konjunktur- Drift 335 300 385 
institutet Utveckling 186 199 213 

Ofördelat 
Totalt 521 499 598 

Bankinspck- Drift 113 131 134 
tionen Utveckling 

()fördelat 
Totalt 113 131 134 

Försäkrings- Drift 64 101 93 
inspektionen Utveckling 36 

Ofördelat 
Totalt 64 101 129 

1 Gäller främst komplettering av den centrala kapaciteten. 
2 Inköp av minidatorsystem för all på egen hand sköta driften. 

Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 
utrustning 
1981 /82- 1982/83 
(I 000-tal kr. l 

Egen utrust- Beträffande statistik-
ning produktion se separat 

65461 
beskrivning i avsnitt 2.2 
Ekonomi- och 
personaladministration 

Utnyttjar DAFA Ekonomiska analyser 
och egen utrust- Statistikproduktion 

9902 
ning 

Utnyttjar DAF A Statistikproduktion 
och privat Ränteberäkningar 
servicebyrå 

Försäkringsstatistik 

65 
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~. Vill. Budgetdepartementet < -.: - ., 
::ti 

;::: 0 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga "O >;: = "' belopp för användningsområden = -§-- Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning CL ~ ~ QC >:: 

samhet 1981/82-1982/83 "' ~ 1i. -:::: ---(I 000-tal kr.) "' QC - 'C ~ 
~ "' - Stat skon- Drift 560 540 485 u !nyttjar ncra lnventarieredovisning :::!. -30 "' = 
'" toret Utveckling 11 150 1 4075 1 275 1 statliga data- Rapport- och dokument- 3 = "' Ofördelat centraler hantering a 
"' Totalt 11710 4615 760 13 ~ ~ :::: 

~ Datamaskin- Drift Egen utrust- Uppdragsfinansierad 
;" 

IJQ 

~ centralen för Utveckling ning verksamhet. se även Q) 
... V. ...... administrativ Ofördelat avsnitt 1.3 
~ databehandling Totalt 123588 136700 145 300 15 330~ 

~ 
t:o <DAFA)3 

~ s: 
Drift 3 161 4 2 9594 2 9'.'94 Se separat beskrivning 

9 
"" Riksrevisions- Utnyttjar DAFA ~ 
:::: = ...... verket Utveckling av det generella redo- "' Ofördelat visningssystemet 

Q) 

9 
Totalt 3161 2959 2959 41005 system S i avsnitt 2.2 9 

104 036' 106 281'' 117 251' 
Q) 

Riksskatte- Drift Egen utrust- Se separat beskrivning :::;> 
verket Utveckling 23 259 16224 11559 ning av ADB-systemet för ll)o 

Ofördelat Utnyttjar folkbokföring och be- IJQ 
0 

Totalt 127 295 122505 128810 42 1927 DAFA skattning och Riksdata- ., 
system för exekutions-
väsendet i avsnitt 2.2 

Byggnads- Drift I 567 1665 2400 U !nyttjar främst Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 475 1200 600 DAFA 

Ofördelat 
Totalt 2042 2865 3000 2 350 

~ 
Statens Drift 64 214" 214" Gemensam drift Avtalsstatistik 
arbetsgivar- Utveckling med SCB 
verk Ofördelat Utnyttjar servicebyrå 

Totalt 64 214 214 75 



B11di:ctdeparte111c11l<'I ji1r1s. 

Myndighet ADH-kostnadcr (I ll\10-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp for användningsområden 

Typ av verk- 1980/81 19W82 1982/83 utrustning 
sam het 19!W82-1982!83 

t I 000-tal kr.) 

Statens liine- Drift 34061 34637 36030 Utnyttjar DAFA. Se separat beskrivning 
och pensions- Utveckling Uppsala datamaskin- av di: centrala löne-
verk Oförd.:lat central och och personal-

Totalt 3-t061 34637 36030 1191 riksförsäkrings- administrativa systemen 
verkets anlägg- i avsnitt 2.2 
ning 

Statens Drift 290 215 245 Utnyttjar Förmedling av 
arhctsmark- Utveckling 70 81 90 Stockholms vakanta tjänster 
nadsnämnd ()fördelat datorcentral IQZl 

Totalt 360 296 335 

1 Metodutveckling p•t ADB-området beräknas utöver angivet belopp kosta 7 750000 t 1980/81 ). 9430 000 (]981/K2l resp. 8 900000 ( 1982/83). Angivet belopp 
utgöres till största delen av system ut veckling vid andra myndigheter. 
2 Avser huvudsakligen utökning av minneskapaciteten samt datakommunikationsutrustning vid DAFA. Stockholm. 
1 Statskontorct utreder f. n. pä uppdrag av regeringen (rc:geringens beslut 1981-02-12) frågor rörande verksamheten vid DAFA. En första rapport är 
planerad att överlämnas till regeringen under 1981. I utredningen ingitr all klargöra i vilken utsträckning och i vilket tidsperspektiv DAF As kunder själva 
hör få ta över datordriften. 
4 Beloppet avser riksrevisionsverkets ADB-kostnader (exkl. personalkostnader). Kostnaderna för redovisningscentralernas datorhearhetningar och 
registreringsutrustningar (kostnadsdelen registrering till system SJ uppgår enligt riksrevisionsverkcts bcrlikningar till 13 034 000 ( 1980/81 J. 14 974 000 ( 1981/ 
82) 15 535 000 (1982/83). 
~ Avser utbyte av registreringsutrustning vid vissa rcdovisningscentraler. 
" Kostnaderna avser även utrustningskostnader vid länsstyrelserna. lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. 
7 33 845 000 avser utrustning vid länsstyrelserna och riksskatteverket för ADB-system för folkbokföring och beskattning. Resten avser utrustning för 
utbyggnad av REX-systemet. 
8 Nya utdatarutiner för statistikuttag och beräkningar. 
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IX. Uthildnini;sdepartementet - "'= ~ ., 
Q 

Myndighet ADB-kostnader I I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driflform Huvudsakliga c:: 'O 

belopp för användningsområden §: .... 
Typ av verk- 1980/81 1981/82 19K2/83 utrustning == 

>.c 
= QC 

sam het 1981 /82- 1982/83 :r .... --(1 000-tal kr.) (IQ QC 
"' ~ N .. .. 

Natur- Drift 282 289 295 Utnyttjar Stock- Vetenskapliga under- "Cl .... ., = historiska Utveckling 393 382 390 holms d;1tor- sökningar inom natur- :I. = .. 
riksmuseet Oförtlclat central 1QZJ vård. biologi m. m. 3 

Totalt 675 671 685 
.. 

5! a 
~ ;' 

Skolöver- Drift 1525 1982 3 523 Utnyttjar flera Statistikproduktion IJtl 
styrelsen Utveckling statliga data- Planering och atlmini- Dl 

()fördelat centraler samt stration av skol-
CM 

Totalt 1525 1982 3523 privat service- väsendet 
~ byrå ~ 

Universitets-
3 

Drift 2300 2 535 2800 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i av- ~ = och högskole- Utveckling 3 339 1 3 652 1 3 702 1 snitt 2.2 "' ämbetet Oförtlelat 675 680 700 Dl 
3 

Totalt 6314 6867 7 202 52 3272 
3 

11 146' 12163' 
Dl 

Kungliga Drift 10467 Utnyttjar DAFA Bibliotcksvcrksamhet ::;o 
biblioteket Utveckling !:ila 

Oförtlclat IJtl 
Q 

Totalt 10467 11146 12163 20544 ., 
Medicinska Drift 144 145 180 Utnyttjar DAFA Ärendehantering 
forsknings- Utveckling 25 40 58 
rådet ()fördelat 

Totalt 169 185 238 

00 . ...., 



Utbildningsdepartementet forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.J 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 
samhet 

---
Naturveten- Drift 100 125 
skapliga forsk- Utveckling 126 95 
ningsrådet Oförde\at 

Totalt 226 220 

Centrala Drift 11254 11 129 
studiestöds- Utveckling 2696 I 285 
nämnden Ofördelat 

Totalt 13950 12414 

1982/83 

139 
I06 

245 

Il 190 
1417 

12607 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1981/82-1982183 
(1 000-tal kr. J 

Utnyttjar DAFA 

Utnyttjar DAFA 

813 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Ärendehantering 

Se beskrivning i av
snitt 2.2 

Ett antal museer <Etnografiska, Nordiska m. fl.J utnyttjar ADB för administrativa ändamål. Dessutom använder universitet och högskolor ADB för 
forsknings- och utbildningsändamål m. m. Se även avsnitt 1.3 beträffande universitetsdatacentralerna. 
1 Inkluderar även lokalt system för studiedokumentation. . 
2 Avser utrustning vid universitetens datacentraler samt lokala datorer fiir forskning~- ,1ch utbildningsändamål. 
3 Beloppen beräknade brutto. fr. o. m. 1981/82 är systemet delvis avgiftsfinansierat. 
4 Beloppet avser terminalutrustning till forskningsbiblioteken. 

c: 
§: 
c: 
::l ::;· 

<J'O 

"' Cl.. 

" "O 
::.; 
;i 

" 3 
" a 
!! 
O' 
;i 

"' 

"'C 
Cl 
1' 
..... 
l.C 
QO ---QO 
~ ..... 
= = 
e: 
Di 

IJQ 
Dl 
t..I 

~ 
IT> a 
IT> = "' Dl a a 
Dl 

:::;> 
D;o 

IJQ 
0 ., 

00 
+>-



X. Jordbr11ksdeparte111e111e1 ?< "'= ., 
Q e 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga ., ::s 
belopp för användningsomdden Q. 

<:1" -Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning ., loC = 00 
sam het 1981 /82- 1982/83 7'" -"' Q. --(I 000-tal kr. I .. 00 

"C N 

"" Lantbruks- Drifl 824 996 1080 l1111y11jar Veleriniirmedicin.~k 
., -;:; = styrelsen Utveckling privat ser- journalföring 3 = 

Ofördelat vicebyrå Skogsvärdering .. 
= 

Totalt 824 996 l 080 338 1 [ 5:! 
Statens jord- Drift 1278 1449 1451 Utnyttjar DAF A Ekonomiadmini-

Di" 
(JQ 

bruks nämnd Utveckling och privat ser- stration lll 

Ofördelat 103 30 15 vicebyr[1 Statistikproduktion ~ 

Totalt 1381 1479 1466 Viss egen ut- Planering och 
~ rustning prognostisering ~ 

3 
Skogssty- Drift 4240 4660 4264 Viss egen ut- Löne- och ekono- ~ = relscn Utveckling 485 440 530 rustning i övrigt miadministration "' lll Ofördelat privata service- Statistikproduktion 3 Totalt 47252 51002 47942 I 0503 byraer Skogsbruksplanering 3 

Övervakning av ut-
lll 

Fiskeristyre!- Drift 1715 1800 2036 Egen utrust- :::;> 
sen Utveckling ning ländskt fiske ll)o 

()fördelat Utnyttjar Göteborgs Statistikproduktion (JQ 
e 

Totalt 1715 1800 2136 2434 datacentral Licens- och bidrags- ., 
administration 

Statens livs- Drift I 237 1374 1309 Utnyttjar Upp- Registrering och 
medels verk Utveckling 230 210 150 sala datamaskin- analys av tillsat-

Ofördelat central ser och före-
Totalt 1467 1584 1459 1850~ Viss egen utrust- komster av olika 

ning ämnen i livsmedel 
00 

Administration 'Ji 

Statens vete- Drift 490 574 643 Egen ut- Veterinärmedi-
rinärmedi- Utveckling rustning cinsk journal-
cinska an- ()fördelat föring 
stal! Totalt 490 574 643 199 



J11rdhruksdcparte111c11tet Ji1rts. 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1980181 1981/82 
sam het 

Sveriges lant- Drift 
bruksuniver- Utveckling 
sitet ()fördelat 12 582 13 169 

Totalt 12582 13169 

Statens natur- Drift 4144 5 071 
vårdsverk Utveckling 1902 1891 

()fördelat 
Totalt 6046 6962 

Statens strål- Drift 353 
skyddsinsti- Utveckling 432 
tut ()fördelat 

Totalt 432H 353H 

Anskaffnings-
belopp för 

1982/83 utrustning 
1981/82-1982/83 
<I 000-tal kr. J 

13 758 
13758 408h 

6479 
2 378 

8857 8257 

375 

3758 360" 

Driftform 

Statlig 
servicehyrt! 

Utnyttjar stat-
liga da1<1centra-
ler samt privat 
scrvicebyr:i 
Viss egen ut-
rustning 

Egen ut-
rustning 

Huvudsak'iga 
användnin~ som råden 

Teknisk- veten
skaplig bearbet
ning 

Kontroll av ke
miska produkter 
(produktregistret J 
Tillsynsverksam
het enligt miljö
skyddslagen 

Administration 
av pcrsondosmätning 
Statistikpn1duktion 

Regeringen har uppdragit åt statskonton:t att i samråd med lantbrubstyrclscn. skogsstyrelsen och s1<1tens jordbruksnlimnd utarbeta ADB-planer för 
dessa myndigheter och därvid utreda mö.iligheterna till samordning av ADB-verksamheten. Projektet iir planerat art vara avslutat under våren 1982. 
1 Terminal och dataregistrcringsutrustning. 
~ Kostnaderna täcks delvis av avgifter från skogsägarna !drygt I milj. kribudgetärl. 
' Anskaffning av minidator och terminaler. 
4 Terminaler och komplettering av dator. 
~ Avser betalning för tidigare installerad minidator. 
h Kompletteringsutrustning. 
7 Terminalutrustning. 
H Verksamheten finansieras genom avgifter från i huvudsak sjukhu-.. tandllikare samt industrin. 
" Minidator. 
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XI. Handelsdl'f'ar/emcntet ~ ""= ., 
0 

Myndighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga ::c 'C 

"' 
. 

belopp för användningsområden = .... 
Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning Q, -e 

~ QIC 
sam het 1981 /82- 1982/83 Q, .... ... --( I 000-tal kr. l '1:1 QIC 

"' N 

~ 
.. 

Kommers- Drift 1269 1261 1776 Utnytjar Statistikproduktion .... 
kollegium Utveckling 37 privat service- 3 = ... = Ofördelat byrå ::i 

Totalt 1306 1261 1776 I 000 1 i 5! 
Statens Drift 1494 1366 2012 Utnyttjar Stock- Hutiksregister 

;-
~ 

pris- och Utveckling holms datorcentral Branschunder- = 
kartellnämnd Ofördelat (QZl och privat sökningar !...i 

Totalt 1494 1366 2012 servicebyra 
C'l 

Drift 1290 Utnyttjar DAFA I)iarieföring 
I'!> 

Konsument- 959 1419 3 
verket Utveckling och privat ser- Arendehantering I'!> = Ofördelat vicebyrå Statistikproduktion "' = Totalt 959 1290 1419 Prenumerationsregister 3 
Patent- och Drift 1915 2 280 3 632 Egen utrust- Ärendehantering 3 

= registrerings- Utveckling 2 207 4260 4500 ning Bolagskontroll :;o 
verket Ofördelat Utnyttjar Varumärkesbyråns =o 

Totalt 4122 6540 8132 77752 privata service- verksamhet ~ 
0 

byråer ., 
Överstyrelsen Drift l 255 I 280 1341 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i avsnitt 
för ekonomiskt Utveckling 365 214 409J och Stockholms , , 
försvar Ofördelat datorcentral 

Totalt 1620 1494 1750 !QZJ 
Viss egen 
utrustning 

00 

Generaltull- Drift 8439 7439 7962 Viss egen ut-
-.J 

Ekonomiadministration 
styrelsen Utv.:ckling 451 1161 611 rustning Statistikproduktion 

Ofördelat Utnyttjar DAFA Varuregistrering 
Totalt 8890 8590 8573 5 8574 och SCH 

1 Kommerskollegiets ADB-behov utreds f. n. i samarbete med statskontoret. Ut1edningen beräknas vara slutförd under hösten 1981. 
2 6900000 avser utrustning för holagsbydn i Sundsvall. 
J 100000 avser medel över investcringsramen. 
4 3 000000 avser fortsatt anskaffning av utrustning till ett riksomfattande system med lokal dataregistrering av tulldeklarationer. 



XII. Arhetsm11rk1111dsdep11rteme111et ~ "Cl - ., 
Q 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga > := 
belopp för användningsområden 

., -r::r 
Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982/83 utrustning .. \C 

!;;" QC 

sam het I 98li82- 1982/83 3 ---( I 000-tal kr. l ro QC ., 
:0:- ~ = Arbets- Drift 19612 1 20 232 1 20656 1 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i av- ro -=- = marknads- Utveckling 39534 45 391 61795 och privata snitt 2.2 vad avser "' = =-

styrelsen Ofördelat servicebyråer ADB i den platsför- .. 
"C 

Totalt 59146 65623 82451 7673' Viss egen ut- mediande verksamheten. ro 5! ;. 
rustning Statistikproduktion 3 ;-

Ekonomiadministration .. IJCl 

= Il' 
Personaladministration :i (,.; 

Arbetar- Drift 5 ()()() 4950 5000 Utnyttjar DAF A Se beskrivning i av- ~ 
skyddsstyrel- Utveckling 1850 2200 2600 Viss egen ut- snitt 2.2 vad avser ~ 

sen Ofördelat rustning informationssystemet 51 
Totalt 6850 7150 7600 om arbetsskador. 

~ = lnformationssystem om "' Il' 
dels yrkeshygieniska 51 
mätningar dels skadliga 51 
exponeringar. Regi- Il' 

strering av arbetsställen. :::;> 
jl,;o 

IJCl 
Statens in- Drift 2475 2405 2 815 Utnyttjar DAFA Hantering av utlännings- Q 

vandrarverk Utveckling 1964 2 125 3 425 ärenden 
., 

Ofördelat 
Totalt 4439 4530 6240 220 

1 De i anslags framställningen inkluderade kostnaderna för tryckning och distribution av platslistor är i denna redovisning avräknade. 
'AMS och statskontoret bedriver inom AF/ADB-projektet försöksverksamhet med terminalutrustning för sökning/matchning av lediga platser. Vidare 
bedriver projektet försiiksvcrksamhet med s. k. modellkontor i Södcrmanlands län. F. n. pågår en utbyggnad med 52 terminaler varav 42 för sökning/ 
matchning och 10 för kulturarbetsförmedling. Under första halvåret 1982 planeras en utbyggnad med 21 terminaler för sjömansförmedlingcn. oc oc 



XIII. Boitadsdepartementct 

Myndighet ADB-kostnader I 1 000-tal kr. I Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för anviindningsområdcn 

Typ av verk- 1980/81 1981/!Q 1982/83 utrustning 
sam hel 1981 /82 - I Y82/8J 

(I 000-lal kr.) 

Bostads- Drift 2800 2 925 1555 Utnyttjar DAFA Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 1275 144.'i 2050 

Ofördelat 
Totalt 4075 4370 3605 

Statens råd Drift 258 286 315 Utnyttjar pri- Projektrcdovisning 
för byggnads- Utveckling val service-
forskning Ofördelat byrå 

Totalt 258 286 315 

Statens insti- Drift 598 779 811 Egen utrustning Bostads- och boende-
· lut för bygg- Utveckling 55 64 68 statistik 

nadsforskning Ofördelat Teknisk ADB avseende 
Totalt 653 843 879 204 klimat och energi-

förbrukning. 
Beräkningsmodcller 

Statens lant- Drift 4152 4815 5 714 Egen utrustning Tekniska beräkningar 
miiterivcrk Utveckling 3 974 4022 4011 Utnyttjar DAF J\ Ekonomiadministration 

Ofördclat och Stockholms 
Totalt 8126 8837 9725 4520 1 datorcentral 

<QZI 

Dessutom använder statens planverk ADB för iirendehantering. 
1 Beloppet avser främst komplettering av befintligt datorsystem samt anskaffning av sml'tdatorer m. m. till lokala enheter. 
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XIV. lndustridepartemenlel ;..,, .,, 
:; ., 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) = Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga '? 
belopp för användningsområden ;' 

Typ av verk- 1980/81 1981/82 1982183 utrustning 
Cl. -c 'C 

sam het 1981182- 1982/83 ~ oc 
:::!. -(I 000-tal kr.) --Cl. oc ,. 

"C N 

Statens in- Drift 631 777 426 1 Utnyl!jar Stock- Ekonomi- och personal-
.., ., -dustriverk Utveckling holms datorcen- administration ;- = 3 = Ofördelat tral (QZ) m.11. Industristatistik ,. 

Totalt 631 777 426 307 Prognos verksamhet :a 
e:! ~ 

Sveriges geo- Drift 3 815 4050 4530 Egen utrust- Hantering av geologiska 
;-

IJQ 

logiska under- Utveckling 3010 3 400 402h ning miitdata =-
sökning Ofördelat 200 200 226 Utnyttjar univer- Dokumenthantcring (...i 

Totalt 7025 7650 8782 1209 sitctctsdata-
centraler i C':l 

It> 
Uppsala och = Stockholm It> = "' Övervakning av kärn-Statens kärn- Drift 178 206 3n Egen utrustning = 

kraftsinspek- Utveckling 100 energimaterial = 
tion Ofördelat Statistikproduktion = =-Totalt 178 306 322 310 ::;-

C.o 
Stvrelscn för Drift 1215 I 195 I 225 l'tnyl!jar privat Ekonomiadministration IJQ 

teknisk ut- Utveckling 270 135 100 scvicebyrft Dokument hantering = ., 
veckling Ofördelat 

Totalt 1485 1330 1325 

Statens Drift 301 448 481 Utnyl!jar privat Ekonlimiallministration 
provnings- Utveckling 46 20 20 scrvicebynl och I nventarierc:dovisning 
anstalt Ofördelat DAFA Tillsvn av ädelmetall-

Totalt 3471 4681 501 2 942 handel 
-c 

Marintekniska-' Drift 1 845 1890 2 060 Egen utrustning !kräknings mode I ler 
0 

institutet Utveckling 1470 1640 I 690 Utnyttjar Göte- Simulering av fartygs-
Ofördclat borgs datacentral rnaniivrering m. m. 
Totalt 3315 3530 3 750 55 Ekonomi- och lönc-

administration 

1 Den lägre kostnaden beror p~t all energibyrtrn bryts ut ur industriverket och bildar ny!! verk 82-07-01. 
2 Kostnaderna avser endast anstaltens administrativa ADB-verksamhet. 
' F. d. skeppsprovningsanstalten. 



X\!. Komm1111departementet 

Myndighet 

Länsstyrel
serna 
(varav 21 med 
egen anlägg
ning) 

ADB-kostnader I I 000-lal kr.) 

Typ av verk- 1980/81 
samhet 

1981/82 

Drift 
Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 

77000 1 

1982/83 

Anskaffning.~- Driftff.lrm 
belopp för 
utrustning 
I 9K I /82- 1982/83 
t I 000-tal kr.) 

9002 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Se beskrivning i 
avsnitt 2.2 
Personal- och ekonomi
administration vid 
vissa länsstyrelser 

1 Beloppet. som avser personalkostnaden vid länsstyrelsernas dataenheter. har b.:räknats pä följande sätt: Antalet tjänster( 1981-07-01 enligt anslagsfram
ställningarna) x mcdellön för anställda vid länsstyrelsens dataenhet i Stockholm. därefter avrundning till jiimna milj. kr. 

Länsstyrelsernas utrustningskostnader omfattas av redovisade belopp för riksskatteverket (huvudtitel Yllll. 
2 Gäller utrustning för handelsregistrct vid länsstyrelsen i Stockholms län. i övrigt se riksskatteverket. 
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Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 

2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsförvaltningen 

Nedan beskrivs några större användningsområden för ADB inom stats

förvaltningen. 

ADB-tillämpningarna (systemen) beskrivs kortfattat med avseende på 

bakgrund, syfte, användningsområden, omfattning. systemstruktur och 

planerad utveckling. Dessutom redovisas i vissa fall kostnader hämtade ur 

an slagsframställningarna för budgetåret 1982/83. 

Riittsl'iisendets informationssystem ( R/J 

Syftet med rättsväsendets informationssystem (Rl) är friimst att förenkla 
och förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna inom rättsväsen
det samt mellan dessa myndigheter och andra myndigheter med vilka de 
har ett frekvent utbyte av information. I samband därmed söker man också 
på olika sätt rationalisera kontorsarbetet inom myndigheterna. Ett annat 
huvudsyfte är att skapa underlag för planeringen inom rättsväsendet. Rl
systcmet har utvecklats och utvecklas etappvis och består av en rad 
delsystem och rutiner. Olika myndigheter ansvarar för driften av olika 
delsystem. Ett särskilt organ - samarbetsorganet för ADB inom rättsvii
sendet. SARI - svarar för samordningen. Datordriften är förlagd till flera 
datacentraler, framför allt till RPS och DAF A. 

Systemen i RI kan hänföras till följande tre större problemområden: 
- System för brottsmålsförfarandet i vid mening hos polis. åklagare och 

de allmänna domstolarna samt för förfarandet inom kriminalvården 
(BROTTSRI). 

- System för diarieföring. beslutsregistrering, textbehandling och infor
mationssökning i departement och vissa myndigheter och därmed sam
manhängande frågor ILAGRl/RÄTTSDAT AJ. 
- System för planering och uppföljning inom rättsväsendet IPLANRIJ. 

Inom BROTTSRI finns en rad rutiner i drift. Rikspolisstyrelsen ansvarar 
för den automatiska databehandlingen av llertalet rutiner. Vid styrelsen 
databehandlas dom och slutligt beslut i brottmål. strafföreläggande och 
ordningsbot. brottsanmälan. uppgift som i särskild ordning lämnas an
gående person som är misstänkt för brott (personblad) samt annan hand
ling med uppgifter för det allmänna kriminalregistret eller centrala polisre
gistret. Vid databehandlingen framställs meddelanden till olika myndighe
ter. Samtidigt registreras automatiskt data som skall ingå i det allmänna 
kriminalregistret. de centrala polisregistren och körkortsregistrets bclast
ningsdel. 

Även delsystem för kriminalvården är i drift. De ingår i BROTTSRI. 
DAF A svarar för datordriften i denna del. 

Det huvudsakliga syftet med LAGRI är att förenkla och förbättra vissa 
kontorsrutiner i departement och domstolar och att i samband därmed 
skapa bättre rutiner för information om besluten i lagstiftningsförfarandet 
och om rättspraxis till såväl departement, domstolar och andra myndighe
ter som enskilda. De första ADB-systemen med detta syfte infördes 1972 i 
justitiedepartementet, regeringsrätten och kammarrätterna. Dessa finns nu 
inom många myndigheter. bl. a. domstols verket och generaltullstyrelsen: 
DAF A svarar för den tekniska driften. 

Genom förordningen ( 1980: 628) om rättsdatasystemet har allmänheten 
fått tillgång via terminal till alla de dataregister i LAGRI som inte enbart 
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innehåller anteckningar för diarieföring. Dessa dataregister innehåller upp
gifter om överenskommelser med främmande makter. kommitteväscndet. 
författningar i Svensk fö1fattningssamling (SFSJ och vissa myndigheters 
författningssamlingar samt viktiga avgöranden i högsta domstolen och 
hovrätterna, regeringsrätten och kammarrätterna. arbetsdomstolen och 
bostadsdomstolen. Dataregistren har förts samman under beteckningen 
RÄTTSDATA. 

Till enbart LAGRI är ett hundratal terminaler anslutna. till RÄTTS
DATA omkring 150 terminaler. varav en del via uppringbara teleförbin
delser. 

Po/i.1Tiisendct.1· system 

Som tidigare nämnts svarar rikspolisstyrelsen !RPSJ för driften av en 
stor del av BROTTSRI. 

Utöver Rl-rutinerna har RPS ett stort antal rutiner avseende bl. a. 
- efterlysta personer samt personer som inte får vistas i landet 
- signalement och särskilda kännetecken 
- fingeravtryck 
- spaningsverksamhet 
- eftersökta fordon 
- stulet och förkommet gods 
- passregistrering 
- personaladministration. 

RPS svarar för den tekniska driften av ADB-rutinerna inom polisväsen
det liksom för systemutveckling och dataregistrering m. m. RPS är också 
registeransvarig för polisväsendets ADB-rutiner. De datorstödda rutinerna 
täcker såväl det ekonomiskt-administrativa området som den egentliga 
polisverksamhcten. 

Till det centrala datorsystemet finns för närvarande 435 textskärmster
minaler. 271 skrivare och ca 400 telexapparater anslutna. Dessa är placera
de dels centralt vid RPS dels ute i polisdistrikten. Från terminalerna kan 
förfrågningar och uppdatering av ett flertal centrala register göras. Termi
nalerna är även anslutna till de centrala bil- och körkortsrcgistren. Vid 
sidan av denna terminalverksamhet utförs ocksa en omfattande satsvis 
ADB-produktion på det centrala datorsystemet. 

En utredning i syfte att byta ut rikspolisstyrelsens anläggning som har 
visats sig vara för liten genomförs f. n. av RPS och statskontoret gemen
samt. 1981 års polisberedning gör vidare en utredning av polisväsendets 
framtida ADB-struktur. I denna utredning deltar bl. a. statskontorel. 

Fastighetsdatasystemet 

Riksdagen beslöt 1968. att ett cenirall ADB-baserat fastighetsregistcr 
som ersätter tidigare jord- och stadsregister och som är enhetligt för land 
och stad skulle byggas upp. Vidare beslöt riksdagen 1970 att ett centralt 
inskrivningsregister som ersätter tidigare fastighets- och tomträttsböcker 
skulle införas med användande av ADB. De båda registren är tekniskt 
samordnade. 

I fastighetsdatasystemet ingår uppgifter om fastigheter och samfällig
heter. Totalt beräknades antalet levande och avregistrerade fastigheter i 
november 1981 uppgå till c:a 0.5 milj. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CfD) inrättades 1968 och har till 
uppgift att genomföra fastighetsdatareformen i den m[m detta inte ankom
mer pl'1 annan myndighet. 
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1973 beslöt riksdagen att ett första driftsystem omfattande fastighetsre
gister och inskrivningsregister skulle införas för begränsade delar av landet 
(prop. 1973: I. CU 1973: 8. rskr 1973: 9). Driftsystemet är nu i drift med 
rättsverkan i Uppsala och Gävleborgs län samt i delar av Stockholms län. 
Förberedelser pågår i Malmöhus län. 

För driften anlitas DAF A i Gävle. Berörda myndigheter i inskrivnings
väsendet. fastighetsregister- och fastighetsbildningsmyndigheter. vissa 
kommuner och banker är anslutna till systemet via ca 200 terminaler. 

1979 tillkallaues sakkunniga (utredningen om den fortsatta fastighetsda
taverksamhctcn. FADIR - Dir. 1979: 85) för att utreda frågan om ett 
riksomfattande system för fastighetsregistrering. FADIR har lagt fram ett 
förslag under 1981 (Ds Ju 1981: 1 l. Förslaget har remissbehandlats. 

Kostnaden för ADB-driften var hudgctärct 1980181 24.2 milj. kr. och 
beräknas för budgetåret 1981 /82 till 26. I milj. kr. För budgetåret 1982/83 
begärs 31.3 milj. kr. 

ADB-system inom fi:ir.1Taret 

Inom försvaret används ADB på många sätt. En mycket stor del utgörs 
av administrativ databehandling. Många ADB-system är avsedda för en
skilda myndigheters verksamhetsområden. 

De större ADB-systemen i försvaret är följande: 
- System för operativ och taktisk ledning i krig samt förkrigsplanläggning 

i fred. (Provsystem under utveckling. l 
- System med data om krigs- och fredsorganisationen. Systemen är av

sedda att betjäna förbandsproduktionen inom respektive försvarsgren 
och redovisar organisationens uppbyggnad samt dess personella och 
materiella innehåll. 

- Personaladministrativt system för anställd personal inom främst för
svarsgrenarna (PAFl. Systemet innehåller data om personal, organisa
tion och hefattningar. tjänster och löner. utbildning samt historik. Som 
komplement till PAF har pä vissa myndigheter utvecklats lokala PA
system. 

- Värnpliktsverkets system för inskrivning. planering och redovisning av 
värnpliktig personal. Systemet är under omarbetning. 

- System för förnödenhetsförsörjning och materielunderhåll. Ett flertal 
sådana ADB-system finns i drift. f. n. pågår arbete inom försvarets 
materielverk med att driftsätta ett för försvarsmakten gemensamt 
redovisningssystem för förnödenheter ffORl. som bygger på använd
ning av lokala datorer. Detta system avser ersätta de försvarsgrensvisa 
förnödenhetsredovisningssystemen. En vidareutveckling av befintligt 
reservdelsredovisningssystem har påbörjats. Försök pågår med dator
stöd för planering av materielunderhåll på flera lokala myndigheter. För 
flygburen materiel finns ett avancerat system för redovisning och upp
följning av driftdata. 

- System för ekonomisk redovisning. bl. a. kassaredovisning. kostnadsre
dovisning. "koncernredovisning". tidredovisning, revision och ekono
misk statistik. Systemet är en försvarsspecifik variant av system S. Viss 
modernisering pågår. 

- System för att underlätta budgetarbetet avseende preliminär och slutlig 
budget i första hand på lokal nivå (DAPU. Datorstöd i Planering budge
tering och Uppföljning). Systemet är infört inom armen. marinen och 
flygvapnet samt vid vissa centrala myndigheter. 

- System för produktionsplanering av försvarets materielverks produk-
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tion under perspektiv- och programplaneperioden, budgetering av verk
samheten för genomförandeåret samt registrering och redovisning av 
genomförd verksamhet Cutfallsregistreringl. 

- System för verkstadsdrift som bl. a. består av tidredovisning, löneuträk
ning, redovisning/fakturering, produktions- och likviditetsuppföljning 
samt budget. 

- System för materiel- och personalredovisning, krigsorganisation samt 
för övningsverksamheten inom civilförsvaret. 
I tekniskt hänseende är flertalet ADB-system s. k. satsvisa system av 

konventionell typ. Inom de större systemen förekommer oftast någon form 
av terminalanvändning. Driftmässigt är databehandlingen i huvudsak för
lagd till försvarets datacentral <FDCJ. som består av fem geografiskt 
spridda driftenheter. Huvuddelen av den nyutveckling som sker inriktas 
dock mot drift på lokala datorer. 

Till grund för den långsiktiga inriktningen av verksamheten på ADB
området inom försvaret ligger ett rcgcringsbeslut 1975. FRI har på uppdrag 
av regeringen sett över den gällande långsiktiga inriktningen. Uppdraget 
redovisades till regeringen i december 1980 genom en rapport benämnd 
STRUKTUR 90. 

ADB-system inom drn allmänna fiirsäkringen 

Statskontoret och riksförsäkringsverket {RFV) fick 1967 i uppdrag att i 
samråd med de allmänna försäkringskassorna utreda möjligheterna att 
genom användning av ADB och på annat sätt rationalisera administratio
nen inom den allmänna försäkringen (det s. k. RAFA-projektet). Utred
ningen gällde inledningsvis sjukförsäkring och pension men vidgades i 
tilläggsdirektiv ( 1968) till att även gälla de allmänna barnbidragen. Prelimi
närt systemförslag avlämnades till regeringen 1970. Ett etappvis! införande 
av systemen påbörjades 1973. Driften förlades till en datoranläggning i 
Sundsvall. Efterhand har systemen utvidgats till att omfatta allt fler ären
deslag. Systemen inom den allmänna försäkringen omfattar i första hand 
rutiner för administration av pensioner. allmänna barnbidrag och bidrags
förskott samt sjukförsäkringen. I sjukförsäkringssystemet ingår förutom 
sjuk- och föräldraförsäkringen även delsystem för bl a studiestöd för vux
enutbildningen och uthildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildningen. 
värnpliktspenning m. m. 

Systemen syftar i första hand till att underlätta arbetet inom de allmänna 
försäkringskassorna samt att genom snabbare och bättre tillgång till stati
stik förbättra förutsättningarna för planering och personaldimensionering 
vid kassorna. 

ADB-systemen ombcsör:jer registerföringen. Systemet·för den allmänna 
pensioneringen omfattar 1,8 milj. pensionärer, medan systemet för barnbi
drag och bidragsförskott omfattar 1,8 milj. bidragsmottagare. Sjukförsäk
ringssystemet omfattar 6.8 milj. försäkrade. 

Via de olika systemen inom den allmänna försäkringen utbetalades 1980 
medel motsvarande ca 20% av bruttonationalprodukten <BNPl. 

Vissa registerdata utnyttjas gemensamt i de tre systemen: bidrag, pen
sion och sjukförsäkring. Det är emellertid i princip fråga om tre fristående 
system med skilda register. Systemen utnyttjar riksförsäkringsvcrkets da
toranliiggning och driftorganisation i Sundsvall (tekniska byrån). Dessut
om kan terminalutrustningen på försiikringskassornas central- och lokal
kontor ute i landet användas för samtliga system. Till systemet är f. n. 
omkring I 200 textskärmsterminaler anslutna. 
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Den ständigt ökande volymen bearbetningar föranledde regeringen att 
tillsätta en utredning (ALLF A-kommitten. S 1977: 10) för att studera förut
siittningarna för en förändrad datordriftorganisation. bl. a. utnyttjande av 
regionalt planerade datorer vid sidan av datoranläggningen i Sundsvall. 

ALLF A-utredningen överlämnade i mars 1981 sitt betänkande. Social
försiikringens datorer (SOU 1981: 24) till regeringen. ALLFA-utredningen 
föreslår en framtida datordriftstruktur med fördelning av sjukförsäkrings
systemet till landets 26 allmänna försäkringskassor (centralkontor) och ett 
bibehållande av bidrags- och pensionssystem i Sundsvall. Utredningen 
föreslår också ändrade former för huvudmannaskap och ändrade former 
för systemutvecklingsverksamheten. 

Riksdagsbeslut om framtida datordrift struktur m. m. kan tas tidigast i 
början av 1982. En förändrad datordriftstruktur enligt ALLFA-utredning
ens förslag kan därvid vara genomförd tidigast omkring 1990. 

Bil- och körkortsre>:istren 

Riksdagen beslöt 1969, i samband med iindrade riktlinjer för fordonsre
gistreringen. att inriitta ett ADB-baserat riksomfattande fordonsregister. 
Två år senare beslöts att införa ett körkortsregister som tekniskt och 
organisatoriskt skulle samordnas med bilregistret. Ett särskilt organ -
hilregisterniimnden - inrättades samma är för planering, utveckling och 
idrifttagning av de nya bil- och körkortsregistren. Omläggningen av regist
ren pilbörjades 1972 och slutfördes under 1973. Under 1973 flyttades även 
den datoranläggning som används för registerföringen från Stockholm till 
Örebro. Bilregisternämnden upphörde 1975. Registeransvaret och driften 
av datoranläggningen överfördes då till trafiksiikerhetsverket (TSVJ. 

Bil- och körkortsregistren syftar till att underlätta handläggningen av 
fordonsregistrering. körkort m. m. samt tillhandahålla information för ut
rednings- och planeringsaktiviteter på en rad områden. bl. a. trafiksäker
hetsområdet. 

Bilregistret används som hjälpmedel för administration av bl. a_. kontroll
besiktning av fordon. fordonsskatt. kilometerskatt, trafikförsäkringskon
troll och kontroll av försäkringsinnehav samt för beredskapsplanläggning. 
Dessa arbetsuppgifter utförs främst på länsstyrelserna. 

Registren är vidare en förutsättning för länsstyrelsernas arbete vid en 
drivmedelsransonering och viktiga hjälpmedel för polisen i trafikövervak
nings- och spaningsarbetet. Polisen kan från terminal via rikspolisstyrel
sens dator hämta upplysningar ur registren. 

Länsstyrelserna svarar för registreringen och TSV för registerhållning
en. I bilregistret fanns i juli 1981 uppgifter om 5 milj. fordon och i körkorts
registret om 4,3 milj. körkortsinnehavare. 

Till systemet är ca 350 textskärmsterminaler anslutna. Av dessa är 310 
placerade hos länsstyrelserna. Resterande terminaler är placerade vid 
bl. a. TSV och olika försäkringsbolag. Direktförbindelse finns till rikspolis
styrelsens system. Utöver nyssnämnda terminaler kan d~irigenom ca 435 
textskärmsterminaler och ca 400 telexutrustningar hos bl. a. polismyndig
heter kommunicera med trafiksäkerhetsverkets datorsystem. Några av de 
större försäkringsbolagen är anslutna via en datorväxel direkt till TSVs 
datoranläggning. Detta resulterar i att ytterligare ca 2 000 terminaler har 
tillgång till vissa registeruppgifter från TSV. Tullen. vissa kommunala 
gatukontor m.11. har via telexförbindelse frågemöjlighet gentemot syste
met. 

TSVs framtida datorbehov har utretts av TSV i samråd med statskon-
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toret. F. n. pågår utbyte till nya datorer och ett utbyte av terminaler 
förbereds. 

Kostnaderna för ADB-driften var budgctårel 1980/8 I 21.6 milj. kr. och 
beräknas för budgetåret 1981/82 till 23.6 milj. kr. För budgetaret 1982/83 
begärs 23.6 milj. kr. 

SJs AD!J-i·erksamhet 

ADB används som hjälpmedel för platsbokning och färdbiljettförsäljning 
(ca 90000 bokningar och försäljningar per dag under vardagar utom lördag 
och 45 000 per dag under lördagar, sön- och helgdagar) koslnads- och 
intäktsredovisning, materielredovisning (ca 110000 artiklar i förråd. 5 000 
lagerförändringar/vardag). avlöningssystem. lokledning, vagndterforsk
ning/transportövervakning (godsvagnar). framställning av tidtabeller. tåg
planer m. m. 

Databehandlingen bedrivs med hjälp av tre stora datorer. Utveckling, 
underhåll och drift av datasystemen är koncentrerade till ADB-sektionen 
inom ekonomiavdelningen. Ute i landet är 600- 700 terminaler anslutna lill 
de centrala datorerna. ADB-sektionen har ca 160 anställda varav omkring 
100 svarar för drift och underhåll och 60 för utveckling av nya ADB
system. Kostnaderna för ADB-sektionen uppgår till ca 40 milj. kr. per år 
varav personalkostnaden utgör ca 20 milj. kr. och kostnaderna för central 
datorutrustning ca 20 milj. kr. 

F. n. moderniseras och vidareutvecklas systemen för platsbokning. färd
biljettförsäljning och materielredovisning. Samtidigt provas ett system för 
kalkylering av hur kostnader och intäkter fördelas per trafikområde. 

L11j(fi1rts1·erket.1· ADB-i·erksamhet 

Luftfartsverket utnyttjar ADB för såväl administrativa som tekniska 
ändamål. Luftfartsverket har investerat ca 2 milj. kr. i datorutrustning för 
registrering och förbearbetning inom den ekonomiska redovisningen. Den 
huvudsakliga databehandlingen inom ekonomi och personaladministratio
nen utförs vid DAFA. 

Vid DAFA finns även ett samnordiskt system för analys av llyghaveri/ 
störningsinformation, som luftfartsverket är huvudman för. Några kund
faktureringsrutiner bearbetas vid privat servicebyra. 

Administrativa enheterna vid de större flygplatserna har kontorsdatorer 
medan centralförvaltningen använder två mindre datamaskiner. Luftfarts
verket, som har en spridd geografisk verksamhet, fäster stor vikt vid 
datakommunikation, och verket har anslutit sig till det allmänna datanätet. 

Luftfartsverkets tekniska datortillämpningar förekommer dels inom 
llygtrafiktjänstens verksamhetsområden dels inom llygplatstjilnsten vid de 
större flygplatserna. 

Inom llygtraliktjänsten används datorer vid de största områdeskontroll
centralerna för bearbetning och presentation av uppgifter från radarsta
tioner inom aktuellt kontrollområde. Samtidigt bearbetas information från 
anslutna terminaler vid flygplatsers kontrolltorn och samverkande llygvä
dcrtjänstcr. I vissa delsystem förekommer mindre datorer för fjärrmanöv
rering av radar- och kommunikalionsstationer, larmindikeringar samt vissa 
väderdatagivare. Datoriseringen påbörjades under 1970-talet och har hit
tills inneburit investeringar om ca 82 milj. kr. 

Inom flygplatstjänsten används data vid Arlanda. Landvetter och Sturup 
flygplatser för visuell presentation av passagerarinformation. bagagesorte
ring samt manövrering och övervakning av el-, YVS- och fältljusanlägg
ningar. Investeringarna har uppgått till ca 17 milj. kr. 

7 Riksdagen /Q8/i82. i sam/. Nr 100. Bilaga J 
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Posti·crkcts ADB-1·crksamhe1 

Inom postvcrket används ADB sedan länge i olika produktionssystt:m. 
Ett stort system är postgirosystemet. Det är uppbyggt kring optiska läsare 
för inbetalningskort samt ett stort datasystem som bokför betalningar och 
skött:r postgirokonton. Omfattande serviceåtaganden gentemot postgirots 
kunder finns också genom en lång rad tilläggstjänstt:r. Postgirot sköter 
också på entreprenad PK-bankens personkontosystcm samt vissa reskont
ra för sparkonton. 

Postkontoren är utrustade med sammanlagt ca 3 600 postkassemaskiner 
anslutna till minidatorer. Dessa står i sin tur i förbindelse med det Cl.!ntrala 
systemet. 

För redovisning och dataregistrering finns separata system vid pllStver
kets åtta redovisningscentraler bestående av en minidator med optisk 
läsare samt textskärmsterminaler. Dessa system står i förbindelse med det 
centrala systemet via telenätet. 

Post verket är en stor organisation med över 2 000 tjänsteställen och mer 
än 60000 anställda. En stor mängd olika system finns utvecklade särskilt 
inom det administrativa området. bl. a. för löner. personalredovisning och 
ekonomisk redovisning. Resultatenheterna Postens adressregister. Post
verkets industrier och Frimärksavdelningen har också egna minidatorba
serade system. Systemutveckling. programmering och datordrift sysselsät
ter omkring 350 personer. 

Post verket håller f. n. på att utveckla vissa nya tjänster baserade på 
telekommunikation och datateknik. 

Totalt beräknas postverkets ADB-kostnader 1981 uppgf1 till ca 158 milj. 
kr. varav ca 12 milj. kr. utgör utvecklingskostnader. 

Tclci·erkets ADB-l'crksamhct 

Tekvcrket använder ADB för flera olika ändamål inom områdena kon
struktion. tillverkning och administration. De viktigaste administrativa 
rutinerna berör arbetsområden såsom 
- beställningsmottagning och ordcrhantering 
- fakturering 
- kataloginformation och nummerupplysning 
- beräkningar. prognoser och statistikbearbetning för telenätet 
- ekonomi och resultatredovisning 
- materielflöde och lagerhantering 
- personaladministrativa rutiner inklusive lönerutiner. 

Databehandlingen bedrivs på tre orter <Stockholm. Göteborg och Kal
mar). Dessutom finns lokala minidatorer. Systemutvecklingen bedrivs hu
vudsakligen i Stockholm. Databehandlingsvolymerna är genomgående 
höga beroende på att det finns över 6 milj. telefonapparater i landet. Som 
exempel kan nämnas att ca 20 milj. telefonräkningar hanteras årligen och 
att nyabonnemang och flyttningsärenden uppgttr till ca 1 milj.lår. 

Kostnaderna för den administrativa ADB-verksamheten beräknas för 
budgetåret 1981/82 till 175 Mkr. Av dessa utgör 64 miljonc_r personalkost
nader för de ca 510 ADB-verksamma. 

I .sammanhanget bör även nämnas att televerket inom ramen för tele
kommunikationerna även svarar för dataöverföring. bl. a. det allmiinna 
datanätet. Verket tillhandahåller även vissa andra tjiinster med anknytning 
till teleöverföring och datateknik. 
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S('Bs statistiska i11fimnatio11ssystem 

Statistiska centralbyrån (SCBl har informationsproduktion som sin cen
trala uppgift. ADB-tekniken är sedan lång tid det dominerande hjälpmedlet 
i verksamheten. SCB har ett stort antal statistikgrcnsanpassade ADB
system. som i varierande grad är integrerade med varandra. Grundupp
gifter hämtas dels från egna insamlingar och dels frän de administrativa 
ADB-systemen. som finns inom resp. verksamhetsomn'1dc. Vissa upp
gifter utnyttjas gemensamt av llera statistikgrenar. Statistikproduktionen 
iir ämnesvis uppbyggd kring ett antal centrala register. Dessa är för indi
vidsidan registret över totalbefolkningen (RTBl. för företagssidan det cen
trala företagsregistret !CFRJ och för den areella sidan lantbruksregistret 
<LBR). De olika statistikgrenarna producerar statistisk information. som 
används som beslutsunderlag i bl. a. den sektoriella och övergripande 
samhällsplaneringen samt är ett underlag för samhällsdebatten i stort. 

Statistiska informationssystem karaktäriseras av att uttagen ur systemen 
alltid är i aggregerad eller sammanställd form. dvs. statistiska tabeller. Ett 
undantag från denna princip är uttag från lantbruksregistret. Detta register 
har nämligen såväl en statistisk som en individadministrativ användning. 
Registret används för beräkning och utbetalning av skördeskadeersättning. 

Det pågår sedan lång tid ett omfattande utvecklingsarbete inom det 
statistiska databehandlingsområdet inom SCB. I detta arbete ligger bl. a. 
strävan mot ökad samordning mellan de olika ADB-systemen m:h en ökad 
användning av standardprogram inom den statistiska datainsamlingen. 
tabellframställningen och presentationen av statistisk information. Ett om
fattande utvecklingsarbete har t. ex. lagts ned på ett system för presenta
tion av statistisk information via terminal (AXIS). SCBs regionalstatistiska 
databas (RSDB/ och tidsseriedatabas <TSDB) utnyttjar båda AXIS-systc
met. RSDB och TSDB är sedan en tid i försöksdrift. Bland användarna 
linns nu några statliga myndigheter. länsstyrelser. kommuner och vissa 
företag. SCB kommer inom kort att mer aktivt marknadsföra TSDB
systemet. 

SCBs datorcentral är förlagd till Örebro. Till de två datorerna är ca 100 
terminaler anslutna. 

Regeringen har givit SCB i uppdrag att före utgången av budgetåret 1983/ 
84 redovisa ett underlag för en prövning av SCBs behov av ADB-kapacitet 
för tiden 1985-1990. 

Statligt person- och adressregister I SPAR) 

Riksdagen beslöt ! 976 att införn ett centralt befolkningsrcgister. SPAR. 
Beslutet hade föregåtts av en !äng rad utredningar under första hälften av 
70-talet. Datainspektionen ( Dll föreslog 1974 att ett centralt uppdaterings
register. CUR. skulle inrätlas. Tanken var all registret i första hand skulle 
användas för uppdatering av andra register varför innehållet var ytterst 
begränsat. Förslaget utmynnade senare i ett utredningsuppdrag fit stats
kontoret. som innebar att statskontoret tillsammans med riksskalteverket 
och DAF A skulle utarbeta ett nytt förslag. 

Enligt riksdagsbeslutet skulle registret starta inom ett år och vara fullt 
utbyggt inom tre år. I beslutet gjordes DAFA totalansvarig för SPAR. dvs. 
även registeransvarig i datalagens mening. 1978 togs SPAR i drift. 

Syftet med registrets tillkomst var att begränsa antalet befolkningsrc
gister inom såviil den statliga som privata sektorn. Antalet personregister 
hade under slutet av 60- och början av 70-talet nämligen ökat kraftigt 
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samtidigt som den allmänna integriktsdehatten hade tagit fart. Det ansägs 
lämpligt all försöka samla de funktioner som SPAR numera har till ell enda 
register. 

Bestiimmelser om SPAR finns numera i 26-28 ~~datalagen ( 1973: 289) 
och i förordningen ( 1981: 4) om det statliga person- och adressregistret. 
Regleringen i datalagen innebär bl. a. all de. som begär att få uppgifter ur 
en myndighets personregister för ett sådant ändamål. som kan tillgodoses 
genom SPAR. skall hänvisas till detta system. 

Uppgifterna i SPAR anviinds för 
- aktualisering. komplettering och kontroll av uppgifter i andra personre

gister. 
- komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt. 
- uttag av urval av personuppgift (urvalsdragning). 

SPAR kan i dag erbjuda sina kunder full service på samtliga dessa 
om räden. 

Registret innehiiller uppgifter om personnummer. namn. adress. civil
stftnd, medborgarskap, barn. taxerad inkomst. fostighetsinnehav m. m. 

Den framtida ut vecklingen beräknas medföra ett ökat utnyttjande av 
SPAR för särskilt vissa tjänster (I. ex. urval av mftlgruppa). Dessutom 
måste registerinnehållet i· viss utsträckning anpassas till marknadens be
hov. 

Utvecklingen av SPAR har under det senaste året alltmer koncentrerats 
till att förbättra möjligheten till åtkomst av SPAR via terminaler. 

F. n. ligger transaktions volymen på ca 5 000 per dag men förväntas öka 
kraftigt de närmaste åren. 

1980 föreslog DALK en begränsad utökning av SPAR med vissa fastig
hets- och inkomstuppgifter. Utökningen fastställdes i nyssnämnda förord
ning t 1981: 4). I samband med utökningen kommer vissa tekniska anpass
ningar att ske i registren för att bättre motsvara de krav som marknaden 
har på SPAR. Med dessa förändringar räknar DAF A framför allt med all 
kunna höja servicenivän f"ör kunderna. 

Sy.l'tem S: Ett generellt AL>B-redo1·i.rni11gssy.1"/e111 ji"ir stat.1fiirl'(t/tni11ge11. 

Riksrevisionsverket (RRV) tick 1967 regeringens uppdrag att genomföra 
en omorganisation av redovisnings- och revisionsverksamhcten inom den 
civila delen av statsförvaltningen. Uppdraget innebar också att utveckla 
och införa ett ADB-baserat redovisningssystem vilket kom att benämnas 
system S. En första version av systemet togs i drift vid ett antal myndighe
ter 1968. Därefter har myndigheterna successivt anslutits till systemet som 
numera - i en eller annan form - omfallar hela statsförvaltningen. 

Syftet med systemet är all effektivisera och förenhetliga den statliga 
redovisningen och att samordna olika delar därav. 

System S består av tre delsystem: Ett är i huvudsak avsett för myndighe
tens redovisning gentemot anslag och av tillgångar och skulder samt för 
utbetalning visa postgirot. Till systemet är knutet vissa hjälprutiner för 
reskontrabokföring. 

Ett annat delsystem iir till för kostnads- och intiiktsbokföring och inne-
fa11ar också rutiner för kostnadsfiirdelning. · 

Dessa två delsystem är primärt avsedda för den enskilda myndigheten. 
Det tredje delsystemet är väsentligen till för att betjäna den centrala 

riksredovisningen vid RRV. 
Delsystemen är nära integrerade med varandra på st1 sätt att en enda 

transaktion ger upphov till registrering i samtliga delsystem. 
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Till delsystemet för riksredovisning är samtliga myndigheter anslutna. 
Försvarsmyndigheterna liksom affärsverken och vissa större myndigheter 
har egna redovisningssystem för internt bruk och utnyttjar följaktligen inte 
"myndighetsdelen" i system S. I system S registrerades under budgetåret 
1980/81 ca 14 milj. transaktioner. 

Den dataregistrering m. m. som sker före den egentliga databehandling
en sker normalt vid ett antal redovisningscentraler (f. n. 27 st. l. Systemet 
iir ett s. k. satsvis och sekvensiellt bearbetande system. All databehandling 
sker centralt vid DAFA. 

F. n. pågår ett arbete som syftar till att i tekniskt avseende föriindra 
systemet så att det bättre motsvarar de krav som användarna ställer på ett 
modernt redovisningssystem. Det är härvid ntirmast fråga om att undanrö
ja vissa tekniska ofullkomligheter i systemet. 

Redovisningscentralernas och RRVs kostnader för databehandling och 
registrcringsutrustning var för budgetåret 1980/81 15.0 milj. kr. och beräk
nas för budgetåret 1981/82 till 17 .0 milj. kr. För budgetåret 1982/83 begärs 
17.5 milj. kr. 

ADB-system .fi"ir.folkbok.fi"iring och beskattnin,:: ( RSIAFBJ 

ADB har använts som hjälpmedel inom folkbokföringen och skattead
ministrationen sedan mitten av 1960-talet. Riksdagen beslöt 1975 att ett 
nytt system. AFB-systemet. skulle utvecklas och införas. Inom ramen för 
detta infördes ett utvidgat ADB-stöd vid taxering i första instans 1979. 
Nya uppbördsrutiner infördes under perioden 1980- 1981. Folkbokförings
systcmet har programmerats om och togs i drift 1980. Fastighetsredovis
ningen läggs över till ett nytt system med början i samband med fastighets
taxeringen 1981. Nya kontrollrutiner har successivt införts fr. o. m. 1979 
inom förctagsbeskattningsområdct. 

ADB-systemet för folkbokföring och beskattning syftar till att genom 
utnyttjande av ADB förenkla och effektivisera administrationen inom des
sa omrt1den. Ett nytt ADB-system var bl. a. förutsättningen för att tjänste
mannagranskning (och därmed förlängd taxeringsperiod) skulle kunna in
föras. Det gamla ADB-systemet behövde vidare bytas ut bl. a. till följd av 
det tekniska underhållet. 

Det nya systemet innehåller följande funktioner: fastighetsredovisning 
inklusive fastighetstaxering. personredovisning. allmänna val. registrering 
av juridiska personer. debitering av preliminär skatt. uppbörd av skatt. 
inkomst- och förmögenhetstaxering, avräkning mellan preliminär och slut
lig skatt. omräkning av slutlig skatt. underlag för kontroll och revision 
samt mervärdeskatt. 

De centrala och regionala skatteregistren omfattar alla skattskyldiga lca 
8 milj.). Därutöver finns register över företag och ett antal korsreferensre
gister. 

Folkbokföringsregistrcn omfattar samtliga folkbokförda fysiska perso
ner (ca 8.3 milj.). 

Fastighetsregistren innehåller uppgifter om samtliga fastigheter (ca 3 
milj.) och deras ägare <ca 3.5 milj.). 

Systemstrukturen för folkbokföring och fastighetsredovisning är regio
nal <bearbetning på 21 länsanliiggningar). För skattesystemet är system
strukturen central/regional med bearbetningar dels på länsdatorerna dels 
på central dator på riksskattcverket (RSV). Tekniskt består systemet bl. a. 
av följande komponenter: 
- en central datoranläggning vid RSV 

8 Riksdagen /9RJ/8:!. I sam/. Nr J(JO. Bi/111:11 3 
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- regionala datoranläggningar vid 21 länsstyrelser samt en testanläggning 
- ca 675 textsh:ärmsterminaler 
- ca 575 arhetsplatser för dataregistrering. 

Den centrala datoranläggningen vid RSV används för det centrala skat
teregistret. I registret finns uppgifter om fysiska personer och organisatio
ner som är aktuella i olika skattefunktioner. Registret skall vara tillgängligt 
via terminal hos skattemyndigheter på olika nivåer. 

Vid de regionala anläggningarna finns ett skatteregister som iir ett sam
lingshegrepp för olika ADB-register vid liinsstyrelserna. Det n:gionala 
skatteregistret har motsvarande registeruppgifter som det centrala med 
undantag för vissa administrativa uppgifter. 

Samtliga länsstyrelser och lokala skattemyndigheter har terminal
utrustning för frågor och viss dataregistrcringsutrustning för registrering 
av deklarationer. kontrolluppgifter m. m. 

Den planerade utvecklingen inhegriper hl. a. ett fortsatt genomförande 
av olika delrutiner samt avveckling av föråldrade länsdatorer. Planer finns 
också på att utveckla ett nytt mcrviirdcskattesystem till mitten av 1980-
talet. Rutiner för val m. m. flyttas till nya datorer under 1982. 

RSVs kostnader totalt för ADB-driften för både det gamla och nya 
systemet inklusive utrustningskostnader för länsstyrelserna var budgetåret 
1980/81 81.9 milj. kr. och hcräknas för budgetåret 1981/82 till 83.0 milj. kr. 
För budgetåret 1982/83 begärs 93 .8 milj. kr. 

Redoi·i.rningss-ystem fiir exek11tion.1Tiisendet ( Rt.XJ 

Genom beslut 1966 uppdrog Kungl Maj:t åt dåvarande exekutionsväsen
dcts organisatinsnämnd !EON) att i samarbete med stats kontoret göra en 
förstudie om möjligheterna att utnyttja ADB for vissa arhetsuppgifter inom 
exekutionsväsendet. Riksskatteverket <RSV) övertog 1973 från EON cxe
kutionsväsendets centrala myndighetsuppgifter. inklusive ADB-verksam
heten. I regleringsbrcv för budgetåret 1975176 förordnade regeringen. att 
RSV i samarbete med statskontoret och RRV skulle hcdriva fortsatt ut
vecklings- och försöks verksamhet med ett riksdatasystem för exckutions
väsendet !REXl. 

Syftet med REX är att förbättra indrivningsrcsultatet genom att förse 
mydigheterna rned siikert och dagsaktuellt indrivningsunderlag. 

REX är infört vid samtliga kronofogdemyndigheter i Södermanlands län 
!ursprungligt fl.irsökslän). Uppsala län. Stockholm Hin. Göteborgs och 
Rohus län same Malmöhus län. Därmed omsluter REX ca 54'1· av de s. k. 
allmänna målen tfriimst skatter och böter). 

Systemet används bl. a. för automatisk uppdebitering och avisering. 
bevakning. kontroll och redovisning. Periodisk framtagning av 
indrivningsunderlag för fältarbete görs av systemet efter fastlagda urvals
reglcr. som gör det lättare för den exekutiva personalen att rikta sin 
verksamhet i första hand mot de mest angelägna gäldenärerna. 

Den ur systemet framtagna statistiken kan bl. a. användas som underlag 
för bedömning av personalbehovet vid respektive kronofogdemyndig
heter. 

REX-rcgistrct innehåller personuppgifter om kronofogdemyndigheter
nas gäldenärer och gäldenärernas skulder - företrädesvis restförda skat
ter. allmänna avgifter och böter. F. n. omfattar registret ca 640000 gälde
närer och ca 2800000 skulder. 

För datordriften av REX används f. n. DAF A. 175 textskärmsterminaler 
och 160 skrivare är anslutna till systemet. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 103 

En särskild utredare fick i juni 1980 regeringens uppdrag att utreda 
frågan om hur ett ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsen
det bör utformas. Utredaren fastslår i sitt betänkande, som avgavs i juli 
1981. att REX fungerar väl på de myndigheter som nu är anslutna till 
systemet och att resterande 59 kronofogdemyndigheter i landet bör anslu
tas till systemet snarast möjligt. 

RSVs kostnader för ADB-driften inklusive utrustningskostnader för 
kronofogdemyndigheterna var budgetåret 1980/81 20,5 milj. kr. och beräk
nas för budgetåret 1981/82 till 21.9 milj. kr. För budgetåret 1982/83 begärs 
25 .2 milj. kr., exklusive kostnader för ett eventuellt fortsatt genomförande 
av REX. 

Statens centrala /öne- och persona/administratil'a system 

Statligt löneuträkningssystem (SLÖR) 

Statens löne- och pensionsverk <SPVJ övertog den I juli 1980 huvudman
naskapet, från statskontoret, för det statliga löneuträkningssystemet 
SLÖR. 

Lönesystemet SLÖR utvecklas och modifieras fortlöpande. De grund
läggande kraven som SLÖR skall uppfylla är: 
- att behandla de statliga löneavtalen lika 
- att ge en god information till de anställda 
- att ha en riktig löneberäkning genom hög automatisering 
- att underlätta myndigheternas personaladministration 
- att tillgodose krav hos enskilda myndigheter 
- att redovisa inkomster och skatter till riksskatteverket 
- att automatiskt överföra uppgifter till ekonomisystem 
- att tillgodose krav på central löncstatistik 
- att ge underlag för matrikelföring och pensionsräkning. 

För närvarande är 290 myndigheter anslutna till SLÖR och antalet 
löneutbetalningar uppgår till 160000 per månad. 

lnom SLÖR:s ram pågår ett särskilt projekt benämnt "'Vidareutveckling 
inom SLÖR och PA'", kallat VISP. som bedrivs i samarbete med driftstiille 
och användarmyndigheter. 

De övergripande målen för projektet är 
- att skapa ett försystem till SLÖR med bl. a. lokala kontroller 
- att slopa preliminärkörningen i SLÖR och därmed minska tidspressen 

för användaren 
- att skapa förutsättningar för att ta fram ändamålsenliga personaladmini

strativa rutiner. 
Under vintern 1981 påbörjas konstruktionen av VISP-systemet och för

sö''.sverksamheten startar under våren 1982. 
SLÖR utnyttjar tre driftställen. nämligen DAF As anläggningar i Stock

holm och Gävle samt Uppsala datacentral< UDAC). DAFA i Stockholm är 
huvuddriftställe där 60 % av antalet löneutbetalningar skrives ut och där 
programunderhåll och testverksamhet sker. 

Kostnader för drift och underhåll av SLÖR-systemet täcks med avgifter 
från de anslutna myndigheterna. Avgifterna skall ge full kostnadstäckning 
dels för SPV:s huvudmannakostnad och dels för maskinella och manuella 
tjänster vid de tre driftställena. Priset per löneberäkning för den obligato
riska delen av SLÖR är för budgetåret 1981/82 11: 35 kr. Budgetåret 1980/ 
81 uppgick kostnaderna för SLÖR totalt till 26 milj. kronor. 
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Personaladministrativt informationssystem för statsförvaltningen (PI) 

Huvudmannaskapet för det personaladministrativa informationssyste
met PI övergick den I juli 1980 till SPY. 

PI-systemet utgör ett hjälpmedel för myndigheterna att sammanfatta 
olika typer av personaladministrativa rapporter. Vissa delar av den infor
mation som myndigheterna rapporterar in för löneuträkning i SLÖR kan 
genom PI utnyttjas för personaladministrativa ändamål. 

PI kan därför ses som ett komplement till SLÖR och har utvecklats med 
utgångspunkt från de förutsättningar som f. n. gäller för SLÖR. 

Den I juli 1981 var 22 myndigheter anslutna, vissa av dessa utgör 
huvudmyndighet för ett flertal mindre myndigheter. 

Att använda PI är frivilligt. Myndigheterna beställer de utdata de önskar 
viss månad. Systemet hämtar information från SLÖR:s register en gång 
per månad efter det att SLÖR:s register är fullt uppdaterade efter måna
dens lönekörning. Under månaden har Pls egna register uppdaterats. Vid 
den automatiska databearbetningen använder PI DAF A:s maskinutrust
ning. 

Kostnaderna för PI-systemet uppgick budgetåret 1980/81 till 1.7 milj. 
kronor. 

System för automatiserad matrikelföring och pensionsuträkning lMP) 

Genom beslut 1975 föreskrev regeringen att statskontoret i samråd med 
SPV och SPN skulle utveckla ett system för automatiserad matrikelföring 
och pensionsuträkning. Statskontoret föreslog 1977 till regeringen att ett 
ADB-system för dessa funktioner borde införas i statsförvaltningen. 

Regeringen beslöt 1979 att systemet skulle genqmföras i huvudsak enligt 
redovisad plan för anslutning av myndigheter till matrikelregistret. 
Systemansvaret överfördes 1980 till SPY. 

Under arbetet med att ta fram överföringsk.rav från övriga lönesystem 
har det framkommit att de överföringskrav som gällde för SLÖR måste 
anpassas till krav som gäller för samtliga lönesystem. 

Problemen kring kravspecifikation och idrifttagande av matrikelregistret 
har medfört att produktionen tills vidare upphört och att ytterligare anslut
ning av myndigheter inte sker. Efter driftstoppet har arbetet koncentrerats 
på att ta fram en ny användarkravspecifikation. 

Utvecklingsarbetet bedrivs nu med sikte på att en första överföring från 
SLÖR äger rum mars 1982, samt att en första registeruppläggning sker 
under sommaren 1982. 

SVP: s kostnader för matrikel projektet beräknas för budgetåret 1981 /82 
till I , 7 milj. kr. För budgetåret 1982/83 begärs 2. I milj. kr. 

System för utbetalning av pensioner till statspensionän:r ( U-systemet) 

Systemet används i SPV:s verksamhet för beräkning. samordning och 
utbetalning av pensionsförmåner. Systemet omfattade 1980 ca 230 000 
pensionstagare. Under detta år uppgick värdet av utbetalningarna av de 
olika pensionsförmånerna <ATP, bostadsstöd, folkpension. statlig kom
pletteringspension m. m.) till ca I 0 miljarder kr. 

Dataproduktionen sker på riksförsäkringsverkets !RFV) dator i Sunds
vall. För inmatning och åtkomst av uppgifter har SPY 25 bildskärmstermi
naler i kommunikation med RFV:s dator. 

Utbetalning sker genom överföring av de uträknade pensionsbcloppen 
till PK-banken, personkonto, i Stockholm. Kostnaden för datorproduk-
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tionen hos RFV är ca 2 .7 milj. kr. per år och för person kontoservicen ca 4 
milj. kr. per år. 

lnformationssystem inom hiJgsko/euthildning m. m. 

Centralt antagningssystem (CA> 

Statskontoret fick hösten 1975 i uppdrag att utveckla ett system för 
anmiilan och antagning till grundläggande högskoleutbildning. Systemet 
utvecklades i samarbete med Statkonsult AB och DAFA samt represen
tanter för de blivande användarna. Systemet överlämnades till universi
tets- och högskoleämbetet (UHÄl under våren 1977. då det togs i drift. 

Syftet med systemet är i första hand att administrera antagningen till 
grundläggande högskoleutbildning och systemet innehåller bl. a. funk(io
ner för 
- kontroll och poängberäkning av anmälningar 
- kvotering och antagning av sökande 
- utskrift av kontrollbesked och antagningsbesked till de sökande 
- utskrift av resultatlistor till de lokala högskoleenheterna. 

1 systemet behandlas ca 70000 anmälningar per år, därav ca 50000 
anmiilningar till höstterminen. Antagningsenheten vid UHÄ har tillgång till 
systemet genom 12 bildskärmsterminaler. UHÄ ansvarar för systemet. 
Driften är förlagd till DAF A. 

Riksdagen beslutade i juni 1981 om ändrade tillträdesregler till grundläg
gande högskoleutbildning. En översyn av systemet pågår däifor. Denna 
översyn skall vara genomförd under våren 1982. 

Studiestödets informationssystem (STIS) 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) startade hösten 1973 ett projekt för 
att utveckla ett ADB-baserat informationssystem för den studiesociala 
administrationen inom CSN och studiemedelsnämnderna. Utvecklingspro
jektct. som har bedrivits i samråd med statskontoret, upphörde 1978 då 
systemet togs i full drift. 

Syftet med studiestödets informationssystem (STJS) är i första hand att 
effektivisera administrationen av studiestödet och ge de studerande bättre 
service bl. a. genom kortare behandlingstider. Behandlingstiden för ansö
kan om studiemedel skall inte behöva överstiga fyra veckor ens under den 
brådaste tiden. Systemet syftar även till att uppnå större säkerhet i verk
samheten genom bättre kontroller m. m. 

STlS-systemet innehåller bl. a. funktioner för 
- registrering via terminal av studiemedclsansökningar. uppskovsansök

ningar m.m. 
- beräkning och kontroll av studiemedelsbelopp m. m. samt utskrift av 

beslutsmeddelanden och studieförsäkran/-intyg 
- bevakning av inbetalningar (avgifter och återkrav) 
- utskrift av in- och utbetalningskort m. m. 

1 systemet administreras både utbetalning (ca 3 500 milj. kr. per år) och 
återbetalning (ca 400 milj. kr. per år) av studiemedel. Antal studiestödta
gare i registret är ca 800000, och omfattar nu såväl svenska som utländska 
studerande. CSN och de sex studiemedels nämnderna har tillgång till syste
met och registren via 90 textskärmsterminaler. CSN ansvarar för syste
met. Datordriften är förlagd till DAFA. 

Ett nytt datasystem för återkrav av studiestöd har utvecklats av CSN i 
samråd med statskontorct och datainspektionen. Systemet togs i drift 
1981-07-01. 
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Regeringen har under 1981 uppdragit åt centrala studiestödsnämnden 
och riksförsäkringsverket att gemensamt utveckla en ADB-rutin för att 
samköra studiestödets informationssystem med riksförsäkringsverkets sy
stem för utbetalning av bidrag. Rutinen förhindrar att olika former av 
studiestöd betalas ut samtidigt. 

Kostnaden för ADB-drift var budgetåret 1980/81 11 .3 milj. kr. och be
räknas för budgetåret 1981/82 till I I.I milj. kr. För budgetilret 1982/83 
begärs 11.2 milj. kr. 

Lok;•I~ system för studiedokumentation och antagning (STUDOK) 

STUDOK började utvecklas på uppdrag av regeringen år 1976 av UHÄ. 
som också svarar för vidareutvecklingen av systemet. Driftstart skedde {1r 

1977 och huvudsyftet är att åstadkomma dokumentation av studieresultat 
för den enskilde studerande. Funktioner för lokal antagning till centrala 
kurser administreras också med hjiilp av STUDOK. Uppgifterna i syste
met utgör även underlag för planering. 

STUDOK används av de sex universiteten samt sju högskolor och 
omfattar flertalet av utbildningslinjerna vid dessa. Av de högskolor. som 
inte använder STUDOK. har i nägot fall egen utveckling av system för 
studiedokumentation skett. 

Varje högskoleenhet ansvarar för informationsinnehållet i respektive 
register. Datordriften är förlagd till motsvarande universitetsdatacentral. 

Kontinuerligt sker en anpassning av STU DOK till högskolornas krav. I 
enlighet med en förordning om studiedokumentation m. m. i grundläggan
de högskoleutbildning (1981:516) pågår sedan i juli 1981 arbete med att 
överföra uppgifter om samtliga utbildningslinjer vid anslutna högskoleen
heter till STUDOK. 

ADB-system 1·id (il·erstyrcfsen fi'ir ekonomiskt Ji'irsrnr 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFl har under !äng tid använt 
sig av ADB i sin verksamhet. Följande system är i drift eller under 
utveckling 
- affärs- och lagerredovisningssystemet. inkl. ett reskontraregister 

'8USAJ 
- statistik- och plancringssystemt:t I P/S-systemetl 
- systemet för oljerapportering 
- beräkningsmodellcr 
- reglerings- och ransoneringssystemet. 

BUSA skall dels ge underlag för affärs- och lagringsverksamheten samt 
för den ekonomiadministrativa vcrksamhett:n dels ge underlag för plane
ringen för uppbyggnad av beredskapslager m. m. Statistik- och planerings
systemet används för planering främst inom överstyrelsen men iiven för 
det ekonomiska försvaret i övrigt. För driften av båda dessa system utnytt
jas DAFA. 

Systemet för oljerapportering syftar bl. a. till att underlätta uppföljning 
av försörjningsläget. Sammanställningar ur systemet utgör dessutom un
derlag för rapporteringen till IEA (Jnternational Energy Agency). 

Beriikningsmodellerna används för att räkna fram underlag för bedöm
ning av beredskapslagringen. För detta ändamål utnyttjas Stockholms 
datorcentral <QZl. 

Utvecklingen av ransonerings- och regleringssystem har påbörjats inom 
kemi- och beklädnadsprogrammet. Regeringen har 1980 givit ÖEF i upp-
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drag att i samråd med statskontoret utreda överstyrelsens behov av infor
mation och lämplig databehandling av denna. Verksamheten i övrigt kom
mer att koncentreras till att upprätthålla driften i enlighet med resurs
tillgång och gjorda prioriteringar. Viss utveckling kommer att ske inom 
BUSA-systemets ram och för P/S-systemet där ett särskilt fastighctsrcgis
ter kommer att upprättas i samarbete med statens vattenfallsverk och 
länsstyrelserna. 

ADB-system inom arbetsmarknad.1Terket 

ADB utnyttjas sedan länge för olika ändamål inom arbetsmarknadsver
ket (AMY). Ett antal administrativa ADB-system används som stöd för 
olika verksamhetsgrenar inom arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) eller som 
underlag för verksamhetsplaneringcn. Andra system utgör hjälpmedel i 
den platsförmedlande verksamheten vid arbetsförmedlingskontoren. Inom 
detta område pågår ett omfattande utvecklingsarbete med olika försöks
verksamhetcr. 

Ansvaret för de ADB-system som utvecklats eller är i drift inom arbets
marknadsverket ligger hos AMS. Ansvaret för drift, underhåll och teknisk 
utveckling regleras i avtal mellan AMS och de servicebyråer som anlitas. 

System för framställning av platslistor 

Sedan några år används ett ADB-system för framtställning av listor över 
alla lediganmälda arbeten. Systemet omfattar funktioner för registrering 
och statistikföring av lediga platser, framställning av platslistor samt in
kodning och uttag av statistik över arbetssökande. 

Platslistorna (en per liin) framställs på fem produktionsortcr dit uppgifter 
om nya platser och andra förändringar dagligen insamlas för fotosiittning, 
tryckning och distribution. 

För den dagliga registreringen används 190 terminaler med lokal lag
ringskapacitet. Underlaget för platslistorna framställs bl. a. vid DAFA. 

System för terminalsökning och automatisk bevakning 

Systemet omfattar följande funktioner: 
- sökning via terminal bland lediga platser 
- bevakning av nytillkommande platser för arbetssökandes räkning 
- uppdatering av registren varje natt med de nytillkommande platserna. 

Systemet har prövats sedan budgetåret 1976177 och utvärderas fortlö
pande. För provdriften har medel beviljats t. '-'· m. budgetåret 1981/82 
motsvarande ca 140 terminalarbetsplatser. Uppgifter överförs varje dygn 
från de fem produktionsortcrna till systemets centrala databas. För iinda
målet utnyttjas en privat servicebyrå !Control Data AB). 

Modellkontor 

Försöksverksamhet med s. k. modellkontor har inletts i en första etapp 
vid förmedlingskontoret i Södcrmanlands län. Nya användningsområden 
är bl. a. uppföljning av lediga platser och arbetssökande. Syftet är bl. a. att 
ge personalen bättre information dels om resultatet av förmedlingens insat
ser för de arbetssökande. dels de lediga platserna. I försökens andra etapp 
är avsikten även att förenkla de manuella rutinerna genom att slopa blan
ketter, statistikkort m. m. Försöksverksamheten med modellkontoren 
skall ge underlag för ställningstagande om hur ADB-tekniken bäst kan 
utnyttjas i platsförmedlingsarbetet. 
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Jnformationssystem om arbetsskador (JSAJ 

Arbetarskyddsstyrelsen har enligt beslut av riksdagen (rskr 1977/78: 147> 
blivit huvudman för ett informationssystem om arbetsskador vilket ersät
ter den tidigare yrkesskadestatistiken. lnformationssystcmet togs i drift 
1979. Syftet med systemet är att ge underlag för arbctarskyddsstyrelsens 
uppföljning av arbetsmiljölagen och för tillsynsmyndigheternas och arbets
marknadsparternas förebyggande arbete. Det skall dessutom vara bak
grundsregister för utrednings- och forskningsarbete samt ge underlag för 
officiell statistik över arbetsskador. Driften av systemet sker dels på egen 
utrustning. dels på servicebyrå och det omfattar inträffade arbetsskador 
under de tre senaste åren. ca 400000. Ett hundratal uppgifter lagras om 
varje skada. Inrapporteringen av arbetsskadeanmälningarna sker från yr
kesinspektionsdistrikten. Inom tre distrikt bedrivs försöksverksamhet med 
terminaler för registrering av uppgifterna. Ytterligare en försöksverksam
het har just påbörjats för att pröva åtkomsten till registerinnehållet direkt 
via terminal. 

Regeringen har 1981-06-11 uppdragit åt styrelsen att i samråd med stats
kontoret genomföra en huvudstudie för en samordnad lösning avseende 
informationssystemet om arbetsskador (ISA) och ett samordnat arbetsstäl
leregister för arbetarskyddsverket ISARAJ. 

ADB-rerk.rnmhet inom statens 1·at1enfa/lsrerk. 

Vattenfall använder ADB för flera olika ändamål. Bland de viktigaste 
användningsområdena är följande: 
- övervakning av elproduktion och nätdrift. lnformationssystemen skall 

utgöra stöd för central och regional driftledning att klara uppställda mål 
för leveranssäkerhet och driftekonomi. Vattenfall har ett informations
system för den övergripande driften av statens elproduktion. Under 
1980-talet kommer successivt informations- och styrningssystem att 
tagas i drift för operativ styrning och övervakning på regional nivå. 

- Säkerhetsmässig övervakning av kärnkraftverk. Myndigheterna kräver 
en fortlöpande. säkerhetsmässig övervakning av kärnkraftverken lik
som en öppen redovisning av densamma och verkets eget krav är att 
driva kärnkraftverken effektivt med beaktande av myndigheternas krav. 
Installation av ett nytt datorsystem för Ringhals pågår för närvarande. 

- Nät- och produktionsberäkningar. 
- Ekonomi- och resultatredovisning. 
- Underhållsverksamheten i kraftverken. 
- Viktigare administrativa rutim:r såsom personaladministration. kraftför-

säljning. lagerredovisning mm. 
Den administrativa delen av databehandlingen bedrivs fn praktiskt taget 

enbart i Stockholm men en viss decentralisering pågår. Produktions- och 
driftledningssystemens databehandling bedrivs i anslutning till den enhet 
systemen stöder. 

Den centrala ADB-enhetens budget är för budgetåret 1981/82 77 milj. kr. 
På grund av den till stora delar decentraliserade verksamheten iir detta 
endast en mindre del av verkets totala insatser inom ADB-området. 
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I följande redovisning av statliga publikationer om ADB ingår vissa 
betänkanden och rapporter från offentliga utredningar samt ett urval rap
porter, återkommande publikationer mm från försvarets rationaliserings
institut (FRI), riksrevisionsverket (RRV) och statskontoret. 

Offentliga utredningar 

SOU 1976: 58 ADB och samordning: samordning av ADB-verksamheten. 
inom den offentliga förvaltningen. Betänkande av datasamordningskom
mitten (DASK). 

SOU 1978: 54 Personregister - Datorer - Integritet. Betänkande av 
datalagstiftningskommitten (DALK). 

SOU 1979: 69 Nya vyer. Datorer och nya massmedier - hot eller löfte'? 
Kartläggningsrapport från informationsteknologiutredningen. 

SOU 1979: 72 Rationalisering och ADB i statsförvaltningen. Betänkande 
av utredningen om central rationalisering och ADB. 

SOU 1979: 93 ADB och samhällets sårbarhet. Betänkande av sårbar
hets kommitten (SÅRK). 

Os B 1980: 19 Anskaffning av ADB-utrustning. Slutbetänkande från 
anskaffningsutredningen. 

SOU 1980: 31 Offentlighetsprincipen och ADB. Betänkande av datalag
stiftningskommitten (DALK). 

Os Ju 1981: 1 Den framtida fastighetsdataverksamheten. Del I och Il. 
FADIR-kommittens slutbetänkande. 

Os Kn 1981: 5-7 Datorstöd för exekutions väsendet. Slutbetänkande 
från REX-utredningen. 

Os Ju 1981: 15-16 Tillstånd och tillsyn enligt datalagen. Betänkande av 
datalagstiftningskommitten (DALK). 

Os A 1981: 15 Kontorsautomation i statsförvaltningen - effekter på 
sysselsättning och arbetsmiljö. Delbetänkande från dataeffektutredningen. 

SOU 1981: 17 Industrins datorisering - effekter på sysselsättning och 
arbetsmiijö. Delbetänkande från dataeffektutredningen. 

SOU 1981: 24 Socialförsäkringens datorer. ALLFA-utredningens slut
betänkande. 

SOU 1981:45 Nya medier - text-TV, teledata. Slutbetänkande från 
informationsteknologiutredningen. 

SOU 1981: 59 Datateknik i industriproduktionen. Betänkande från data
och elektronikkommitten. 

Förs 1·arets rationaliseringsinst it ut 

Systemkatalog 81 - översiktlig information om försvarets datorbasera
de informationssystem. 

Försvarets rationaliseringsplan 1981. 
·•struktur 90". Förslag till långsiktig inriktning av försvarets administra

tiva databehandling (FRI rapport nr 4, 80-8402.) 

Riksre1·isio11s1·erket 

Utredning av vissa frågor rörande planering, styrning och samordning av 
ADB-verksamhet (regeringsuppdrag Dnr 1978: 248) 

10 myndigheters styrning av ADB-verksamhet (Dnr 1976: 375). 
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Statskontoret 

Anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 avseende reservations
anslaget VIII B2 Anskaffning av ADB-utrustning - uppgifter om anskafT
ningsbehov av ADB-utrustning. 

Statliga datorer 1981 - översikt över det statliga utrustningsinnehavet. 
Katalog över statliga ADB-system 1980 - översiktlig information om 

statsförvaltningens ADB-baserade informationssystem (stkt rapport 
1980: 22). 

Statskontorets skrifter förtecknas i en årlig sammanställning (nr I varje 
år i statskontorets rapportserie). · 

Statskontoret oc·h förs1•11rets rationaliseringsinstit 111 

ADB-handbok för statsförvaltningen. Allmän del - förteckning över 
lagar, förordningar och myndighetsanvisningar samt centrala myndigheter 
och andra organ för styrning och samordning av ADB (stkt rapport 
1980: 20). 

Handlingsprogram för metodstöd på ADB-området - inriktning av de 
centrala rationaliseringsorganens insatser (stkt rapport 1980: 13) 
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Kungl. hov- och slottsstaterna 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wirten 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser de kungl. hov· 

och slottsstaterna 

Första huvudtiteln 

A. KUNGL. HOVST ATEN 

A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Anslaget är 

för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 8950000 kr. 

Med beaktande av ökade lönekostnader för hovförvaltningens personal 

och inträffade prisstegringar förordar jag att anslaget höjs till 9.7 milj. kr. 

för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. llusets lwi-/11l/lning 
för budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag av 9700000 kr. 

B. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B 1. De kungl. slotten: Driftkostnader 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11 197289 

11188000 

12131000 

Stockholms slott används av konungen och som representations- och 

kontorslokaler. I Stockholms slott är bl. a. riksmarskalksiimbctet. ståthål-
1 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr/()(). Bilaga 4. 
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larämbetet. husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket inrymda. Vis

sa delar av slottet visas även för allmänheten. Drottningholm.i· slott begag

nas av konungen som bostad och visas för allmänheten. Ulriksdal.1· slott 

utnyttjas för vetenskapliga konferenser m. m. Haga slott används som 

bostad för prominenta personer från utlandet, vilka är den svenska rege

ringens gäster. Gripsholm.1· slott utnyttjas som museum och för utställning 

av en del av svenska statens porträttsamling. Strömsholm.1· slott visas för 

allmänheten. För användningen av hela Strömsholms kronoegendom finns 

en ~amarbetsgrupp, tillkallad av länsstyrelsen i Västmanlands län. med 

representanter för bl. a. byggnadsstyrelsen. domänverket, kommunen och 

landstinget samt Ridfrämjandet. Rosenbergs slott disponeras sedan år 

1966 till större delen av civilförsvarsstyrelsen. De två övervåningarna i 

slottet har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och visas för allmän

heten. Också Tullgarns slott är upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas f. n. ca 70 lönegradsplacerade anställda, 

varav ca 25 i park- och trädgårdsvård och tolv för lokalvård. Härtill 

kommer ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekarak

tiir. Från anslaget utbetalas vidare vissa öwrgångsvis utgående pensions

understöd till två förmånstagare samt andra omkostnader än för fastighets

underhåll av de kungl. slotten. 

Rik.rnwrkskalksiimhetet har - i anslutning till en framställning från 

ståthållarämbetet - hemställt alt 12 131 000 kr. anvisas för driften av de 

kungl. slotten under nästa budgetår. 

Trots att behoven av omvårdnad av slotten stiger och att antalet besö

kande med därav följande krav på visningsservice ökar har stftthållarämbe
tet mot bakgrund av regeringens anvisningar till de statliga myndigheterna 

och i syfte att anpassa verksamheten till nya behov och samtidigt bedriva 

verksamheten så rationellt som möjligt. undersökt vilka besparingsmöjlig

heter som finns sedan hänsyn tagits till avtalsenliga löneökningar samt 

stigande lokalkostnader och allmänna omkostnader. Utgångspunkten har 

därvid varit en reell anslagsminskning med 2 7r. Det har också visat sig 

möjligt att vid Stockholms, Ulriksdals, Gripsholms och Tullgarns slott 

åstadkomma besparingar i verksamheten. 

I. Strömsholms slott har under senare år gjorts mer tillgängligt för 

allmänheten och blivit ett attraktivt besöksmål. Särskilt efter bildandet av 

ett naturreservat år 1979 har besöksfrekvcnsen ökat påtagligt. Vid slottet 

finns i dag en heltidsanställd slottsvaktmästare. Därutöver finns möjlighet 

att anställa en extra vaktmästare under sommarhalvåret. Det är emellertid 

svårt att rekrytera någon till en på detta sätt konstruerad halvtidstjänst. 

Det är också svårt att klara arbetsuppgifterna vintertid med en ensam 

vaktmästare. För vissa arbetsuppgifter är det också från arbetarskydds

synpunkt olämpligt med en ensamt arbetande vaktmästare. Slottsförvalt

ningen har därför begärt att halvtidstjänsten omvandlas till en heltidstjänst. 
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Den s. k. samarhetsgruppen ji"ir Strömsho/msområdet har tillstyrkt detta. 

Gruppen betonar angelägenheten härav ur arhetarskyddssynpunkt. 

Ståthållarämbetet har tidigare ansett sig t vungct att avstå från att föra 

önskemålet om denna förstärkning vidare. Ämbetet finner dock frågan om 

en personell förstärkning vid Strlimsholms slott angelägen. En sådan är 

också möjlig att finansiera med de besparingar som planeras under förut

sättning att dessa får tillgodoföras ståthållarämbetet. Ämbetet för därför i 

år fram förslag om omvandling av vaktmiistartjänsten vid Strömsholms 

slott till en heltidstjänst. 

2. Två av slottsvaktmästartjänsterna vid Stockholms slott avser verk

samheten i visningsvåningarna, vilken närmast åligger husgerådskam

marcn. Ståthållarämbetet föreslår därför, i samråd med husgerådskam

maren. att tjänsterna överförs dit. 

Sammanfattningsvis innebär ståthållarämbetets budgetförslag att en viss 

real minskning genomförs vad avser den på omvårdnad och visning inrikta

de verksamheten. Ståthållarämbetet framhåller emellertid att en sådan 

gradvis försämring av servicen gentemot allmänheten inte kan fortgå en 

längre tid utan allvarliga konsekvenser. 

Medclsbehovet för drift av de kungl. slotten under nästa budgetår fram

går av följande sammanställning: 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Parkers och trädgårdnrs underhåll 

Inkomster 

Uppbördsmedel 

Nettoutgift 

Föredraganden 

Anvisat 
1981/82 

7371000 
20000 
45000 

3 605000 
166000 
noooo 

11927000 

739000 

11188000 

Förändring till 
1982/83 

+479000 
+ I 000 
+ 5000 
+492000 
+ 8000 
- 12000 

+973000 

+ 30000 

+943000 

Jag godtar riksmarskalksämbetets förslag till anslag för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till De kungl. slotten: Drijikostnader för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 12 131 000 kr. 
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8 2. Kungl. husgerådskammaren 

1980/81 LJ tgift I 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 755000 

3035000 

3 373000 

4 

1 Anslaget U mkrhåll och vil.rd av möbler samt andra staten tillhiiriga inventarier i de 
kungl. slotten. 

Husgcd1dskammarens uppgift är att svara för underhåll m:h v.ml av de 

konstverk. möbler och andra inventarier i de kungl. slotten som tillhör 

staten men disponeras av konungen, att vetenskapligt bearbeta samling

arna samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samling

arna för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren 

de Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler. konst och konst

hantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket. Slutligen biträder hus

gerådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. 

Under detta anslag avlönas f. n. 25 lönegradsplacerade anstiillda. Härtill 

kommer tre arvodister med uppdrag av dcltidskaraktär. 

Riksmarskalksiimhetet har - i anslutning till en av kungl. husgedds

kammaren gjord framställning - hemställt att för ifrågavarande ändamål 

under nästa budgetår anvisas ett anslag av 3 373 000 kr. 

Antalet besökare vid de av husgerådskammaren förvaltade samlingarna 

har tilltagit och kraven på visningsservice ökar. Omvårdnaden av det 

omfattande materialet kräver också ökade insatser. En forsHirkning av 

husgerådskammarens resurser iir enligt kammaren välmotiverad. Kam

maren har tidigare fort fram förslag om bl. a. medel för ytterligare tjänster 

för en fotLigraf för vetenskaplig dokumentation, en snickare och en musei

tekniker för tillsynen av statens möbler. textilier och konstföremiil. en 

tjänst som museiassistent och en assistenttjiinst för olika administrativa 

och kamerala frågor vid visnings- och utstiillningsverksamheten samt för 

omvandling av en biträdestjänst från halvtid till heltid. AngeHigenheten av 

dessa önskemål består. Mot bakgrund av regeringens anvisningar för bud

getarbetet avstår husgcrådskammaren emellertid frän att aktualisera dessa 

krav för budgetåret 1982183. men framhåller att en fortgående ökning av 

gapet mellan resurser och servicekrav får allvarliga konso.:kvenser. 

Trots det stora behovet av ökade insatser inom husgert1dskammarens 

verksamhetsområde och de begränsade rationaliseringsmöjligheterna med 

hänsyn till institutionens storlek och verksamhetsinriktning har husgeråds

kammaren eftersträvat att genomföra den utgiftsminskning om 2 ~li efter 

löne- och prisomräkning som anbefallts i regeringens anvisningar inför 

budgetarbetet. Detta har också i viss utsträckning varit möjligt. Denna 

besparing motverkas emellertid av att en årlig riinteintiikt på över 100000 

kr. bortfallit genom den anslagstekniska omläggning som genomförts i och 

med innevarande budgetår. 
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Två slottsvaktmästare, som har sin verksamhet förlagd till visningsvå

ningarna i Stockholms slott. avlönas f. n. från ståthållarämbetets anslag. 

Ansvaret för verksamheten åvilar emellertid närmast husgerådskam

maren, varför kammaren i samråd med ståthållarämbetet föreslår all tjäns

terna överförs till husgerådskammarcn, vilket medför en ökning av posten 

lönekostnader med 205 000 kr. 

Medelbehovet under nästa budgetår framgår av följande sammanställ

ning: 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescerslittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Nyanskaffning av textilier 
Omkostnader för Bernadottebiblioteket 

Inkomster 

U ppbördsmedel 

Nettoutgift 

Föredraganden 

Anvisat 
1981/82 

2507000 
10000 
20000 

250000 
165 000 
115000 
35000 

3 !02000 

67000 

3035000 

Förändring till 
1982/lO 

+254000 
+ 5000 

+ 30000 
+ 35 000 
+ 15000 

+3.WOOO 

+ 1000 

+3311000 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag till anslag för 

nästa budgetår. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K1111gl. h11sgercldskam111aren för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 373 000 kr. 

Bifall till mina förslag till medelsberäkning för nästa budgetår inneblir att 

första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1982/83 kommer att uppgå till 

25 204000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för budgetåret 

1981/82 anvisade beloppet med 2 031 000 kr. 
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Register 

sid. 

A. Kungl. ho,·staten 

Hans Maj:t Konungens och det Kungl. 

Husets hovhållning 

B. Kungl. slottsstaten 

I De kungl. slotten: Driftkostnader 

4 Kungl. husgerådskammaren 

Totalt för kungl. hov- och slottsstatcrna 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Anslag kr. 

9700000 

12131000 

3 373000 

15504000 

25204000 
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Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1981/82: 100 
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Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväsendet, de allmänna 

domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 

hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsnämnderna, de allmänna advo

katbyråerna och domstolsverket, kriminalvården och brottsförcbyggande 

rådet. Inom departementets område faller också den verksamhet som 

utövas av justitiekanslern. fideikommissnämnden, datainspektionen, cen

tralnämnden för fastighetsdata, bokförings nämnden och brottsskadenämn

dcn. 
Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 

många områden av samhällslivet. 
Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under budget

året 1982/83 komma att öka med 738.9 milj. kr. Beräkningarna har i regel 

gjorts med utgångspunkt i myndigheternas besparingsaltcrnativ, det s.k. 

huvudalternativet. 
Verksamheten inom justitiedepartementets område beräknas omsluta 

totalt 7 611,9 milj. kr. 

Polis- och åklagarväscndet 

På grund av det ansträngda statsfinansiella litget föreslås inte några nya 
tjänster inom polisväsendet. Det finns emellertid vissa verksamheter som 
måste prioriteras framför andra. Det gäller främst kampen mol narkotika
brott och den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. I proposi
tionen föreslås därför att resurserna inom polisväsendet fördelas om så att 
ytterligare sammanlagt ett 40-tal polismän sätts in för främst de ändamål 
som har angetts nu. Härav beräknas 16 kriminalpolismän för att bekämpa 

den organiserade och den ekonomiska brottsligheten och 15 för bekämp

ning av narkotikabrott. I övrigt har ett begränsat huvudalternativ tilläm

pats vid beräkningen av anslagen till polisväsendet. 

För att täcka avgångar på grund av pensioner m.m. föreslås att 400 

aspiranter får tas in på polishögskolan. 

Inga nya tjänster tillförs åklagarväsendct. Ett begränsat huvudalternativ 

har även här tillämpats. 

I Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Domstolsväsendet 

De allmänna domstolarna får fr.o.m. den I januari 1982 nya arbetsupp

gifter på grund av utsökningsbalken och handräckningslagen. Samtidigt 

har antalet mål och ärenden ökat även under år 1981 i så gott som alla 

domstolar. 

I de allmänna förvaltningsdomstolarna är bilden i stort sett densamma. 

Särskilt länsrätternas arbetsläge inger oro. Alltjämt finns en betydande 

mängd äldre skattemål som inte har hunnit avgöras. Målen från 1981 års 

allmänna fastighetstaxering är nästan dubbelt så många som de som kom in 

efter 1975 års allmänna fastighetstaxering. Den nya socialtjänstlagstiftning

en liksom lagstiftningen om vård av unga och om vård av missbrukare 

träder i kraft den I januari 1982 och ställer stora anspråk på domstolarna. 

Domstolsväsendet tilldelas likväl inga nya resurser det kommande bud

getåret utan förutsätts klara nuvarande och nya arbetsuppgifter genom 

omfördelning och rationalisering. Ett begränsat huvudalternativ bör tilläm

pas. 

Kriminalvården 

Beläggningen på kriminalvårdsanstalterna och häktena har fortsatt att 

öka under år 1981. På grund av den besvärliga platssituationen har tidigare 

stängda anstaltsavdelningar fått tas i bruk. Förslagen i propositionen inne

bär att kriminalvården tillförs ytterligare ungefär 190 anstaltsplatser utöver 

de omkring 140 platser som f.n. är tillfälligt öppnade. 
Nya lokalanstalter byggs i enlighet med den av riksdagen godkända 

principplanen för förändringar inom lokalanstaltsorganisationen. Som an

fördes i besparingspropositionen hösten 1980 (prop. 1980/81:20) kan dock 

endast lokalförändringar som bedöms som oundgängligen nödvändiga för 

verksamheten komma i fråga. Lokalanstalterna i Borås och Huddinge 

beräknas kunna tas i bruk under hösten 1982 resp. våren 1983. Nya 

lokalanstalter projekteras i Täby. Kristianstad och Karlskoga. Byggnads

start för lokalanstalten i Täby beräknas kunna ske sommaren 1982. Den 

öppna lokalanstalten Svartsjö utanför Stockholm kommer genom en om

byggnad att förändras till en sluten lokalanstalt med 42 platser och en 

öppen lokalanstalt med 40 platser. Nya anstalter planeras i Malmö. Ny

köping och Ystad. 

Rättshjälpen 

Åtgärder kommer under våren 1982 att föreslås för att ytterligare minska 

statens kostnader för rättshjälpen. 
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F astighetsdata 

Arbetet med alt föra över inskrivnings- och fastighetsregistren till ADB 

föreslås fortsätta i oförändrad takt under nästa budgetår. 

Besparingar 

Målsättningen att minska statsutgifterna har präglat arbetet under året. I 

propositionen 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder redovisas 

för justitiedepartementets område besparingar beträffande rättshjälpen på 

ca 25 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 beräknas ytterligare besparingar av storleksord

ningen 88 milj.kr. Dessa uppnås bl.a. genom en ytterligare nedskärning av 

rättshjälpen, en begränsning av antagningen av polisaspiranter samt ändra

de bestämmelser beträffande kriminalvård. Vid beräkning av beloppet 88 

milj. kr har vidare hänsyn tagits till intäkter till följd av ändrade grunder för 

avgifter inom inskrivningsväsendet samt till följd av avgifter för polisbe-

. vakning vid s.k. breda tranporter och serviceavgifter för larrnanläggningar 

hos polisen. Hclårseffekten av besparingsåtgärderna som planeras för 

budgetåret 1982/83 beräknas till 135 milj. kr. 
Taxor och avgifter har även i övrigt setts över och planeras komma att 

höjas den I juli 1982 med sammanlagt omkring 45 milj. kr. 

Översynsprojekt 

Som har framhållits i 1980 års besparingsproposition (prop. 1980/81:20 

bil. 1 sid. 1) ser departementet systematiskt över och omprövar pågående 

verksamheter inom departementets område. En sådan översyn har nyligen 
genomförts beträffande kriminalvårdsstyrelscn. Ett förslag till viss omor

ganisation av brottsförebyggande rådet läggs fram. 1981 års polisberedning 

gör f.n. en översyn av rikspolisstyrelsen. Utredningen angående domstols

administrationen kommer inom kort alt redovisa sitt arbete. En parlamen

tarisk utredning skall behandla vissa långsiktiga frågor på rättshjälpens 

område. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets omdde i förhållande till 

budgetåret 1981/82 framgår av följande sammanställning. Bcloppt:n anges i 
milj. kr. 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m.m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendct 
D. Domstolsväscmkt m.m. 
E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m.m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Summa för justitiedepartementet 

Anvisat 
1981i82 

58.4 
3 868.6 

197.0 
I 071.6 
I 284.6 

254.6 
48.4 
89.8 

687],0 

Förslag 
19!Ci83 

60.I 
4 276.5 

214.2 
I 182.3 
1447.3 

220.8 
53.7 

157.0 

7 611,9 

Förändring 

+ 1.7 
+407.9 
+ 17.2 
-+-110.7 
+ 162.7 
- 33.K 
+ 5,3 
+ 67.2 

+B8,9 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

föredragande: statsrådet Petri 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt a\·ser justitiedepar

tementets verksamhetsområde 

Andra huvudtiteln 

1 Lagstiftningsfrågor 

Justitiedepartementet svarar för beredningen av lagstiftningsärenden på 

många områden av samhällslivet. Först och främst bör nämnas grundlagar
na. Departementet handlägger också i övrigt en viktig del av den lagstift

ning som reglerar de enskilda medborgarnas förhållande till staten och 
andra offentliga organ. Hit hör bl.a. strafflagstiftningen och reglerna om 

förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydelsefullt lagstiftningsom

råde gäller lagregler som rör enskildas inbördes förhållanden. t.ex. inom 
familjerätten, köprätten och upphovsrätten. 

Jag ämnar i detta avsnitt beröra några av de viktiga lagstiftningsärenden 

som är aktuella. När det gäller straffrättsområdet kommer jag att behandla 
aktuella lagar och lagförslag i det följande avsnittet om åtgärder mot brott. 

Det ansträngda ekonomiska läget får betydelse även för lagstiftningens 
inriktning och omfattning. Lagförslag som innebär ökade kostnader för 
staten eller kommunerna måste så långt möjligt undvikas. I stället är 
åtskilliga lagstiftningsåtgärder nödvändiga för att man skall kunna åstad
komma besparingar. Härvid måste emellertid hänsyn samtidigt tas till 
medborgarnas krav på rättssäkerhet och på en rimlig rättsservice. Det är 
över huvud taget en viktig uppgift i lagstiftningsarbetet att åstadkomma en 

bättre rättstrygghet för de enskilda. Som jag senare skall återkomma till är 

det också angeläget att på ett effektivare sätt komma till rätta med den 

omfattande brottsligheten. 
Mycket av lagstiftningen på centrala rättsområden, t.ex. inom familje

rätten och på det konsumenträttsliga området, har tillkommit i nordiskt 

samarbete. Detta har resulterat i att vi i stor utsträckning har överensstäm

mande lagregler i de nordiska länderna. Denna rättslikhet är enligt min 
uppfattning av stor betydelse. Vikten av att lagstiftningen så långt möjligt 
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är densamma i de nordiska länderna har också ökat i takt med den tillta
gande flyttningen över gränserna. Det finns därlör anledning att inte bara 

vidmakthålla utan också bygga ut det nordiska lagstiftningssamarbetet. Så 

har också skett på senare tid. bl.a. genom återkommandejustitieminister

möten och fortlöpande diskussioner mellan dem som i övrigt sysslar med 

lagstiftning. 

1.2 Grundlagsfrågor 

Av de olika rättsområden där ett reformarbete pågår vill jag först nämna 

grundlagsområdet. Grundlagskommitten. som hade till uppgift att utreda 

centrala frågor rörande vårt valsystem, lade under våren 1981 fram betän

kandet (SOU 1981:15) Grundlagsfrågor. Kommitten stod emellertid inte 

enig bakom förslagen i betänkandet. Oenigheten inom kommitten åter

speglades också i remissutfallet. Eftersom traditionen bjuder att beslut i 

grundlagsfrågor skall fattas i största möjliga enighet. inbjöd statsministern 

till partiöverläggningar i september och oktober. Vid dessa överläggningar 

bestämdes att det arbete som grundlagskommitten har inlett skall drivas 

vidare med sikte på en reform som riksdagen kan ta ställning till i anslut

ning till 1985 års val. Beredningen skall ske inom justitiedepartementet 

under justitieministerns ledning och tillsammans med företrädare för de 

fem riksdagspartierna. Bland de frågor som skall behandlas kan särskilt 

nämnas frågan om den gemensamma valdagen för riksdags- och kommu

nalval och mandatperiodens längd. Arbetet skall bedrivas med sikte på att 

ett resultat redovisas i början av år 1984. 
I detta sammanhang kan jag också nämna att 1978 års vallagskommitte i 

juni 1981 fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att förkorta tiden för 
anordnande av extra val. Kommitten har i promemorian (Ds Ju 1981 :21) 

Tiden för extra val till riksdagen föreslagit åtgärder som syftar till att man 

skall kunna förkorta den angivna tiden från nuvarande ca tre månader till 

omkring två månader. En proposition i ämnet har nyligen beslutats. 

Frågan om förstärkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna utreds 

av yttrandefrihetsutredningen (Ju 1977: 10). I debattbetänkandet (SOU 

1979:49) Grundlagsskyddad yttrandefrihet har kommitten diskuterat de 

principiella huvudfrågorna angående yttrandefrihetens rättsliga villkor. 

Betänkandet har blivit föremål för en omfattande remissbehandling (Os Ju 

1980:5). Kommitten väntas lägga fram sitt huvudbetänkande under år 

1982. 

1.3 Offentlighet och sekretess 

Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna hand

lingars offentlighet. På grundval av ett betänkande från datalagstiftnings

kommittcn (Ju 1976:05) har regeringen nyligen lagt fram förslag som syftar 
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till att förstärka offentlighetsprincipen i fråga om myndigheternas upptag

ningar för ADB. 
Offentlighetsprincipen begränsas genom regler om sekretess. En ny 

sekretesslag antogs av riksdagen år 1980. Lagen innefattar en samlad 

reglering av sekretess för allmänna handlingar och tystnadspiikt for offent

liga funktionärer. Lagen har alltsedan ikraftträdandet den I januari 1981 

varit föremål för åtskillig, delvis kritisk uppmärksamhet i massmedierna. 

Eftersom både regeringen och riksdagen förutsåg att lagen i inledningsske

det skulle medföra vissa tolkningsproblem har tillämpningen följts med 

stor uppmärksamhet från justitiedepartementets sida. Därvid har gjorts 

iakttagelsen att kritiken inte sällan har riktats mot vad som måste ha varit 

en felaktig tillämpning av lagen. Det har emellertid också kunnat konstate

ras att regleringen på ett område - förhållandet mellan sjukvården och 

socialtjänsten å ena sidan och polisen å andra sidan - har lct.t till mindre 

tillfredsställande resultat. Förslag till ändrade regler på detta område har 

därför lagts fram i promemorian <Ds Ju 1981: 17) Sekretesskydd och infor

mationsbehov, som har remissbehandlats. Jag räknar med att förslag till 

vissa justeringar i sekretesslagen kommer att läggas fram under våren. 

1.4 Större rättstrygghet för den enskilde 

Ett av de viktigaste målen för lagstiftningsarbetet är att få till stånd en 

större rättstrygghet för de enskilda medborgarna. Både sekretesslagstift

ningen och de grundlagsreformer som beslöts år 1979 i fråga om skydd för 

de medborgerliga fri- och rättigheterna m.m. utgör delvis led i dessa 

strävanden. Också i andra lagstiftningsärenden är rättssäkerhetssynpunk

terna vägledande. Den tidigare nämnda datalagstiftningskommitten har i 

uppdrag att stärka skyddet för den enskildes integritet och är f.n. sysselsatt 

med att utarbeta förslag till en generell personregisterlagstit'tning. en lag

stiftning som alltså - i motsats till den gällande datalagen - inte är bunden 
till en viss informationsteknik. 

I avvaktan på att fragan om en generell personregisterlagstiftning får sin 

lösning bör emellertid verksamheten vid datainspektionen rationaliseras. 

Jag räknar med att förslag till åtgärder med detta syfte skall föreläggas 

riksdagen i vår på grundval av datalagstiftningskommittens promemoria 

<Ds Ju 1981:15 och 16) Tillstånd och tillsyn enligt datalagen - Förslag till 

åtgärder på kort sikt m.m. I denna promemoria har kommitten också 

föreslagit att Sverige skall ratificera Europarådets konvention om skydd 

för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. 

Tvångsmedelskommitten (Ju 1978:06). som nyligen har lämnat ett betän

kande med nya regler om bl.a. hemlig avlyssning för att avslöja grov 

brottslighet (se vidare det följande avsnittet om åtgärder mot brott). fort

sätter sitt arbete med att närmare överväga förutsättningarna för att tele

fonavlyssning och liknande tvångsmedel skall få användas. Huvuduppgif-
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ten för kommitten är all åstadkomma en avvägning av den enskildes behov 

av skydd för sin personliga integritet och samhällets intresse av att i vissa 

situationer, när det föreligger misstankar om brott. kunna ingripa med 

olika tvångsåtgärder. 

Från både enskilda och allmänna synpunkter är det självfallet av stor 

vikt all alla former av myndighetsutövning sker på ett riktigt sätt. På 

förslag av tjänsteansvarskommitten (Ju 1979: 13) har regeringen föreslagit 

att man i princip skall avskaffa de nuvarande begränsningarna i fråga om 

rätten för enskilda målsägande att väcka åtal och skadeståndstalan mot 

högre tjänstemän på grund av brott i tjänsten. Riksdagen har nyligen 

antagit förslaget. I sitt fortsatta arbete skall tjänsteansvarskommittcn se 

över reglerna om discipliniira och straffrättsliga åtgärder mot tjänstemän 

och söka åstadkomma en reglering som främjar en korrekt myndighetsut

övning. 

Till utredningar med särskild uppgift att stärka den enskildes rättssäker- · 

het hör också förvaltningsrättsutrcdningen (Ju 1978:09). som har till upp

gift all se över förvaltningslagen m.m. Utredningen har avlämnat delbetän

kandet !SOU 1981 :46) Ändringar i förvaltningslagen. som nyligen har 

remissbehandlats. De förslag som kommitten har lagt fram syftar bl.a. till 

att förbättra myndigheternas service mot allmänheten. att förenkla förfa

randet och att förskjuta tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet ned mot 

första instans. 

I enlighet med riksdagens önskemål arbetar en särskild utredare (Ju 

1978:03) med en utvärdering av tillämpningen av lagen om tillfälligt omhän

dertagande (L TOJ och lagen om omhändertagande av berusade personer 

m.m. (LOB). Vidare kan nämnas att det med verkan från årsskiftet har 

införts nya regler i kreditupplysnings- och inkassolagarna som är ägnade 

att stärka den enskildes ställning i förhållande till kreditupplysnings- och 

inkassoföretag. Nya regler gäller också i fråga om de avgifter som får tas ut 

i inkassosammanhang. 

1.5 Rättegångsförfarandet 

Förfarandet vid de allmänna domstolarna ses över av rättegångsutred

ningcn (Ju 1977:06). Målsättningen för utredningsarbetet är att handlägg

ningen i både brottmål och tvistemål skall bli så enkel och smidig som 

möjligt utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. På brottmålssidan är det en 

angelägen uppgift för utredningen att föreslå olika åtgärder för att förkorta 

tiden mellan den brottsliga gärningen och lagföringen. Ett betänkande som 

främst gäller rättegången i tingsrätterna väntas i början av år 1982. Utred

ningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att därefter behandla 

hovrätternas och högsta domstolens verksamhet i syfte att handläggningen 

även i högre instans skall bli så snabb och smidig som möjligt. En särskild 

fräga som skall övervägas av utredningen är hur man skall kunna få fram 

ller vägledande domstolsavgöranden än i dag. hl.a. på konsumentområdet. 
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Om rättegångsförfarandet görs enklare och snabbare kan också kostna

derna hållas nere. såväl för domstolarna som för <.le inblandade parterna. 

Att åstadkomma detta iir en mycket angelägen uppgift i dagens ansträngda 

budgetläge. I avvaktan på rättegångsutre<.lningens förslag har därför en del 

smärre reformer genomförts som syftar till att begränsa kostnaderna inom 

rättsväsendet och öka effektiviteten. Hit hör bl.a. nya regler om högsta 

domstolens arbetsformer och om avfattningen av brottmåls<.lomar. Under 

hösten 1981 har riksdagen också förelagts elt förslag om begränsning av 

förundersökningar i brottmål. bl.a. i fall då utredningskostnaderna inte står 

i rimlig proportion till brottets svårhetsgrad eller då det kan förutsiittas att 

det ändå skulle meddelas åtalsunderlåtelse. Genomförs förslaget. får poli

ser och åklagare större möjlighet att använda sina resurser till alt utreda 

den grövre brottsligheten. 

Jag vill i sammanhanget också nämna att riksdagen nyligen har bifallit 

vissa förslag som gäller häktning och andra personella tvångsmedel. De 

nya reglerna innebär bl.a. att reseförbud kan anviindas som alternativ till 

häktning i större utsträckning än nu. Vidare blir det möjligt för domstolar

na att som ett särskilt tvångsmedel föreskriva att den misstänkte i ett 

brottmål skall vara skyldig att regelbundet anmäla sig hos polisen. 

Ett annat förslag som inom kort kommer att föreliiggas riksdagen och 

som även det syftar till att göra domstolsförfarandet smidigare går ut på att 

domstolarna i större utsträckning än nu skall kunna döma till straff trots att 

<.len tilltalade inte har inställt sig. Vidare vill jag nämna en promemoria som 

f.n. är föremål för remissbehandling och som bl.a. innehåller förslag om 

minskning av antalet nämndemän vid tingsrätter och länsrätter. 

En angelägen uppgift är också att göra rättshjälpssystemct effektivare 

och mindre kostnadskrävande. På detta område bedrivs ett reformarbete i 

flera etapper. Ett första steg har nyligen tagits i och med alt riksdagen har 

antagit förslag om bl.a. höjda rättshjälpsavgifter, undantag av vissa ären

den från rättshjälpssystemet och en skärpt prövning av biträdesarvoden. 

Ylterligare förslag som rör rättshjälpssystemet kommer att läggas fram i 

en promemoria i början av år 1982. Vidare är avsikten att 1:n parlamenta

risk utredning skall behandla en del mera långsiktiga frågor på rättshjäl

pens område. 

1.6 Konkurslagstiftningen 

Även konkurslagstiftningcn reformeras etappvis. En av delreformerna 

har gällt nya regler om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. Avsikten 

med de nya reglerna är bl.a. att man skall få bättre möjligheter att komma 

till rätta med den omfattande ekonomiska brottslighet som f.n. förekom

mer i samband med konkurser. 

De bestämmelser om konkurskarantän som gäller sedan drygt ett år 

tillbaka är ägnade att ytterligare förebygga illojala beteenden i samband 
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med näringsverksamhet. Bestämmelserna innebär att en näringsidkare 

som har gått i konkurs under vissa förutsättningar kan förbjudas av dom

stol att bedriva näringsverksamhet efter konkursen. Som jag närmare skall 

beröra i avsnittet om åtgärder mot brott har en kommitte nyligen tillsatts 

med uppgift att utreda frågan om utvidgade regler om näringsförbud. 

l. 7 Familjerätten 

På familjerättens område pågår sedan några år ett omfattande reformar

bete. De hittillsvarande etapperna i detta arbete har bl.a. gällt giftermål 

och skilsmässa. faderskap och vårdnad om barn samt underhåll till barn 

och frånskilda. För kort tid sedan har familjelagssakkunniga <Ju 1970:52) 

lagt fram ett betänkande med t'örslag till en ny äktenskapsbalk m.m.(SOU 

1981 :85). De sakliga nyheterna i betänkandet gäller bl.a. äktenskapets 

ekonomiska rättsverkningar, samboende utan äktenskap och olika arvsfrå

gor. Förslagen kommer att bli föremål för en grundlig remisshehandling 

och även diskuteras med företrädare för de andra nordiska länderna. 

Utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt har till uppgift att utarbeta 

förslag som kan stärka barnens rättsliga ställning. Utredningen har senast 

lagt fram ett betänkande (SOU 1979:63) som bl.a. rör frågor om vårdnad 

och umgängesrätt. Avsikten är att en proposition som grundar sig på 

betänkandet skall läggas fram i början av år 1982. Samtidigt avses utred

ningen genom tilläggsdirektiv få i uppdrag att se över gällande regler om 

adoption och talerätt för barn vid domstol m.m. 

Inom kort kommer också en proposition med förslag till en ny namnlag 

att läggas fram. Syftet med förslaget är bl.a. att namnlagstiftningen skall ge 
de enskilda större valfrihet och bättre än f.n. ge uttryck för jämställdheten 

mellan kvinnor och män. Som huvudregel vid ingående av äktenskap 

föreslås att vardera maken skall behålla sitt tidigare efternamn. Makarna 

skall dock kunna välja att ta enderas efternamn som gemensamt namn. 

Även när det gäller barns efternamn införs en större valfrihet. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen nämna att en särskild utrednings

man nyligen har fått i uppdrag att pröva frågor om artificiell insemination. 

Utrcdningsmannen skall bl.a. utreda förutsättningarna för att artificiell 

insemination skall få företas och överväga de rättsliga följderna av en 

sådan åtgärd. 

1.8 Konsumentlagstiftningen 

Justitiedepartementet har gemensamt med handelsdepartementet hu

vudansvaret för konsumentpolitiken. Denna politik syftar till att på olika 

sätt, bl.a. genom lagstiftning, stärka konsumenternas ställning. 

Under senare år har flera viktiga områden av betydelse för konsumen

terna reglerats genom lagstiftning. Jag vill som exempel på sådan lagstift-
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ning nämna konsumentköplagen. avtalsvillkorslagen. hemförsäljningsla

gen. konsumentkreditlagen. konsumentförsäkringslagcn och. såvitt gäller 

handclsdepartemcntets ansvarsområde. marknadsföringslagen. Avsikten 

är att även tjänsteområdet skall omfattas av lagregler till skydd för konsu

menterna. Arbete pågår sålunda på en konsumenttjänstlag. som skall inne

hålla regler om bl.a. reparations- och servicearbeten. Till grund för arbe

tet, som bedrivs i nära samarbete med de andra nordiska länderna. ligger 

ett förslag från konsumenttjänstutredningen (SOU 1979:76). 

Nya reglt!r planeras också om rätt för hantverkare och andra som har 

tagit emot gods för förvaring att sälja godset, om det inte hämtas. Vidare 

kan nämnas att riksdagen helt nyligen har antagit ett förslag om utbyggnad 

av den hittillsvarande hcmförsäljningslagen. så att den omfattar inte bara 

köp som sker på kredit utan också köp mot kontant betalning och per 

telefon. 

Konsumentköpsutredningen <Ju 1977:131 har som främsta uppgift att se 

över konsumentköplagen och bygga ut de regler som skyddar konsumen

terna i samband med köp. I ett första betänkande (SOU 1981:31). som 

nyligen har remissbehandlats, har utredningen emellertid tagit upp frågan 

om förhållandet mellan olika näringsidkare, särskilt detaljisters förhållande 

till sina leverantörer. Utredningsförslaget går ut på att skäligheten av 

villkor som används mellan näringsidkare skall kunna prövas av mark

nadsdomstolen. 

1.9 Den allmänna köprätten 

På den allmänna köprättens område föreligger sedan några år tillbaka ett 

förslag till ny köplag (SOU 1976:66). Förslaget har fått vila i avvaktan på 

bl.a. det arbete beträffande internationella köp som har bedrivits inom FN. 
Det arbetet har nu resulterat i en konvention som har undertecknats av 

bl.a. Sverige. En nordisk arbetsgrupp har bildats med uppgift att dels 

överväga hur konventionen om internationella köp skall kunna införlivas 

med rättssystemet i de nordiska länderna. dels pröva möjligheterna att fä 
fram en ensartad nordisk köplagstiftning. Förhoppningen är att vi i Sverige 

liksom i de andra nordiska länderna inom inte alltför lång tid skall ha en 

modern köprättslig lagstiftning och att vi också kan bevara den betydelse

fulla nordiska rättslikheten på detta område. 

I detta sammanhang kan nämnas att en särskild kommittc (Ju 1978: 101 

har tillkallats med uppgift att se över kommissionslagen. Syftet är bl.a. att 

skyddet för handelsagenter och handelsrepresentanter skall förbättras. En 

annan utredning (Ju 1979:09) sysslar med frågan om skydd för företags

hemligheter. 
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1.10 Transporträtt och ersättningsrätt 

Ocksä på transporträttens område planeras ny lagstiftning. Här kan 

nämnas att en ny järnvägstraf'iklag förbereds på grundval av ett omfattande 

förslag i betänkandet (SOU 1980:37) Ny järnvägslagstiftning Il. Lagstift

ning förbereds vidare på grundval av sjölagsutredningens (Ju 1977: 16) 

delbetänkande (SOU 1981 :8) som handlar om n.:daransvarcts begränsning 

och om passagerarbefordran till sjöss. 

En proposition förbereds på grundval av en promemoria med förslag till 

ändringar i atomansvarighetslagen ( 1968:45). Ändringarna har sin upprin

nelse huvudsakligen i en av de internationella konventionerna i ämnet och 

innebär bl.a. att de i lagen angivna beloppen för skadeståndsansvar vid 

atomolyckor höjs. 

1.11 Fastighetsområdet 

Riksdagen kommer under våren att föreläggas ett omfattande förslag till 

en ny vattenlag. Lagen innehåller bl.a. nya regler om förutsättningarna för 

att vattenföretag skall få tillåtas. Vidare sker en allmän modernisering av 

den nuvarande vattenlagen. 

Viktiga förslag har nyligen lagts fram av arrcndelagskommitten och 

hyresrättsutredningen (SOU 1981 :80 resp. 1981 :77). I betänkandet om 

arrende föreslås bl.a. nya regler om rätt för arrendatorer all göra investe

ringar på arrendestället. Vidare behandlas arrendatorernas förköpsrätt och 

reglerna om uppsägning av arrende. 

Hyresriittsutrcdningen tar i sitt betänkande bl.a. upp frågorna om bruks

värdesystemet, prövning av andra hyresvillkor äa hyran. briinsle- och 

va-klausuler, hyrestid och uppsägningstid. förstärkning av andrahandshy

resgästernas ställning och handläggningen av hyrestvister. 

Under år 1981 har särskilda utredningar också lagt fram förslag om 

tomträttsavgälder. företagsinteckning samt ställföreträdare för dödsbon 

som äger fastigheter. 

På fastighetsområdet är det i övrigt ett flertal utredningar som fortsätter 

sitt arbete. Jag vill här särskilt nämna fastighetsbildningskommittcn (Ju 

1979: 11 ), som bl.a. skall söka förenkla förfarandet i fastighetsbildnings

ärenden och underlätta en ~anering av fastighetsregistren genom att onytti

ga riittighcter o.d. upphör. En annan utredning. pantbrevsutredningen (Ju 

1979:02), har till uppgift att se över lagstiftningen om panträtt i fast egen

dom. fartyg och luftfartyg. Andra utredningar prövar frågor om pantsätt

ning av byggnader på annans mark, skadestånd vid miljöskador och ägan

derätt till lägenheter i flerfamiljshus (Ju 1977:05. 1978:08 och 1980:04). 
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1.12 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Reformarbetet fortsätter också inom associationsrätten. Ett första steg 

togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen och bokföringslagen. 
Ny lagstiftning har också genomförts såvitt gäller handelsbolag och kon

cerner samt redovisningen i ekonomiska föreningar. Vidare har revisorer

nas verksamhet reglerats. 

Under våren kommer ytterligare förslag om revisorer att läggas fram för 

riksdagen. Det kommer bl.a. att föreslås att alla aktiebolag skall vara 

skyldiga att ha en auktoriserad revisor. 

På något längre sikt väntas stiftelseutredningen (Ju 1975:01) avlämna 

förslag till en reglering av stiftelsernas verksamhet. medan kooperationsut

redningen (11977:01) har till uppgift att åstadkomma en modernare lagstift

ning om ekonomiska föreningar. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen nämna att riksdagen under våren 

kommer att föreläggas ett förslag som gäller utländska företags verksamhet 

i Sverige. Förslaget avser framför allt villkoren för förvärv av aktier i 

svenska bolag och av mark här i landet. 

1.13 Immaterbtlrätten 

När det slutligen gäller immaterialrättsområdet pågår utredningsarbete i 

varumärkesutredningen (Ju 1974: IOJ, upphovsrättsutredningen (Ju 

1976:02) och patentprocessutredningen (Ju 1979:03). På grundval av en 

promemoria av upphovsrättsutredningen kommer förslag till skärpta åtgär

der mot upphovsrättsintrång att läggas fram. Syftet med förslaget är att 

man på ett effektivt sätt skall kunna bekämpa s.k. piratkopiering av upp

hovsrättsligt skyddat material, särskilt musikinspelningar, filmer och vi

deogram. 
Den svenska lagstiftningen om växtförädlarrätt grundas på 1961 års 

konvention för skydd av växtförädlingsprodukter. Denna konvention har 

reviderats år 1978. Förslag om att Sverige skall tillträda 1978 års ändrade 

konventionstext kommer att läggas fram på grundval av en departements

promemoria i ämnet. 

2 Åtgärder mot brott 

2.1 Brottsutvecklingen 

Antalet anmälda brott ökade under år 1980 inom de flesta kategorierna. 

Tillväxten var dock såväl under det året som under de närmaste åren 

dessförinnan förhållandevis måttlig. De preliminära siffror för år 1981 som 

redovisas i underbilaga 5. I tyder på att det under detta år knappast har 
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inträtt någon ytterligare ökning av den samlade brottsligheten. På en del 

områden kan en viss minskning noteras. 

Även om det alltså tycks som om den snabba ökningstakt som rådde 

under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet numera har kunnat 

brytas. råder det ingen tvekan om att den totala kriminalitetsnivån är 

oroande hög. Trots att stora ansträngningar och betydande belopp läggs 

ned på att försöka nå en påtaglig sänkning av denna nivå. är det nödvändigt 

att justitiedepartementet har en beredskap för att brottsligheten kan kom

ma att öka under den närmaste perioden. 

En närmare analys av brottsutvecklingen ges i den av brottsförebyg

gande rådet <.BRÅ) utgivna rapporten (1981: I) Brottsutvecklingen, som 

också belyser förändringarna under de senaste decennierna. I detta hänse

ende erinras man i rapporten exempelvis om att de anmälda våldsbrotten 

har mer än tredubblats. inbrotten mer än sexdubblats och rånen arton

dubblats sedan år 1950. Att utvecklingen har gestaltat sig på motsvarande 

sätt i andra västeuropeiska länder är en klen tröst. Till detta kommer det 

välkända förhållandet att det verkliga antalet brott med all säkerhet väsent

ligt överstiger antalet anmälda brott. 

Det är sålunda uppenbart att brottsligheten. inte minst betraktad i ett 

längre perspektiv, utgör ett mycket allvarligt samhällsproblem som måste 

angripas på bred front. I dt!n allmänna debatten begränsas ibland synfältet 

till att gälla kriminalpolitiska åtgärder och då särskilt straff och andra 

påföljder för brott. Brottslighetens utveckling beror emellertid av en 

mängd olika faktorer inom samhället som ligger vid sidan av vad man kan 

komma åt genom kriminalpolitiken i strikt mening. Alkohol- och narkoti
kamissbruk, ekonomiska konjunkturer, bcfolkningsutvt!ckling, bosättning, 

bebyggelsestruktur och segregation samt utvecklingen på arbetslivets och 

fritidens områden är bara några exempel på faktorer som brukar nämnas i 

diskussionen om kriminalitetens orsaker. 
Trots omfattande forskning har det visat sig mycket svårt att göra säkra 

uttalanden angående det generella sambandet mellan brottslighetens ut
veckling och sociala faktorer av det slag som har nämnts nyss. Undantag 

finns dock. Att alkohol- och narkotikamissbruk ger upphov till brottslighet 

är sålunda väl belagt genom forsknings- och utredningsrcsultat. I den 

nyssnämnda lägesrapporten från BRÅ redovisas forskningsresuitat som 

ger vid handen att bl.a. bcfolkningskoncentrationcn och bebyggelsestruk

turen inom en kommun har starkt samband med egcndomsbrottslighetcn 

per invånare i kommunen. Det torde också vara ställt utom allt tvivel att 

urbaniseringen och befolkningsomflyttningen är väsentliga faktorer när det 

gäller att förklara den ökning av kriminaliteten som har inträtt under de 

senaste decennierna. 

På vissa särskilda områden är det lättare att konkret peka på olika drag i 

utvecklingen som förklarar förändringarna i brottstatistiken. Bedrägeri

brotten hart.ex. haft en speciell utveckling. Under 1960-talet var tillväxten 
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mycket snabb, men den avtog och t.o.m. minskade under 1970-talet. 

Sedan 1978 har dock de anmälda bedrägerierna i det närmaste fördubblats: 

från ca 50 000 till omkring 1()0 000 anmälda brott år 1980. Utvecklingen 

sammanhänger främst med förändringar i vad man brukar kalla tillfälles

struktur och kontrollstruktur. Tillfällesstrukturen ändrades t.ex. då 

checken blev ett vanligt betalningsmedel på 1960-talet. Beträffande änd

ringar i kontrollstrukturen kan nämnas dels införandet av legitimations

krav vid köp med check, som ledde till en minskning av checkbedrägerier

na, dels kontrollen av bostadsbidrag, som har lett till att fler bedrägeribrott 

har blivit kända. 

2.2 Samhällets åtgärder 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 

syftet med indelningen. Ser man saken från resursfördclningssynpunkt är 

följande indelning naturlig. 

- Förebyggande åtgärder 

- Övervakande åtgärder 

- Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet 

- Verkställandet av påföljder 

- Rehabiliterande åtgärder 

- Forskning och utveckling. 

Med.förebyggande åtgärder brukar man mena insatser som riktar sig till 

personer vilka inte är föremål för rättsväsendets åtgärder på grund av 

brott. I denna mening omfattar den förebyggande verksamheten också 

åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i förebyggande 

syfte. Åtgärder av sådant slag ankommer främst på andra än rättsväsen

dets myndigheter, t.ex. skolväsendet och arbetsmarknadsmyndighcterna 

samt socialtjänstens organ. Erfarenheten visar att även arbetsgivare, fack

föreningar liksom andra sammanslutningar och enskilda personer här kan 

bidra på ett mycket betydelsefullt sätt. 

När det gäller den brottsförebyggandc verksamhet i mera begränsad 

bemärkelse som faller på justitiedepartementet och myndigheterna inom 

dess verksamhetsområde skall enligt uttalanden av riksdagen vid förra 

årets budgetbehandling arbetet bedrivas med önskemålet att nedbringa 

kriminaliteten som en mera omedelbar utgångspunkt och inte utvidgas till 

alimänt syftande insatser av social natur (prop. 1980/81: 100 bil. 5 s. 11-12, 

JuU 1980/81 :30 s. 2-3, rskr 1980/81 :250). En viktig funktion på detta områ

de har BRÅ, som har till uppgift att främja brottsförcbyggande insatser 

inom olika områden av samhällsverksamhetcn och att verka för en sam

ordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. Frågan om en viss 

omorganisation av BRÅ kommer att behandlas i det följande (under ansla-
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get G 5). Även polisen gör på det brottsförebyggande omri\del stora insat
ser bl.a. genom skolundervisning samt brottsförebyggande information 

och kontaktverksamhet. 

Gränsen mellan den brottsförebyggande verksamheten och de övriga 

åtgärder mot brott som ankommer pft rättsväsendet är emellertid ingalunda 

skarp. Alla åtgärder mot brott syftar ju ytterst till att förebygga kriminali

tet. Den andra av de nyss nämnda åtgärdsgrupperna - ö1·e1Tak11i11R a1· 

reReleficr/el'!1aden - har som sitt omedelbara syfte att förhindra brott och 

upptäcka brott, men att upptäcktsrisken samtidigt är den kanske mest 

betydelsefulla av de brottsförebyggande faktorerna torde alla vara eniga 

om. Till denna grupp hör främst polisens övervakningsverksamhel men 

även exempelvis tullväsendets och beskattningsmyndigheternas kontroll 

av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras verksamhetsområden 

efterlevs. För att effektiviteten skall höjas bedrivs numera i enlighet med 

statsmakternas intentioner ett nära samarbete mellan de övervakande 

myndigheterna. särskilt vad gäller bekämpande! av narkotikabrollslighe

ten och den ekonomiska kriminaliteten. 

Till den tredje gruppen hör de åtgärder som krävs för att rttreda brott och 

för att flata hes/ut om reaktioner mot hrott, dvs. det förfarande som inleds 

med brottsanmälan eller motsvarande och som avslutas med domstols dom 

eller något annat slutligt beslut av domstol. åklagare eller polis. Att denna 

procedur inte syftar till att utöva någon form av vedergällning utan till att 

avhålla den brottslige och andra fdn kriminalitet och därigenom förebygga 

brottslighet är en grundtanke som leder sitt ursprung långt tillbaka i tiden 

men som alltid måste vara en riktlinje för en progressiv kriminalpolitik. 

Motsvarande gäller för de åtgärder som kriivs för att 1•erkstiilla skilda 

påföljder. exempelvis frihetsstraff. skyddstillsyn och böter. Åtgärder av 

detta slag hör hemma i kriminalvardcn. men iiven andra organ har upp

gifter på området. t.ex. exekutionsvilsendet. 

Till den femte gruppen hör de åtgärder som syftar till att ge personer som 

har begått brott bättre förutsiittr.ingar till anpa.1·s11in,; i samhället. Eftersom 

åtcrfallsbrottsligheten utgör en avsevärd del av den samlade kriminalite

ten. är det uppenbart att ett framgängsrikt arbete för att underliitta lagöver

trädarnas anpassning fyller en mycket betydande funktion även från 

brottsförebyggande synpunkter. Ansvaret för rehabiliterande åtgärder är 

en gemensam angelägenhet för kriminalvärden. socialtjänsten Ol:h sjukvår

den liksom för åtskilliga andra samhällsorgan. Även på detta område kan 

företag. personalorganisationer. andra sammanslutningar ol'.h enskilda 

personer göra stora och ofta avgörande insatser. 

Den sjiiUe gruppen slutligen avser forskning vclt 11tl'eckling som iir 

målinriktad på problem som rör åtgärder mot brott. Sådan forskning har 

visserligen förekommit sedan lång tid tillbaka. men den hade tidigare 

endast begränsad betydelse för den kriminalpolitiska utvecklingen och 

spelade exempelvis knappast någon stor roll vid de överväganden som låg 

till grund för tillkomsten av brottsbalken år 1962. 
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I detta avseende är läget numera förändrat. Den kriminologiska forsk
ningen och dess resultat följs med uppmärksamhet inom den kriminalpoli

tiska debatten och har ofta på ett avgörande sätt bidragit till reformer på 
området. Ett exempel erbjuder avskaffandet av de tidsobestämda påfölj
derna ungdomsfängelse år 1979 och internering år 1981. På detta område 

har BRÅ en viktig roll. Rådet har till uppgift att följa, stödja och initiera 

forsknings- och utvecklingsarbete rörande vad som orsakar kriminaliteten 

och hur den skall förebyggas samt att värdera och sprida resultaten av 

sådant arbete. Men även den forskning som har bedrivits inom högskole

väsendet och det utvecklingsarbete som bedrivs vid främst kriminalvårds

styrelsen och rikspolisstyrelsen har haft stor betydelse. 

Samhället satsar stora belopp i brcittsbekämpande syfte. Med hänsyn till 

det mycket ansträngda statsfinansiella läget har nu en rad i och för sig 
välbefogade anspråk fått stå tillbaka. Stor återhållsamhet har emellertid 

iakttagits när det gäller att låta besparingssträvandena få återverkan på en 

för medborgarnas trygghet och rättssäkerhet sf central verksamhet som 

upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet och bekämpande! av 

brottsligheten. 
Även rättsväsendet måste emellertid i viss utsträckning bidra till att de 

mål uppnås som statsmakterna har ställt upp för att vi skall komma till 
rätta med de samhällsekonomiska och statsfinansiella problemen. Strävan

dena att utnyttja resurserna på ett så rationellt sätt som möjligt är mot 
denna bakgrund av grundläggande intresse: Jag har i föregående avsnitt 

berört vissa lagförslag med denna inriktning. Hit hör bl.a. förslaget att 

begränsa förundersökningar i brottmål när brottet är av mindre allvarlig 
natur. Min avsikt är att senare under året lägga fram förslag till en rad olika 

åtgärder i besparingssyfte. t.ex. om slopande av de kliniska undersökning

arna i trafiknykterhetsmål för flertalet fall och om avveckling av övervak
ningsnämndema. Vissa lagstiftningsåtgärder med syfte att begränsa den 

nuvarande överbeläggningen vid kriminalvårdens anst_alter övervägs ock

så. 
Möjligheterna att styra insatserna till de områden-som kan synas särskilt 

angelägna från allmänna synpunkter är dock mera begränsade inom rätts
väsendet än på många andra områden. Kriminalvården måste ju t.ex. svara 
för verkställighet av samtliga fängelsestraff som har ådömts av domstolar

na. och de senare måste i sin tur avgöra alla mål som anhängiggörs hos 
dem. Motsvarande gäller i stor utsträckning också för åklagarväsendct. 

även om de nyss berörda möjligheterna till förundersökningsbegränsningar 

kommer att få viss betydelse, om de genomförs. Främst är det inom ramen 

för lagstiftningsarbetet och, på myndighetsnivå. i polisens verksamhet som 

det i egentlig mening finns möjligheter att styra insatserna. 

Det är alltid förenat med vissa vanskligheter att peka ut särskilda brotts

kategorier som framför andra är förtjänta av uppmärksamhet vid brottsbe
kämpningen. De svårigheter som föreligger om man vill fastställa en priori-

2 Riksda1?e11 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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tering på detta område, giltig en gång för alla, har ingående belysts i prop. · 

1980/81:13 (s. 44-53). Med dessa förbehåll vill jag i fråga om nuläget helt 

ansluta mig till de uttalanden i ämnet som min företrädare gjorde vid förra 

årets budgetbehandling (prop. 1980/81: 100 bil. 5 s. 17) och som riksdagen 

då lämnade utan erinran: de brottskategorier mot vilka kampen i dag måste 

prioriteras särskilt högt är våldsbrottsligheten, narkotikabrottsligheten och 

den organiserade och den ekonomiska kriminaliteten. Ett område som inte 

heller får sättas i andra hand är det som gäller ingripanden mot ungdoms

brottsligheten. 

I det följande kommer jag att närmare beröra nuvarande läge och plane
rade insatser såvitt gäller dessa områden. Min avsikt är att därefter ta upp 

spörsmål rörande polisens arbete, påföljder för brott, kriminalvården och 

de särskilda brottsbeskrivningarna. 

2.3 Våldsbrottsligheten 

Våldsbrottsligheten har fortlöpande ökat sedan mitten av 1960~talct. De 

preliminära uppgifter som föreligger för år 1981 tyder på endast en ringa 
ökning under detta år. Den absoluta nivån av våldsbrottsligheten ·är dock 

fortfarande oroande hög. 
En markering av vikten av samhällsskydd mot bl.a. den grövsta vålds

brottsligheten har skett genom de ändringar i brottsbalken som trädde i 

kraft den 1 juli 1981 i samband med att påföljden internering avskaffades. 

De nya reglerna innebär bl.a. att det vid prövning av frågan om villkorlig 

frigivning av den som avtjänar fängelsestraff för särskilt allvarlig brottslig
het som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa skall särskilt 

beaktas om det finns påtaglig risk för att den dömde återfaller i brottslighet 
av samma art. 

Det starka samband som föreligger mellan våldsbrottslighet och alkohol
missbruk är sedan länge välbelagt. Undersökningar som har gjorts på 
området tyder på att det endast beträffande drygt 15 procent av våldsbrot
ten förhåller sig så att varken gärningsmannen eller den som utsätts för 

brottet är påverkad av alkohol. I åtskilliga fall är både gärningsmannen och 

offret alkoholpåverkade. Klart är därför att de insatser som görs för att 
bekämpa alkoholmissbruket har den allra största betydelse även för att vi 

skall komma tillrätta med våldsbrottsligheten. Jag vill i detta sammanhang 

nämna att det samordningsorgan (S 1980:06) för alkoholfrågor som år 1980 

tillkallades inom regeringskansliet nyligen har avslutat sitt arbete. En 
närmare redogörelse för samordningsorganets förslag lämnas av socialmi

nistern under redovisningen av socialhuvudtiteln (bil. 8). På detta område 

emotser man vidare med särskilt intresse resultatet av den utvärdering som 

pågår av försöksverksamheten med lördagsstängning vid systembolagets 
butiker under månaderna juli - september 1981. Utvärderingen beräknas 
föreligga i början av år 1982. Preliminära redovisningar tyder på att för

söksverksamheten har haft positiva effekter. 
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Alltjämt förhåller det sig så att flertalet våldsbrott gäller fall där offret 
och gärningsmannen är bekanta. Åtskilliga av de anmälda våldsbrotten 
begås i hemmen, och betraffande sådana brott iir sannolikt mörkertalet 
mycket högt. Bl.a. tyder uppgifter som har lämnats i olika sammanhang på 
att det i en utsträckning som tidigare kanske inte har varit allmänt känt 

inträffar att kvinnor utsätts för våld i hemmen. Detta har genom olika 
kriminologiska undersökningar bekräftats både vad gäller misshandels

brottslighet och i fråga om sexualbrott av olika slag. 
Hittills har gällt att misshandel som inte är grov och som inte har· 

förövats på allmän plats får åtalas bara om målsäganden anger brottet till 

åtal eller åtalet är påkallat från allmän synpunkt. Riksdagen har emellertid 
nyligen på regeringens förslag beslutat att upphäva denna regel. Denna 

åtgärd skall ses som en särskild markering av att våld i alla former är 

otillåtet och förkastligt men torde också få omedelbara praktiska konse
kvenser i en del fall. Lagändringen innebär sålunda bl.a. att det för åtal för 

kvinnomisshandel inte längre krävs att kvinnan själv anger brottet till 

åklagare. 
Jag vill i detta sammanhang nämna att en särskild arbetsgrupp inom 

socialdepartementet, med företrädare även för justitie- och arbetsmark-
. . 

nadsdepartementen samt för sexualbrotts- och jämställdhetskommit
teerna, f.n. kartlägger behovet av särskilda insatser med syfte att ge hjälp 

och stöd åt kvinnor som utsätts för misshandel i hemmen. I gruppens 
uppdrag ingår också att överväga hur insatser på området lämpligen bör 

utformas. Åtalsförutsättningar och övriga frågor vad gäller utformningen 

av lagstiftningen mot sexualbrott utreds av sexualbrottskommitten (Ju 

1977:03). 

En betydande del av de anmäida våldsbrotten avser emellertid fall där 

gärningsmannen och offret inte har varit bekanta sedan tidigare. Att anta
let sådana fall fortfarande är högt är naturligtvis oroande. En av statistiska 

centralbyrån nyligen publicerad undersökning som bl.a. bygger på s.k. 
ofTerintervjuer visar visserligen att risken att bli utsatt för gatuvåld är 
mycket liten för de flesta människor. men de fall som inträffar är allvarliga 
nog för dem som berörs. Dessutom visar undersökningen att många männi
skor hyser oro för att bli utsatta för våld, något som i sig är ett problem. En 
av BRÅ igångsatt. brett upplagd studie över våldsbrottsligheten väntas bli 
klar inom kort, och detsamma gäller det arbete som bedrivs av en av 

rikspolisstyrelsen tillkallad arbetsgrupp med uppgift att studera bl.a. vål

det inom Stockholmsområdet. När resultatet av detta utredningsarbete har 

presenterats, kan det bli anledning för statsmakterna att överväga ytterli

gare åtgärder. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

2.4 Narkotikabrottsligheten 

Samhällets åtgärder mot narkotikaproblemen bygger på uppfattningen 

att allt bruk av narkotika som inte är medicinskt. motiverat är misshruk 

som skall bekämpas med kraft. Kampen skall föras inom alla samhällsom

råden. De frågor som gäller vård av narkotikamissbrukare intar naturligt

vis här en central plats och kommer senare denna dag att anmälas av 
chefen för socialdepartementet. I det följande skall jag belysa läget när det 

gäller bekämpandet av narkotikahrottsligheten. 

Antalet narkotikabrott som kom till polisens kännedom ökade drama

tiskt år 1980 i förhållande till år 1979. Ökningen var så stor som 163 

procent. Denna ökning har fortsatt under 1981. Här torde det emellertid stå 

klart att de statistiska uppgifterna inte till alla delar motsvaras av en verklig 

ökning av antalet brott. Med all säkerhet är ökningen i hrottsstatistiken 

främst ett resultat av den intensiva satsning som statsmakterna har initierat 

när det gäller att bekämpa brottslighet av detta slag. Särskilt stor roll torde 

ha spelat det cirkulär som i början av år 1980 gavs ut av riksåklagaren och 

som innehöll anvisningar för åtalsunderlåtelse i fråga om innehav av mind

re mängder narkotika. Anvisningarna innebar en inte oväsentlig skärpning 

i förhållande till vad som tidigare gällde och har gjort det möjligt att åtala 

också de smålangare som bildar sista ledet i hanteringskedjan. 

Den särskilda organisationen inom polisen med länsrotlar i 24 polisdis

trikt som har till uppgift att bedriva spaning mot och utredning av narkoti

kabrottslighet har fungerat mycket väl. Jag föreslår i det följande att denna 

organisation förstärks ytterligare genom att ett antal polismanstjänster 

disponeras om. 

Under tiden den 15 oktober - den 15 december 1981 har en landsomfat

tande aktion bedrivits från polisens sida med målsättningen att slå sönder 
narkotikamarknaden genom att öka trycket mot de sista länkarna i langar

kedjan. Narkotikarotlarna har under denna period fått hjälp från andra 

enheter hos polisen. Resultatet av aktionen kommer att granskas under år 

1982. Av intresse blir därvid att se efter inte bara om narkotikahandeln till 

en del har kunnat slås ut utan också om detta i så fall har påverkat annan 

kriminalitet. Att nämligen narkotikamissbruket för med sig en betydande 

brottslighet är ju ställt utom allt tvivel. Vid bl.a. BRÅ pågår f.n. forskning i 

dessa frågor. 

Med verkan fr .o.m. den I juli 1981 har minimistraffet för grovt narkoti

kabrott höjts från ett till två år. Åtgärden har bl.a. syftat till att tydligare än 

förut markera brottens straffvärde. Det återstår att se om ändringarna i 

lagstiftningen även har kunnat leda till en minskning av hrottsligheten på 

området, vilket i så fall troligen skulle hänga samman med dels de höjda 

straffens mera avskräckande funktion. dels den effekt av den ändrade 

lagstiftningen som består i att förövarna av den allra mest hänsynslösa 
brottsligheten på området oskadliggörs under längre tid. 
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Sedan ett par år tillbaka har hos rikspolisstyrelsen bedrivits ett utveck

lingsarbete med syfte att förbättra polisens metoder vad gäller spaningen 

mot den organiserade och den ekonomiska kriminaliteten. Sedan styrelsen 

som ett resultat av detta arbete fäst regeringens uppmärksamhet på beho

vet för polisen av att använda vissa tekniska hjälpmedel under spaning och 

utredning i fråga om narkotikabrott. gav regeringen våren 1981 tvångsme

delskommitten (Ju 1978:06) i uppdrag att snabbt utreda denna fråga. Kom

mitten har nyligen avlämnat delbetänkandet <Ds Ju 1981:22) Hemlig av-, 

lyssning m.m. som f.n. remissbehandlas. I betänkandet föreslås bl.a. nya 

regler som gör det möjligt för domstol eller i undantagsfall åklagare att 

under förundersökning angående mycket allvarlig brottslighet ge tillstånd 

till hemlig avlyssning med dold mikrofon i vissa fall. Enligt förslaget 

revideras också bestämmelserna om telefonavlyssning i viss utsträckning. 

Vidare föreslås att hemlig övervakning med fjärrmanövrerad TV- kamera 

sk;1ll få utföras av polisen när fråga är om brott för vilka endast fängelse är 

föreskrivet som påföljd. Jag räknar med att kunna anmäla denna fråga 

under våren, sedan remissbehandlingen har avslutats. 

I detta sammanhang bör slutligen nämnas att BRÅ inom ramen för den 

inom rådet pågående översynen av lagstiftningen mot den organiserade 

och den ekonomiska brottsligheten även har tagit upp frågan om en över

syn av narkotikastraffiagen. Avsikten är att rådet i en promemoria skall 

föreslå vissa ändringar i lagstiftningen i syfte att göra denna mera effektiv 

och heltäckande. Rådet anslår också medel till frekvensundersökningar 

beträffande narkotikamissbruket i vårt land. 

Till narkotikasituationen inom kriminalvården återkommer jag i det föl

jande. 

2.5 Den organiserade och den ekonomiska brottsligheten 

2 .5. I En kraftfull satsning 

Med organiserad brottslighet brukar man mena brottslighet som har 

formen av en organiserad verksamhet vilken är kriminaliserad i sig och har 

en fortlöpande karaktär liksom en bestämd inriktning. En vanlig definition 

på termen ekonomisk brottslighet är att det skall röra sig om sådan krimi

nalitet inom ramen för en i och för sig tillåten näringsverksamhet som 

bedrivs planmässigt och som syftar till ekonomisk vinning. Vissa skatte

och valutabrott som bedrivs systematiskt är exempel på ekonomisk brotts

lighet, men ekonomisk brottslighet kan rikta sig också mot enskilda t.ex. i 

form av allvarliga bedrägerier och gäldenärsbrott. 

Att denna sorts brottslighet bekämpas effektivt är ett framträdande 

samhällsintresse. Detta beror inte bara på de. stora belopp .som berörs av 

den aktuella kriminaliteten utan också på de andra skadeverkningar som 

den medför, t.ex. i form av snedvriden konkurrens mellan olika företag 

och påfrestningar på samhällssolidariteten hos stora grupper. Riksdagen 
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har framhållit angelägenheten av att kraftfulla åtgärder på bred front sätts 

in för att den ekonomiska kriminaliteten skall motverkas.· 

Under de senaste fem åren har också en kraftfull satsning på bekämpan

det av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten ägt rum; Ett 

trettiotal större lagstiftningsprojekt har genomförts. Ingripande ändringar 

har företagits i bl.a. hyreslagstiftningen, valutalagstiftningen, konkurslag

stiftningen,skattelagstiftningen. tullagstiftningen samt lagstiftningen om 

yrkesmässig trafik och miljöskydd. Dessutom har ett flertal ändringar 

gjorts i brottsbalken rörande bl.a. häleri, vissa arbetsmiljöbrott, dobbleri 

och miljöbrott. Bland nya lagar som har kommit till inom ramen för detta 

arbete kan nämnas lagstiftningen om betalningssäkring för skatter, tullar 

och avgifter. om säkerhet för skattefordringar och om utredning i utländs

ka skatteärenden samt lagarna om finansbolag och handel med begagnade 

varor. I sammanhanget förtjänar också anmärkas lagen om skatteflykt och 

den nya utsökningsbalken. 

Stora organisatoriska förändringar har också genomförts. Inom polisen 

har en helt ny organisation tillskapats med s.k. ekonomiska rotlar som har 

behörighet över distriktsgränserna. Även taxerings- och exekutions väsen

det har omorganiserats. I enlighet med statsmakternas intentioner pågår 

numera ett omfattande samarbete mellan de myndigheter som i sin verk

samhet kommer i kontakt med ekonomisk brottslighet. Samarbetet sker 

såväl på central och regional som på lokal nivå. Som en följd av detta har 

även betydande insatser gjorts från enskilda kommuners sida. 

2 .5 .2 Satsningen jiJrtsätter 

Satsningen på att bekämpa organiserad och ekonomisk brottslighet fort
sätter. Jag kommer i det följande att föreslå att fyra tjänster som kvalifice

rade ekonomer tillförs polisväsendet för att utredningarna i de komplicera

de ärenden som det här gäller skall kunna effektiverns. Vidare är det min 

avsikt att föreslå en omfördelning av polismanstjänster som bl.a. innebär 

att fyra nya ekonomiska rotlar kan inrättas. I sammanhanget bör framhål

las att utredningar avseende ekonomisk brottslighet sker inte bara vid de 

ekonomiska rotlarna utan även vid andra enheter inom polisen. såsom 

bedrägerirotlarna och. i Stockholm, skatteroteln. 

Under den senaste tiden har också lagts fram flera förslag till ändrad 

lagstiftning med inriktningen att förstärka insatserna mot ekonomisk 

brottslighet. Såvitt gäller justitiedepartementets område förtjänar till en 

början nämnas prop. 1981182:85 där det föreslås ändringar i reglerna om 

bokföringsbrott med den innebörden att nuvarande åtalsbegränsningar tas 

bort och att straffen skärps. De föreslagna lagändringarna syftar också till· 

att skapa ökade möjligheter att komma till rätta med de i praktiken inte 

ovanliga fall då bokföringsskyldiga näringsidkare i samband med kontroll' 

uppger att räkenskapsmaterialet har förkommit på ett eller annat sätt. 

I departementspromemorian IDs Ju 1981 :J) Ekonomiska sanktioner .vid 
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brott i näringsverksamhet tas vissa frågor upp om ekonomiska sanktioner 
mot juridiska personer. 81.a. föreslås en ny bestämmelse i brottsbalkens 
regler om förverkande. Förslaget går i huvudsak ut på att förverkande hos 

en näringsidkare skall kunna ske av värdet av en otillbörlig förtjänst eller 
besparing som har uppkommit i anledning av ett brott som har begåtts .i 

utövningen av hans verksamhet. Dessutom läggs i promemorian fram 
förslag till de principer som bör vara vägledande när man på skilda områ

den i specialstraffrätten inför avgifter som sanktion på regelöverträdelser. 

Promemorian har fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen och 

avsikten är att förslag i ämnet inom kort skall remitteras till lagrådet. I 

särskilda betänkanden och promemorior har också föreslagits att avgifter 

av den typ som behandlas i promemorian skall införas i speciallagstiftning 
av olika slag. exempelvis för vissa överträdelser av utlänningslagstiftning

en, arbetstidslagstiftningen och lagstiftningen om vattenförorening från 

fartyg (se Ds A 1981:8. SOU 1981:5 och Ds K 1981:8). Det kan i anslutning 

härtill förtjäna nämnas att det inom kommunikationsdepartementets verk

samhetsområde nyligen har lagts fram ett förslag som syftar till att man 

skall komma till rätta med olagligheter inom åkeribranschen och den 

övriga yrkesmässiga trafiken. 

Det bör också nämnas att det i prop. 1981/82:57 har föreslagits en 
ändring i rättegångsbalken som syftar till att motverka risken för att advo

kater som i sin yrkesutövning på olika sätt kommer i kontakt med ekono
misk brottslighet själva medvetet eller omedvetet underlättar sådan brotts
lighet. 

2.5.3 Åtgärder på skatteområdet. 

En stor del av den ekonomiska brottsligheten är att hänföra till olika slag 
av överträdelser av skattelagstiftningen. Statsmakterna har också sedan 
några år tillbaka gjort stora ansträngningar för att komma tillrätta med 
skatteflykt och skattefusk. Flera viktiga reformer har genomförts i detta 
syfte och även på detta område fortsätter satsningen. 

I dagarna läggs på föredragning av chefen för budgetdepartementet fram 
en proposition med förslag till ändringar i reglerna om indrivningspreskr.ip
tion av skattefordringar. Förslaget innebär bl.a. att preskriptionstiden skall 
få förlängas. om gäldenären saboterar indrivningen genom att göra sig av 

med egendom eller genom att hålla sig undan utomlands. 

Jag kan också nämna att chefen för budgetdepartementet senare i dag 

kommer att lägga fram principförslag om kronofogdemyndigheternas ter

minalåtkomst till det centrala skatteregistret. Bland andra förslag som 

väntas pft budgetdepartementets område kan nämnas förslag om åtgärder 

som syftar till att motverka sådant skatte- och avgiftsundandragande som 
sker genom att grå arbetskraft utnyttjas. l anslutning härtill förtjänar 

anmärkas att reglerna om bl.a. statligt energisparstöd numera har utfor
mats på ett sådant sätt att skattefusk på området skall motverkas. 
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Vidare förbereds en departementspromemoria med förslag till ett all

mänt avräkningsförfarande vid återbetalning av skatter och avgifter. F.n. 

medges avräkning endast mellan skatter och avgifter som är av samma 

eller liknande slag. Avsikten är nu att utarbeta en generell kvittnings lag 

som skall göra det möjligt att kvitta fordringar resp. skulder avseende 

skatter enligt uppbördslagstiftningen. mervärdeskatter. punktskatter. tul

lar och avgifter mot varandra. Detta kommer att effektivera indrivningen 

och ge administrativa lättnader. 

Utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen har i betänkandet 

(SOU 1980:4) Preskriptionshinder vid skattebrott föreslagit att redan del

givning av underrättelse om brottsmisstanke skall kunna avbryta preskrip

tionstiden vid skattebrottslighet. F.n. krävs det i princip delgivning av tltal 

eller häktning för att så skall ske. Vidare föreslås i betänkandet att om 

brottsmisstanke inte har kunnat delges på grund av att den misstänkte har 

avvikit eller på annat sätt hållit sig undan, domstolen skall få besluta om 

förlängning av preskriptionstiden för så lång tid som ytterligan: behövs för 

att delge underrättelsen. dock högst fem år. En proposition på grundval av 

betänkandet torde komma att avlämnas under år 1982. 

Jag vill också särskilt erinra om den förenkling av reglerna för arbetsgi

var- och egenavgifter till socialförsäkringarna som nu genomförs med 

verkan fr.o.m. den I januari 1982. Den är ett viktigt led i strävandena att 

försvåra avgiftsundandragandet. 

2 .5 .4 Ytterligare åtgärder planeras 

Åtskilliga andra frågor som berör bekämpandet av den ekonomiska 
brottsligheten behandlas f.n. inom olika departement och särskilda utred

ningar. Även när det gäller en del av dessa frågor kan förslag beräknas 

komma att föreläggas riksdagen under 1982. 

Vad avser justitiedepartementets område bör först nämnas att den styr
grupp för översyn av lagstiftningen mot organiserad och ekonomisk brotts

lighet som har inrättats vid BRÅ nu har varit verksam i flera år och 

därunder tagit lagstiftningsinitiativ inom ett brett område. Avsikten har 

inte varit att detta organ skulle ha permanent natur. Som jag i det följande 

återkommer till vid behandlingen av BRÅ:s framtida organisation bör 

styrgruppen lämpligen avvecklas i samband med omorganisationen och det 

omedelbara ansvaret för inriktningen av .lagstiftningsarbetet läggas över på 

regeringskansliet. Inom detta bör bildas en särskild samrådsgrupp som 

samordnar de olika departementens ansträngningar på området. 

Fortfarande har emellertid den särskilda organisation för översynsarbe

tet som har byggts upp inom BRÄ en del fn°Lgor kvar på sitt program. En av 

de olika arbetsgrupperna - skattegruppen - behandlar f.n. förslag till vissa 

ändringar i konkurslagstiftningens återvinningsregler. Arbete pågår också 

med frågor om straffansvar vid missbruk av uppbördssystemet, och förslag 

i denna del kan väntas under år 1982. 
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En annan arbetsgrupp inom BRA. samverkansgruppen, har till uppgift 

att se över bl.a. sekretessreglerna i syfte att skapa möjligheter till ökat 

informationsutbyte mellan myndigheter som bekämpar ekonomisk krimi

nalitet. En promemoria från denna grupp om effekterna på det här aktuella 

området av den nya sekretesslagstiftningen har legat till grund för beslut av 

riksdagen (prop. 1980/81 :78). Arbetet fortsätter nu bl.a. med en översyn av 

reglerna om myndigheternas uppgifts- och anmälningsskyldighet. Arbetet 

beräknas vara slutfört före halvårsskiftet. 

Ytterligare en grupp verksam inom ramen för BRÅ:s översynsarbete -

skattebrottsgruppen - behandlar frågan om samordning av skatteprocessen 

och skattebrottsprocessen. Gruppen kommer inom kort att lägga fram en 

princippromemoria med förslag till åtgärder för att man skall komma till 

rätta med de långa väntetiderna i mål om ansvar för skattebrott. 

Bland andra frågor som behandlas inom ramen för BRÅ:s arbete kan 

nämnas att man ser över frågan i vad mån särskilda insatser behövs för att 

man skall motverka att juridiska eller ekonomiska rådgivare som inte är 

advokater eller revisorer främjar ekonomisk brottslighet i sin verksamhet. 

Avsikten är att riksdagen under våren 1982 skall föreläggas ett förslag till 

skärpta åtgärder mot s.k. piratkopiering. Till grund för övervägandena 

ligger promemorian (Ds Ju 1981 :7) Skärpta åtgärder mot upphovsrättsin

trång. 

Bland kommitteer inom justitiedepartementets ansvarsområde med upp

drag som rör bekämpande! av ekonomisk brottslighet kan till en början 

nämnas förmögenhetsbrottsutredningen (Ju 1976:04). i vars uppdrag bl.a. 

ingår att se över straffskalorna såvitt gäller förmögenhetsbrott i allmänhet 

och att undersöka behovet av en straffrättslig reglering beträffande data

missbruk. Fängelsestraftkommitten (Ju 1977:04) ser över straffskalorna 

över hela fältet. Vitcskommitten (Ju 1979:01 I överväger i vad mån åtgärder 
bör vidtas för att effektivera vitesinstitutet. i synnerhet när det gäller 

byggnads- och hälsovårdslagstiftningens område. Konkurslagskommittcns 

(Ju 1971 :061 arbete fortsätter. och bland andra utredningar som har upp
drag av intresse i sammanhanget kan nämnas utredningen (Ju 1979:091 om 

skydd för företagshcmligheter. 
Nyligen har tillkallats en kommitte med uppgift att förutsättningslöst ta 

ställning till det allmänna behovet av och de principiella och praktiska 

aspekterna på utvidgade regler om näringsförbud mot oseriösa näringsid

kare som på ett kvalificerat sätt har dokumenterat att de inte är beredda att 

följa de regler som gäller för verksamheten. Sådana förbud, som f.n. kan 

förekomma endast enligt konkurslagstiftningen, skulle kunna vara ett 

verksamt medel för att motverka systematiskt överträdande av skatte- och 

uppbördslagstiftningen eller av den lagstiftning som gäller arbetarskydd. 

valuta. miljövård. konsumentskydd eller illojal konkurrens. 

I enlighet med vad som har förutskickats i prop. 1979/80: 143 och 

1980/81: 146 är avsikten att ett förslag om att alla aktiebolag måste ha 

kvalificerad revisor skall föreläggas riksdagen under våren 1982. Förutsätt~ 
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ningarna för en sådan reform föreligger nämligen numera, eftersom de s.k. 

5.000-kronorsbolagen har försvunnit och antalet aktiebolag alltså har redu

cerats. En undersökning av tillgången på kvalificerade revisorer sker f.n. 

genom kommerskollegiums försorg. Under våren 1982 kommer enligt vad 

som planeras inom justitiedepartementet också att utarbetas en departe

mentspromemoria med förslag till ändringar i lagen ( 1975: 1132> om förvärv 

av hyresfastighet m.m. 

Inom budgetdepartementets ansvarsområde ser den förut nämnda utred

ningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen f.n. över frågan om man 

bör utvidga reglerna om i vilka fall en fysisk eller juridisk person kan 

åläggas solidarisk betalningsskyldighet för skatter och avgifter. Samma 

utredning överviiger om man bör införa en allmän kontrollag med gemen

samma regler för hela skatte- och avgiftsområdet och vissa ökade kontroll
befogenheter för myndigheterna. Betänkanden i dessa ämnen beräknas 

föreligga vid årsskiftet 1982/83. 

Skattetilläggsutredningen (Fi 1975:06). som gör en allmän översyn av 

skattetillägg och förseningsavgifter, väntas komma med ett betänkande 

under första halvåret 1982. Bl.a. övervägs frågan om införandet av högre 

skattetillägg i grova fall av skatteundandragande. 

En särskild utredare <Dir. !981:35) tillkallades under år 1981 för att se 

över frågan om man - efter förebild av rutinerna i bl.a. Stockholms kom

mun - bör införa ett särskilt kontrollförfarande när de statliga myndigheter

na anlitar entreprenadföretag eller annars upphandlar tjänster. Utredning

en beräknas inom kort avsluta sitt arbete, och ett rcgeringsförslag i ämnet 

torde kunna föreligga under år 1982. 
Vidare bör nämnas att det inom budgetdepartementet pågår övervägan

den om lämpliga åtgärder för att frigöra resurser från den rutinmässiga 
deklarationsgranskningen för att kunna sätta in dem mot skattebrottslighe

ten. 

Bland överväganden inom andra departement än justitie- m:h budgetde

partementen som är av intresse i detta sammanhang kan nämnas att det 

inom handclsdepartementet har utarbetats en lagrådsremiss med bl. a. 

förslag till skärpta straftbestämmelser på förbudsområdet inom konkur

renslagstiftningen. Skärpningarna hänför sig till anbudskartellförhudet och 

hruttoprisförbudet. Även straffskalorna ändras i skärpande riktning. Vi

dare är avsikten att frågan om nya regler beträffande lotteri och spel liksom 

i fråga om straffansvar för brott mot dessa regler och för dobbleri skall 

behandlas i en proposition under år 1982 på grundval av betänkandet <SOU 

1979:29 och 30) Lotterier och spel. Även en promemoria från BRÅ <PM 

1979:4) Dobbleri, som delvis redan har föranlett lagstiftning. är av intresse 

i sammanhanget, liksom en av kommundepartementet publicerad prome

moria om kommunal kontroll över spelhallar (Os Kn 1981:19!. Inom han

delsdepartementet förbereds också en proposition med förslag om ökade 

befogenheter för personal tillhörande kustbevakningen att göra ingripan

den till sjöss. bl.a. vid dumpning av avfall och annan vattenförorening från 

fartyg. 
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Inom ekonomidepartementets verksamhetsområde arbetar bl.a. valuta
kommitten (E 1977:03). som har ålagts att ta upp frågor om effektivare 
brottsbekämpning på valutaområdet. I kommittens uppdrag ingår att göra 

en bedömning i vad mån valutareglerande åtgärder bör gälla för handeln 
med guld. Kommitten beräknas slutföra sitt uppdrag under år 1982. Såvitt 

gäller kommunikationsdepartementets område har en departementsprome
moria angående avgifter för olovliga oljeutsläpp m.m. nyligen publicerats 

(Ds K 1981 :8), och vad gäller socialdepartementets område kan särskilt 

nämnas att en särskild utredare (S 1981 :04) har tillkallats för att göra en 
översyn av debiterings- och uppbördssystemet för arbetsgivaravgifter. 

Avsikten är att det nya systemet skall utformas så att av giftsuppbörden 

effektiveras och samordnas med källskattekontrollen. Därmed kommer 
också möjligheterna till avgiftsundandraganden att minska starkt. Jag vill 

avslutningsvis nämna att samordningsorganet för alkoholfrågor i sin slut

rapport har uppmärksammat vissa missförhållanden av ekonomisk art 

inom restaurangnäringen. 

2.5.5 Ett starkt system 

Sammantagna med de åtgärder som har vidtagits under den senaste 

femårsperioden innebär de insatser som nu ytterligare planeras att ett 
starkt system för bekämpande av den ekonomiska brottsligheten kommer 
att ha byggts upp. Vi måste emellertid ständigt vara på vår vakt så att inte 

dessa i och för sig viktiga åtgärder leder till att vi får ett övervakarsam

hälle. Inom kriminologin är det vanligt att man talar om s.k. kontrollska

deeffekter. dvs. negativa effekter som följer av en skärpt och ökad kontroll 
av i och för sig icke önskvärda beteenden. Denna aspekt måste enligt min 
mening ständigt hållas i minnet under den fortlöpande översyn av systemet 

som pågår. Rättssäkerhet och personlig integritet är värden som ständigt 
måste tryggas. Annars kan kontrollskadorna bli lika kännbara som den 
brottslighet som kontrollen syftar till att förebygga. 

2.6 Ungdomsbrottsligheten 

Ungdomsbrottslighetens utveckling har sedan lång tid tillbaka varit ett 

återkommande tema i den allmänna debatten. Fastän den officella krimi
nalstatistiken är så utformad att den inte omfattar ungdomar under straff

barhetsåldern anses det inte råda någon tvekan om att brottsligheten bland 

barn och ungdom med tillfälliga avbrott har ökat under de senaste decen

nierna. I stor utsträckning bedöms ökningen hänförlig till åldrarna mellan 

tolv och sjutton år. På senare år har man dock kunnat notera en viss 
avmattning i ökningstakten. 

I Sverige har man företagit en omfattande forskning kring ungdomskri
minalitctcn och dess orsaker. Några enkla och entydiga svar har inte 

erhållits. Mycket talar dock för att den nämnda ökningen förklaras av 
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förändringar i vad jag förut har kallat tillfällesstrukturen liksom i den s.k. 

SlJciala kontrollen. 

Ofta kommer viss osäkerhet till uttryck n[ir det gäller frågan vilka 

åtgärder som här bör sättas in i särskilda fall. Det syns[ittet har framförts 

att det ofta är en fördel om samhället ingriper i så liten utsträckning som 

möjligt. eftersom ingripandena ibland anses kunna fä direkt negativa verk

ningar: man har brukat tala om den s.k. stämplingseffekten. Hiircmot har 

emellertid invänts att det är av stor betydelse att en reaktion - från samhäl

let eller enskilda - kommer till stånd när de normer överträds som samhäl

let har ställt upp, inte minst med hänsyn till vikten av att för barn och 

ungdom markera gränsen mellan tillåtet och otillätet handlande. Redan det 

förhållandet att en utredning sker i sådana fall har bedömts ha ett visst 

pedagogiskt värde. 

De problem som nu i korthet har berörts har behandlats närmare av 

BRÅ:s arbetsgrupp rörande samhället och de unga lagöverträdarna. Grup

pen har bl.a. haft till uppgift att överviiga frågan om polisen under vissa 

förutsättningar skall kunna utreda brott även när de har begåtts av barn 

som inte har fyllt femton år och alltså inte är straffmyndiga, en ordning 

som redan nu tillämpas på sina h:lll. Dessa överväganden skall ses bl.a. 

mot bakgrund av de svårlösta situationer som i dag kan uppkomma när det 

är av betydelse för de sociala nämndernas bedömning om barn har gjort sig 

skyldiga till mera svårartad brottslighet men någon närmare utredning 

härom i praktiken inte kan åstadkommas. Nämndernas personal har nämli

gen inte utbildning för att göra brottsutredningar. och det har också gjorts 

gällande att sådana uppgifter inte är väl förenliga med personalens yrkes
roll. Arbetsgruppen har slutfört sitt arbete, och ett förslag i ämnet är att 

vänta inom kort. 
Klart är emellertid att åtgärder av det slag som har nämnts nu endast kan 

utgöra en förhållandevis liten del av samhällets insatser mot ungdoms

brottsligheten. Det är den förebyggande verksamheten som har primär 

betydelse. Här knyts stora förhoppningar till den nya sociallagstiftningen, 

som skall börja tillämpas den I januari 1982. Men jag tror också att det 

ligger en fara i att se ungdomsbrottsligheten som ett problem huvudsakli

gen för det allmänna och dess myndigheter. Ett grundläggande ansvar vilar 

på föräldrar och andra vuxna. En gammalsanning är ju att det inte bara är 

de vuxnas ord utan i ännu högre grad deras handlingar som.i praktiken blir 

vägledande för barn och ungdomar. 

2. 7 Polisens arbete 

På samma sätt som vid fön-a årets budgetbehandling gäller även nu att 

det statsfinansiella läget inte medger något nettotillskott av tjänster för 

polisens del. Till följd av att det under de senaste åren har antagits ett stort 

antal aspiranter vid polishögskolan kommer antalet faktiskt verksamma 
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poliser ändå att öka. För att bl.a. pensionsavgångar skall kunna ersättas 
kommer jag i det följande att föreslå en rekrytering av 400 aspiranter till 

polishögskolan. 
I ett läge då resurserna är begränsade är det givetvis särskilt angeläget 

att man tar tillvara polisens arbetskraft på bästa sätt. Det är mot denna 
bakgrund som man skall se de omfördelningar som jag enligt vad som förut 

delvis har berörts kommer att föreslå. I det föregående har jag också 
uttalat mig beträffande de generella prioriteringsfrågor som är av betydelse 

bl.a. för polisens del. 
Särskilt stora förväntningar bl.a. från de angivna synpunkterna knyts nu 

till resultatet av det arbete som bedrivs av polisberedningen (Ju 1981:02). 

Åt denna har anförtrotts att praktiskt sörja för genomförandet av det 
principbeslut om en reform av polisväsendet som riksdagen i stor enighet 

fattade under våren. Till de på beredningen ankommande frågor som jag 

fäster särskild vikt vid hör utformningen av en elastisk beslutsstruktur för 

polisväsendet. Denna bör göra det möjligt att på en gång tillgodose intres
set av att den grundläggande inriktningen av polisens insatser vid behov 

skall kunna bestämmas av statsmakterna i fastare former än hittills och 

önskemålet om att länsstyrelserna och polisstyrelserna i högre grad än f.n. 

skall få ett självständigt ansvar för att förverkliga statsmakternas beslut 
och i övrigt anpassa verksamheten till regionala och lokala förhållanden. 

Viktigt är också att man i enlighet med de riktlinjer som anges i det nämnda 

principbeslutet åstadkommer en mera ändamålsenlig ordning för ledning 
av den personal som avdelas för regional verksamhet. så att önskemålen 

om samverkan och effektivitet i det löpande arbetet tillgodoses. 
Jag vill här också nämna att polisberedningen har till uppgift att utforma 

ett förslag till en polislag i vilken de grundläggande reglerna om polisens 

uppgifter, organisation och befogenheter förs samman. Denna del av be
redningens uppdrag är av särskild vikt med hänsyn till intresset av att 

regleringen av polisens ingreppsbefogenheter bringas till överensstäm
melse med de principer för normgivningen som har kommit till uttryck i 
regeringsformen. I det sammanhanget är också det utredningsarbete som 
bedrivs av LTO/LOB-utredningen (Ju 1978:03) av intresse. 

Utvecklingen av den allra grövsta organiserade brottsligheten gör det 
nödvändigt för polisen att i viss utsträckning använda sig av nya eller 

okonventionella metoder i den brottsbekämpande verksamheten. Jag har 

förut berört frågan om utvidgade regler för hemlig avlyssning. En annan 

ofta diskuterad fråga gäller i vad mån s.k. provokativa åtgärder skall anses 

vara tillåtna under spaning eller förundersökning exempelvis i narkotika

ärenden. I en inom justitiedepartementet upprättad promemoria (dnr 

2672-80) har konstaterats att åtgärder av sådant slag under begränsade 

förutsättningar kan anses vara tillåtna enligt gällande rätt. Det ha:- dock 

understrukits att provokativa åtgärder får tillgripas bara i grova brottmål 
eller när synnerliga skäl annars gör det motiverat samt att hänsyn måste tas 
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till såväl misstankens styrka som åtgärdens art och det intrång eller den 
· skada för enskild som den kan innebära liksom de resultat i bevishän

seende som står att vinna. Att användandet av undersökningsmetoder av 
nu aktuellt slag kräver ett mycket noggrant övervägande och ställer stora 

krav på omdömet hos den som har att träffa avgörande i saken är själv

klart. 

2.8 Påföljder för brott 

På kriminalpolitikens område förekommer från tid till annan principiellt 

inriktade diskussioner rörande utformningen av brottspåföljder och dessas 

syften. En sådan diskussion pågår också f.n. Den tog särskild fart efter 

publiceringen av BRÅ:s kriminalpolitiska arbetsgrupps rapport (1977:7) 

Nytt straffsystem. 

Företrädare för en riktning på området - ofta kallad den nyklassiska 

strömningen - har gett uttryck för uppfattningen att det nuvarande på

följdssystemet präglas av en behandlingstanke som inte är rationellt moti
verad. Man har från detta håll fäst avgörande vikt vid förutsebarhet och 
proportionalitet vid påföljdsbestämningen och hävdat att påföljdens 

stränghet åtminstone i princip bör bedömas uteslutande med utgångspunkt 

i det begångna brottets svårhetsgrad. Alla brottspåföljder bör enligt denna 

uppfattning i princip vara - och öppet erkännas vara - obehagliga för den 
brottslige. I konsekvens med detta synsätt har man menat att straffrättsliga 

påföljder aldrig, vare sig det gäller kriminalvård i frihet eller i anstalt, bör 

få motiveras av ett förmodat behov av behandling hos den dömde. 
Så till vida har denna ståndpunkt vunnit allmän anslutning som det 

numera knappast från något håll hävdas att de påföljder som verkställs i 
anstalt kan utformas på ett sådant sätt att den får övervägande positiva 
effekter för den dömde. Klara belägg finns i stället för att frihetsberövande 
påföljder, trots de stora ansträngningar som läggs ned inom kriminalvår
den, oftast har direkt negativa verkningar med dålig rehabilitering och hög 
återfallsfrekvens som följd. Att statsmakterna numera har avskaffat de 

tidsobestämda påföljderna ungdomsfängelse och internering, vilka båda 

har byggt på tanken att man inom ramen för kriminalvården i anstalt skulle 

söka åstadkomma en positivt syftande behandling, får till en del ses som en 

konsekvens av denna uppfattning. 
I övrigt har emellertid den nyklassiska strömningen ingalunda varit 

oomstridd. Från olika håll har invänts att ett system enligt vilket påföljdens 

stränghet bedöms uteslutande med hänsyn till det begångna brottets svår

hetsgrad inte i praktiken kan genomföras fullt ut. utan att tillämpningen 

riskerar att bli alltför stel och schablonmässig. Dt:t har också hävdats att 
det särskilt vad gäller kriminalvården i frihet skulle innebära både princi

piella och praktiska olägenheter att utforma påföljderna med ett straffli

dande eller obehag för den dömde som själva målsättningen, bl.a. eftersom 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 31 

strävandena att ge frivården ett positivt innehåll då skulle försvåras. Över 

huvud taget måste en differentiering av påföljderna och deras verkstäl

lighet ske med hänsyn till den brottsliges person och individuella förhållan

den, har man menat. 

Statsmakterna har hittills inte tagit någon bestämd ståndpunkt i denna 

diskussion. Ytterligare underlag för debatten kommer att linnas tillgängligt 

när den tidigare nämnda fängelscstraffkommittcn och frivårdskommitten 

(Ju 1979:05) har slutfört sina omfattande arbetsuppgifh:r. som samman

tagna kan sägas innebära en översyn av praktiskt taget hela påföljdssyste

met. 

Båda kommitteerna har nyligen avlämnat delbetänkanden. fängclsc

straffk.ommitten betänkandet (SOU 1981 :92) Villkorlig frigivning m.m. och 

frivårdskommitten betänkandet <SOU 1981 :90) Frivårdspåföljder. Betän

kandena har sänts ut på remiss. Fängelsestraffkommitten fortsätter sitt 

arbete med hl.a. utformningen av regler om påföljdsval och straffmätning 

på programmet och frivårdskommitten med att överväga om särskilda 

alternativ till frihetsstraff av typen samhällstjänst m:h kontraktsvård bör 

införas i vårt land. 

En särskild fråga inom ramen för det straffrättsliga påföljdssystemet som 

har visat sig svårlöst gäller förvandling av böter. Riksdagen har gett rege

ringen till känna att förvandlingssystemet inte bör bibehållas i sin nuvaran

de form (Ju U 1977178:25). Ett intresse är samtidigt att motverka att 

förvandlingsstraffets avskaffande leder till uppkomsten av en s.k. bötesim

mun grupp. Ett förslag i ämnet har lagts fram av vikskommitten i betän

kandet (SOU 1980:7) Kompensation för förvandlingsstraffet. men förslaget 

har mötts av en sådan kritik vid remissbchandlingen attjag inte har bedömt 

det kunna ligga till grund för en reform utan en rätt omfattande ytterligare 

överarbetning. En departementspromemoria i ämnet sänds däifor i dagar

na ut på remiss. 

I detta sammanhang vill jag slutligen redovisa behandlingen av de frågor 

som gäller psykiskt avvikande personer som döms för brott. I betänkandet 
<SOU 1977:23) Psykiskt störda lagöverträdare föreslogs bl.a. ändringar i de 

regler som enligt brottsbalken gäller för domar på överlämnande till sluten 

psykiatrisk vård. En huvudtanke var att tillämpningen av dessa bestäm
melser bättre skulle överensstämma med vad som gäller för intagning i 

administrativ ordning enligt lagstiftningen om sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall. Den praktiska konsekvensen av förslaget skulle enligt betänkan

det bl.a. bli att s.k. jämställdhetsfall - huvudsakligen alkohol- och narkoti

kamissbrukare - i större utsträckning än tidigare skulle komma att ådömas 

kriminalvård i stället för att överlämnas till sjukhusvård. 

Någon lagstiftning på grundval av betänkandet har av flera skäl inte 

kunnat genomföras. men det vill synas som om dess intentioner ändå i stor 

utsträckning har kommit att slå igenom i praxis. Antalet personer som av 

domstol överlämnats till sluten psykiatrisk vård har sålunda sjunkit från ca 
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420 år 1975 till 360 år 1980. Antalet rättspsykiatriska undersökningar har 

under samma tid sjunkit från ca 690 till 570 med följd att väntetiderna 

åtminstone på flertalet håll i stor utsträckning har kunnat nedbringas. 

Denna utveckling torde huvudsakligen hänga samman med att domstolar

na inte i samma utsträckning som tidigare förordnat om rättspsykiatrisk 

undersökning av missbrukare, som har begätt brott, och som en följd härav 

även varit mera återhållsamma med att överlämna dessa till sjukvård. Till 

en del återspeglas säkerligen den angivna utvecklingen i kriminalvårdens 

nuvarande beläggningssiffor. 

Socialberedningen (S 1980:07) har numera bl.a. till uppdrag att se över 

hela lagstiftningen om sluten psykiatrisk vård oberoende av samtycke. 

Eftersom denna lagstiftning har ett nära samband med de straffrättsliga 

reglerna för de psykiskt störda lagöverträdarna har frågan om eventuella 

ändringar i brottsbalken på området bedömts böra ställas på framtiden i 

avvaktan på resultatet av socialberedningens arbete. Betänkandet från år 

1977 beaktas under tiden bl.a. inom ramen för de överväganden som f.n. 

pågår angående huvudmannaskapct för de rättspsykiatriska klinikerna. 

2.9 Kriminalvården 

Antalet intagna vid kriminalvårdsanstalterna har fortlöpande ökat under 

de senaste åren. Även de genomsnittliga strafftiderna har ökat påtagligt. 

Denna utveckling hänger säkerligen till en del samman med den intensifi

erade satsning på bekämpande! av narkotikabrottslighet som har ägt rum 
under senare tid liksom med den allt strängare syn på denna sorts brottslig

het som samtidigt har gjort sig gällande. 
En följd av denna utveckling är att medel beläggningen på kriminalvårds

anstalterna har ökat med ca 11 procent under den senaste treårspcrioden. 

Antalet personer som genom lagakraftvunnen dom har dömts till fängelse 

och som i frihet avvaktar anstaltsplacering har på ett par år kommit att 

fördubblas. Till detta kommer att prognoser som har gjorts upp inom 

justitiedepartementet tyder på att ökningen kommer att fortsätta. Denna 

situation är oroande och måste mötas med särskilda åtgärder. Jag återkom

mer till beläggningssituationen under E, Kriminalvården. 

Ett annat aktuellt problem för kriminalvårdens del är narkotikasitua

tionen vid anstalterna. Bland kriminalvårdens klientel är inslagct narkoti

kamissbrukare av uppenbara skäl mycket större än hos befolkningen i 

allmänhet. Man har beräknat att 25--30 procent av alla intagna på kriminal

vårdsanstalter är narkotikamissbrukare omedelbart innan verkställigheten 

påbörjas. Vid de större slutna riksanstalterna är andelen betydligt högre. 

Naturligtvis fortsätter inte tillnärmelsevis alla dessa intagna sitt missbruk 

under verkställighetstiden, men ett faktum är att det vid vissa riksanstalter 

och en del lokalanstalter, företrädesvis i storstadsområdena, ofta har fun-
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nits en betydande tillgång på narkotika. Av allt att döma bedrivs narkotika

handeln på anstalterna till största delen av intagna som själva är missbru

kare och som är beredda att ta avsevärda risker för att kunna skaffa fram 

preparaten. Det har också förekommit fall där intagna som har dömts för 
grova narkotikabrott under verkställighetstiden har kunnat bedriva narko

tikahantering ute i samhället. 
Nu angivna förhållanden skapar mycket stora problem för kriminalvår

den. Klart är att relationerna mellan de intagna och personalen liksom 

mellan de intagna inbördes påverkas i negativ riktning. Ett meningsfullt 

rehabiliteringsarbcte försvåras och görs i sämsta fall omöjligt. 

Stora ansträngningar har också gjorts för att komma tillrätta med proble

met. Ett självklart riktmärke för dessa är att. i enlighet med vad riksdagen 

har uttalat (se JuU 1980/81 :35 s. 7), intagna utan narkotikaproblem inte 

skall behöva komma i kontakt med narkotika, att missbrukare skall avskä

ras från tillförsel av narkotika och att intagna förhindras från att bedriva 

narkotikahandd inom anstalterna och ute i samhället. 

I enlighet med beslut av riksdagen vid riksmötet 1977i78 sker i mån av 

n'!surser en differentiering av de intagna med hänsyn till narkotikaberoen

de. Av detta skäl har på försök s.k. narkotikafria avdelningar tillskapats 

vid riksanstalterna Österåker, Hall. Hinseberg och Malmö. I januari 1982 

kommer en sådan avdelning att tas i bruk även vid lokalanstalten Här

landa. Även på annat sätt försöker man trots den mycket svåra belägg

ningssituationen åstadkomma en differentiering. En betydande del av de 

personer som dömts till mycket långa fängelsestraff för grova narkotika

brott är sålunda intagna på någon av de tre specialavdelningarna vid 

kriminalvårdsanstalterna Hall. Kumla och Norrköping. Dessa avdelning

ars verksamhet har numera lagreglerats genom de ändringar i kriminal

vårdslagstiftningen som trädde i kraft den I januari 1981. Som en differen
tieringsåtgärd kan man även betrakta de placeringar av missbrukare på 

behandlingshem och inom familjevård som i betydande utsträckning sker 

med stöd av 34 ~lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Slutligen bör 
här nämnas den särskilda försöksverksamhet som i Stockholms och Upp

sala län pägår med s.k. kontraktsvård för narkotikamissbrukare som har 

begått brott. 

Bl.a. i syfte att underlätta en ändamålsenlig differentiering har statsmak

terna med verkan fr.o.m. den I januari 1981 infört möjligheten att förelägga 

en intagen att avlämna urinprov även om man inte har någon konkret 

misstanke om att han är narkotikapåverkad. Även på annat sätt har kon

trollen förstärkts. Bl.a. gäller detta rutinerna för visitationer. Avsikten är 

nu att utrusta de s.k. visitationspatrullerna med egna narkotikahundar. 

Trots de insatser som sålunda har gjorts står det klart att förhållandena 

långt ifrån är godtagbara. Detta sammanhänger bl.a. med att den nuvaran

de bcläggningssituationen inte gör det möjligt att genomföra en differentie

ring i den utsträckning som skulle ha varit önskvärt. Även om överdrifter 

3 Riksdai:en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilai:a 5 
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har förekommit i den allmänna debatten när det gäller narkotikasituationen 

på anstalterna, är de problem som existerar allvarliga nog. Permissionsut

redningen avlämnade i september betänkandet (Ds Ju 1981: 14) Straff verk

ställighet för vissa långtidsdömda m.m. som innehttller åtskillig;i förslag till 

ändringar i lagstiftningen om kriminalvård i anstalt. Ändringarna, som till 

en del är av ganska ingripande natur, innebär dels att vissa särskilt brotts

benägna långtidsdömda skall avskiljas från andra intagna och särbehandlas 

under verkställighetstiden, dels att den verksamhet som generellt sett 

förekommer för kontroll av de intagnas kontakter med personer utanför 

anstalterna intensifieras och effektiverns. Förslaget har nyligen remissbe

handlats. Min avsikt är att en proposition som gäller behandlingen av 

främst de narkotikadömda samt narkotikaproblemen i övrigt vid anstalter

na skall kunna föreläggas riksdagen under våren. Vidare bör nämnas att 

det inom kriminalvårdsstyrelsen har bildats en särskild ledningsgrupp med 

uppgift bl.a. att fortlöpande följa omfattningen och spridningen av miss

bruket samt att initiera åtgärder mot detta. Slutligen vill jag nämna att 

avsikten är att vissa frågor som har anknytning till narkotikaproblemen 

inom kriminalvården skall tas upp även på anmälan av chefen för socialde

partementet i samband med en proposition till våren om åtgärder mot 

alkohol- och narkotikamissbruk. 

2. IO De särskilda brotten 

Den fortlöpande översynen av brottsbalken gäller inte bara påföljdssys

temet. Också i fråga om de enskilda brotten förbereds ändrad lagstiftning, 
så att stratlbestämmelserna efter hand kan anpassas till ändringar i sam

hällsförhållamlena och förskjutningar i de allmänna värderingarna. 
Jag har i det föregående nämnt tlera exempel på reformer med sådan 

inriktning som har beslutats eller är under förberedande. Härutöver kan 

erinras om att riksdagen nyligen har beslutat om vissa ändringar i 19 kap. 

brottsbalken på grundval av prop. 1979/80:176 om spioneri m.m. De för

slag som i prop. 1981/82:58 har lagts fram beträffande bl.a. brottet hets mot 

folkgrupp på grundval av ett betänkande från diskrimineringsutredningen 

har ännu inte prövats av riksdagen. Såvitt gäller pågående utredningar på 

området kan nämnas att militäransvarskommittens mandat gäller bl.a. en 

översyn av 21 och 22 kap. brottsbalken. Stöldutredningen (Ju 1980:021 

skall kartlägga det svinn inom handeln som har sin orsak i butikssnatterier 

och föreslå åtgärder för att minska denna brottslighet. Jag vill tillägga att 

det är min avsikt att inom kort ta upp frågan om en straffskärpning för 

brottet övergrepp i rättssak (17 kap. 10 § brottsbalken). Skälet är främst 

det hårdnande klimat som har kommit att råda vid huvudförhandlingar i 

vissa brottmål. särskilt i mål om ansvar för narkotikabrottslighet. där det 

ibland uppges förekomma att vittnen inte vågar yttra sig av fruktan för 

repressalier ( Jfr JuU 1980/81 :5). 
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Statsrådsbcrcdningen 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Representationsbidrag 

8075 870 
8 881 000 

9215000 

1981/82 

44 

8845000 
<8152000) 

36000 

8881000 

35 

Beräknad ändring 
1982/83 

+334000 
<+165000) 

+334000 

Anslaget bör beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodell som 
tillämpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 9 215 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsrådsherednirigen för budgetåret 1982/83 anvisa ett för
slagsanslag av 9 215 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1980/8 l utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

25 250712 
27 341 000 
28820000 

1981/82 

162 

27 341000 
<24 780000) 

27 341000 

Beräknad ändring 
1982/83 

-I 

+1479000 
<+1360000) 

+1479000 

Anslaget bör beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodell som 

tillämpas i årets budgetförslag. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 28 820 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för kostnaderna 

för folkpartiets samordningskansli som fr. o. m den 1september1981 orga

nisatoriskt har överförts från arbetsmarknadsdepartem~ntet till justitiede

partementet. En biträdestjänst kan dras in. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 28 820 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

19630210 

20 000 000 

20000000 

Reservation 3 355 455 

Tre nya kommitteer har tillsatts under år 1981. Dessa är 1981 års polis

beredning. kommitten med uppdrag att pröva frågan om utvidgade regler 

om näringsförbud och utredningen om artificiella inseminationer. 

Under år 1981 har följande kommitteer slutfört sina uppdrag. nämligen 

utredningen angående företagsinteckning. småhusköpkommitten. arrende

lagskommitten, hyresrättsutredningen. tomträttskommitten. fastighets

data- och inskrivningsregisterkommitten (FAD!RJ. grundlagskommitten 

och permissionsutredningen. 
Jag beräknar högst 1.1 milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning om 

rättsväsendets informationssystem ( RlJ. 
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20000000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1493056 

1200000 

I 050000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1 050000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1153065 

att till Extra utgiftrr för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations
anslag av I 050000 kr. 
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A 5. Information om lagstiftning m. m. 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

239166 
I 000000 
I 000000 

Reservation 779851 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om lagst(ftnin,:: m. m. för budgetåret 1982/83 · 
anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 
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B. POLISVÄSENDET 

B t. Rikspolisstyrelsen 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

196867000 
204 797000 

216512000 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 

Inom styrelsen finns en avdelning med två polisbyråer. en avdelning med 

en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en personal

byrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrågor. Vidare 

finns en säkerhetsavdelning med tre byråer (anslag B 2J. 

1981/82 

Personal 542 

Anslag 

Lönekostnader 88808000 
Därav revisionskon-
toret (450000) 

Sjukvård 250000 
Reseersättningar och 

expenser m. m. 6590000 
Därav revisionskon-
toret (20000) 
Därav utomnordiska 
resor (285 000) 

Lokalkostnader 56424000 
Passformulär m. m. 5060000 
Centralt anordnad ut-

bildning 4850000 
Avgifter till data-

maskinfonden m. m. 31900000 
Bidrag till kostnader 

för gemensam kontors-
drift m. m. i kv. 
Kronoberg 10915000 

204797000 

Rikspol iss tyre/s e 11 

Beräknad ändring 1982/83 

Rikspolis
styrelsen 

+ 2 732000 

(+ 40000) 

+ 995000 

(+ 5000) 

(+ 40000) 
+ 5959000 
+ 740000 

+ 187 000 

+ 4374000 

+ I 757000 

+16744000 

Före
draganden 

+ 2246000 

(+ 40000) 
5000 

+ 339000 

(+ 5000) 

(+ 40000) 
+ 5656000 
+ 740000 

+ 74000 

+ 1648000 

+ 1017000 

+11715000 

I. Pris- och löneomräkningen utgör 15 375 000 kr., varav 5 661 000 kr. 

avser löner till tjänstemän och 1400000 kr. avlöningsförmåner och arvo

den till heltidsanställda extralärare och timlärare vid polishögskolan. Sty
relsen föreslår att en polischefskurs anordnas även budgetåret 1982/83. 

Lärarlönerna för kursen beräknas till ca 100000 kr. 

En arbetsgrupp inom rikspolisstyrelsen har arbetat ut ett förslag som 

innebär att polislärare efter fem år som lärare skall få tjänstgöra i praktiskt 
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fältarbete under sex månader. Styrelsen föreslår att sex lärare får genom

föra sådan praktiktjänstgöring under budgetåret 1982/83. Kostnaderna för 

det beräknas till ca 65 000 kr. Vidare föreslår styrelsen att fyra civillärarc 

får genomföra praktiktjänstgöring under en vecka. Kostnaderna för det 

beräknas till ca 10000 kr. 
Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 4403000 kr. 

2. Under anslagsposten Reseersiittningar och expenser m. m. yrkar sty

relsen bl. a. att ramen för utomnordiska resor höjs med 40000 kr. 

För representation föreslås en höjning med 10000 kr. 

3. Styrelsen yrkar att posten Centralt anordnad utbildning ökas med 

bl.a. 12000 kr. för materiel.m.m. till den extra polischefskurs som före

slås. 
4. Under anslagsposten Avgifter till datamaskinfonden föreslår styrel

sen en ökning med 4374000 kr. bl. a. på grund av att styrelsens centralda

tor behöver bytas ut. 

Föredraganden 

Rikspolisstyrelsen är f. n. föremål för en organisatorisk översyn av 1981 

års polisberedning. 

Vakanssituationen inom polisväsendet har successivt förbättrats under 

senare år beroende på en hög aspirantintagning till polishögskolan samti

digt som ett förhållandevis litet antal polismanstjänster har inrättats. 

Några nya tjänster föreslås inte bli inrättade under nästa budgetår. Med 

hänsyn till detta har jag bedömt att 400 aspiranter bör tas in till polishög

skolan. 
I likhet med rikspolisstyrelsen finner jag att styrelsens centraldator bör 

bytas ut. Jag har beräknat medel för detta ändamål. 

För niista budgetår bör medel för rikspolisstyrelsens verksamhet beräk
nas med utgångspunkt i rikspolisstyrelsens huvudförslag. Den besparing 

som skullt: ha följt av en tillämpning av huvudförslaget för anslaget 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium tas. som jag nämner i anslut
ning till det anslaget. ut under förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslar riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 216512000 kr. 
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B 2. Särskild polis,·erksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot 

rikets säkerhet m. m. 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

108500000 

124660000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 125 103 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 124660000 kr. Ökningen av anslaget beror 

till största delen på automatiska kostnadsökningar. Till anslaget har förts 

över ett belopp från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen, posten Avgifter till 

datamaskinfonden m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskild poli.1·1·crksamhct .f<Jr hindrande och uppdagande <Il' 

hrott mot rikets säkerhet m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 124660000 kr. 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1980/81 V tgift 

1981/82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

13 377000 

14 237 000 

17 883 000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget i 
Linköping. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på tre 
avdelningar. 

Lahorato1iets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminal

tekniska undersökningar åt polis- och åklagarmymligheter sa.mt domstolar 

och att bedriva självständig forskning ir.om sitt verksamhetsområde. 
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1981/82 Hcräknad ändring 1982/83 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Personal 70 +3 

Anslag 

Lönekostnader 9668000 + 1238000 + 1735000 
Sjukvård 16000 
Rcseersättningar och 

expenser m. m. 637 000 + 120000 + 50000 
Därav utomnordiska 
resor (400001 (+ 100001 (+ 50001 

Lokalkostnader 3 281000 + 28~000 + 288000 
Övriga utgifter 300000 + 60000 + 60000 
Utrustning 350000 +1613000 +1513000 
Bidrag till Centrum för 

forensisk vetenskap + 12.'i 000 

14252000 +3444000 +3646000 

Ersättning för utförda 
undersökningar m. m. -15000 

14237000 +3444000 +3646000 

R i kspol iss tyrl!ls en 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1270000 kr., varav 802000 kr. avser 

löneomräkning. 

Om huvudförslaget tillämpas på anslaget till statens kriminaltekniska 

laboratorium innebär det att ca 2.5 tjänster inte kan återbesättas när 

vakanser uppkommer samt att kostnaderna för resor, expenser och utrust

ning måste skäras ned. 

2. Biologiska sektionen bör tillföras en tjänst som kemist på grund av de 
alltmer komplicerade utredningarna och den därmed ökade arbetsbelast
ningen ( + 123 582 kr.). 

3. Den kemiska och biologiska avdelningen bör tillföras två tjänster som 

laboratorieassistent ( + 217 172 kr.). 

4. Styrelsen yrkar bl. a. I 443 000 kr. för inköp av en masspektrometcr 

samt 300000 kr. för ett svepelektronmikroskop. 

5. Linköpings universitet har tagit initiativet till att upprätta ett centrum 

för forensisk vetenskap. Kostnaderna för ett sekretariat föreslås bli betal

da genom bidrag från polisverket. socialstyrelsen och universitetet. För 

budgetåret 1982/83 beräknas polisverkets andel till 125000 kr. 

Föredraganden 

Personalläget vid laboratoriet är bekymmersamt. Totala antalet ärenden 

har under budgetåret 1980/81 ökat med ca 18 %. Antalet narkotikaärenden 

har under samma tid ökat med ca 62 %. Laboratoriet fyller en viktig uppgift 

i samhällets insatser mot framför allt den grövre brottsligheten. Det är mot 
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denna bakgrund inte möjligt att tillämpa huvudförslaget på anslaget till 

laboratoriet. Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av 

huvudförslaget har i stället tagits upp under anslaget B I. Rikspolisstyrel

sen (se nämnda anslag). 

Under anslagsposten Utrustning har jag beräknat en engångsanvisning 

om ca 1.4 milj. kr. för inköp av en masspektrometer som skall användas 

bl. a. vid analyser av blandnarkotika och vid komplicerade analyser vid 

misstanke om miljöbrott. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

17 883 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 17 883 000 kr. 

B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 3 486 788 000 

1981 /82 Anslag 3 305 631 000 

1982/83 Förslag 3 646 463 000 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta in

seendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 
länet. I varje län utom i Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspolis

chef. Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje 

polisdistrikt finns en polisstyrelse. 
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1981/82 Berliknad iindring 1982/83 

Personal 

'ljänstemän i polischefs
karriärcn 

Övriga polismän lex kl. 
personal i rekryte
ringskåren l 

Annan personal 1 

Ansla~ 

Lönekostnader till po
lispersonal 

Lönekostnader till 
extra polismän (po
lisaspiranter) m. n. 

Lönekostnader till ad
ministrativ personal 
m. fl. 

Ersällningar lill sak
kunniga 

Sjukvård 
Reseersällningar och expen

ser m. m. 
Lokalkostnader 
Kostnader för förpass

ning. polititranspor
ter samt för kost och 
sjukvård av omhänder
tagna personer m. m. 

Ersällning för skador 
på polismans lösa 
egendom 

Ersättning ät enskilda 
för biträde åt polisen 

Vissa kostnader för för
undersökning m. m. 

Övriga utgifter 
Bidrag till kostnader 

för gemensam kontors
drifl m. m. i kv. Krono
berg 

277 

15 850 
4rnU 

20365,5 

2006542000 

321 254000 

442 762000 

146!0000 
5000000 

119612000 
360904000 

11 132 000 

200000 

50000 

6500000 
I 000000 

160()5 000 

3305 631000 

Rikspolis
styrelsen 

+ 2 150 

+ 150 

+ 174547 000 

+ 29121000 

+ 3() 728000 

+ 2192000 
+ 750000 

+ 17794000 
+ 40270000 

+ I f>70000 

+ 30000 

+ 975 000 

+ 2 782 000 

+306859000 

Före
draganden 

+204040000 

+ 4591000 

+ 78f>l5 000 

+ 2 192 000 
+ 750000 

+ 12 369000 
+ 33 963 000 

+ 1 f>70000 

+ 30000 

+ 975000 

+ I f>37000 

+340832000 

1 Dessutom finns el! antal s. k. vakansmedelstjänstcr. motsvarande 652 årsarbets
krafter. 
2 Avsedda för inlösen av tidigare inrättades. k. vakansmedelstjänstcr. 

Rikspolisstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 304 387 000 kr. 
Om huvudförslaget tillämpas på anslaget drabbar detta till allra största 

deien kostnaderna för personal. vilket skulle innebära att ca 700 tjänster 
inte kan återbesättas när vakanser uppkommer. 
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2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt I 940 och länsstyrelserna 1670 

nya tjänster. 
För budgetåret 1982/83 yrkar rikspolisstyrelsen inga nya tjiinster. Om

fördelning av 46 polismanstjänster till verksamhetsområden med akuta 

resursproblem föreslås i stället enligt följande. Till fyra nya ekonomiska 

rotlar i Uppsala, Kalmar. Borås och Giivle föreslås sammanlagt 16 tjäns

ter. Till förstärkning av befintliga narkotikarotlar föreslås 15 tjänster. För 

att förstärka kriminalavdelningarna föreslås tio tjänster och slutligen före

slås fem tjänster som polisinspektör vid polisstyrelses kansli. 

Fiiredraga11de11 

Den tidigare mycket besvärliga vakanssituationen inom polisväsendet 

har under senare år successivt förbättrats. Detta har miirkts inte minst i 

storstäderna vars personalstater nu bö1jar fyllas. 

Som jag tidigare har nämnt under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen har 

jag beräknat medel för 400 aspiranter vid polishögskolan. Detta är samma 

antal som·rikspolisstyrelsen begärt. 

För innevarande budgetår tillfördes inte polisväsendet några nya tjäns

ter. I stället skedde en viss omfördelning av tjänster till vissa angelägna 

verksamhetsområden. 

Jag har inte heller för nästa budgetår beräknat medel för några nya 

polismanstjänster. Inte heller för den administrativa personalen har jag 

beräknat medel för några ytterligare tjänster. Däremot bör 150 s. k. va

kansmedelstjänster lösas in. 

Viss verksamhet inom polisen bör emellertid även fortsättningsvis prio
riteras. Som jag har anfört förut under rubriken Åtgärder mot brott gäller 
detta bl. a. kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottslighe

ten och narkotikabrottsligheten. 

Jag kommer att i samband med utfärdande av regleringsbrev för polisvä

sendet föreslå att resurserna inom polisväsendet omfördelas så att sam

manlagt ett 30-tal polismän avdelas för bekämpande av sådan brottslighet 

som jag nyss har nämnt. Av dessa skall 16 syssla med insatser mot den 

organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Jag avser samtidigt före

slå att fyra nya ekonomiska rotlar inrättas. Vidare bör 15 kriminalpolismän 

avdelas för narkotikabekämpning. Dessa omfördelningar är i enlighet med 

rikspolisstyrelsens yrkande. 

Under flera år har det funnits ett behov av att förstärka kriminalavdel

ningar med särskilt stor belastning. På grund av de speciella satsningar jag 

tidigare har nämnt har detta inte varit möjligt. I regleringsbrevet för nästa 

budgetår har jag emellertid för avsikt att föreslå en omfördelning av ytterli

gare tio polismän till sådana angelägna behov. 

Med anledning av uttalanden från riksdagens sida vid behandlingen av 

1981/82 års budget (JuU 1980/81:33 s. IOl vill jag framhålla att omfördel

ningen skall genomföras genom att tjänster dras in i de polisdistrikt vilkas 
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personalsituation - även med beaktande av antalet polismän med fullgjord 

alterneringstjänstgöring - allmänt sett är jämförelsevis gynnsam. Vid den

na prövning bör givetvis i första hand uppmärksammas möjligheten att 

göra omfördelningen inom det berörda distriktet eller länet. Såvitt gäller 

verksamhetsområden anser jag, med hänsyn till brottsutvecklingen, att 

tjänsterna i första hand bör tas från ordningsavdelningarna. 

Den organiserade och den ekonomiska brottsligheten är ofta mycket 

svår att utreda. För att kunna tränga in i komplicerade transaktioner av 

olika slag får åklagare och poliser speciell utbildning. Det finns dessutom 

möjlighet för båda myndigheterna att vid behov anlita utomstående exper

tis från exempelvis revisionsbyråer. Vid sidan om detta skulle det emeller

tid vara av värde att kunna anställa kvalificerad ekonomisk expertis vid de 

berörda enheterna. 

I prop. 1980/81: 13 s. 123 säger min företrädare bl. a. följande: "Jag kan 

inte finna några principiella invändningar mot att man anställer personal 

utan polisutbildning för att biträda exempelvis i utredningar rörande den 

organiserade och den ekonomiska brottsligheten''. Uttalandet har godta

gits av riksdagen. 

Jag vill betona att man självfallet aldrig kan ersätta erfarna kriminalpolis

män med ekonomer och annan utomstående expertis. Sådan expertis kan 

dock utgöra ett värdefullt komplement till de traditionella utredningsresur

serna och härigenom vara ägnad att öka polisens effektivitet på detta 

område. 

Med anledning av detta har jag för avsikt att föreslå att fyra tjänster för 

kvalificerade ekonomer inrättas vid rikspolisstyrelsens rikskriminalsektion 

samt vid de ekonomiska rotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Tjänsterna skall inrättas i utbyte mot fyra administrativa tjänster. 

Enligt en föreskrift i regleringsbrevet för polisväsendet får medel tas i 

anspråk för ersättning till ordningsvakter för tjänstgöring vid sådan tunnel

banestation som ingår i bevakningsområdet för Stockholms polisdistrikt. 

Föreskriften gäller högst 80 samtidigt tjänstgörande ordningsvakter. 

Denna föreskrift har varit i kraft sedan 1979. Jag har nu för avsikt att 

utreda vilka effekter denna bevakning har haft och huruvida omfattningen 

kan anses stå i överensstämmelse med behovet av medverkan av ordnings

vakter för ordningshållning i tunnelbanan. 

Utbildning av personal i polisdistrikt som har kärnkraftverk m. m. 

Rikspolisstyrelsen bör inom ramen för de medel som anvisas för utbild

ning under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen och detta anslag fortsätta 

utbildningen av personalen i de polisdistrikt som har kärnkraftverk och de 

distrikt som sekundärt skall ansvara för polisaktioner vid kärnkraftverken. 

I enlighet med vad som uttalades i budgetpropositionen för föregående 

år (prop. 1980/81: 100 bil 5, s. 34 f) har regeringen i slutet av år 1981 gett 
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rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda hur den polisiära beredskapen vid 
vissa allvarliga brottsliga angrepp bör vara organiserad i Stockholms, 

Göteborgs och Malmö polisdistrikt. Uppdraget väntas bli redovisat till 

regeringen i början av år 1982. 

Ersättning till polisman för skada på egendom 

Frågor om ersättning till polismän för skador på egendom regleras 

kungörelsen (1965: 59) om ersättning till polisman för skada på egendom. 

Kungörelsen ändrades år 1974 (SFS 1974: 518) till att även gälla den inom 

polisväsendet som utan att vara polisman fullgör arrestantbevakningsupp

gifter. 
För att ersättning skall utgå skall polismannen under utövning av tjäns

ten eller på grund av denna ha tillfogats skada på lös egendom. I fråga om 
skador på motorfordon krävs dessutom att polismannen har ett s. k. biltill

stånd. 
Den för polismän speciella rätten till ersättning av statsmedel för egen

domsskador grundas på den polisiära verksamhetens särprägiade art i 

fråga om de betydande risker som finns för polismän att åsamkas skada i 

olika hänseenden (se prop. 1965: 4). Detta innebär att skadan skall ha 

uppkommit för polismannen just i denna hans egenskap, dvs. under utöv
ning av polistjänst i egentlig mening (s. k. ren polisverksamhetl. 

I praxis har begreppet "under tjänsteutövning eller på_grund av denna" 
tillämpats så att skadan skall ha uppkommit under tjänstetid eller under 

tjänstemässiga förhållanden utom tjänstetid. Repressalier mot en polisman 

på grund av dennes ingripande mot en person har inte berättigat till 
ersättning. 

Utvecklingen under senare år mot alli fler fall av skadegörelse på en 
polismans egendom på grund av ingripanden som polismannen har gjort i 

tjänsten är oroande. Det är otillfredsställande att regleringen på området i 
vissa fall gör det omöjligt att hålla den enskilde polismannen skadeslös. 
Möjligheterna till ersättning i dessa fall bör enligt min mening förbättras. 

En ändring av kungörelsen så att ersättning kan utgå om skadan tillfogas 

under utövning av tjänsten eller med anledning av denna möjliggör att 

skador vid hämndaktioner kan bli ersättningsgrundande. 

Jag anser vidare att krav på ett biltillstånd visserligen alltjämt bör upp
ställas för ersättning men att det under vissa omständigheter kan föreligga 

särskilda skäl att ersätta polismannen trots att ett sådant tillstånd inte 

finns. Jag tänker då särskilt på skador som har tillkommit genom hämndak

tioner med anledning av polismannens tjänst. 

Arbetsklimatet för delgivningsmän har försämrats. Inte sällan utsätts 

delgivningsmän för skador på sin egendom vid tjänsteutövningen. Kretsen 

av ersättningsberättigade enligt kungörelsen bör därför utökas och även 

innefatta delgivningsmän. 
Det ankommer på regeringen att besluta om de berörda frågorna. Jag har 
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för avsikt att föreslå regeringen att kungörelsen ändras i enlighet med vad 

jag har anfört. 

Vissa avgiftsfrågor 

I kungörelsen (1964: 793) om ersättning till statsvcrket vid anlitande av 

polismän för polisbevakning på enskild bekostnad finns närmare bestäm

melser om den ersättning som skall betalas till statsverket för polisbevak

ning som det åligger en enskild att bekosta. Bestämmelser om i vilka fall 

sådan ersättning skall utgå finns i allmänna ordningsstadgan ( 1956: 17) och 

lagen ( 1956: 618) om allmänna sammankomster. 

I sitt principbeslut med anledning av prop. 1980/81: 13 om polisens 

uppgifter, utbildning och organisation m. m. har riksdagen ställt sig bakom 

tanken på att denna ordning skall utvidgas till att gälla andra områden 

(prop. s. 42. JuU 1980/81:24, rskr 1980/81:2IOJ. En förutsättning för att 

avgift skall få tas ut bör enligt nämnda riksdagsbeslut vara att fråga är om 

avgifter som i praktiken har utpräglad karaktär av service åt enskilda 

personer eller företag och som förekommer i en viss ganska regelbunden 

omfattning. Som exempel på sådana fall nämndes bl. a. s. k. breda trans

porter, värdetransporter och anslutning av larmanordningar till polissta

tioner. Vad gäller dessa särskilda områden vill jag anföra följande. 

I vägtrafikkungörelsen ( 1972: 603) finns regler om fordons längd, bredd, 

axeltryck, boggitryck och bruttovikt. I lokala trafikföreskrifter kan särskil

da regler i dessa frågor beslutas för vissa vägar eller vägar inom vissa 

områden. Frågor om dispens från dessa regler prövas av kommunerna. 

länsstyrelserna eller statens vägverk. I sådana dispensbeslut föreskrivs i 

bland att polisen skall utföra viss polisbevakning i samband med transpor

ten (s. k. eskort). Före förstatligandet och något år därefter utgick ersätt
ning till statsverket för bevakning av långa, breda eller tunga transporter 

av sådant slag. Sedan dess har cmdlertid sådan bevakning skett utan 

kostnad för den enskilde. 
Någon ersättning till staten utgår inte heller vid polisbevakning av värde

transporter. Det är emellertid rimligt att ersättning utges för polisväsendets 

självkostnader för den polisbevakning som avses här. Denna ersättning 

bör liksom för polisbevakning i samband med långa. breda eller tunga 

transporter beräknas enligt samma grunder som i fråga om bevakning som 

avses i ovan nämnda kungörelsen ( 1964: 793). 
I betänkandet !Ds I 1981: 22) Färre falsklarm har larmutredningen före

slagit bl. a. vissa begränsningar i rätten att direkt ansluta larmanläggningar 

till polisen. Även om utredningens förslag genomförs kommer ett stort 

antal larmanläggingar att vara direktanslutna. Betänkandet är pa remiss. 

Utredningen har inte gått in på frågan om polisen bör ha ersättning för den 

administrativa service som polisen ger i fråga om direktanslutna larman

läggningar. Liksom i fråga om polisbevakning vid nyss berörda transporter 
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anser jag att polisens självkostnader bör täckas. Denna ersättning bör utgå 

med ett schablonmässigt beräknat årligt belopp. 

De självkostnader som har berörts här beräknas preliminärt uppgå till 

omkring 6 milj. kr. per år. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört föreslås all regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att utfärda bestämmelser om avgifter för polis

bevakning i samband med långa. breda eller tunga transporter, att gälla. 

från den I juli 1982. Beträffande övriga avgifter behövs inte något sådant 

bemyndigande. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag 

till bestämmelser att gälla från samma tidpunkt. 

Huvudalternativet bör inte tillämpas pf1 anslaget till den lokala polisor

ganisationen såvitt gäller medlen till lönekostnader för polismanstjänster. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att utfärda bestämmelser om avgifter till 

staten för polisbevakning i samband med långa, breda eller tunga 

transporter. 

2. till Lokala po/isorganisationrn: Fiirl'llltningskostnada för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 646463 000 kr. 

B 5. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Inventarier och annan 
utrustning till för-
hyrda och nya polis-
lokaler 

fnventarier och utrust-
ning till polishög-
skolan 

20598000 

10478000 

15716000 

Möhler, kontorsmaskiner 
och andra inventarier 

Personlig utrustning 
Övrig utrustning 

1981/82 

6878000 

275 000 

I 075 000 
1950000 

300000 

10478 000 

Reservation 5182000 

Beräknad ändring 1982/83 

Rikspolis
styrelsen 

17 535000 

730000 

2 .500000 
2250000 
4 235 000 

27 250000 

Före
draganden 

9916000 

250000 

I 075000 
1680000 
2 795000 

15716000 
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Rikspolisstyre/sen 

I. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

beräknar styrelsen 17535000 kr., varav 2 milj. kr. som reserv för oförut

sedda lokalbehov. 
2. För utbyte av förslitna möbler. kontorsmaskiner och andra inventa

rier vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal, polishundsektionen i Sollef

teå samt trafikutbildningsscktionen i Strängnäs begär styrelsen 730000 kr. 

3. Styrelsen begär sammanlagt 2,5 milj. kr. till möbler och andra inventa

rier. Till följd av föreslagna organisationsförändringar och för komplette

ring av möbler och andra inventarier beräknas 1.5 milj. kr. För kontors

maskiner beräknas I milj. kr. 

4. För personlig utrustning yrkar styrelsen 2250000 kr., varav 1680000 

kr. för nyanskaffning av utrustning till 400 polisaspiranter. 

5a. För förvaringsskåp och utrustning för larmskydd och manöverbord 

m. m. begär styrelsen 200000 kr. 

5b. För kriminalteknisk utrustning beräknar styrelsen 1400000 kr. 

5c. För inköp av utbildningsmateriel beräknar styrelsen 400000 kr. 

5d. För anskaffning av kartutrustning (diavisionsapparater) beräknas 

55000 kr. 

Se. För utbyte och nyanskaffning av bl. a. ett antal räddningsbåtar med 

motor och trailer samt kroppsskyddsutrustning och mörkersiktmedcl be

gär styrelsen I 880000 kr. 

5f. För fjällräddningsutrustning beräknas 300000 kr. 

Föredraganden 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler beräk

nar jag 9916000 kr .. varav I milj. kr. som reserv för oförutsedda lokalbe
hov. Vidare beräknas 250000 kr. för utbyte av inventarier och annan 

utrustning vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal. polishundsektionen i 

Sollefteå samt tralikutbildningssektionen i Strängnäs. Under posten Övrig 

utrustning beräknar jag bl. a. 250000 kr. för utrustning till narkotika- och 

spaningsrotlar såsom teleobjektiv. elektroniska ljusförstärkare m. m. samt 

120000 kr. för övrig kriminalteknisk utrustning. Efter samråd med chefen 

för socialdepartementet kommer jag att i den särskilda proposition om 

alkohol- och narkotikafrågor som planeras att avlämnas under våren 1982 

återkomma beträffande frågan om ökade tekniska resurser för polisens 

narkotikabekämpning. För kostnader bl. a. i samband med inrikesflygets 

överflyttning från Bromma till Arlanda har jag för teknisk utrustning. som 

röntgenanläggningar. metalldetektorer och bombtransportvagnar. beräk

nat 900000 kr. 
De polisdistrikt där det finns kärnkraftverk skall få ytterligare utrustning 

(se vidare under anslaget B 6. Inköp av motorfordon m. m.J. Sammanlagt 

beräknar jag att ca 1,2 milj. kr. skall användas för detta ändamål. Utrust-

4 Riksdagen l'i8/182. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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ningen tillförs distrikten i enlighet med den plan som har godkänts av 
regeringen innevarande budgetår (se prop. 1980/81: 100, bil. 5, s. 41). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
15716000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 15 716 000 kr. 

B 6. Inköp av motorfordon m. m. 

1980/81 utgift 
1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

Bilar och motorcyklar 
m.m. 

Radioutrustning m. m. 
Hästar och hundar 

m.m. 
Trafikövervaknings-

materiel m. m. 
Utveckling av ny ut-

rustning 

Rikspolis s styrelsen 

41482000 

43 315 000 

47491000 

Reservation 25572000 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

35485000 42617000 38 326000 
2 155 000 10329000 3 366000 

3 125 000 4065 000 4940000 

2500000 1920000 804000 

50000 100000 55000 

43315000 59031000 47 491000 

I. För den lokala polisorganisationen yrkar styrelsen sammanlagt åtta 
nya fordon, varav fyra bilar avsedda för transporter till de polisdistrikt som 
har kärnkraftverk inom sina verksamhetsområden samt fyra personbilar 
till de nya ekonomiska rotlarna som har föreslagits under anslaget B 4. 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader. 

Styrelsen anser att det utbyte som började under budgetåret 1977 /78 av 

personbilar avsedda för patrullering med en polisman mot bilar avsedda för 
patrullering med två polismän bör fortsätta. Det fr. o. m. budgetåret 

1975/76 påbörjade försöket med förlängning av brukningstiden för bilar bör 

vidare fortsätta. 
Sammanlagt bör 580 bilar och 50 motorcyklar bytas ut för en kostnad av 

42 720 000 kr. 

För utbyte av tio transportvagnar för motorcyklar beräknas 150000 kr. 
och för utbyte av 20 terrängskotrar beräknas 560000 kr. 

För installation av områdesnavigeringsutrustning (RNA VI i två heli
koptrar begär styrelsen 160000 kr. 
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Enligt regleringsbrevet för 1980/81 har regeringen medgett att styrelsen 

inom en kostnadsram av 4 900 000 kr. i 1979 års prisläge får beställa sex 

polisbåtar med leverans under budgetåren 1981/82-1983/84. För budget

året 1982/83 begär styrelsen 2 900000 kr. för delbetalning av de beställda 

båtarna. 

2. För modifiering av polisväsendets radiosystem 70. komplettering 

med fjärrmottagare, nattkoppling av stationer m. m. begär styrelsen 

250000 kr. 

Styrelsen yrkar 450000 kr. för ytterligare 45 bärbara radiostationer. 

För modifiering av fjällradionäten i Västerbottens län och Norrbottens 

län har styrelsen i samarbete med televerket beräknat den totala kostnaden 

till 2,9 milj. kr. I regleringsbrevet för budgetåret 1981/82 har beräknats 

275 000 kr. för angivna ändamål. För budgetåret 1982/83 begär styrelsen 

950000 kr. samt bemyndigande att lägga ut beställningar på tillhopa 

1 660000 kr. med betalningsutfall under budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Styrelsen yrkar 2 milj. kr. för inköp av ytterligare talkrypteringsutrust

ning. 

För installation och anskaffning av radio- och anpassningsutrustning för 

scmimobil dataterminal behövs 60000 kr. 

För trafikövervakningen i Stockholm begär styrelsen två TV-kameror 

till en kostnad av 635 000 kr. 

Styrelsen föreslår att mikrofon och hörlurar i set får anskaffas till en 

kostnad av 42 000 kr. 

Televerket övergår till ett nytt telesystem i fordon. Styrelsen yrkar att 

tio utrustningar byts ut till en kostnad av 240000 kr. 

Styrelsen begär 56000 kr. för talregistreringsutrustning i sambands-

centraler. 

För speciell radioutrustning för helikoptrar begär styrelsen 60000 kr. 

För statustablåer för sambandscentraler begär styrelsen 200000 kr. 

3. Styrelsen yrkar 210000 kr. för att byta ut tio hästar, 3485000 kr. för 

utbyte av 85 övervakningshundar och 320000 kr. för att byta ut fem 

narkotikahundar. Bidraget till Svenska brukshundsklubben för avelsbe

främjande åtgärder föreslås utgå med oförändrat belopp 50000 kr. 

4. För komplettering, utökning och utbyte av tratikövervakningsmatc

riel begär styrelsen totalt I 920 000 kr., varav sammanlagt I 050 000 kr. för 

inköp av alkoholmätare. 

5. För teknisk utveckling av ny utrustning inom polisområdet yrkar 

styrelsen 100 000 kr. 

Föredraganden 

För utbyte av ca 500 hilar och 30 motorcyklar beräknar jag omkring 36,3 

milj. kr. Jag beräknar också medel för inköp av fyra bilar till de föreslagna 

nya ekonomiska rotlarna (se anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: 

Förvaltningskostnader) och fyra bilar till de polisdistrikt där det finns 

kärnkraftverk (Tierp, Oskarshamn. Lund och Varberg). 
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Jag beräknar medel för utbyte av fem terrängskotrar. 

För att öka tlygsäkerheten har jag beräknat medel för en utrustning för 

områdesnavigering att installeras i en av rikspolisstyrelsens helikoptrar. 

Jag har även beräknat medel för speciell helikopterradioutrustning till en 

helikopter. För dessa båda ändamål har jag beräknat totalt 110000 kr. 

Enligt bemyndigande budgetåret 1979/80 (prop. 1979/80: 100, bil. 5, s. 

32 f) fick styrelsen beställa sex polisbåtar i utbyte mot äldre båtar. I 

enlighet med bemyndigandet har jag beräknat 2,9 milj. kr. som delbetal

ning. 

För inköp av radioutrustning har jag beräknat sammanlagt ca 2.6 milj. 

kr., varav 100000 kr. för fortsatt utbyggnad av talkrypteringssystemet och 

120000 kr. för installation av televerkets nya telefonsystem i vissa bilar. 

Jag beräknar medel för utbyte av sammanlagt 85 hundar. varav fem 

narkotikahundar. och av tio hästar. 

Jag har vidare beräknat medel för en radarhastighetsmätare och medel 

för test av hastighetsmätarutrustning. Sammanlagt beräknar jag 124 000 kr. 

för dessa ändamål. 

Jag har under de olika anslagsposterna därutöver beräknat medel för 

smärre ersättningsanskaffningar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

47 491000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp ar motorfordon m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 47 491 000 kr. 

B 7. Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Underhåll och drift 
av fordon m. m. 

Underhåll och vård 
av materiel m. m. 

126131000 

144582000 

170781000 

1981/82 

121533000 

23 049000 

144582000 

Beräknad ändring 1982/83 

Rikspolis
styrelsen 

+21116000 

+ 6247000 

+27 363000 

Före
draganden 

+21 116000 

+ 5 083000 

+26199000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 171945000 kr. 
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Fc)redraganden 

Under posten Underhåll och vård av materiel m. m. beräknar jag, efter 

samråd med statsrådet Ahrland. I 540000 kr. till driftbidrag för statens 

hundskola i Sollefteå. 
För nästa budgetår bör anslaget beräknas med tillämpning av huvudför

slaget. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

170781 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Underhåll och drift av motor.fordon m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 170781000 kr. 

B 8. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 

I 000 

1000 

1981/82 

74 

Beräknad ändring 1982/83 

Rikspolis
styrelsen 

Före
draganden 

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 

rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kontorets huvuduppgift är att svara för 

samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna i 
kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, 

Stockholms polisdistrikt med vaktdistrikt, kriminalvårdsverkets allmänna 

häkte i Stockholm. åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt, delar 
av Stockholms tingsrätt samt byggnadsstyrelsens fastighetsdrift. Dess

utom ingår brottsförebyggande rådet och datainspektionen i den gemen
samma telefonväxeln. Antalet tjänstemän inom kvarteret uppgår till ca 

3 000. I kontorsdriften ingår telefontjänst, lokalvård. post- och godsmot

tagning. tele- och svagströmsservice. inventarieservice. reproduktionscen

tral, simhall och bevakning samt förvaltning av sport- och motionshallar. 

hör- och filmsalar, restaurang och cafeteria, garage och parkeringsutrym

men. 

Kostnaderna för kontorsdriften fördelas i förhållande till den lokalyta 

som varje myndighet disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar 

tillförs anslaget. som i statsbudgeten förs upp endast med ett formellt 

belopp av I 000 kr. Regeringen fastställer i regleringsbrevet en stat för 

verksamheten. 
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Rikspolisstyre/sen 

Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterligare 

fem lokalvårdare ( + 503 485 kr.) för en jourgrupp för särskild vård av de 

lokaler där verksamheten pågår dygnet runt. 

Reproduktionscentralens kostnader för expenser debiteras nyttjarna i 

förhållande till utfört arbete. 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduktions

centralen framgår av följande sammanställning. 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för reproduktionscen

tralen (endast expenser) 

Jnkom.1·/er 

Bidrag till kontorsdriften från 
lokalnyttjarna 

Ersättning för vid reproduktions
centralen utfört arbete 

Ersättning fran utomstående för 
nyttjande av anläggningar inom 
kv. Kronoberg 

Föredraganden 

Beriiknad kostnad 

10 140000 
48000 
16000 

19667000 
11 188000 

I 200 000 42 259 000 

40154000 

1200000 

905 000 42 259 000 

Kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscentralen beräknar 

jag med utgångspunkt från en tillämpning av huvudsförslaget preliminärt 
till ca 39,8 milj. kr. 

Under utgiftsposten Expenser har jag beräknat ca 210000 kr. för utbyte 

av en garagesopmaskin. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensam kontorsdriji m. m. inom h·arteret Kronoberg för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 9. Diverse utgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12 304000 

5000000 

5000000 

Från detta anslag betalas bl. a. bidrag till internationella kriminalpolisor

ganisationen i Paris (Interpol), till enskilda anställda för studier av betydel

se för polisväsendet och till föreningar för anställda vid polisväsendet. I 

övrigt betalas från anslaget bl. a. kostnader för efterspaning av försvunna 

personer. Kostnader för sådan polisverksamhet som inte skall betalas från · 

annat anslag betalas från detta anslag efter beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 5 030000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar anslaget till 5 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Diverse utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 5 000000 kr. 

B 10. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

63526078 

32000000 

32000000 

Behållning 53 226164 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för främst 

polisväsendet samt för inlösen av polishus. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965. då staten åtog sig 

att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal polishus uppförts 

efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna del av polishusbyggan

det, som skett i samarbete med byggnadsstyrelsen, har avvecklats. Staten 

har löst in ett antal av dessa hus. Enligt beslut av regeringen får styrelsen 

träffa köpeavtal för förvärv av färdigställda polishus enligt vilka betalning

en av köpeskillingen delas upp på flera budgetår. Avtal som träffas under 

budgetåret 1981/82 samt under tidigare budgetår träffade avtal får medföra 

kostnader om tillsammans högst JO milj. kr. för innevarande budgetår. 

Avtalen skall godkännas av regeringen. Styrelsen föreslår att 15 milj. kr. 

får disponeras för budgetåret 1982/83 för förvärv av färdigställda enskilt 
eller kommunalt byggda polishus. 

Föredraganden 

För nästa budgetår beräknar jag 15 milj. kr. för inlösen av polishus som 

har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden. 

I förslaget till investeringsplan har jag beaktat av byggnadsstyrelsen 

föreslagna ramhöjningar som föranleds av den allmänna byggkostnadssteg
ringen. 

I mitt förslag till investeringsplan för jag upp kostnadsramar samt beräk

nar medel för dels en ny förl'(l/fningsbyggnad i A1Tidsjaur med lokaler för 

polisen, lokala skattemyndigheten, tingsställe för Piteå tingsrätt, lant

bruksnämndens rennäringsavdelning samt kronofogdemyndigheten och 

dels en ny förmltningsbyggnad i Sandi·iken med lokaler för polis- och 

åklagarmyndigheterna. Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndi

gande (prop. 1979/80: 150 bil. 2, FiU 1979/80:40, rskr 1979/80:421) i beslut 

den 11 juni 1981 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad av 
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förvaltningsbyggnad i Arvidsjaur inom en kostnadsram av 17 milj. kr. och 
förvaltningsbyggnad i Sandviken inom en kostnadsram av 22.4 milj. kr. 

Kostnadsramarna har angetts i prisläget den I april 1980. 

Vidare planeras en ny förvaltningsbyggnad i Trelleborg med lokaler för 

bl. a. polisen. Jag anser detta projekt vara angeläget bl. a. med anledning 

av bristen på häktesplatser i regionen. Regeringen har möjlighet att pröva 

frågan om igångsättning av projektet om så anses påkallat av sysselsätt

ningsskäl. 

Jag föreslår att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe

ringsplan och anslagsbcräkning. 

Investeringsplan ( I 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram 

80-04-01 81-04-01 Faktisk Beräknad för 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år - I ande 

t. o. m. män. är -
81-06-30 1981 /82 1982/83 mån. 

Projekt färdigställda före 1980-07-01 
men ännu ej slutrcdovisade 

Förvaltningsbyggnad i Sollentuna 
Förvaltningsbyggnad i Enköping 
Förvaltningsbyggnad i Ljungby 
Förvaltningsbyggnad i Hagfors 
Förvaltningsbyggnad i Karlskoga 
Förvaltningsbyggnad i Ludvika 
Förvaltningsbyggnad i Avesta 
Förvaltningsbyggnad i Sandviken 
Förvaltningsbyggnad i Arvidsjaur 
Diverse om- och tillbyggnader 
Inköp av förvaltningsbyggnader 

för polisen m. tl. 
Projekteringskostnader 
Erfarenhetsmäs~ig reduktion 

av medelsbehovet 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

238 150 
60000 
24900 
18500 
22200 
22500 
21000 
23800 
22400 
17000 
2 300 

472 750 

235 450 220981 
61000 54391 
24500 20804 
18500 16870 

. 21365 19667 
23 500 17 816 
202.'iO 18169 
26000 1376 
24400 1236 
18500 I 155 
2 300 1604 

2 100 
7H2 

475765 383 801 

11700 2740 
5000 1600 
2600 I 000 
1100 500 
1200 400 
4000 1600 
1800 250 
8000 13 500 

10000 12000 
6000 100110 

500 200 

22900 15000 
3000 3000 

10574 11790 

67 226 50000 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1981-07-01 
Anslag för 1981/82 

st;itsbudget 
Anslag för 1982/83 

(förslag) 

53 226 

32000 

32000 

ll7 226 

1981/82 
1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

67 226 
50000 

117 226 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbelt!n för polis

väsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående 

2. till Byggnadsarheten fiir polisriisendet för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 32 000 000 kr. 

78-12 80-11 
78-12 80-0K 
79-01 80-07 
79-04 80-09 
80-01 81-05 
78-12 80-07 
81-11 83-06 
81-12 83-03 
81-09 82-12 
80-0.'i 81-02 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

C I . Riksåklagarcn 

J 980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

7850000 

7732000 

8 532 000 

Riksåklagaren (RÅ) är den högste åklagaren och leder åklagarväsen<let i 

landet. RÅ:s kansli är organiserat på två byråer, kanslibyrån och tillsyns

byrån. Vid sidan härav finns viss personal för RÅ:s egen åklagarverksam

het. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Riksåklagaren 

1981/8'.! 

7 150000 
(6137000) 

582000 

7732000 

Bcriiknad ändring 1982/83 

RÅ 

+642000 
(+541000) 
+ 33000 

+675000 

Före
draganden 

+769000 
( +851 00()) 
+ 31000 

+800000 

Pris- och löneomräkning m. m. 675 000 kr .. varav 541 000 kr. avser 

löneomräkning. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för riksåklagarens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

En systematisk översyn och omprövning av pil.gående verksamheter är 

ett väsentligt och naturligt inslag i det långsiktiga arbetet med att effektivi

sera den statliga organisationen. len del fall bör detta arbete göras genom 

särskilda projekt. Inom justitiedepartementets verksamhetsområde har un

der senare år sådana översynsprojekt förekommit när det gäller kriminal

vårdsstyrelsen och brottsförebyggande rådet. Inom polisväsendet och 

domstolsväsendet pågår f. n. översynsprojekt. Sedan RÅ väckt frågan om 

en översyn av organisationen av RÅ:s kansli avser jag att föreslå regering

en att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en sådan översyn. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksäklagaren för budgetåret I 982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 8 532 000 kr. 
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C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

191164000 

189271000 

205649000 

Sammanlagt finns i landet 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av dessa är 

gemensamma för vardera två län. Uinsåklagarmyndigheterna fullgör åkla

garuppgiften bl. a. när den är särskilt krävande. Chefen för en länsåklagar

myndighet utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens 

verksamhetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns fyra 

länsåklagare för speciella mål. 

Landet är indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms. Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt ingår inte i någon länsåklagarmyndighets verksam

hetsområde. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en över

åklagare som har motsvarande uppgift som chefen för en länsåklagarmyn

dighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 83 åklagardistrikten lyder under 

länsåklagarmyndigheterna och har som chef en chefsåklagare. 

1981/82 

Personal 
Länsåklagare och över-

åklagare 38 
Chefsåklagare. kammar-

åklagare och distrikts-
åklagare 392 

Assistentåklagare/di-
striktsåklagare till 
förlogande 140 

Åklagaraspiranter 35 
Övrig personal 528 

1133 

Anslag 

Förvaltningskostnader 167052000 
<därav lönekostnader) (158 661 000) 

Lokalkostnader 20242000 
Kostnader för gemensam 

kontorsdrift 1802000 
Engångsanvisning 175000 

189271000 

Riksåklagaren 

Beräknad ändring 1982/83 

RÅ 

+2 

-2 

+15418000 
(+14579000) 
+ 2934000 

+ 627000 
175000 

+ 400000 

+19204000 

Före
draganden 

+2 

-2 

+ 13 IO.'i 000 
! + 13 402 OOOl 
+ 2891000 

+ 254000 
175000 

+ 303 000 

+16378000 

I. Pris- och löneomräkning 18171000 kr.. varav 14579000 kr. avser 

löneomräkning. 

Om huvudförslaget tillämpas på anslagen Riksåklagaren och Läns- och 
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distriktsåklagarmyndigheterna medför en ~ådan nedskärning bl. a. att en 

tjänst måste dras in vid riksåklagarens kansli och att I 0-15 tjänstemän 

måste sägas upp i den övriga åklagarorganisationen. Medel torde också 

komma att saknas för notarieutbildning. 
2. I Huddinge åklagardistrikt bör en distriktsåklagartjänst inrättas i ut

byte mot en assistentåklagartjänst i Stockholms län och Gotlands län. 

3. I Malmö åklagardistrikt bör en kammaråklagartjänst inrättas i utbyte 

mot en assistentåklagartjänst. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för den regionala och lokala åklagarverk

samheten beräknas med utgångspunkt från en begränsad tillämpning av 

huvudförslaget. 

En distriktsåklagartjänst och en kammaråklagartjänst bör inrättas i utby

te mot två assistentåklagartjänster. 

För kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler för åklagarmyn

digheterna i Borås, Avesta och Sandvikens åklagardistrikt beräknar jag 

303000 kr. 

Några mera omfattande förändringar i åklagarväsendets lokala och re

gionala organisation har inte skett sedan åklagarväsendet omorganiserades 

den I januari 1965. Starka skäl talar för att tiden nu är mogen att se över 

såväl den lokala som den regionala organisationen. Ett omfattande utred

ningsarbete på detta område har redan utförts av en särskild arbetsgrupp 

som har tillsatts av riksåklagaren. Utredningsarbetet syftar till att anpassa 

åklagarväsendets personalstyrka efter behoven i skilda distrikt och regio

ner samt att undersöka om ändringar av den regionala indelningen kan leda 

till rationaliseringar och besparingar. Arbetsgruppens arbete pågår alltjämt 

och jag finner det därför inte nu påkallat att låta utreda dessa frågor i annan 
ordning. Däremot har jag för avsikt att senare ta upp frågan om en översyn 

av även den lokala distriktsindelningen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

205649000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läns- och distriktsåklagarmyndiglzeterna för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 205 649 000 kr. 
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D. DOMSTOLSV ÄSE'.'JDET M. M. 

Domstolarnas arbetsläge 

(I uppgifterna om tingsrätterna och länsrätterna iir antal över I 000 avrundade till jämna hundra

tal) 

Allmänna domstolarna 
Hiigsta domstolen 
Inkomna mål och ärenden' 
Avgjorda mal och ärenden 2 

Utgående balans: 

lfol'riitt<'rtlll 

Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Tingsrätterna 
Inkomna tvisterna! och brottmål 
Avgjorda tvistemål m:h brottmål 
Utgående balans tvistemål och brottmål 

Inkomna fastighetsmål 
Avgjorda fastighetsmål 
Utgående balans fastighchmal 

Inkomna mål om lagsökning 
Inkomna mål om betalningsföreläggande 

Inkomna domstolsärenden 
Avgjorda domstolsärenden 
Utg{1ende balans domstolsärenden 

I nskrivningsärenden 
Gravations- och ägamkrättsbevis 

Allmänna förvaltningsdomstolarna 
Regeri11gsriitte11 

Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Kammarriiccerna 

Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

liinsriittema 

Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

1 inkl. skrifter 
2 utom skrifter 

1978 

2767 
2 398 
1518 

13 506 
13 102 
4637 

134600 
136 800 
51 100 

4 700 
4800 
2700 

64900 
264400 

23500 
23600 
6700 

1888900 
645 700 

5 932 
5 588 
3 571 

21772 
26 787 
14835 

1976177 

216600 
186500 
188 800 

1979 

2746 
2696 
1546 

13920 
l3 670 
48KI 

137700 
135 300 
53000 

4900 
4500 
3 100 

66500 
347700 

19600 
19700 
6500 

2010 100 
669900 

5296 
5572 
3 289 

20636 
22891 
12 702 

1977178 

224300 
192800 
214800 

1980 1980-01-01 1981-01-01 
-06-30 -06-30 

318h 1662 I 756 
2 992 1359 1764 
1730 I K45 I 715 

14805 76Kl K 245 
14624 7467 7909 
5 025 5009 5 313 

144800 71600 73 200 
141000 69900 73600 
56400 54h00 55900 

4 700 2200 2700 
5 300 2600 2500 
3000 3200 2700 

76000 36400 39900 
417000 191400 210600 

20800 10 300 10300 
20700 9800 10300 
6500 7000 6400 

l 894 700 884500 900900 
584600 286000 277900 

4280 2 21 l 2 209 
4443 2496 2 350 
3 114 2998 2967 

20197 9998 12906 
20503 1042K 11 OIO 
12402 12274 14 311 

1978/79 1979/KO 1980/81 

212800 173 600 162400 
184800 143000 199000 
241500 262600 224400 
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1978 

Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 
Bostadsdomstolen 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Hyres nämnderna 
Inkomna ärenden 
Avgjorda ärenden 
Utgående balans 

Arrendenämnderna 
Inkomna ärenden 
Avgjorda ärenden 
Utgående balans 

D 1. Domstolsverket 

J 980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

40365549 
42500000 
44530000 

598 
544 
299 

22635 
21 708 
8604 

1628 
1591 

746 

61 

i979 1980 

609 702 
633 678 
277 302 

34972 44176 
28714 39853 
15 217 18675 

1198 1222 
1310 I 038 

612 786 

Domstols verket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom
stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, arren

denämnderna. hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de allmänna 
advokatbyråerna. Domstolsverket har också till uppgift att på det allmän
nas vägnar föra talan mot beslut i rättshjälpsfrågor. 

Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en 
generaldirektör. Inom verket finns en organisationsenhet. en ekonomien
het. en personalenhet, en juridisk enhet och ett revisionskontor. Dessutom 
finns ett sekretariat och en disciplinnämnd. 

Från anslaget betalas också kostnader för verksamheten vid notarie
nämnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och besvärs

nämnden för rättshjälpen. 

1980-01-0 I 1981-01-01 
-06-30 -06-30 

366 319 
359 299 
285 307 

22630 18201 
24443 22869 
12710 14193 

748 570 
593 650 
762 679 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader) 

Efterutbildning inom dom-
stolsverkets verksam-
hetsområde 

Blanketter m. m. inom dom-
stolsverkets verksam-
hetsområde 

Datorbearbetning 
Rättsfallspuhlicering 
Revisionskontor -

särkostnader 
(därav lönekostnader) 

Domstol.n•erket 

132 

24480000 
(17230000) 

2 750000 

5000000 
9000000 

650000 

620000 
(570000) 

42500000 

Domstols
vcrket 

+1818000 
(+ 15070001 

+ 275000 

+ 870000 
+ 80000 

+ 41000 
(+ 35 000) 

+3084000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 714000 kr. 

Före
draganden 

+1680000 
(+1548000) 

+ 220000 

+ 80000 

+ 50000 
(+ 47 000) 

+2030000 

2. Domstolsverket har enligt huvudförslaget redovisat besparingar så
vitt avser anslagsposten Förvaltningskostnader som innebär att anslaget 
efter pris- och löneomräkning minskas med 550000 kr. Domstolsverket 
bedömer det möjligt att åstadkomma dessa besparingar. I fråga om övriga, 
för domstolsväsendet gemensamma anslagsposter har domstolsverket fö
reslagit en i huvudsak oförändrad real resursram. 

3. Verket upprepar sitt yrkande från föregående års anslagsframställ
ning om en tjänst som överdirektör i utbyte mot en tjänst som byråchef. 

Fiiredraganden 

Anslaget har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget även såvitt 
avser de för domstolsväsendet gemensamma anslagsposterna. 

Utredningen (Ju 1980: 07) angående domstolsadministrationen kommer 
inom kort att redovisa resultatet av sitt översynsarbete. Frågan om en 
tjänst som överdirektör får ras upp vid behandlingen i regeringskansliet av 

utredningens förslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Domstolsrerket för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 44530000 kr. 
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D 2. Allmänna domstolarna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

741569010 

745 200000 

810600000 

Allmänna domstolar är tingsrätterna. hovrätterna och högsta domstolen. 

Tingsrätterna är allmänna underrätter. Fr. o. m. den I januari 1982 finns 

det 97 tingsrätter. 
Hovrätterna är överrätter i de mål som fullföljs från tingsrätterna. Hov

rätterna är Svea hovrätt (I 5 avdelningar. varav 13 för allmänna mål och två 

för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (fyra avdelningar), hovrätten 

över Skåne och Blekinge (fem avdelningar). hovrätten för Västra Sverige 

(sex avdelningar), hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och 

hovrätten för Övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som fullföljs från hovrätterna. 

Domstolen är delad på tre avdelningar. I domstolen finns 25 justitieråd. 

Fem av dessa tjänstgör i lagrådet. För högsta domstolen finns ett särskilt 

kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för statens 
ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

Hög.l'ta domstolen 
Justitieråd. kanslichef 

och revisionssekreterarc 
Övrig personal 

Hm'riittema 
Domare och hovrättsfiskaler 
Övrig personal 

Tingsrätterna 
Domare 
Tingsnotarier 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Ersättning till nämndemän 

1981/82 

63 
53 

321 
209 

655 
645 

2 356 

4 302 

568100000 
1300000 
5900000 

109700000 
:?3800000 

-) 
36300000 

745100000 

• Preliminär beräkning i avvaktan på särproposition 

Beräknad ändring 1982/83 

Domstols
verket 

+ 2 

+52 

+54 

+64090000 

+ 825000 
+17167000 
+ 4068000 

(+ 1000000) 
+ 3630000 

+89780000 

( 

Före
draganden 

+58050000 

+ 600000 
+ 16000000 
+ 1650000 

-) 
-10800000* 

+65500000 
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Domstoln·erket 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 80080000 kr. 

2. De besparingar som domstolsverket har redovisat enligt huvudförsla

get innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 13 milj. kr. Detta motsvarar omkring IOO årsarbetskrafter. Ett ge

nomförande av huvudförslaget skulle medföra en väsentlig ökning av anta

let oavgjorda mål i domstolarna och därmed förlängda väntetider för all

mänheten. 

3. Domstolsverket yrkar att de extra avdelningarna vid hovrätten över 

Skåne och Blekinge och hovrätten för Västra Sverige ordinariesätts. 

4. För var och en av Handens tingsrätt och Örebro tingsrätt yrkar 

domstolsvcrket en tjänst för chefsrådman i utbyte mot en rådmanstjänst. 

5. Domstolsverket föreslår att en rådmanstjänst inrättas vid var och en 

av Huddinge, Linköpings. Värnamo, Helsingborgs och Lunds tingsrätter. 

Detta skulle vid Linköpings tingsrätt ske i utbyte mot en personlig tjänst 

för rådman och vid Helsingborgs tingsrätt och Lunds tingsrätt i utbyte mot 

en tingsfiskalstjänst. 

6. För var och en av Södra Roslags tingsrätt och Uppsala tingsrätt yrkas 

en tjänst för handläggare för administrativa arbetsuppgifter. 

7. Domstolsverkct begär medel för ytterligare 50 biträdestjiinster vid 

tingsrätterna och följdkostnader för dessa tjänster ( + 5.5 milj kr.). 

8. Som ett led i upprustningen av inventariebeståndet vid de allmänna 

domstolarna yrkar domstolsverket en engångsanvisning till anslagsposten 

Expenser med I milj. kr. 

9. För att möjliggöra en fördubbling av genomförandetakten för ADB 

inom inskrivningsväsendet begär domstolsvcrkct ytterligare medel ( + 3,2 

milj. kr.). 

Föredraganden 

Även under år 1981 har mål- och ärendetillströmningen ökat i de all

männa domstolarna. Fr. o. m. den I januari 1982 tillkommer dessutom 

viktiga arbetsuppgifter på grund av utsökningsbalkcns och handräcknings

lagens (1981: 847) ikraftträdande. Den ökade arbetsmängden måste emel

lertid med hänsyn till det statstinansiella läget i huvudsak bemästras ge

nom rationalisering och omfördelning. Jag har mot denna bakgrund beriik

nat anslaget med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag. 

Jag delar domstolsverkets uppfattning att de extra avdelningarna vid 

hovrätten över Skåne och Blekinge och hovrätten för Västra Sverige nu 

bör ordinariesättas. Vid var och en av dessa hovrätter bör därför inrättas 

en ordinarie tjänst för hovrättslagman och en ordinarie tjänst för hovrätts
råd. tillika vice ordförande på avdelning, i utbyte mot motsvarande göro

målsförordnanden. 

Frågan om att inrätta chefsrådmanstjiinster i Handens tingsrätt och 

Örebro tingsrätt får anstå i väntan på en planerad översyn av avdclningsin

dclningen av tingsrätterna. 
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Huruvida det finns anledning att vid någon eller några tingsrätter inrätta 

nya rådmans tjänster kan prövas fortlöpande av. regeringen liksom för 

övrigt frågor om indragning, vakantsättning eller återbesättande av sådana 

tjänster. Jag finner därför inte skäl att i detta sammanhang ta ställning till 

domstolsverkets yrkande om nya rådmanstjänster, särskilt som tjänsterna 

under alla omständigheter måste inrättas inom ramen för tillgängliga me

del. Detsamma gäller framställningar i samma ämne som har kommit in 

från olika domstolar. 

Under anslaget för Centralnämnden för fastighetsdata kommer jag att 

behandla frågan om den fortsatta fastighetsdataverksamheten. Vid beräk

ningen av anslaget till de allmänna domstolarna utgår jag från att ADB

reformen under budgetåret 1982/83 drivs vidare i oförändrad takt. 

Att i dagens budgetläge tillgodose önskemålen om ytterligare biträdes

tjänster och upprustning av inventariebeståndet ser jag ingen möjlighet till. 

l departementspromemorian (Os Ju 198\:.181 Underrätternas samman

sättning föreslås bl. a. en minskning av antalet nämndemän i tingsrätt från 

fem till normalt tre. Genomförs detta förslag beräknas anslagsposten Er

sättning till nämndemän - efter viss uppräkning för kostnadshöjningar -

minska med 12,5 milj. kr. I väntan på en proposition i ämnet föreslår jag att 

anslaget reduceras med det angivna beloppet. 

Nämndemännens tjänstgöringsförhållanden m. m. har undersökts av en 

projektgrupp inom justitiedepartementet och redovisats i en rapport (Ds Ju 

1981: 201. l den tilltänkta propositionen om underrätternas sammansätt

ning avser jag att närmare redogöra för detta. 

De i 1981 års budgetproposition aviserade sammanslagningarna av vissa 

tingsrätter med gemensam kansliort genomförs den I januari 1982. Detta 

medför ett minskat personalbehov vid de efter sammanslagningarna kvar

stående tingsrätterna - Kalmar tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Umeå 
tingsrätt. 

Domstolsverket kommer att kring årsskiftet 1981/82 redovisa resultatet 
av sin översyn av behovet av tingsställen utanför tingsrätternas kans

liorter. 
I enlighet med förslagen i prop. ( 1981/82: 31 J om avgifter vid tingsrätt, 

m. m. har riksdagen nyligen beslutat att den nuvarande avgiftsfriheten för 

staten, kommunerna och landstingskommunerna skall slopas fr. o. m. den 

I juli 1982. 

Rättegångsutredningens (Ju 1977: 06) betänkande om underrättsförfa

randet läggs fram i början av år 1982. I utredningens fortsatta arbete ingår 

en översyn av överrättsförfarandet.och domförhetsreglerna i hovrätterna 

och tingsrätterna. 

Prop. ( 1980/81: 154) om högsta domstolens och regeringsrättens arbets

former och prop. (1980/81: 175) om förenklad domskrivning har nyligen 

godkänts av riksdagen. 

5 Riksda/.(en 1981182. i sam/. Nr 100. Bilaga 5 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 66 

Under hösten 1981 har vid Göteborgs tingsrätt inletts försök med ADB
stöd vid handläggningen av mål om betalningsföreläggande. Slår försöken 
väl ut är avsikten att verksamheten skall utvidgas till i första hand Stock
holms tingsrätt. Här kan också nämnas departementspromemorian (Ds Ju 

1981: 11) Rationellare summarisk betalningsprocess. som avses läggas till 
grund för en proposition under våren 1982. 

I betänkandet (SOU 1981: 76) Företagshypotek föreslås bl. a. att samtli
ga ärenden om företagsinteckning skall handläggas vid en enda inskriv
ningsmyndighet med hjälp av ADB. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Domstolsverket kommer inom kort att redovisa resultatet av sin översyn 
av vattendomstolarnas verksamhet. 

Domstolsverkets översyn av hovrätternas organisation och arbets
former har redovisats i en slutrapport (1981: 8). Vissa förslag om rotelinnec 
havarens befogenheter att själv vidta åtgärder vid målens beredning ge
nomförs fr. o. m. den 1 januari 1982 genom en ändring av 19 §förordningen 
(1979: 569) med hovrättsinstruktion. Andra förslag - bl. a. beträffande 
hovrättsting - övervägs i justitiedepartementet. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid var och en av hovrätten över Skåne 
och Blekinge och hovrätten för Västra Sverige inrätta en ordina
rie tjänst för hovrättslagman i Fo 32 och en ordinarie tjänst för 
hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Fo 29, 

2. till Allmänna domstolarna för budgetåret 1982/83 anvisa ett för
slagsanslag av 810600000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

242349625 
242100000 
279100000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna, mellankommunala 
skatterätten. kammarrätterna och regeringsrätten. 

Länsrätterna och mellankommunala skatterätten är allmänna förvalt
ningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Det finns 24 länsrätter. 

Kammarrätterna är överrätt i de mål som fullföljs från bl. a. länsrättema. 
Det finns fyra kammarrätter, kammarrätten i Stockholm (sju avdelningar), 
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kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar). kammarrätten Sundsvall 

(fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönköping (tre avdelningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regcringsrät

ten är överrätt i de mål som fullföljs från kammarrätterna och högsta 

instans i patentmål. Domstolen är fr. o. m. den 1 januari 1982 delad på tre 

avdelningar. I domstolen finns 24 regeringsråd. Tre av dessa tjänstgör f. n. 

i lagrådet. För regeringsrätten finns ett kansli till vilket regeringsrättssek

reterare är knutna. 

Personal 

Re{?eri111:srätten 
Regeringsråd. kanslichef 

och regeringsrätts
sekreterare 

Övrig personal 

Kammarriitterna 

Domare och fiskaler 
Övrig personal 

Länsriitterna och mellan
kommunala skattl'riillen 

Domare 
Personal med herednings

och föredragandeuppgifter 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersällningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättning till nämnde

män 

1981/82 

60 
48 

208 
120 

156 

424 
417 

1433 

199080000 
300000 

2050000 
22 170000 
9400000 

9 100000 

242100000 

• Preliminär beräkning i avvaktan på särproposition 

Domstolsverket 

Beräknad iindring 1982/83 

Domstols
verket 

+ 19705000 

+ 287000 
+16900000 
+ I 034000 

+ 910000 

+38836000 

Före
draganden 

+20020000 

+ 300000 
+16730000 
+ 550000 

600000* 

+37000000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 38836000 kr. 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 4.5 milj. kr. Detta motsvarar omkring 35 årsarbetskrafter. Ett genom

förande av huvudförslaget skulle medföra att balansavarbetningen i läns

rätterna ytterligare försenas. Verket framhåller vidare att arbetsbelastning

en vid de allmänna förvaltningsdomstolarna under de närmaste åren kom

mer att påverkas av 1981 års allmänna fastighetstaxering. 
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Föredraganden 

De allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsläge 

Regeringsrättens och kammarrätternas arbetsläge kan alltjämt betraktas 

som tillfredsställande. Antalet mål i kammarrätterna har dock ökat avse

värt under år 1981. 

Länsrätternas balanser hade den I juli 1981 arbetats ner till omkring 

225 000 mål. varav omkring 205 000 skattemål. Balanserna hade därmed 

nedbringats under den nivå som förelåg vid länsrättsreformen den I juli 

1979. Målavverkningen under budgetåret 1980/81 var högre än vid något 

tillfälle under de senaste fem budgetåren. Balansminskningen är emellertid 

främst att tillskriva en minskad tillströmning av skattemål. Balansläget 

skiftar ganska kraftigt mellan olika länsrätter. 

I första hand länsrättsorganisationen kommer under innevarande och 

närmast följande budgetår att utsättas för nya påfrestningar. Som förut

setts har ett stort antal mål kommit in med anledning av 1981 ars allmänna 

fastighetstaxering. Domstolsverkct räknar med att drygt 90000 sådana mål 

skall komma in. Detta är nästan dubbelt så många som vid 1975 års 

allmänna fastighetstaxering. Länsrätternas balanser steg därför åter under 

hösten 1981. sannolikt till omkring 270 000 mål. 

Den 1 juli 1982 träder den nya socialtjänstlagstiftningen i kraft. Det är 

vanskligt att säga hur många mål den nya lagstiftningen kan ge upphov till. 

Uppenbart är dock att lagstiftningen om vård av unga och om vård av 

missbrukare kommer att stiilla stora anspråk pä länsrättcrna och - i viss 

mån - kammarrätterna. Dessa mål. som skall avgöras med förtur och i 

allmänhet efter en muntlig förhandling. torde bli lii.nsrättcrnas tyngsta mål 
från handläggningssynpunkt. 

Kammarrätten i Stockt.olm beräknas under första halvåret 1982 få 
överta vissa mål om arbetsgivaravgifter från försäkringsrätten för Mellan

sverige i enlighet med ett förslag från försäkringsdomstolskommitten i 

betänkandet ( Ds S 1981: 9) Försäkringsdomstolarnas arbetsläge. 

l länsdomstolskommittens slutbetänkande <SOU 1981: 75) Länsrättcrnas 

målområde - Administrativ tvåpartsprocess föreslås bl. a. en övclilytt

ning av hälsovårdsmål, djurskyddsmäl. brandmål och vissa vapenmål från 

länsstyrelserna till länsrätterna. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Från dessa utgångspunkter är det enligt min uppfattning inte möjligt att 

fullt ut tillämpa huvudförslaget på anslaget till de allmänna förvaltnings

domstolarna. Emellertid har antalet inkommande skattemål under flera år 

varit färre än vad som förutsattes när länsrätterna inrättades. Om denna 

tendens håller i sig även innevarande budgetår avser jag att i samband med 

utfärdandet av regleringsbrev pröva om inte den förstärkningsorganisation 

om drygt J()() personer som har byggts upp vid länsrätterna för balansavar

betning nu successivt kan börja avvecklas. Jag utgår därvid från att till

strömningen av fastighetstaxeringsmål och den nya sociala lagstiftningen 

inte i någon större utsträckning skall rubba den tidigare tidsplanen för ba-
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lansavarbetningen. som tar sikte på en godtagbar balans under budgetåret 

1984/85. 

Länsrätternas lokalisering 

Länsrätterna är f. n. förlagda till residensorterna. I 1981 års budgetpro

position redogjorde min företrädare för frågan om länsrätternas lokalise

ring. Han redovisade bl. a. vad justitieutskottet inför länsrättsreformen 

anfört i sitt av riksdagen godkända betänkande. Det var enligt utskottet 

utomordentligt angeläget att länsrättsreformens genomförande inte ledde 

till en försämring av den för både allmänhet och personal otillfredsställan

de balanssituationen i länsdomstolarna. Enligt utskottets mening var det 

ofrånkomligt att en utlokalisering av en länsrätt till någon annan ort än 

residensorten av personalpolitiska och andra praktiska skäl under inled

ningsskedet skulle inverka negativt på arbetet i länsrätten. Att bringa ned 

balanserna till en från rättssäkerhetssynpunkt godtagbar nivå fick enligt 

utskottets mening anses vara ett så angeläget önskemål att det f. n. måste 

sättas före intresset att av regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska 

skäl redan nu lokalisera en länsrätt till någon annan ort än residensorten. 

Utskottet ansåg sig därför inte kunna tillstyrka att en länsrätt f. n. lokali

serades till sådan ort. Frågan om lokaliseringen av länsrätterna borde 

emellertid utredas vidare och slutlig ställning tas av regeringen så snart 

utredningsarbetet hade avslutats. 

Min företrädare framhöll för egen del: 

Som jag tidigare har framhållit är länsrätternas arbetssituation alltjämt 
mycket bekymmersam. Det stora antal mål som kan väntas med anledning 
av 1981 års allmänna fastighetstaxering kommer att medföra ytterligare 
påfrestningar för organisationen. Mot denna bakgrund finner jag det inte 
tillrådligt att störa arbetet i länsrättsorganisationen genom att nu sätta 
igång en mera omfattande utredning av frågan om en omlokalisering av 
länsrätter. För denna ståndpunkt talar även det rådande budgetläget. Detta 
hindrar inte att man i enskilda fall kan ha skäl att studera saken närmare. 
t. ex. när fråga uppstår om byte av lokaler för en iänsrätt, vilket kan bli 
fallet i Kalmar. Jag avser därför att fortlöpande följa utvecklingen på 
området. 

Jag kan för egen del helt instämma i detta uttalande. i synnerhet med 
tanke på den oväntat kraftiga tillströmningen av fastighetstaxeringsmål 

och de svårförutsägbara men utan tvivel tunga anspråk som den nya 

sociala lagstiftningen kommer att ställa på länsrättsorganisationen. Intres

set av att bringa ned balanserna till en från rättssäkerhetssynpunkt godtag

bar nivå måste sättas framför de regionalpolitiska eller sysselsättningspoli

tiska skäl som kan tala för en utlokalisering. Som min företrädare har 

uttalat kan det dock finnas skäl att i enskilda fall studera frågan när det blir 

aktuellt med byte av lokaler för en länsrätt. 

Med de angivna utgångspunkterna har jag - efter samråd med chefen för 

kommundepartementet samt decentraliseringsdelegationens ordförande, 
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statsrådet Johansson - funnit skäl att närmare studera möjligheterna att 

omlokalisera två länsrätter, nämligen länsrätten i Östergötlands län och 

länsrättcn i Kalmar län. 

I Östergötlands län har fråga väckts om att flytta länsrätten från Linkö

ping till Motala vid utgången av år 1985, då hyresavtalet för länsrättens 

nuvarande lokaler löper ut. I ärendet föreligger visst material från decen

traliseringsdelegationen, som har tagit upp frågan. Domstolsvcrkct och 

länssrätten har i särskilda skrivelser till justitiedepartementet inkommit 

med synpunkter och viss ytterligare utredning. Såväl verket som länsrät

tcn har framhållit att den tid som har stått till buds inte har medgett en 

allsidig belysning av ämnet. 

Det är enligt min uppfattning angeläget att frågan om att förlägga en 

länsrätt till annan ort än residensorten prövas efter en noggrann kartlägg

ning i varje enskilt fall av de skäl som talar för och emot en sådan 

omlokalisering. Detta har också förutsatts av statsmakterna när frågan 

tidigare har behandlats. Det bör därför uppdras åt domstolsverket och 

länsstyrelsen i Östergötlands län att göra en sådan fullständig kartläggning 

av effekterna av en omlokalisering av länsrätten från Linköping till Motala. 

Det bör därvid i första hand ankomma på domstolsverket att bevaka de 

domstolsadministrativa och rättsvårdande aspekterna samt på länsstyrel

sen att pröva de regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska skälen. Jag 

återkommer senare till regeringen i denna fråga. Sedan myndigheterna 

med eget ställningstagande har redovisat sitt kartläggningsarbete får frågan 

anmälas för regeringen på nytt. 

I Kalmar län har ifrågasatts att flytta länsrättcn från Kalmar till Nybro. 

Länsrätten har f. n. lokaler i landsstatshuset i Kalmar. Som min företräda

re anmälde i 1981 års budgetproposition kan det emellertid bli aktuellt med 

ett byte av lokaler för länsrätten. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att Möre och Ölands tingsrätt 

fr. o. m. den I januari 1982 förenas med Kalmar tingsrätt. Kalmar tingsrätt 

kommer därefter att ha lokaler dels i ett kommunägt rådhus, dels i ett 

statligt tingshus men bör självfallet så snart som möjligt få sammanhållna 

lokaler i Kalmar. 

Såväl Kalmar kommun som Nybro kommun har för min företrädare 

redovisat sin inställning till och sina möjligheter att inom resp. kommun 

bidra till en lösning av de olika lokalfrågorna. 

Det är enligt min uppfattning nödvändigt att skapa sig en helhetsbild av 

lokalsituationen i de båda orterna. Det bör därför uppdras åt byggnadssty

relsen att utreda lokalförsörjningsmöjligheterna i Kalmar och Nybro. 

Byggnadsstyrclsen bör därvid utgå från att en omlokalisering till Nybro 

kan komma att omfatta länsstyrelsens besvärsenhet. länsrätten eller båda

dera. 

I kartläggningen av lokalsituationen hör byggnadsstyrelsen samråda 

med domstolsverket, länsstyrelsen och de båda berörda kommunerna. Jag 
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återkommer senare till regeringen även i denna fråga. Sedan byggnadssty
relsen redovisat resultatet av sitt arbete får lokaliseringsfrågan anmälas på 

nytt för regeringen. 

Övrigt 

Vad gäller anslagsposten Ersättning till nämndemän kan jag hänvisa till 

vad jag har anfört under anslaget Allmänna domstolarna. För länsrättcrnas 

del har beräknats en besparing av 1,5 milj. kr. genom en minskning av 

antalet nämndemän från fyra till tre. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna förl'altningsdomstolama för budgetåret 1982/83 
anvisa ett förslagsanslag av 279100000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

27 837184 

30340000 

32700000 

Hyresnämoderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljenämnd i 

hyrestvister samt att avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn
derna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämnderna 
har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämnderna har gemen
samt kansli med arrendenämnderna. Sådana kanslier finns på tolv orter. 
Chef för kansliet är det hyresråd som har utnämnts eller förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutinstans i de ärenden som avgörs 

av hyresnämnderna. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

B,1stadsdomstole11 
Domare och föredragande 
Övrig personal 

Jlyresniimnderna 
Hyresråd 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Domstols1·erket 

14 
8 

31 
95 

148 

24 240000 
50000 

550000 
4600000 

900000 

30340000 

Domstols
verket 

+2 121000 

+ 77000 
+ 198000 
+ 99000 

+2495000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 495 000 kr. 

Före
draganden 

+2090000 

+ 50000 
+ 160000 
+ 60000 

+2360000 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 550000 kr. Detta skulle medföra förlängda handläggningstider. 

FöredraRanden 

Antalet inkommande mål och ärenden hos bostadsdomstolen och hyres

nämnderna ligger alltjämt på en hög nivå. Anslaget har .mot denna bak.

grund beräknats med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag. 

Såväl hyresrättsutredningen som arrendelagskommitten har under hös

ten 1981 lämnat sina slutbetänkanden (SOU 1981:77 och SOU 1981:80). 

Betänkandena behandlar bl. a. frågor om nämndernas målområden, förfa

randeregler. instansordning och organisation. Bland det som tas upp·är den 

av domstolsverket år 1977 aktualiserade tanken på att söka samordna 

åtminstone de nio mindre hyresnämnderna med tingsrätterna i nämndens 

kansliort. Jag avser att låta undersöka möjligheterna till rationaliserings

vinster genom en sftdan samordning. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdomstolen och hyresniimnderrw m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 32 700 000 kr. 
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D 5. Utrustning till domstolar m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14421805 

5000000 

7000000 

Reservation 

73 . 

8502910 

Från anslaget betalas kostnader för inköp av utrustning och inventarier 

för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltningsområde - med un

dantag av de allmänna advokatbyråerna - , konsultkostnader i samband 

därmed samt kostnader för flyttning. 

Domstolsl'erket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 

13 000 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovet till 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdage'n 

att till Utrustning till domstolar m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 7 000 000 kr. 

D 6. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10628455 

6500000 

8400000 

Reservation 24094487 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för domstols

väsendet. 

Byggnadsstyrelsen beräknar den sammanlagda medelsförbrukningen 
under budgetåren 1981 /82 och 1982/83 till 45 ,5 milj. kr. För budgetåret 

1982/83 beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet till 15 milj. kr., vilket 

innebär en ökning med 8.5 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevaran

de budgetår. För tiden den I april 1980 - den I januari 1981 beräknar 
styrelsen den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen till 9<;{., 

Fiiredraganden 

Örebro tingsrätt har idag lokaler dels i ett kommunägt rådhus, dels i ett 

statligt tingshus. Lokalerna är i dåligt skick och erbjuder en. bristfällig 

arbetsmiljö. Byggnadsstyrelsen redovisade i en skrivelse till regeringen 

den 14 januari 1980 ett förslag till disposition av lokaler i Örebro slott. 

Förslaget innebar bl. a. att Örebro tingsrätt skulle inrymmas i slottet. 

Regeringen uppdrog genom ett beslut den 15 januari 1981 åt byggnadssty

relsen att ytterligare utreda förutsättningarna för en lokalisering av tings

rätten till slottet. Byggnadsstyrelsen har den I 0 november 1981 redovisat 

ett byggnadsprogram avseende tingsrättens lokalisering till slottet och 
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hemställt om regeringens uppdrag att projektera ombyggnad av slottet för 

detta ändamål. Kostnaderna för projektet har preliminärt beräknats till 13 

milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 

Beredningen av frågan om ombyggnad av Örebro slott är ännu inte 

avslutad inom regeringskansliet. Om övervägandena leder till att den före

slagna ombyggnaden skall utföras är det angeläget att medel finns reser 1e

rade för ändamålet. Jag förordar därför att det i investeringsplanen förs 

upp en preliminär kostnadsram av 13 milj. kr. för ombyggnad för Örebro 

tingsrätt. 

Byggnadsstyrclsen planerar att i Nyköping uppföra en förvaltningsbygg

nad i två etapper. Etapp I skall omfatta lokaler för Nyköpings tingsrätt och 

länsrätten i Södermanlands län. Byggnadsstyrelsen har i en skrivelse den 8 

september 1981 till regeringen hemställt om uppdrag att projektera etapp I 

av förvaltningsbyggnaden i Nyköping. Kostnaden för etapp I har prelimi

närt beräknats till 20,9 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. Såväl 

tingsrätten som länsrätten har lokaler på flera ställen. Lokalerna är dessut

om i mycket dåligt skick. Det är därför synnerligen påkallat att den före

slagna nybyggnaden genomförs. I investeringsplanen bör föras upp en 

preliminär kostnadsram av 20,9 milj. kr. för nybyggnad för bl. a. Nykö

pings tingsrätt. 

Jag har inte något att erinra mot de ändringar av kostnadsramar för 

pågående byggnadsobjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Ändring

arna föranleds av den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe-

ringsplan och anslagsberåkning. 

lnvesteringsplan ( I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsfiirbrukning 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
81-06-30 1981/82 1982/83 

Objekt färdigställda före 
1980-07-01 men ej slut-
redovisade 46000 45 100 42425 1670 

Falu tingsrätt, 
om- och tillbyggnad 11850 12600 7773 4000 800 

Stockholms tingsrätt. 
ombyggnad 3000 3250 1756 1490 

Sölvesborgs tingsrätt. 
ombyggnad 3 200 3500 278 2600 600 

Östersunds tingsrätt m. m .. 
24000 nybyggnad 22 100 8000 13000 

Örebro tingsrätt. 
130001 ombyggnad 3 500 

Nyköpings tingsrätt m. m. 20900 1 500 5500 
Projckteringskostnader 3290 2000 2000 
Erfarenhetsmässig reduktion 

av mcdclsbehovet -3260 -3400 

86150 122350 55522 17000 22000 

1 Preliminärt berliknad kostnadsram. 

Bygg- Fiinlig-
start stiillandc 
år-m{in år-mån 

79-10 81-0."i 

80-12 81-06 

81-09 82-05 

81- IO 83-03 

83-04 84-02 
82-12 84-06 
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An~lagsberäkning ( 1 000-tal kr.) 

Medclstillgång Beräknad medclsförbrukning 

Behilllning 1981-07-01 
Anslag för 1981/82 
Anslag för 1982/83 (förslag) 

24094 
6500 
8406 

39000 

1981/82 
1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

17000 
22000 

.'9000 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för dom

stolsväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 
föregående, 

2. till Byggnadsarheten ji'ir domstvlsi·iisendet för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett rescrvationsanslag av 8400000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

Utöver de uppgifter som jag har lämnat under avsnittet 2 Åtgärder mot 

brott vill jag beträffande situationen inom kriminalvården anföra följande. 

Beläggningen på kriminalvårdens anstalter och häkten har stigit kraftigt 

under de senaste åren. Antalet klienter inom frivården har under samma 

tid hållit sig relativt konstant. 
Kriminalvården hade den I oktober 1981 3 862 platser på kriminalvårds

anstalterna. varav 1 332 på slutna riksanstalter och 2 530 på övriga anstal

ter. Antalet platser i de allmänna häktena och på de vid vissa anstalter 

inrättade häktesavdelningarna var 1 158. 

Antalet fängelsedömda som togs in i kriminalvårdsanstalt under åren 

1976 och 1977 utgjorde 9 901 respektive 9 742. Motsvarande siffror för åren 

1978-1980 uppgick till 10547. 10822 och 12054. Som jag tidigare har 

nämnt har även de genomsnittliga strafftiderna ökat påtagligt. Av dem som 

under sistnämnda tre år togs in i kriminalvårdsanstalt hade I 194. I 267 

respektive 1 356 en fängelsetid på ett år eller mer och 333. 396 respektive 

420 en strafftid på två år eller däröver. Nu angivna förhållanden har lett till 

att medclbeläggningen på kriminalvårdsanstaltcrna under den senaste 

treårsperioden har ökat med ca 11 procent. Antalet personer som genom 

lagakraftvunnen dom har dömts till fängelse och som i frihet avvaktar 

anstaltsplacering har på ett par år fördubblats. 

På grund av det hårda beläggningstrycket har under senare delen av år 

1980 och under större delen av år 1981 omkring 140 tidigare stängda 

anstaltsplatser fått hållas öppna. 
Medeltalet inskrivna personer i häkten har under den senaste treårspe

rioden ökat från 675 till 928 eller med omkring 37 procent. Speciellt 

besvärlig har häktessituationen varit i södra Sverige och i Stockholmsom

rådet. På grund härav har sammanlagt 20 platser i polishusen i Ängelholm 

och Kristianstad utnyttjats för häktade och en avdelning med 30 platser vid 

kriminalvårdsanstalten Österåker inrättats som häktesavdelning. Antalet 

häktesplatser vid kriminalvårdsanstalten Hall har dessutom utökats med 

18. 
Beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalterna och häktena inger 

oro. Såt. ex. skall differentiering av de intagna ske med hänsyn till närhet 

till hemorten. kön, ålder. brottslighet. farlighet, rymningsbenägenhet. be

hov av sjukvård eller tillgång till visst slag av arbete eller utbildning. 

Möjligheterna att bemästra narkotikaproblem och våld intagna emellan på 

anstalterna har avsevärt försvårats på grund av bristen på platser. Bclägg

ningssituationen medför dessutom mycket pressande arbetsförhållanden 

för kriminalvårdens personal. För att kriminalvärden skall kunna tillgodo

se rimliga anspråk på differentiering hör beläggningen inte överstiga 85 

procent. U ndcr budgetåret 1980/81 var den högsta beläggningen 3 750 

intagna, vilket utgör drygt 96 procent av antalet tillgängliga platser. Medel-
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talet för de sex från beläggningssynpunkt tyngsta månaderna var 92 pro

cent. 
Såsom framgår av vad jag tidigare har anfört kan anstaltsbeläggningen 

vid en oförändrad kriminalpolitik komma att öka med 5-10 procent under 
den närmaste femårsperioden enligt de prognoser som har gjorts upp inom 

justitiedepartementet. En tio-procentig ökning skulle innebära ett ytterli

gare platsbehov på omkring 400 platser, vilket motsvarar 10 nya lokalan

stalter för en investeringskostnad av omkring 300 milj. kr. Till detta belopp 

kommer personalkostnader och övriga driftkostnader. 
När det gäller byggnadsverksamheten inom kriminalvården återkommer 

jag under anslaget E 8. Byggnadsarbeten för kriminalvården. 
Antalet klienter inom frivården uppgick den 1 oktober 1981 till 16 612 

mot 15750 och 15741 vid samma tidpunkt år 1980 respektive år 1979. 

Antalet frivårdsdistrikt har ökat från 45 år 1973 till f. n. 66. Den I januari 

1981 delades skyddskonsulentdistriktet i Falun. 

E I. Kriminalvårdsstyrelsen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

61943 862 

64616000 

69737000 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regioncheferna, krimi
nalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisa
tionen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för den verk
samhet som bedrivs av kriminalvårdsnämnden. Nämnden handlägger vissa 
ärenden rörande dem som har dömts till fängelse eller internering. Inter

neringsnämndens verksamhet upphörde vid utgången av juni 1981. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårdsstyrel

sen finns två avdelningar, en för klientfrågor och en för administration. 

Dessutom finns en planerings- och samordningsenhet. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar och 
expenser 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Förhyrd datamaskintid m. m. 
Revisionskontor - sär-
kostnader 

Kriminali·årdsstyrelsen 

363,5 

43 106000 
100000 

5 543000 
(40000) 

7770000 
7 332000 

765 000 

64616000 

Kriminal
vårdssty
relsen 

+2872000 

+ 866000 
(-) 

+I 042000 
+ 513000 

+ 47000 

+5340000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 4970000 kr. 

Före
draganden 

+3432000 

+ 477000 
(-) 

+ 952000 
+ 213000 

+ 47000 

+5121000 

2. På grund av lagstiftningen rörande arbetsvård behövs ytterligare me

del för att täcka lönekostnader för partiella tjänstebefrielser och rehabili

terande insatser ( + 300000 kr.). 
3. Medel yrkas för statens arbetsgivarverks cirkulär serie A och författ

ningssamling SA VFS. Dessa publikationer har tidigare tillställts myndig

heterna kostnadsfritt.(+ 70000 kr.). 

Föredraganden 

Kriminalvårdsstyrelsen har den I november 1981 organiserats om 
enlighet med de riktlinjer som har dragits upp i betänkandet (Os Ju 1979: 7) 
Kriminalvårdsstyrelsens organisation. I den nya organisationen ingår 
362.5 tjänster. vilket innebär en neddragning med omkring 40 tjänster. 

Kriminalvårdsstyrelsens yrkande om medel för att täcka lönekostna
derna vid partiella tjänstebefrielser och rehabiliterande insatser kommer 

att behandlas i ett annat sammanhang 12). 

För att täcka kostnaderna för statens arbetsgivarverks cirkulär serie A 

och författningssamling SA VFS har jag beräknat särskilda medel (3). 

Med hänsyn till att den avveckling av tjänster som omorganisationen av 

kriminalvårdsstyrelsen innebär inte kan slutföras nästa budgetår har jag 

beräknat anslaget med utgångspunkt i en begränsad tillämpning av huvud

förslaget. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 69 73 7 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminafrårdsstyrelsen för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 69 737 000 kr. 
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E 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

997 525705 

990989000 
1127935000 

Den I juli 1981 fanns inom kriminalvården 19 riksanstalter med 1362 

slutna och 464 öppna platser, 53 lokalanstalter med 894 slutna och 1212 
öppna platser samt 23 häkten med I 184 platser. Riksanstalterna är direkt 

underställda kriminalvårdsstyrelsen, medan häktena. lokalanstalterna och 
skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 13 regioner. I ledningen för 

varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

1981/82 

Personal 

Styresmän m. fl. 292 
Läkare, psykologer 30,5 
Sjukvårdspersonal 52,5 
Tillsynspersonal 2794 
Personal i arbetsdrift 556 
Kontors personal 275,5 
Maskinpersonal 58 
Förråds- och ekonomi-

personal 311 

4 369,5 

Anslag 

Lönekostnader 653070000 
Sjukvård m. m. för 

personal 1400000 
Rcseersättningar och 

expenser 10811000 
Lokal kostnader I02 815 000 
Inköp rn:h underhåll 

av bilar 3430000 
Utspisning 39801 000 
Beklädnad och säng-

kläder 16 500000 
Hälso- och sjukvård 13 724000 
Idrotts- och bildnings-

verksamhet m. m. 2 775 000 
Biblioteksverksamhet 1200000 
Omkostnader för permittc-

rade. frigivna m. fl. 8 720000 
Transport av intagna 

m. fl. 20200000 
Tjänstedräkt 489000 
Bidrag till intagnas 

familjer 360000 
Underhåll av tekniska 

hjälpmedel för bevakning 500000 

Beräknad ändring 1982/83 

Kriminal
vårdssty
relsen 

+ 6 

+ I 
+112 
+ 13 
+ 5,5 

+ 19.5 

+157 

+ 89305000 

+ 98000 

+ 1992000 
+ 16379000 

+ 846000 
+ 6368000 

+ I 320000 
+ 2098000 

+ 511000 
+ 686000 

+ I 134000 

+ 2 828000 
+ 232000 

+ 47000 

+ 215000 

Före
draganden 

+ 4 

+ I 
+45 
+ 5 
+ 4 

+21 

+80 

+ 98981000 

+ 1547000 
+ 12406000 

+ 612000 
+ 3000000 

+ I 098000 

+ 522 000 
+ 296000 

+ 698000 

+ 1800000 
+ 39000 

+ 36000 

+ 50000 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Ersättning för vård på 
anstalter som inte tillhör 
kriminalvården 962000 

Frivillig köntakt-
verksamhet 150000 

Gemensamma funktioner 
i kvarteret Kronoberg 3217000 

Diverse utgifter I 381000 
Arbets- och studieersätt-

ningar inom arbetsdriften 19800000 
Råvaror m. tl. utgifter 

för arbetsdriften 89684000 

990989000 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Kriminal
vårdssty
relsen 

96000 

20000 

290000 
193000 

2 574 000 

12 556000 

+139788000 

Före
draganden 

+ 80000 

+ 10000 

+ 322 000 
+ 319000 

+ 2 574000 

+ 12556000 

+136946000 

Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida 

under Uppbörd i statens verksamhet, posten Inkomster vid kriminalvår

den. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 112813000 kr. 

2. Nya lokalanstalter tas i bruk i Borås under september 1982 och i 

Huddinge under april 1983. Medel beräknas för 32.5 tjänster till vardera 

anstalten. Samtidigt med att Boråsanstalten öppnas läggs kriminalvårdsan

stalten Ollestad ned, varvid 17 tjänster kan dras in. (4647000 kr.). 

3. Med hänsyn till bristen på slutna riksanstaltsplatser bör en stängd 

bostadsavdelning vid kriminalvårdsanstalten Norrtälje tas i bruk med 36 

platser. Medel beräknas för 18 tjänster(+ 2634000 kr.). 

4. Styrelsen yrkar att sammanlagt 23 platser vid kriminalvårdsanstal

terna Härnösand och Kumla. som f. n. utnyttjas tillfälligt, skall öppnas 

permanent. Medel beräknas för 15 tjänster(+ 2160000 kr.). 

5. För att möta det ökade behovet av kvinnoplatser bör en avdelning 

med nio platser inrättas vid kriminalvårdsanstalten Österåker. Medel be

räknas för 13 tjänster ( + 1888 000 kr.). 

6. En häktesavdelning med 30 platser är f. n. tillfälligt inrättad i krimi

nalvårdsanstalten Österåker. Styrelsen anser att behovet av dessa platser 

är permanent och beräknar medel för 20 tjänster ( + 2 888 000 kr.). 

7. Den provisoriska häktesavdelningen med tolv platser i polishuset i 

Ängelholm bör behållas i avvaktan på tillkomsten av de planerade polishu

sen i Malmö och Trelleborg. Dessutom bör åtta platser i polishuset i 

Kristianstad som tidvis har utnyttjats för häktade få tas i anspråk även i 

fortsättningen. Medel beräknas för 23,5 tjänster ( + 3 394000 kr.). 

8. Personalstaterna vid de allmänna häktena i Stockholm och Helsing

borg bör förstärkas med tio tjänster respektive en tjänst. För avlösare at 
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personal inom kriminalvårdensjordbruksdrift beräknas medel för sju halv

tidstjänster. ( + 2013 000 kr.). 

9. För att ersätta intagna i köksarbete yrkas ytterligare åtta tjänster 

( + I 031 000 kr.). 
10. Under förutsättning att det tekniska bevakningssystemet vid krimi

nalvårdsanstalten Norrköping kompletteras med viss utrustning kan tre 

tjänster för bevakningsuppgifter nattetid dras in. 

11. På grund av lagstiftningen om arbetsvård behövs ytterligare medel 

för att täcka lönekostnader för partiella tjänstebefrielser och rehabilite
rande insatser ( + 4000000 kr.). 

12. Utöver prisomräkning har beräknats 150000 kr. för rese- och trakta

mentskostnader för visitationspatrullerna. Vidare har 400000 kr. beräk
nats för inköp av bilar samt 470000 kr. för att betala kommunala utgifter 

för biblioteksverksamheten på anstalter och häkten. För informationsma

terial till utländska medborgare har beräknats 150000 kr. under anslags

posten Idrotts- och bildningsverksamhet. Under anslagsposten Hälso- och 

sjukvård har beräknats I milj. kr. för analyser av urinprov. Dessutom har 

150 000 kr. beräknats för underhåll och komplettering av tekniska hjälpme

del för bevakning. 

Förmltning av fastigheter 

Kriminalvårdsst~1relsen förvaltar fastigheter för kriminalvårdsändamål 

till ett vid utgången av budgetåret 1980/81 sammanlagt bokfört värde av ca 

437 milj. kr. 
Resultatutjämning för fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrel

sen: 

1981/82 

lntäkrer 

Ersättning för lokaler 
som upplåts till stats-
myndigheter 35083 000 

Hyror och arrenden 
för lokaler och markområden 
som upplåts till enskilda 4800000 

39883000 

Kos mader 

Drift- och underhålls-
kostnader 31235000 

Hyres- och arrendekost-
nader m. m. 2 300000 

Avskrivningar 5 000000 

38535000 

Ö1·ersko11 att tillföras 
statsbudgeten 1348000 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

Beräknad ändring 1982/83 

Kriminal
vårdssty
relsen 

+5 262 000 

+ 200000 

+5462000 

+5 275 000 

+ !00000 

+5375000 

+ 87000 

Före
draganden 

+3148000 

+ 200000 

+3348000 

+3 148000 

+ 100000 

+3248000 

+ 100000 
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Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter redovisas som 

utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminalvårdsanstalterna. 

Under posten Drift- och underhållskostnader beräknar kriminalvårds

styrelsen 15,4 milj. kr. för åtgärder som avser fastighetsunderhåll och 21, I 

milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknas på gällande fastighetsbestånd och med beak

tande av verkställda grundavskrivningar till I .25 % av det bokförda bygg

nadsvärdet. 

Föredraganden 

Med hänsyn till beläggningsutvecklingen bör anslaget inte beräknas 

enligt huvudförslaget. 

Jag har beräknat medel för 32,5 tjänster till lokalanstalten i Borås och 

lika många till lokalanstalten i Huddinge, varvid 17 tjänster vid kriminal

vårdsanstalten Ollestad skall dras in (2). Jag har därjämte beräknat medel 

för att under en övergångsperiod kunna hålla den sistnämnda anstalten 

öppen. Medel har vidare beräknats för att kunna öppna en stängd bostads

avdelning vid kriminalvårdsanstalten Norrtälje samt för att hålla samman

lagt 23 platser vid kriminalvårdsanstalterna Härnösand och Kumla öppna 

även i fortsättningen (3 och 4). 

För att en avdelning för kvinnor skall kunna inrättas vid kriminalvårds

anstalten Österåker har jag beräknat medel för 13 tjänster (5). 

Efter en särskild framställning av kriminalvårdsstyrelsen har jag beräk

nat medel för att ta i bruk ett annex med 30 platser till kriminalvårdsanstal

ten Mäshult samt medel för att under högbeläggningsperioder kunna hålla 

30 platser vid den nedlagda anstalten Sjöboda öppna som ett annex till 

kriminalvårdsanstalten Valla. Dessutom har medel beräknats för att under 

högbeläggningsperioder kunna hålla ytterligare omkring 70 platser öppna 

vid kriminalvårdsanstalterna Hall, Karlski-ona och Skeniis. 

För att även i fortsättningen kunna hålla öppna häktesavdelningarna vid 

kriminalvårdsanstalten Österåker och i polishuset i Ängelholm samt de 

platser för häktade som utnyttjas i polishuset i Kristianstad har jag beräk

nat särskilda medel (6 och 7). 

Jag har beräknat medel för JO tjänster för att samtliga platser vid all

männa häktet i Stockholm skall kunna utnyttjas (8l. 

För att ersätta intagna i köksarbetet vid kriminalvårdsanstalterna har 

under budgetåren 1978/79-1981/82 inrättats sammanlagt 64 tjänster för 

kökspersonal. Jag beräknar medel för ytterligare 12 tjänster för sådan 

personal (9). 

Under anslaget E 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. har jag 

beräknat medel för ett tekniskt bevakningssystem vid kriminalvårdsansta!

ten Norrköping. Därvid kan tre tjänster för vårdare dras in ( 10). 
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För att intensifiera bekämpningen av narkotikahanteringen vid anstalter

na har jag beräknat medel för inköp av narkotikahundar till visitations
patrullerna. Jag har dessutom beräknat 150000 kr. för rese- och trakta

mentskostnader för att visitationspatrullerna skall kunna utnyttjas effekti
vare (12). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 

beräknar jag anslaget för nästa budgetår till I 127 935 000 kr. och hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade driftstaten för förvaltning av 

fasfi!fheter, 

2. till Kriminall'llrdsanstalterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
förslagsanslag av I 127935000 kr. 

E 3. Frivården 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

176493 731 

174241000 

186077000 

Från anslaget betalas kostnaderna för frivårdsorganisationens och över
vakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 66 skyddskonsulentdistrikt. Antalet 

övervakningsnämnder är 49. De är lokala organ för kriminalvården i frihet. 

Personal 

Konsulent- och assistent-
personal 

Läkare. psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Kontors personal 
Personal på akutvårdsav-

delning 
Personal på hotell 
Personal på inackorde

ringshem 

1981/82 

506 
4 

22 
243 

6 
22 

13 

816 

Beräknad ändring 1982/83 

Kriminal
vårdssty
relscn 

Före
draganden 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar och 

expenser 
därav nordiska resor 

Lokalkostnader 
Driftkostnader för fri-

vårdsanläggningar m. m. 
Ersättningar till över-

vakare 
Behandlings- och stöd-

åtgärder 
Bildnings- och kontakt-

verksamhet 
Bidrag till enskild 

frivårdsverksamhet 

Krimi11all'årdsstyrelse11 

119686000 
300000 

6729000 
12000) 

17 396000 

578000 

20000000 

5000000 

150000 

4402000 

174241000 

Kriminal
vårdssty
relsen 

+ 10379000 

+ 977000 
(-) 

+ 3287000 

+ 75000 

+ 550000 

+ 20000 

+ 329000 

+15617000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 14917000 kr. 

Före
draganden 

+ 8706000 

+ 284000 
(-) 

+ 3213000 

+ 62000 

400000 

200000 

+ 7000 

+ 164000 

+Il 836000 

2. På grund av lagstiftningen om arbetsvård behövs ytterligare medel för 

att täcka lönekostnader för partiella tjänstebefrielser och rehabiliterande 

insatser ( + 700000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten mom frivården beräknas 

med tillämpning av huvudförslaget. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

186077000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivården för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

186077000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10057 840 

11500000 

11 800000 

Reservation I 742400 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 300000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 
budgetår till 11 800000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Maskin- och verktygsutrustning m. m. för budgetåret 1982/83 
anvisa ett reservationsanslag av 11800000 kr. 

E 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4453046 
3400000 
7400000 

Reservation 1343899 

Kriminalvårdsstyre/sen yrkar en höjning av anslaget med 7 ,2 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa budget
år till 7 400000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Engångsanskaffning av inventarier m. m. för budgetåret 
1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 7400000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m. fl. 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

5 488 148 
5441000 
5900000 

Reservation 78838 

Från anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalvårdsver
kets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för prak
tikcentra för studerande vid högskoleenhet. 

Kriminalvårdsstyrelsen begär en höjning av anslaget med 1699000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 
budgetår till 5 900 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning av personal m.fi. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
reservationsanslag av 5 900000 kr. 
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E 7. Vårdutbildningsnämnden 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4236114 

4400000 

4 743 000 

Reservation 

86 

31212 

Från anslaget betalas utgifter för de gemensamma kurser som vårdut
bildningsnämnden anordnar för vård- och tillsynspersonal vid kriminalvår

dens anstalter, ungdomsvårdsskolor samt vårdans tal ter för alkoholmiss
brukare. 

V<lrdutbild11i11gsnäm11de11 

Nämnden föreslår att väntetiden på utbildning successivt förkortas och 

beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 7010000 kr. För att 
behålla den nuvarande utbildningstakten beräknas ett medelsbehov av 

4840000 kr. En tillämpning av huvudförslaget innebär att anslaget för 
1982/83 blir 4 743000 kr. 

Föredraganden 

Från och med den 1 januari 1983 kommer kommuner och landsting att 

överta huvudmannaskapet för de statliga ungdomsvårdsskolorna och nyk
terhetsvårdsanstalterna. Förutsättningarna för vårdutbildningsnämndens 

verksamhet kommer därmed att förändras. Jag kommer därför att föreslå 
regeringen att i samband med utfärdandet av regleringsbrcv nämnden får i 

uppdrag att till regeringen komma in med förslag hur en avveckling av 
nämndens verksamhet skall ske. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa hudgetår till 4 743 000 kr. och 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vårdutbildningsnämnden för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
reservationsanslag av 4 743 000 kr. 

E 8. Byggnadsarbeten för kriminalvården 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

24586797 

30000000 

33 700000 

Behållning 27960792 

Från anslaget betalas utgifter för större hyggnadsföretag inom kriminal

vården. 
Krimi11a/1·ilrdsstyre/Jen beräknar det sammanlagda medelshehovet un

der budgetåren 1981/82 och 1982/83 till I 02, 7 milj. kr. och begär en höjning 

av anslaget med 15 milj. kr. Styrelsen föreslår att nya lokalanstalter byggs i 

Karlskoga och Kristianstad samt att lokalanstalter i Malmö, Nyköping och 
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Ystad projekteras. Vidare föreslås att den öppna lokalanstalten Svartsjö 

utanför Stockholm genom en ombyggnad för ca 23 milj. kr. förändras till en 

sluten lokalanstalt med 42 platser och en öppen lokalanstalt ml.d 40 

platser. Ny- och ombyggnadsarbeten planeras för sammanlagt 98,2 milj. 

kr. vid kriminalvårdsanstalterna Hall. Hällby, Härlanda, Härnösand, 

Kumla. Malmö, Mariefred. Mäshult, NoITtälje, Roxtuna. Singeshult, 

Skogome, Smälteryd, Sörbyn, Tidaholm, Tillberga, Tygelsjö. Ödevata och 

Österåker. För ett flertal mindre omfattande byggnadsobjekt vid olika 

anstalter beräknas 15 ,3 milj. kr. 

Fåredraganden 

Riktlinjer i fråga om utformningen av kriminalvårdens anstalter antogs 

genom 1973 års kriminalvårdsreform. Riksdagen har vid behandlingen av 

1980 års budgetproposition godkänt en principplan för förändringar i lokal

anstaltsorganisationen (prop. 1979/80: 100 hil. 5 s. 68- 72). Planen innebär 

att nya lokalanstalter uppförs i områden som för närvarande har brist på 

lokalanstaltsplatser. Vidare förutsätts i planen att ett antal anstalter från 

1800-talet samt vissa andra anstalter som är i mycket dåligt skick hyts ut. 

Beläggningsutvecklingen, som jag närmare har redogjort för under E. 

Kriminalvården, medför att lokalanstaltsbyggandet måste intensifieras. 

Utvecklingen kan också medföra att gamla anstalter inte kan läggas ned i 

enlighet med planen utan måste utnyttjas under ett övergångsskede. 

F. n. byggs nya lokalanstalter i Huddinge och Borås. Den senare anstal

ten beräknas komma i bruk under hösten 1982. Huddingeanstalten beräk

nas kunna tas i bruk under våren 1983. Regeringen har den I mars 1979 

förordnat att lokalanstalten Lärbro skall läggas ned när Huddingeanstalten 

tas i bruk. Med hänsyn till beläggningsutvecklingen kommer detta beslut 

att omprövas. Regeringen har lämnat projekteringsuppdrag för nya lokal

anstalter i Kristianstad och Karlskoga. Dessa anstalter skall enligt rege

ringens beslut ingå i byggnadsstyrelsens investeringsreserv. Regeringen 

kan, om sysselsättningsläget i dessa regioner påkallar det, aktualisera 

frågan om genomförandet av de presenterade projekten. Byggnadsstart för 

lokalanstalten i Täby beräknas kunna ske sommaren 1982. Medel har 

under åren I 980 och 1981 beräknats för köp av mark till och projektering 

av ytterligare lokalanstalter. Nya anstalter planeras i Malmö. Nyköping 

och Ystad. 

Jag har beräknat kostnadsramar på sammanlagt 34 milj. kr. för en 

ombyggnad av kriminalvårdsanstalten Svartsjö, varigenom en sluten lokal

anstalt med 42 platser och en öppen lokalanstalt med 40 platser erhålls, för 

en ny huvudbyggnad vid lokalanstalten Mäshult, en ombyggnad av en 

bostadspaviljong vid kriminalvårdsanstalten Norrtälje samt en nybyggnad 

för administrations- och sjukmottagningslokaler vid kriminalvårdsanstal

ten Sjöboda. 

Under Diverse objekt beräknas för äldre objekt 5,4 milj. kr. samt för 
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eventuella byggnadsobjekt. som av särskilda skäl bör kunna sättas i gång 

skyndsamt. 5 milj. kr. Med hänsyn härtill förordar jag att kostnadsramen 

Diverse objekt förs upp med 10.4 milj. kr. 

Jag förordar att medel för nästa år anvisas enligt följande investerings-

plan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan (I 000-tal kr) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdclsförbrukning Hygg- Färdig-
start ställande 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för är-mån ilr-mån 
t. o. m. 
81-06-30 1981/82 1982/83 

Borås (lokalanstalt) 26920 26900 6064 15000 5 500 80-IO 82-06 
Fastighetsförvärv 18000 15000 5000 4000 
Hagcby (lokalanstalt) 3 450 3 312 138 79-05 79-12 
Hall (larmsystem) 2 250 2455 2000 455 81-07 82-09 
Helsingborg (!okalan-

stall) 17200 17400 15 115 2200 77-12 79-03 
Huddinge (lokalanstalt) 27 800 30300 2296 10000 15000 81-08 82-12 
Håga (verkstad) 3477 3 700 3 574 76 50 
Kalmar (verkstad) 2 933 2911 22 79-05 80-07 
Luleå (lokalanstalt) 18000 17 500 15 670 1800 78-03 79-09 
Miishult (ny huvud-

byggnad) 8000 2000 
Norrtälje lom och till-

byggnad av administra-
tionslokalerl 6900 7 430 l 000 4000 

Norrtälje (ombygg-
nad av bostads-
paviljong) I 100 900 

Orretorp (fritidsbygg-
nad. om och tillbyggnad 
av vcrkstadsbyggnad. 
maskinhall för jord-
bruksdriften) 4070 4 235 4107 93 35 78-09 80-08 

Sjöboda (nybyggnad 
för administration 
och sjukmottagning) 1900 1500 

Svartsjö (ombyggnad) 23000 6000 
Tillberga lfritidsbyggnad) 2 750 2800 2506 244 50 78-10 81-06 
Tillberga (förrad. skärm-

tak) 3 080 3 100 2 785 295 20 78-11 81-06 
Tygetsjö (kök. matsals-

och administrations-
byggnad) 4 700 4 750 4179 521 50 78-11 79-11 

Täby (lokalanstalt) 29000 1 30900 1 463 2000 15000 82-06 84-04 
Umeå (lokalanstalt) 23 700 23200 18141 3 300 1000 79-IO 8!-03 
Diverse objekt 23 662 10400 16814 6 351 360 
Projektering 3000 3000 

217 892 234070 97937 53040 58920 

1 Preliminär kostnadsram 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Mcdelstillgång 

Behållning 1981-07-01 
Anslag för 1981/82 

Anslag för 1982/83 
(förslag) 

27761 
30000 

33 700 

91461 

Beriiknad medelsför
brukning 

1981/82 
1982/83 
Erfarenhetsmiissig 
reducering av 
medels behovet 

89 

53040 
58920 

-20499 

91461 

I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalinve

steringar i fastigheter som förvaltas av kriminalvärdsstyrelsen bör endast 

50% av investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp som 

tillgångsvärde i förmögenhetsredovisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten for krimi

nalvården inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående. 

2. bemyndiga regeringen att fastställa til\gångsvärden i enlighet 

med vad jag har anfört i det föregående. 

3. till Byggnadsarheten fiir krimina/rärden för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 33 700000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M. M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

216563 241 

210000000 

170000000 

90 

Från anslaget betalas de rättshjälpskostnader som enligt rättshjälpslagen 

(1972: 429: omtryckt 1979: 240) skall betalas av allmänna medel. dvs. fram

för allt ersättningar till offentliga försvarare och biträden vid allmän rätts~ 

hjälp. 

Domsto/sverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 

220000000 kr. 

Föredraganden 

Vid medclsberäkningen utgår jag från de besparingar som blir följden av 

prop. ( 1981/82: 28) om ändringar i rättshjälpslagen ( 1972: 429), m. m. Ytter

ligare besparingar kommer all föreslås i en särproposition under våren 

1982 på grundval av förslag i en departementspromemoria som inom kort 

sänds ut för remissbehandling. Vid medelsberäkningcn har jag ansett mig 

kunna beakta att beparingar med anledning av denna proposition kan få 
effekt den I januari 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riittshjii/pskostnader för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 170 000 000 kr. 

F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8225978 

8300000 

9270000 

Rättshjälpsnämnderna handlägger ärenden om rättshjälp. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Domstols- Före-
verket draganden 

Personal 50 +4 

Anslag 

Lönekostnader 6460000 + 977000 +575000 
Sjukvård 20000 
Reseersättningar 90000 
Lokalkostnader 1400000 + 340000 +330000 
Expenser 330000 + 87000 + 65000 

8300000 +1404000 +970000 

Domstofsrerket 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 962000 kr. 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi
sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 150000 kr. Detta skulle medföra en försämring av balansläget vid 

nämnderna. 
3. Domstolsverket yrkar medel för en byråsekreterartjänst och tre biträ

destjänster ( + 442 000 kr.). 

Föredraganden 

Som jag tidigare har angett kommer besparingar att ske inom rättshjälps

systcmct. Detta kan knappast undgå att inverka på rättshjälpsnämndernas 

arbetsbörda. Jag avser därför att låta domstolsverket utreda vilka organi

satoriska åtgärder som besparingarna bör föranleda. I väntan härpå beräk

nar jag anslaget med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag utt regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Riittshjiilpsnämnderna för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 9270000 kr. 
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F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhct 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Resultat 
Intäkter 
Kostnader 
Resultat 
Driftbidrag 

0 

1000 
1000 

1980/81 
Utfall 

45 698000 
45 708000 

-10000 
2 601511 

1981/82 1982/83 
Beräknar 

Domstols- Domstols-
verket verket 

4h80UOOO 48750000 
46800000 47 520000 

+ 1230000 
2350000 2550000 

92 

Fiirc-
draganden 

48 750000 
47 520000 
+I 230000 

2 550000 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att ltimna bitriide 01.:h 

rådgivning enligt rättshjälpslagcn ( 1972: 429: omtryckt 1979: 2401. Om det 

kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpsla

gen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga angelägenheter. De 

allmänna advokatbyråerna skall i princip vara självbärande och konkurre

ra på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Fr. o. m. den 1 januari 1982, då en ny allmän advokatbyrå inrättas i 

Kiruna, finns 33 allmänna advokatbyråer. Tre av byrfterna har filial kontor 

på annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 301 tjänster. varav 

149 för advokater och annan juristpersonal samt 152 för övrig personal. 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighct för de allmänna advokat

byråerna. 
Anslaget Allmänna advokatbyråer: U ppdragsverksamhet är ett förslags

anslag som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget 

redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de allmänna advo
katbyråerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa likviditets

problem för uppdragsverksamheten förfogar de allmänna advokatbyråerna 

över en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Den uppgår f. n. till 7 milj. kr. 

Domstols1•erket 

Det ekonomiska resultatet av verksamheten vid de allmänna advokat

byråerna har under budgetåret 1980/81 förbättrats jämfört med budgetiiret 

1979/80. För byråerna sammantagna redovisas nu I 00 procent kostnads

täckning. De är dock ännu inte självfinansierade. 

FöredraRanden 

Det är ännu för tidigt att bedöma hur besparingarna på rättshjälpsområ

det kommer att inverka på de allmänna advokatbyråernas verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmiinna acfrukatbyråer: UppdraKs1·erksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2601511 

2350000 

2 550000 
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Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, fram

för allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstvlsverket beräknar medclsbehovet för budgetåret 1982/83 till 

2550000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 2550000 kr. 

F 5. Vissa domstolskostnader m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

139050830 
134000000 

31 000000 
1 Anslaget F 5. Ersättning åt vittnen m. m. Jämför anslaget F fi. Diverse kostnader 
för rättsväsendet. 

Fbredrar;anden 

Från det hittillsvarande anslaget F 5. Ersättning åt vittnen m. m. betalas 

en mångfald kostnader för rättegångsväsendet. Anslaget disponeras av ett 

stort antal myndigheter. Domstolsväsendet svarar emellertid för bortemot 
9/10 av anslagsbelastningen. 

Domstolsverket har på justitiedepartementets uppdrag sett över ansla

gets konstruktion. Verket har föreslagit att anslaget delas upp på två. Det 

ena skulle i huvudsak disponeras endast av domstolarna inom domstols

verkets verksamhetsområde och läggas under domstolsverkets petita

ansvar. De delar av det nuvarande anslaget som återstår efter en sådan 

utbrytning skulle bilda ett anslag med beteckningen Diverse kostnader för 

rätts väsendet. 

Enligt min uppfattning ger domstolsverkets förslag en bättre överblick 

över och kostnadskontroll av anslaget. Jag föreslår därför att ett nytt 

anslag inrättas med beteckningen Vissa domstolskostnadcr m. m. Från 

detta anslag skall betalas vissa kostnader för rättegångsväsendct vid de 

allmänna domstolarna. de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdom

stolen samt arrende- och hyresnämnderna. Bland de kostnadt:r som skall 

betalas över anslaget kan nämnas ersättning av allmänna medel till vittnen. 

målsägande, tolkar och konkursförvaltare samt kostnader för 
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personundersökning i brottmål. Övriga kostnader förs till anslaget Diverse 

kostnader för rättsväsendet. Den närmare fördelningen av kostnadspos

terna får göras i samband med utfärdandet av reglerings brev. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för de båda anslagen till 

39 milj. kr.. varav 31 milj. kr. faller på förevarande anslag. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att domstolsverket i en rapport 

( 1981: 4) har föreslagit att en taxa införs för personundersökningar i brott

mål. Förslaget förutsätter en smärre lagändring och övervägs f. n. i justitie

departementet. 

I förra årets budgetproposition (1980/81: 100 bil. 5 s. 83) anmälde jag att 

regeringen uppdragit åt domstolsverket att göra en inledande kartläggning 

inom ramen för den av riksdagen begärda översynen av ersättning till 

vittnen m. fl. vid domstol (JuU 1979/80: 14. rskr 1979/80: 90). Domstolsver

ket redovisade den 30 juni 1981 resultatet av kartläggningen i rapporten 

(1981: 6) Vittnesersättning m. m. Enligt rapporten är ersättningen en faktor 

av underordnad betydelse för benägenheten att inställa sig vid domstol. 

Tillämpningen av bestämmelserna sägs emellertid ge effekter som i flera 

hänseenden är orättvisa och oskäliga. 

Genom ändringar i förordningen ( 1979: 594) om ersättning till vittnen 

m. m., som trädde i kraft den I juli 1981. har regeringen höjt ersättningen 

för tidsspillan till 135 kr. och väsentligt förbättrat möjligheterna till ersätt

ning för nattlogi. Här kan också nämnas det från den I januari 1982 

gällande allmänna reseavtalet som kommer att påverka ersättningen för 

resekostnader. 
Att i det nuvarande budgetläget göra mera ingripande förändringar i 

reglerna om ersättning till vittnen m. tl. är enligt min uppfattning knappast 

möjligt. Domstolsverkets rapport visar dessutom att ersättningsbestäm
melserna inte synes inverka menligt på effektiviteten och säkerheten i 

rättskipningen. Jag avser emellertid att fortlöpande undersöka möjligheter

na att inom ramen för en oförändrad anslagsbelastning undvika orättvisa 

eller oskäliga effekter av de nuvarande reglerna. 

Jag hemställer att regeringen 

1. föreslår riksdagen att till Vissa domstolskostnader m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 31000 000 kr.. 

2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

översynen av reglerna för ersättning till vittnen m. tl. 
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F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 

1982/83 1Förslag 8000000 
1 Beträffande tidigare utgift och anslag, se anslaget F 5. Vissa domstolskostnader 
m.m. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget F 5. Vissa dom
stolskostnader m. m. hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Diverse kostnader för räW'l'äsendet för budgetåret 1982/83 
anvisa ett förslagsanslag av 8000000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G 1. Justitiekans,ern 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2438498 

2454000 

2 723000 

Justitiekanslern (JK) är regeringens jurist. bevakar statens rätt och har 

tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också vissa 

uppgifter enligt bl. a. tryckfrihetsförordningen, 8 kap. rättegångsbalken, 

datalagen (1973: 289, omtryckt 1979: 334) och lagen ()977: 20) om TV

övervakning. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

I ,okalkostnader 

JK 

1981182 

10 

2 196000 
C! 053 OOOl 

258000 

2454000 

Beräknad ändring 1982/83 

JK 

+207 500 
(+ 149000) 
+ 153300 

+360800 

Före
draganden 

+ 127000 
!+ 90000) 
+ 142000 

+269000 

Verksamheten hos JK har under budgetåret 1980/81 drivits i samma 

former som tidigare. Antalet ärenden har i stort sett varit oförändrat. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 313 800 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär att personalen måste 

minskas. Detta kommer, om ärendeantalet ligger kvar vid nuvarande höga 

nivå, att medföra avsevärt förlängda handläggningstider för ärenden som 

inte måste prioriteras. 

3. För köp av litteratur begär JK ett engångsbelopp om 30000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för JK:s verksamhet beräknas med ut

gångspunkt i JK:s huvudförslag. Jag beräknar därutöver ett engångsbelopp 

om 15 000 kr. för köp av litteratur (3). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Justitiekanslern för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 2 723 000 kr. 
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G 2. Fideikommissnämnden 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

378837 

386000 

405000 

Fideikommissnämnden handlägger ärenden enligt lagen ( 1963: 583) om 

avveckling av fideikommiss och permutationslagen ( 1972: 205). Nämnden 

består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämndens kansli finns 

en kanslichef. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Fideikommissnämnden 

1981/82 

2 

374000 
(349000) 

12000 

386000 

Beräknad ändring 1982/83 

Nämnden 

+ 16000 
!+15000) 
+ 3000 

+19000 

Före
draganden 

+ 16000 
(+15000) 
+ 3000 

+19000 

Det totala antalet inkommande ärenden har under de senaste åren varit 

tämligen konstant. Minskningen av antalet permutationsärenden förväntas 

fortsätta. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 27 500 kr. 

2. Huvudförslagets besparingar innebär en minskning av medlen för 

sammanträden. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel till fideikommissnämndens verksamhet 
beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Fideikomissnämnden för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 405 000 kr. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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G 3. Centralnämnden för fastighetsdata 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

26187000 

28700000 

31900000 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att bygga upp 

fastighets- och inskrivningsregister som förs med hjälp av automatisk 

databehandling <ADB). 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en överdirektör. 

Inom nämnden finns fem enheter, en teknisk enhet, en fastighetsregister

enhet. en inskrivningsregisterenhet, en utvecklingsenhet och en administ

rativ enhet. 

Personal 

Anslag 

I. Förberedelser för 
genomförande av 
beslutade reformer 
2. Reformgenomförande 
3. Produktion 

Avgår intäkter under 
anslaget 

1981/82 

4200000 
10500000 
15500000 

30200000 

I 500000 

28700000 

Beräknad ändring 1982/83 

CFD 

+6 

- 90000 
+2490000 
+2 800000 

+5200000 

+ 500000 

+4700000 

Fön:
draganden 

+3200000 

1 Regeringen har i ett tieslut 1981-08-06 medgett att det vid CFD under budgetåret 
1981/82 inom ramen för tillgängliga medel får finnas inrättade två tjänster utöver det 
tidigare bestämda högsta antalet 86. 

CFD 

I anslagsframställningen föreslås att fastighetsdataprojektct under bud

getåret 1982/83 drivs vidare efter samma riktlinjer som har gällt för tiden 

1977/78-1981/82. Detta innebär att verksamheten koncentreras på reform

genomförande. Reformarbetet kommer under budgetåret 1982/83 att pågå i 

Stockholms och Malmöhus län, där arbetet beräknas kunna framskrida så 

långt att fastighetsdatasystemet är infört i hela länen hösten 1983. Förbere

delsearbete kan påbörjas i ytterligare län. 

CFD föreslår att takten i reformarbetet ökas. F. n. överförs i genomsnitt 

200000 fastigheter om året. En ökning bör ske till i genomsnitt 300000 

fastigheter. CFD föreslår också att takten i koordinatregistreringen av 

landets fastigheter ökas från 130000 till drygt 200000 fastigheter om året. 

Det växande arbetet med driften av systemet måste mötas med ökade 
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resursinsatser vid CFD om den nuvarande stabila och säkra systemdriften 

skall kunna behållas. CFD begär fyra tjänster för detta ändamål. Kostna

derna härför uppvägs fle1faldigt av de besparingar som fastighetsdatasyste

met medför på annat håll i statsförvaltningen. CFD:s uppdrags verksamhet, 

som omfattar bl. a. försäljning av befolkningskartor. fastighetsförteckning

ar m.m. och uthyrning av terminaler, beräknas ge intäkter om 2 milj. kr. 

För den ökade uppdragsverksamheten begärs två tjänster. Kostnaderna 

för dessa täcks helt av ökade inkomster. 

CFD beräknar medelsbehovet till 33 400 000 kr. 

F örcdraga11de11 

Fastighetsdata- och inskrivningsregisterkommitten (FADIR) avlämnade 

våren 1981 betänkandet (Ds Ju 1981: I) Den framtida fastighetsdataverk

samheten. Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser att återkomma till 

frågan om den framtida fastighetsdataverksamheten i den datapolitiska 

propositionen som avses läggas fram våren 1982. Under budgetåret 1982/ 

83 bör verksamheten bedrivas liksom hittills. 

Överföringstakt och geografisk inriktning under budget

året 1982/83, m. m. 

Den I juli 1982 kommer uppgifter om omkring 600000 fastigheter att ha 

överförts i Uppsala och Gävleborgs län samt delar av Stockholms och 

Malmöhus län. Datoriserade register med rättsverkan kommer då att fin

nas i dessa områden. Dämtöver kommer uppgifter om ett stort antal andra 

fastigheter i främst Malmöhus län att ha överförts till ADB men ännu inte 

ha färdigställts för drift med rättsverkan. Under budgetåret 1982/83 bör 

överföringsverksamheten bedrivas i oförändrad takt. i första hand i 

Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län. Någon ändring i fråga om 
ansvar och organisation hör inte ske. 

Kostnadstäckning 

Inskrivnings väsendets kostnader är numera i stort sett helt täckta genom 

avgifter. I avgiftsunderlaget har emellertid hittills inte medräknats några 

kostnader för överföring till och drift av fastighetsdatasystemet. 

ADB-driften har nu vuxit i omfattning och har inte längre karaktär av 

försöksverksamhet. Enligt min mening bör den fortsatta fastighetsdata

verksamheten på sikt i allt väsentligt finansieras genom avgifter. Detta 

stämmer väl överens med uttalandena i prop. ( 1981/82: 31) om avgifter vid 

tingsrätt, m. m., som nyligen har antagits av riksdagen. Såvitt gäller avgif

terna vid inskrivningsmyndigheterna bör de kostnader för överföring och 

drift som hänför sig till inskrivningsregistret räknas in i avgiftsunderlaget. l 
den delen kan beslut fattas redan nu. Beträffande fastighetsregistret bör 

man däremot avvakta pågående överväganden inom bostadsdcpartemen

tet. 
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Om mitt förslag beträffande avgiftsunderlaget följs innebär det all staten 

tillförs avgiftsintäkter som motsvarar drygt hälften av CFD:s anslag. 

Medelsbehovet budgetåret 1982/83 

Med hänsyn till vad jag har anfört och med tillämpning av huvudförsla

get i fråga om utvecklingsverksamheten beräknar jag medelsbchovet för 

CFD för budgetåret 1982/83 till 31,9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till C entralniimnden .for jiwighetsdata för budgetftret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 31 900000 kr. 

G 4. Datainspektionen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 409 328 

I 000 

I 000 

Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att pröva 

frågor om tillstånd samt att utöva tillsyn enligt datalagen < 1973: 289. om

tryckt 1979: 334). kreditupplysningslagen (1973: 1173) och inkassolagen 

(1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gene

raldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståndsärenden. en 

enhet för tillsynsärenden samt ett sekretariat för information och admini

strativa uppgifter. 

Personal 

Anslag 

Utg(fier 

I. Tillstånds
verksamhet 

2. Tillsyns
verksamhet 

3. Information 

Upphördsmedel 

Inkomster vid 
datainspektionen 

Nettoutgift 

1980/81 
Utfall 

30 

4520082 

1792182 
2969 

6315 233 

-905905 

5409328 

1981/82 

30 

3 040000 

3 310000 
165000 

6515 000 

-6514000 

I 000 

Beräknad iindring 
1982/83 

Datainspck- Före-
tionen draganden 

+2 

+498400 +161000 

+213600 +137000 

+712000 +298000 

-711000 -297000 

1000 1000 
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Tillståndsverksamheten innefattar tillståndsprövning enligt datalagen. 

kreditupplysningslagen och inkassolagen samt prövningen av de anmäl

ningsärenden som avses il §andra stycket datakungörelsen 0973: 291). 

Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre nämnda lagarna. 

Informationsprogrammet omfattar information om främst innebörden av 

de tre lagarna till de registeransvariga. allmänheten och utlandet. 

Data i nspe kt ione n 

Sedan den l juli 1973, då datainspektionen inrättades, fram till den 30 

juni 1981 har ca 33 900 ärenden av alla slag kommit in. Under samma tid 

har ca 32 850 ärenden avgjorts. Antalet nya ärenden första halvåret 1981 

var ca l 250. Antalet nytillkomna ärenden år 1980 var ca 4 200. Den kraftiga 

minskningen bedöms delvis bero på en tillämpning av nya dispensregler. 

Antalet icke avgjorda ärenden var vid hal vårsskiftet 1981 ca I 000. Detta 

innebär en minskning med ca 700 ärenden i förhållande till antalet balan

serade ärenden vid motsvarande tidpunkt 1980. Registrerade klagoärenden 

uppgick under första halvåret till 82. vilket innebär en minskning jämfört 

med tidigare år. Antalet inspektioner har varit 28 under första halvåret 

1981. Under 1980 företogs sammanlagt 60 inspektioner. Under 1979 blev 

antalet 88. Den 30 juni 1981 var antalet balanserade tillsynsärenden 275. 

Vid utgången av budgetåret 1979/80 var antalet 258. Motsvarande balans 

var ett år tidigare 231. 

Inspektionens resurser har under budgetåret 1980/81 använts för myn

dighetens medverkan i en rad utredningar och arbetsgrupper. Det interna

tionella samarbetet har ökat i intensitet och omfattning och krävt stora 

resurser. 

Inspektionen har under budgetåret 1980/81 koncentrerat sina rationali

seringsinsatser på att vidareutveckla handläggningen av det s. k. förenkla
de ansökningsförfarandet. Dessutom har de fasta skrivalternativen, den 

standardiserade handläggningsordningen och de generellt utformade beslu
ten ytterligare förenklats. Ett mera generaliserat ansökningsförfarande har 

under budgetåret 1980/81 tillämpats på prov. 

Datainspektionen begär för budgetåret 1982/83 personalförstärkningar 

med en tjänst för handläggare ( + 140946 kr.) och ett kvalificerat biträde 

( + 123 582 kr.). Vidare begär inspektionen ökade medel för personalutbild

ning ( + 25 000 kr.). 

Föredraganden 

Datalagstiftningskommitten (DALK) (Ju 1976: 05) har i uppgift bl. a. att 

undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att på kort sikt rationalisera 

datainspektionens verksamhet. I promemorian (Ds Ju 1981: 15-16) Till

stånd och tillsyn enligt datalagen har DALK redovisat sitt rationaliserings

uppdrag. Kommitten föreslår bl. a. att tillståndsprövningen enligt datala

gen endast skall omfatta vissa personregister. Den nya ordningen föreslås 

gälla från den I juli 1982. Promemorian har remissbehandlats. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 102 

I prop. 1981/82: 25 bil. 1 s. 3 (tilläggsbudget I för budgetåret 1981/82) har 

jag anfört att min avsikt är att föreslå regeringen att i en proposition till 

våren 1982 lägga fram förslag angående datainspektionens verksamhet på 

grundval av DALK:s promemoria. I anslutning häitill ämnar jag också 

utarbeta ett förslag till ett nytt avgiftssystem. Förslaget skall utgå från att 

inspektionens verksamhet helt skall täckas genom avgifter fr. o. m. den l 

juli 1982. 

Datainspektionens utgifter bör beräknas enligt huvudförslaget. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av l 000 kr. 

G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4 793 736 

4965000 

5 527000 

Brottsförebyggande rådet ( BRÅ) har till uppgift att främja brottsförebyg

gande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt att 

verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 

BRÅ leds av en styrelse. Hos rådet finns ett verkställande utskott och 

ett kansli, som förestås av en kanslichef. Inom kansliet finns en utred

ningsenhet och en utvecklingsenhet. Till rådet är knutna en vetenskaplig 

grupp samt ett varierande antal arbetsgrupper. För en översyn av lagstift

ningen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten har dess

utom inrättats en styrgrupp med parlamentarisk anknytning och särskilda 

arbetsgrupper. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
därav lönekostnader 

Lokalkostnader 

1981/82 

19 

4068000 
(3 238 000) 

897000 
4965000 

Beräknad ändring 1982/83 

Brottsföre
byggandt! 
rådet 

+305000 
(+268000) 
+243000 
+548000 

Före
draganden 

+324000 
(+297000) 
+238000 
+562000 
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Brottsförebyggande rådet 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 548000 kr. 

2. I huvudförslaget redovisas en besparing av 110000 kr. Rådet förordar 

att besparingen görs under anslaget G 6. Brottsförebyggande rådet: Ut

vecklingskostnadcr. 

Betänkandet Utveckling av BRÅ 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för 

justitiedepartementet den 20 juli 1978 en kommitte med uppdrag att göra en 

översyn av BRÅ 1• Kommitten, som antog namnet BRÅ-utredningen, av

lämnade i augusti 1980 betänkandet (Ds Ju 1980: 7) Utveckling av BRÅ. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av riksåklagaren, 

domstolsverket, rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, brottsförcbyg

gande rådet, socialstyrelsen, statskontoret, riksrevisionsverket, skolöver

styrelsen, statens institut för personaladministration och personalutbild

ning, länsstyrelsernas organisationsnämnd, Landstingsförbundet, Svenska 

kommunförbundet, Landsorganisationen i Sverige. ljänstemännens cen

tralorganisation, Centralorganisationen SACO/SR, Svenska arbetsgivare

föreningen, Svenska försäkringsbolags riksförbund och Sveriges Industri

förbund. 

Kommitten har gjort en utvärdering av rådets hittillsvarande verksamhet 

och funnit att myndigheten i stort sett har fungerat väl. Kommitten har 

emellertid ansett att rådets samhällsförankring bör förstärkas genom att ett 

samhällsråd med företrädare för ett 35-tal myndigheter, organisationer 

m. fl. inrättas. I samma syfte har kommitten vidare föreslagit att brotts

förebyggande nämnder skall inrättas på länsnivå och, i vissa fall, kommu

nal nivå. Genom att ett samhällsråd inrättas kan enligt kommitten den 

nuvarande styrelsen om 17 ledamöter minskas till nio ledamöter samt 
verkställande utskottet och expertgruppen avskaffas. Den vetenskapliga 

gruppen bör dock behållas även i fortsättningen. Styrelsen skall enligt 

förslaget bestå av ordförande. tre parlamentariker. en forskare, en företrä

dare för rikspolisstyrelsen samt företrädare för kommunförbundet, lands

organisationen och arbetsgivareföreningen. Kommitten har slutligen före

slagit att BRA:s kansli skall bestå av ett kanslisekretariat, en forskningsen

het, en samordnings- och organisationsenhet samt en informations- och 

dokumentationsenhet. 

Flertalet av remissinstanserna har i stort sett varit nöjda med BRA:s 

hittillsvarande verksamhet. Flera har ansett att BRÅ:s styrelse bör mins

kas och att verkställande utskottet kan avskaffas. Enligt BRÅ bör verkstäl

lande utskottet ersättas med ett arbetsutskott med uppgift att bereda 

ärenden inför styrelsesammanträdena. Några remissinstanser anser att 

1 Vid betiinkandcts avlämnande ingick i utredningen som ledamöter justitierådet 
Erik Nyman. ordförande, samt riksdagsledamöterna Arne Nygren och Björn Kör
lof. 
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kanslichefen bör ingå i styrelsen och att hans ställning bör stärkas. Remiss
instanserna har genomgående varit negativa till förslaget om samhällsråd 

och brottsförebyggande nämnder. Flertalet instanser har lämnat kommit

tens förslag om kansliorganisation utan erinran. BRÅ och tandsorganisa

tionen har ansett att en tjänst som informationschef bör inrättas. 

Föredraganden 

I likhet med flertalet remissinstanscr anser jag att BRÅ fullgjort sina 

uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Mot bakgrund av den brottsutveck

ling som jag tidigare har beskrivit ökar behovet av brottsförebyggande 

insatser inom olika områden av samhällsverksamhetcn liksom av en sam

ordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. Jag anser att BRÅ i 

fortsättningen bör bedriva sin verksamhet i stort sett som hittills. Såsom 

har slagits fast av riksdagen vid behandlingen av 1981 års budgetproposi

tion i fråga om den brottsförebyggande verksamhet som faller inom justi

tiedepartementets område bör arbetet inom rådet utföras med önskemålet 

att nedbringa kriminaliteten som en mera omedelbar utgångspunkt och inte 

utvidgas till allmänt syftande insatser av social natur. Även i fortsättningen 

bör BRÅ vid behov till organisationen kunna knyta särskild expertis och. 

när så är lämpligt, bedriva arbetet i arbetsgrupper. Härigenom ges det 

utrymme för e1forderlig anpassning av insatserna till de skiftande uppgifter 

som utvecklingen kan aktualisera. 

Jag ansluter mig till den av flertalet remissinstanser framförda kritiken 

mot kommittens förslag om ett samhällsråd och regionala och lokala 

brottsförebyggande nämnder. Den samhällsförankring som BRÅ otvivel
aktigt behöver kan uppnås genom att styrelsen erhåller en allsidig samman

sättning och genom att experter från olika myndigheter och organisationer 

knyts till BRÅ vid behov liksom genom konferenser och liknande samman

komster för särskilda ämnen. Med hänsyn härtill och till det praktiskt 

inriktade brottsförebyggande arbete som redan bedrivs i kommunerna 

bl. a. genom det org<miserade samarbete som förekommer mellan social

vård, skola och polis synes inte heller något behov av brottsförcbyggande 

nämnder föreligga. 

När det sedan gäller BRÅ:s organisation delar jag kommittens mening 

att verkställande utskottet bör avskaffas. Enligt min uppfattning bör styrel

sen bestå av 15-20 ledamöter. I styrelsen bör. förutom ordföranden och 

kanslichefen, ingå företrädare för riksdagspartierna. landstings- och kom

munförbunden, arbetsmarknadens parter. rikspolisstyrelsen. kriminal

vårdsstyrelsen, riksåklagaren, försäkringsbolagen och den kriminologiska 

forskningen. Med en så stor styrelse kan det finnas behov av ett arbetsut

skott. såsom BRÅ har föreslagit i sitt remissyttrande. Enligt min mening 

bör det stå styrelsen fritt att inrätta ett sådant arbetsutskott. Arbetsutskot

tets uppgift bör vara att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden. 

Den vetenskapliga gruppen bör såsom kommitten har föreslagit behållas. 
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I fråga om kansliorganisationen anser jag att den nuvarande organisatio

nen kan kvarstå i stort sett oförändrad. De tjiinstcr som f. n. ingår i denna 

organisation bör behållas. 

Den särskilda styrgrupp inom BRA. som regeringen har inrättat för 

lagstiftning om den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. har 

nu varit verksam i fyra år och tillsammans med anknutna arbetsgrupper 

utfört ett värdefullt arbete. Avsikten har emellertid inte varit att lagstift

ningsarbetet på området permanent skulle bedrivas i dessa organisatoriska 

former. När nu BRÅ delvis får en ändrad organisation, synes tidpunkten 

vara inne att avveckla styrgruppen. 

Detta betyder givetvis inte att ansträngningarna att lagstiftningsvägen 

komma till rätta med den ekonomiska och den organiserade brottsligheten 

får mattas. Det är därför angeläget att BRÅ även i fortsättningen ägnar 

dessa frågor en särskild uppmärksamhet. Detta kan ske inom ramen för 

rådets ordinarie verksamhet. Givetvis bör de arbetsgrupper som nu är 

knutna till styrgruppen avsluta sina uppdrag, under ledning av BRÅ:s 

styrelse. 

Samtidigt innebär den parlamentariska styrgruppens avveckling att det 

görs klart att det omedelbara ansvaret för inriktningen av lagstiftningsini

tiativen på området ligger på regeringen. Jag har för avsikt att föreslå 

regeringen att en särskild samrådsgrupp med företrädare för de närmast 

berörda departementen bildas för att samordna regeringskansliets insatser. 

Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av huvudförslaget 

har tagits upp under anslaget G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklings

kostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 5 527 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 5 527 000 kr. 

G 6. Brottsförebyggandc rådet: Utvecklingskostnadcr 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3975622 

3663000 

3 772000 

Reservation 762920 

Från anslaget betalas kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete 

samt för information. 

Brottsförebyggande rtldet 

I. Prisomräkning m. m. 293 000 kr. 

2. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten, som 

skulle ge en besparing med 79000 kr. 
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Fifredraganden 

Den besparing som skulle ha följt av en tillämpning av huvudförslaget 

för anslaget G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader tas. 

som jag har nämnt i anslutning till det anslaget. ut under förcvarandt. 

anslag. 
Med hänsyn till vad jag har anfört beräknar jag behovet av ytterligare 

medel under anslaget till 3 772 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 3 772000 kr. 

G 7. Bokföringsnämnden 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1115734 

1280000 

1335000 

Bokföringsnämnden. som inrättades den 1 juli 1976. har till uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 

offentliga redovisning. 

Nämnden består av ordförande och nio andra ledamöter. För varje 
annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Hos nämnden finns ett 

kansli med en chef. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
(därav löne
kostnader) 
Lokalkostnader 

Bokföringsniimnden 

1981/82 

3 

1224000 

(816000) 
56000 

1280000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 82 400 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Nämnden 

+54400 

(+45000) 
+ 800 

+55200 

Före
draganden 

+54000 

(+40000) 
+ I 000 

+55000 

2. De besparingar nämnden har redovisat enligt huvudförslaget innebär 

att nämnden inte kan fullfölja sina projektplaner i planerad takt. 
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Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för bokföringsnämndens verksamhet be

räknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bokföringsniimnden för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av I 335 000 kr. 

G 8. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1539405 

1900000 

2028000 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brottsska

delagen ( 1978: 413) om ersättning för skador på grund av brott. Nämnden 

består av en ordförande. två vice ordförande och tre andra ledamöter. 

Nämnden biträds av ett kansli. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

därav lönekostnader 
Lokalkostnader 

Brottsskadeniimnden 

10 

1899000 
(1386000) 

I 000 

1900000 

Brotts
skade
nämnden 

+87000 
(+78000) 

+87000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 128000 kr. 

Före
draganden 

+128000 
(+119000) 

+128000 

2. De besparingar som brottsskadenämnden redovisar innebär att ansla

get efter pris- och löneomräkning minskas med 41 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten inom brottsskadenämn

den beräknas med tillämpning av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2028000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsskadeniimnden: Förvaitningsko.\'fnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 2 028 000 kr. 
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G 9. Brottsskadcnämnden: Ersättning för skador på grund av brott 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4855 802 

5000000 
6000000 

108 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 

( 1978: 413) för skador på grund av brott. 

Brottsskadeniimnden yrkar en höjning av anslaget med I milj. kr. 

Faredraganden 

Jag biträder brottsskadenämndens förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen. 
att till Brottsskadcniimndcn: Ersättning fiir skador pä grund 111· 

hrott för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 6000000 

kr. 
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H. DIVERSE 

H 1. Svensk författningssamling 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4133 850 
6000000 
6600000 

109 

Från anslaget betalas kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk författ
ningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svensk författ11i11gssamli11g för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
förslagsanslag av 6600000 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 
1982/83 Förslag 

33995 

60000 
60000 

Reservation 217138 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvaltnings
rättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion (1946: 412) 

främja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltningsrättens område. 

Statens inkomster av verk, som har utarbetats eller utgetts med bidrag från 

detta anslag. avräknas från anslaget. 
Nämnden för ut givande av förrnltningsrättsliga publikationer beräknar 

medelsbehovet till 80000 kr. 
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utgivande lll' litteratur på förvaltni11gsrätte11s 

område för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

60000 kr. 

H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

850426 

1350000 

1350000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektuella 

äganderätten. till internationella institutet i Rom för unifiering av privaträt

ten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för internationell 
privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med anledning 

av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 
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Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna för 
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt bidrag 
till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till vissa internationella sammanslutninf?ar m. m. för 
budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1350000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

68 869710 

69100000 

79500000 

Medelstilldelning sker enligt lagen ( 1972: 625) om statligt stöd till poli

tiska partier. Jag kommer senare i dag att i proposition med förslag till 

tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 föreslå riksdagen 

att anta ändringar i denna lag som innebär en uppräkning av gällande 
bidrag och stöd med ca 15 %. Vid beräkning av anslaget för budgetåret 

1982/83 har jag tagit hänsyn till denna uppräkning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 79 500 000 kr. 

H 5. Allmänna val 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

248567 
13 230000 
69445000 

Från anslaget betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn

digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskatteverket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget för 

budgetåret 1982/83 tas upp med 69 445 000 kr. 

Jag biträder riksskattcverkcts förslag och hemställer 

att till Allmänna ral för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 
av 69445000 kr. 
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Statistiska uppgifter jämte kommentarer om brottsut
vecklingen samt om verksamheten inom polisen, åklagar
myndigheterna, de allmänna domstolarna och kriminal
vården m.m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som kommit till polisens kännedom har 

ökat under 1960- och 1970-talen. Under den senaste tioårsperioden har 

ökningen varit mycket kraftig. År 1968 uppgick antalet brott mot brottsbal

ken till omkring 490.000 medan antalet år 1980 uppgick till drygt 760.000. 

Aven anmälda brott mot annan lagstiftning har ökat under denna tid. 

Ar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Antal anmälda 
brollsbalksbrott 

493926 
480979 
563 138 
614150 
598681 
547 542 
570610 
643405 
683 279 
716367 
683 646 
698171 
760911 

Antal anmälda brott 
mot annan lagstiftning 

73137 
130 286 
92904 
99672 
92448 

107841 
104666 
.112000 
115949 
127993 
119629 
117937 
167 366 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat i 

genomsnitt med 2,9 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökat 

med omkring 7, 7 procent per år. För antalet registrerade brott mot lagstift

ning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttagas mellan 

olika år. 
Den årliga förändringen i antalet anmälda brott under åren 1971-1980 är 

i genomsnitt 

Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgrcppsbrott 
därav inbrottsstöld 
därav bostatlsinbrott 
därav inbrott i vind, källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott 
Övriga brottsbalksbrott 

därav skadcg6rclscbrott 

+4.6 procent 
+4.1 .. 
+8.2 .. 
+ ~ ~ .. 
+L8 .. 
+3.8 .. 
+ 1.5" 
-0.7 .. 
+8.5 .. 
+5.1 .. 
+6.6 .. 
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Utvecklingsenheten inom brottsförebyggande rådet (BRÅl har utarbetat 

en rapport över brottsutvecklingen (BRÅ rapport 1981: I). Däri ges bl.a. en 

översikt över utvecklingen under senare år i fråga om brott som kommit till 

polisens kännedom. Rapporten innehåller däremot inte några prognoser 

över antalet brott som kan väntas komma till polisens kännedom under de 

närmaste åren. 

Planerings- och budgetsekretariatet inom departementet följer utveck

lingstendenserna på vissa punkter i förfarandet hos myndigheterna, främst 

brottmålsprocessen i vid mening. Härvid studeras uppgifter i brottsanmä

lan, åtalsbeslut, dom och beslut om intagning i anstalt i kriminalvården. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott mot 

brottsbalken. I tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 1968 och 

senare. Siffrorna för perioden 1968-1980 är tagna direkt ur statistiska 

centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges för är 

1981 är preliminära beräkningar som bygger på statistik för riden januari -

augusti 1981. För narkotikabrottsligheten har emellertid skattningen gjorts 

på grundval av uppgifter för tiden januari-juli 1981. 

1.1 Våldsbrott 

År Totalt Diirav rån Därav misshandel 

1968 44176 1192 16 816 
1969 45 173 I 297 17 842 
1970 45489 1511 18 385 
1971 45607 1701 17 651 
1972 46442 2027 18 119 
1973 47053 2150 17 487 
1974 53094 2296 19 899 
1975 y; 127 B36 21 509 
1976 55 248 2 697 21 378 
1977 59047 3 374 23 5% 
1978 60158 3461 22 868 
1979 61 170 3 075 23 171 
1980 64 733 3427 24 668 
1981 65900 3300 23900 

Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till våldsbrott 

räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra 

gärningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas. 

förutom fullbordade gärningar, även försök och förberedelser. 

Den långsiktiga utvecklingen av våldsbrotten avviker från de andra 

brottsserierna. Antalet anmälda väldsbrott per 100.000 invånare lfag länge 

på en i stort sett oförändrad nivå. Det är först vid mitten av 1960-talet som 

en stegring påbörjades. Under drygt 10 år <1964-1975) har detta inneburit 

ungefär en fördubbling av antalet polisanmälda våldsbrott. 

Särskilt om riln 

År 1980 anmäldes 3 .427 rån. Av dessa var 87 procent riktade mot 

privatpersoner. Antalet rån ttr 1980 utgjorde knappt en halv procent av 
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samtliga anmälda brottsbalksbrott. Rånen har visat en hög ökningstakt 

under 1960- och 1970-talen. De är sålunda ungefär femton gånger fler i dag 

än vid början av 1950-talet. De preliminära siffrorna för 1981 tyder på att 

man i bästa fall har att räkna med en stabilisering. 
Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjutva

pen har legat på omkring 10 procent under de senaste tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. 183 år 1980 

inbegripet försök och förberedelse. De leder emellertid till mycket stora 

förluster. Huvuddelen av rånen. ca 80 procent. klassificeras i statistiken 

som "annat rån". Denna grupp är mycket heterogen. 

Särskilt om misshandel 

Under åren 1976-1980 har antalet misshandelsbrott ökat med omkring 

3.300 eller i genomsnitt med 3 ,6 procent per år. Under år 1981 har emeller

tid inte någon ytterligare ökning noterats. snarare kan man tala om en viss 

minskning, låt vara obetydlig. Denna utveckling gäller hela riket. I stor

stadsområdena har dock ökningen fortsatt. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 

eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har ökat kraftigt 

under senare år. Antalet har stigit med närmare 1.500 fall eller ungefär 15 

procent under åren 1976-1980 och kan för år 1981 beräknas till 6 700. 

Ungefär 4 procent av fallen avser grov misshandel medan 96 procent 

redovisas i gruppen övrig misshandel. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte har känt gärningsman

nen är högst i Storstockholm. Där är antalet fall 17 .6 per 10.000 invånare. 

Motsvarande siffra är för Göteborg 11.4. för Malmö 12.4 och för övriga 

riket 6,5. Samtliga siffror avser situationen år 1980. 

1.2 Tillgreppsbrott 

Antalet anmälda tillgreppshrott 

Ar Totalt Därav in- Inbrott Inbrott Därav 
brotts- i lägen- i vind motor-
stöld het eller fordons-

eller källare tillgrepp 
villa 

1968 340501 98450 9045 14429 49840 
1969 334671 90885 9263 14 794 51164 
1970 397945 !08626 11020 19504 57740 
1971 460 154 135088 14833 24673 62862 
1972 455 545 128310 16223 21453 54466 
1973 402 532 115 899 14956 1705R 47 549 
1974 411466 115 391 15 787 17930 47475 
1975 473 337 134470 20124 24453 55279 
1976 511196 150180 22 250 34253 62 352 
1977 528900 155 863 22247 31017 62 703 
1978 501050 144944 21244 22207 56706 
1979 495 472 140054 17678 22107 49265 
1980 524316 139900 20385 22 516 48914 
1981 526400 137000 20800 21500 47000 

8 RiksdaRen !981181. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Särskilt om inhrott 

Inbrotten har under 1960- och 1970-talen uppgått till ca 20 procent av 
samtliga brottsbalksbrott. Ökningstakten har varit något lägre och samti
digt ojämnare under den senaste tioårsperioden än tidigare. År 1980 är 
andelen inbrott ca 15 procent. 

Antalet inbrott har minskat sedan år 1977. De preliminära siffrorna för år 
1981 pekar också på en viss minskning. Utvecklingen har ganska betydan

de regionala variationer. 

Särskilt om motorfordo11Jti/lgrepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 

eller försök härtill. 
Antalet tillgrepp per 10.000 registrerade motorfordon har sjunkit något 

under det senaste decenniet. En del av biltillgreppen torde kunna ses som 
inslag i en yrkesmässig och organiserad hantering av begagnade bilar. 

1.3 Bedrägeribrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Check bedrägeri 

21808 
23210 
39337 
238!0 
7315 
4926 
5800 
7069 
8279 
9228 
5667 
6394 

10867 
9700 

Övriga bedrägeri
brott 

49586 
38350 
36663 
38846 
43845 
44561 
45449 
43930 
45064 
48676 
47202 
65599 
92911 
83100 

Bedrägeribrotten har ökat mycket kraftigt under så gott som hela 
1960-talet. I tillväxten av antalet bedrägerier under 1960-talet spelade 
checkbcdrägerierna en viktig roll. År 1970 uppgick dessa till 40.000 eller 55 

procent av alla bedrägerier. 
Antalet checkbedrägerier minskade kraftigt till följd av en ändring år 

1971 av kreditinstitutionernas regler om checkgaranti. Bland bedrägeri
brotten svarar dock fortfarande checkbedrägerierna för en avsevärd andel, 
även om ökningen under senare år varit starkast för andra former av 
bedrägerier och bedrägligt beteende, t.ex. överskridande av eget konto 
och bedrägeri mot allmänna kommunikationer, näringsställen resp. försäk
ringskassor. 

För den kraftiga ökningen 1979 svarar flera olika brottsliga förfaranden. 
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Störst roll spelar troligen bedrägerier i samband med erhållande av bo
stadsbidrag. Samma sak gäller för ökningen under år 1980. 

Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerier som begås med hjälp av konto
och kreditkort och bedrägerier som riktar sig mot försäkringsbolag. Från 
och med år 1979 särrcdovisas dessa i statistiken. Antalet kredit- och 

kontokortsbedrägerier år 1980 uppgår till 14 619. Jämfört med ar 1979 är 

detta en fördubbling. Statistiken för 1981 tyder på att denna höga nivå 
bibehålls. Antalet anmälda bedrägerier mot försäkringsbolag är litet. Siff

ran för år 1980 är 581 . 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Övriga brotts
balksbrott 

37 855 
39575 
43 704 
45733 
45 534 
48470 
54801 
63942 
63492 
70516 
69569 
69536 
68087 
73400 

Därav skadegörelse
brott 

28 815 
29933 
33 882 
37 !02 
37007 
39338 
45771 
54 760 
54901 
62330 
61305 
60877 
57057 
li4 200 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott också ett 

stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom någon 
av de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig t.o.m. år 1977. 
År 1980 var antalet skadegörelsebrott 57.057, nära 6 procent av samtliga 
brottsbalksbrott. De preliminära siffrorna för 1981 tyder på en fortsatt 

ökning. 
En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är ton

åringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna. 

Närmare 20 procent av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar 

stat, landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar sam

hället betydande kostnader. I en rapport, som gjorts på uppdrag av rikspo

lisstyrelsen, beräknas denna kostnad uppgå till minst 100 milj. kr. redan år 

1976. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

1.5 Narkotikabrottslighet 

År 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Antal 
anmälda 
narkotika-
brott 

21005 
18926 
21 I IO 
17879 
20753 
20655 
22615 
59447 
66000 

Antal persont!r Därav antal 
som lagförts som godkänt 
för narkotika- strafförc-
brott läggande 

eller dömts 

3 839 2 130 
3654 2 192 
4108 2 341 
4164 2395 
4319 2563 
4 395 2604 
3 822 2620 
5421 4220 
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Antalet anmälda narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå under 

1970-talet. Under år 1980 ökade antalet anmälda brott dramatiskt. Under 

år 1981 beräknas brotten öka ytterligare med omkring 10 procent. 

Statistiken över antalet personer lagförda för narkotikabrott utgör ett 

komplement till siffrorna över antalet anmälda brott. Det totala antalet 

personer som meddelats åtalsunderlåtelse. godkänt strafföreläggande eller 

dömts för brott mot narkotikastrafflagen har under 1970-talet varierat 

mellan 3 500 och 5 500 årligen. Av dessa har 2 000 - 4 000 godkänt 

strafföreläggande eller dömts, medan omkring 1.500 har fått åtalsunderlå

telse. Antalet åtalsunderlåtelser har minskat såväl 1979 som 1980 och var 

år 1980 ca 1 200. 
Huvuddelen av dem som godkänner strnfförcläggande eller döms, ca 

2 900 år 1980. lagförs för brott som avsr:r cannabispreparat. Samma år 

avsåg lagföringen i ca 1 100 fall centralstimulantia. i knappt 400 fall opiater 

m.m. 

1.6 Den fortsatta utvecklingen 

Inom departementet gjorda beräkningar pekar på en fortsatt uppgående 

trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten. 

Beräkningarna bygger på en analys av utvecklingen av antalet anmälda 

brott under en femtonårsperiod. Hänsyn har också tagits till den väntade 

befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Andra faktorer har inte 

kunnat beaktas. Beräkningarna har gett följande procenttal för den genom

snittliga årliga förändringen under de närmaste åren, om inte nuvarande 

trend bryts. 

Prognos för perioden 1982 · 1986. 
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Beräknade förändringar i brott som anmälts till polisen 

Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbrott 
därav inbrottsstölder 
därav bostadsinbrott 
därav inbrott i vind. källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott 
Övriga brottsbalksbrott 

därav skadegörelsebrott 

Summa brott mot brottsbalken 

Hela perioden 
procent 

11,6 
10.0 
19.7 
10.1 
9,3 

16.0 
9,5 

-1.5 
21.2 
14.4 
22.4 

10,4 

Per år 
procent 

2,8 
2.4 
4.6 
2.4 
2.3 
3,8 
2.3 

-0.4 
4.9 
3.4 
5,2 

2,5 
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Det bör framhållas att det är en mycket vansklig uppgift att göra progno

ser på detta område. Brottslighetens utveckling beror av en mängd olika 

faktorer inom samhället som inte kunnat tas med i beräkningen. 

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna domstolar
na och kriminalvården 

l det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbe

lastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak från de analy

ser som regelbundet görs i departementet. Siffrorna tas därvid i stor 

utsträckning från rättsväsendets informationssystem (RlJ. Vissa siffror är 
tagna direkt ur myndigheternas anslagsframställningar. Slutligen har några 

uppgifter avseende rättspraxis tagits ur rapporten Straffmätning - Slutrap

port <Ds Ju 1980:9). 
Arbetet inom de olika myndigheterna inom rättsväsendet hänger mycket 

intimt samman. I huvudsak går kedjan från polis. via åklagare och domsto

lar till kriminalvård. 
Antalet brott som anmäls till polisen är över 900.000 per år. Den siffran 

omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsförelägganden. 
Antalet sådana förelägganden är 200 000 per år. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. I ungefär en 

tredjedel av fallen kan en misstänkt person knytas till brottet. Andelen 

uppklarade brott varierar med olika brottstyper. Uppklaringen växlar även 

mellan skilda delar av landet. För misshandel och andra våldsbrott uppgår 

andelen uppklarade fall till drygt 60 procent. medan endast 14 procent av 
inbrottsstölderna klaras upp. Ungefär vart tredje rån och tre av fem bedrä

geribrott blir uppklarade. 
Åklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 80 000 personer årligen. Till 

detta kommer drygt 90 000 personer för vilka åklagare meddelar strafföre

lägganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i ca 20 000 fall per år. 
Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 60 000 per år. 
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Allmän domstol dömer varje år nästan 15 000 personer till frihetsberö
vande påföljd. Antalet personer som döms till böter är knappt 40 000. 

Andelen frihetsstrafT varierar starkt mellan olika brottstyper. Vid rattfyl~ 

leri ådöms fängelse i ca 75 procent av fallen. För rån och grovt rån är 

motsvarande siffra 64 procent och för grov misshandel omkring 68 pro

cent. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberövande påföljd i närmare 

93 procent av fallen. Andelen domar med frihetsberövande påföljd har 
ökat för flera olika brottskategorier under senare tid. 

År 1980 var genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff i första 

instans 3,5 månader. Variationerna är dock avsevärda mellan olika slag av 

brott. För grovt narkotikabrott ligger t.ex. genomsnittet på närmare två år 
och för narkotikabrott i övrigt på omkring fem månader. För rån är mot

svarande siffra ett år och två månader, för grov misshandel ett år och tre 
månader, för grov stöld sju månader, för motorfordonstillgrepp tre måna

der och för rattfylleri drygt en månad. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. Genomsnitts

tiden från det att ett brott har begåtts till dess att dom har avkunnats är 

närmare elva månader. Tiden mellan dom och intagning i anstalt inom 

kriminalvården är i genomsnitt drygt fyra månader för icke häktade perso

ner. 

2.1 Polisväsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsen
det bygger på de s.k. ingripandemcddelandena OM). Statistiken utgör ett 
komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att bedö
ma arbetsbelastningen inom polisväsendet, och då främst inom övervak
ningsverksamheten. IM utfärdas så snart ett polisingripande sker. Antalet 
ingripanden framgår av nedanstående sammanställning. 

År 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

2.2 Åklagarna 

Antal ingripandemeddelanden 

987 324 
1042190 
1 115570 
I 130534 
1161 375 
1184211 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna domsto

larna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras upp. 
Den är vidare beroende av bl.a. förändringar i lagstiftningen. Till belysning 

av arbetsbelastningen hos åklagarna anges i följande tabell antalet miss

tänkta personer i mål hos åklagare under de senaste åren. 
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Period Antal personer i Antal mål i 
utgående balans 

Mål om brott Övriga Totalt Därav mål om 
på vilket mål brott på vil-
fängelse kel fängelse 
kan följa kan följa 

1975 135 200 310000 61039 37701 

1976 136266 294229 57074 37282 
1977 139350 202 323 65083 36678 
1978 144379 133 325 61039 38098 
1979 146426 107745 53 820 40995 
1980 172986 112422 63663 50798 
1980 första 81973 54583 

halv-
1981 året 88600 58029 

Som framgår av tabellen har antalet bötesmål minskat kraftigt under de 

senaste åren fram t.o.m. år 1979. Detta förklaras i första hand av att 

felparkering och fylleri har avkriminaliserats. För dessa brott användes 

strafförelägganden i viss utsträckning. Efter dessa avkriminaliseringar har 

emellertid antalet strafförelägganden i andra fall ökat, eftersom möjligheter 

att använda strafföreläggande vidgats. Antalet misstänkta brott på vilket 

fängelse kan följa har ökat något under senare år. 

Som framgår av tabellen har antalet sådana brott på vilket fängelse kan 

följa ökat kraftigt år 1980. en ökning som kan fortsätta år 1981. 

2.3 De allmänna domstolarna 

Period 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 första 
1981 halvåret 

Tingsrätterna 

Antal brott
mål i balans 

29314 
28 737 
27913 
24461 
23941 
25035 
24081 
24213 

Inkomna 
brottmål 

99800 
97 132 
86255 
79625 
74863 
77 586 
38424 
38834 

Därav mål som enligt 
tingsrättsinstruktionen 
( 1979: 572) kan hand
läggas av notarie 

31984 
30480 
21467 
15 854 
IO 185 
10834 
5 143 
5 534 

Av tabellen framgår att mål som handläggs av tingsnotarie minskat 

kraftigt under senare år. Antalet övriga brottmål vid tingsrätterna har varit 

förhållandevis konstant. 

Antalet mål som fullföljs till hovrätt har ökat något. 
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År 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 första 
1981 halvåret 

2.4 Kriminalvården 

Hovrätterna 
Inkomna brottmål 

5064 
5430 
5 314 
5684 
5864 
6199 
6613 
3412 
3 711 

Antal brottmål i 
balans 

3 850 
4219 
4271 
4248 
4637 
2151 
2 155 
2206 
2342 
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Antalet intagna i kriminalvårdsanstalter har successivt minskat fram till 

år 1976177. Under denna tid har flera anstalter lagts ned. Därefter kunde en 

stabilisering av nivån iakttagas under några år. Numera har emellertid 

beläggningen ökat kraftigt. Denna ökning beror bl.a. på att såväl antalet 

dömda till längre fängelsestraff som genomsnittliga strafftiden för dessa 

har stigit. 

År Kriminalvårdsanstalter Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nyintagna Högsta beläggning den I okt. 
under beläggning 
året 

1975 11157 3 787 752 16357 
1976 10920 3 285 809 16293 
1977 10521 3 330 776 16168 
1978 11208 3479 832 16298 
1979 11414 3601 887 15 741 
1980 12272 3603 I 003 15 750 
1981 3 750 I 099 16612 

Under senare år har intagningarna i kriminalvårdsanstalterna ökat kraf

tigt. Köproblem har uppstått eftersom antalet tillgängliga platser inte har 

räckt till. 

I samarbete med kriminalvårdsstyrelsen undersöker justitiedepartemen

tet olika metoder för att bedöma behovet av anstaltsplatser inom kriminal

vården på kort och lång sikt. 

När det gäller att bedöma behovet av platser på kort sikt har studierna 

visat att anstaltsbeläggningen kommer att öka ytterligare under de när

maste sex månaderna 

Beträffande behovet av anstaltsplatser på fem års sikt har en preliminär 

kalkyl som till alla delar baseras på en oförändrad kriminalpolitik visat ett 

behov av tio procent fler platser år 1986 än de som behövs i dag. Det bör 

betonas att denna bedömning är mycket osäker. Det torde emellertid vara 

klart att nuvarande untal anstaltsplatser inte är till fyllest vid en oförändrad 

kriminalpolitik. 
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3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 
syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 
mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt. 

Förebyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 

rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om sådana 

åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i förebyggande 

syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än rättsväsendets 

myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialvårds- och arbetsmarknads

myndigheterna. 
Öl'ervakning m· regelefter/ernaden. Den syftar till att dels förhindra 

brott. dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndighcternas 

kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. verk

samhetsområden efterlevs. 
Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsj()rfarandet som krävs 

för att fatta beslut om reaktion mot brott. 
Verkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i krimi

nalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. exekutions

väsendet i fråga om böter. 
Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att ge 

personer som begått brott bättre förutsättningar till anpassning i samhället. 
Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndigheterna och av organ 

inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområdena. 

Forskning och ut1·eckling som är direkt målinriktad mot problem som 

rör åtgärder mot brott. 
Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte 

möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgärder 
av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas stora 
resurser inom annan statlig verksamhet vilka. åtminstone delvis. har till 
syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, landsting och 
näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet. dvs. i första 
hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och krimi

nalvården, har emellertid kunnat beräknas. 
De har fördelats på nämnda åtgärdsgrupper. I vissa fall har schabloner 

använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillståndsgivning, 

passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett led i 

samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också åklagarväsendets och krimi

nalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendets verksamhet 

som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet som var avsedd 
för åtgärder mot brott uppgår till 5, l miljarder kr. för budgetåret 1981 /82. l 
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Förebyggande 
Atgärder 
50 milj. kr. 

Forskning och 
utveckling 
12 milj. kr. 

övervakning av 
regelefterlevnaden 
2063 milj. kr. 

Verkställandet av 
påföljder och re
habiliterande Atgärder 
1229 milj. kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brottmålsförfarandet 
1740 milj. kr. 
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Fig. I: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets om
råde budgetåret 1981/82. 

figur 1 är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. Beloppet omfattar inte 
medel som förbrukas inom departementet och statliga kommitteer eller 
anslag på kapitalbudgeten. 

Som framgår av figur I uppgår kostnaderna för förebyggande åtgärder 
till 50 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens undervisning i 
skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÅ:s verksamhet utom 
den rena forskningen och utvecklingen. I detta sammanhang bör framhål
las att kostnaderna för brottsskadenämnden inte till någon del medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervakningsverk

samhet och beräknas kosta 2 063 milj. kr. 
Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i brott

målsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet samt 
domstolarna. Av beloppet I 740 milj. kr. faller I 178 milj. kr på polisväsen
det, 197 milj. kr. på åklagarväsendet och 365 milj. kr på domstolsväsendet, 

inklusive rättshjälpskostnader. 
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Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats som 
verkställandet av påföljder och rehabiliterande åtgärder. Denna grupp av 
kostnader beräknas till 1229 milj. kr. 

Den forskning och utveckling inom departementets område som tar sikte 
på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 12.4 milj. kr., varav om

kring 7,8 milj. kr avser anslag till brottsförebyggande rådets <BRÅ:s) 

verksamhet. I beloppet ingår inte den forskning och utveckling som är 

knuten till kommitteer inom departementet. 
I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för rättsväsendets 

åtgärder mot brott ökat med 9,4 procent. 

3.1 Personalresurserna 

Den I juli 1965 då polisväsendet förstatligades var antalet polismanstjän

ster 1 l 700 och antalet tjänster för övrig personal i polisväsendet 2 100. 

Motsvarande siffror för budgetåret 1981182 var drygt 16100 resp. 4 200. 

Antalet polismanstjänster har alltså ökat med över 4000 efter förstatli
gandet. För att få en bild av den faktiska utvecklingen i fråga om personal

läget måste man emellertid ta hänsyn även till en rad faktorer. En av dessa 

är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i årsarbetskrafter har omkring 2 200 

polismanstjänster bortfallit sedan förstatligandet på grund av arbetstidsför

kortning. 
Utbildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan år 1965. Det finns 

emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela perioden efter förstatli

gandet. Enbart från budgetåret 1971172 till 1975/76 har den sammanlagda 
utbildningsverksamheten inom polisväsendet, exkl. den grundläggande ut

bildningen för polismännen, ökat från drygt 150000 till ca 243500 utbild

ningsdagar per år. Uttryckt i årsarbetstid motsvarar detta en ökning från 
715 till 1160 arbetskrafter. 

De uppgifter som återgetts nu ger vid handen att resursförstärkningen 
sedan år 1965 har varit begränsad när det gäller personal som är tillgänglig 
för faktisk polistjänstgöring. Samtidigt måste naturligtvis beaktas att poli

sens arbete i hög grad har underlättats genom att utrustningen och utbild
ningen har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som har 
skett genom att uppgifter i stor utsträckning har överflyttats till administra

tiv personal har också haft betydelse. Ett annat led i utvecklingen som bör 

nämnas är de större bevakningsföretagens kraftiga expansion under början 

och mitten av l 970-talet. 

Polisaspirant antas som extra polisman (epm) och genomgår under de 

första tio månaderna en grundläggande utbildning, den s.k. grundkursen. 

vid polisskolan i Ulriksdal. 

Under de andra och tredje utbildningsåren fullgör polisaspiranten prak

tiktjänstgöring, s.k. alterneringstjänstgöring. 
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Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först 
mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten böra anförtros att 
utföra enklare ärenden mera självständigt. Den som fullgör alternerings
tjänstgöring kan därför inte tas i anspråk i samma utsträckning som en fullt 

. utbildad polisman. 
Sedan alterneringstjänstgöringen avslutats, är polisaspiranten färdigut

bildad. Han är behörig att söka extra ordinarie polismanstjänst tre år efter 
det han började som aspirant. 

Balans bör föreligga mellan rekryteringen av polisaspiranter å den ena 
sidan och tjänster och avgångar på grund av pension eller av annan orsak å 
den andra. En sådan balans har tidigare varit svår att åstadkomma. I 1978 
års budgetproposition redovisades emellertid en metod för att beräkna 
behovet av polisaspiranter. Antalet vakanser inom polisväsendet minskar 
nu successivt. Läget i september 1981 framgår av följande tabell. 

Sammanställning över personalläget m.m. vid polisväsendet 1981-09-01 (polispersonal utom chefskarriären) 

Sthlms pd 
Gbgs pd 
Malmö pd 
Övriga pd 

Summa 

Antal 
tjänster 

2926 
1378 

896 
10650 

15850 

Antal 
vakanser 

3'P 
129 
39 

507 1/2 

997 112 

Epm med Brist/ Alt.-tjg vid 
full- överskott 
gjord exkl. Krim.-
alt.-tjg alt.-tjg avd. 
(motsv.) 

108 -214 308 
63 - 66 93 
24 - 15 77 

422 - 85 1/2 309 

617 -3110 112 787 

Antalet anställda inom åklagarväsendet har ökat i begränsad utsträck
ning efter förstatligandet år 1965. Under den senaste tioårsperioden har 
ökningen uppgått till omkring tio tjänster. Antalet tjänster är nu nära I 200, 
varav omkring 580 är åklagartjänster. 

När det gäller de allmänna domstolarna saknas en löpande redovisning 
som visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för brottmå
len. Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att denna andel 
är omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur andelen har 
förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt att variationerna inte 

har varit särskilt stora. Antalet tjänster vid de allmänna domstolarna har 
under de senaste tio åren ökat med nära 250. Antalet är nu omkring 4 300, 

varav drygt I 000 domartjänster. 
Kriminalvården har nu knappt 5 600 tjänster. Av dessa är omkring 4400 

placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 800 inom frivården. 
Under den senaste tioårsperioden har kriminalvården tillförts drygt 900 
tjänster. Större delen av dessa har placerats inom frivården !drygt 400). 
Antalet lekmannaövervakare inom frivården har under tioårsperioden 
minskat med omkring 2 700 från drygt 11.600 till drygt 8.900. 

Ordn.- S:a 
avd. 
ltg 

252 560 
99 192 
81 158 

313 622 

745 1532 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

Register 

Sid. 
I Översikt 

ANDRA HUVUDTITELN 
5 I Lagstiftningsfrågor 

13 2 Åtgärder mot brott 

A. Justitiedepartementet m. m. 

35 Statsrådsberedningen 
35 Justitiedepartementet 
36 Kommitteer m. m. 
36 Extra utgifter 
37 Information om lagstiftning m. m. 

B. Polisväsendet 

38 Rikspolisstyrelsen 
40 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av 

brott mot rikets säkerhet 
40 Statens kriminaltekniska laboratorium 
42 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
48 Lokala polisorganisationen: Utrustning 
50 Inköp av motorfordon m. m. 
52 Underhåll och drift av motorfordon m. m. 
53 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 
54 Diverse utgifter 
55 Byggnadsarbeten för polisväsendet 

C. Åklagarväsendet 
57 Riksåklagaren 
58 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

D. Domstolsväsendet m. m. 

61 Domstolsverket 
63 Allmänna domstolarna 
66 Allmänna förvaltningsdomstolarna 
71 Hostadsdomstolen och hyresmimnderna m. m. 
73 Utrustning till domstolar m. m. 
73 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

E. Kriminalvården 

77 Kriminalvårdsstyrelsen 
79 Kriminalvårdsanstaltema 
83 Frivården 
84 Maskin- och verktygsutrustning m. m. 
85 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 
85 Utbildning av personalm. fl. 
86 Vårdutbildningsnämnden 
86 Byggnadsarbeten för kriminalvården 
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9215000 
28820000 
20000000 

I 050000 
I 000000 

60085000 

216512000 

124660000 
17 883 000 

3 646463000 
15 716000 
47491000 

170781000 
I 000 

5000000 
32000000 

4276507000 

8532000 
205 649000 

214181000 

44530000 
810600000 
279100000 
32 700000 
7000000 
8400000 

1182330000 

69737000 
1127935000 

186077 000 
Il 800000 
7 400000 
5900000 
4 743 000 

33700000 

1447292000 
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F. Rättshjälp m. m. 

90 Rättshjälpskostnader 
90 Rättshjälpsnämnderna 
92 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 
93 Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 
94 Vissa domstolskostnader m. m. 
95 Diverse kostnader för rättsväsendet 

G. Övriga myndigheter 

96 Justitiekanslern 
97 Fideikommissnämnden 
911 Centralnämnden för fastighetsdata 

100 Datainspektionen 
102 Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 
105 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 
106 Bokföringsnämnden 
107 Brottsskadenämnden: Förvaltningskustnader 
108 Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 

brott 

H. Diverse 

109 Svensk författningssamling 
109 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område 
109 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
110 Stöd till politiska partier 
110 Allmänna val 

126 

170000000 
9270000 

1000 
2 550000 

31000000 
8000000 

220821000 

2723000 
405000 

31900000 
I 000 

5527000 
3772000 
1335000 
2028000 

6000000 

53691000 

6600000 

60000 
1350000 

79500000 
69445000 

156955000 

Summa för justitiedepartementet 7 611862 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med andra stater, Sveriges delta

gande i internationella organisationer, internationellt utvecklingssamar

bete, skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder, han

delsfrämjande, information om Sverige i utlandet m.m. Dessa ärenden 

spänner över ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, bistånds

politisk. ekonomisk, kommersiell. rättslig, social, humanitär och kulturell 

natur. 
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med t 13 lönade 

utlandsmyndighcter och omkring 430 olönade konsulat. Styrelsen för inter

nationell utveckling (SIDA) samt Svenska institutet och vissa andra stats

understödda organ såsom Stockholms internationella fredsforskningsinsti

tut (SIPRI) och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje hu

vudtiteln. 

Utrikesförvaltningen 

En ambassad har upprättats i Amman. Regeringen har beslutat att under 
budgetåret 1982/83 upprätta en ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arab
emiraten. Regeringen har beslutat att lägga ner det lönade generalkonsula
tet i Houston. Vidare föreslås att det lönade generalkonsulatet i Antwer
pen läggs ned och att vissa organisatoriska förändringar vidtas vid det 
lönade generalkonsulatet i Sao Paulo. 

En intern utredning har gjorts om möjliga långsiktiga besparingar. Som 

en följd av utredningen kan ett antal tjänster komma att dras in. Vissa 
utlandsmyndigheter kan komma att läggas ner eller nedväxlas. 

En fortsatt ökad satsning sker på handelsfrämjande, särskilt i utveck

lingsländer. 
Förstärkningsbehov har tillgodosetts genom omfördelning av befintliga 

resurser. 
Som ett led i en långsiktig strävan att nedbringa lokal- och bostadskost

naderna utomlands föreslås att medel ställs till regeringens förfogande för 

ökad andel statsägda bostäder i kombination med ett utökat bostadsanvis

ningsförfarande. 

I Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Internationella organisationer 

Det ökade internationella beroendet avspeglas i intensifierat samarbete i 

internationella organisationer. För Sveriges bidrag till vissa internationella 

organisationer t.ex. Förenta Nationerna anvisas medel över tredje huvud

titeln. 

Vid behandlingen av budgetära och administrativa frågor i internationel

la organisationer kommer Sverige med ökad kraft att stödja förslag till 

realistiska och möjliga besparingar. omfördelning av befintliga resurser 

och förenklingar i administrationen för att öka effektiviteten i organisatio

nerna. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

1980-talet har hittills inte inneburit någon lättnad i u-ländernas besvärli

ga ekonomiska situation. De negativa tendenserna från 1970-talets slut har 

tvärtom förstärkts. 
Det är därför angeläget att Sverige - trots egna ekonomiska problem -

inte sviker sitt internationella ansvar utan fortsätter en generös biståndspo

litik. Enprocentsmålet ligger fast. 

Anslaget för internationellt utvecklingssamarbetc föreslås för budgetåret 

1982/83 öka med 508 milj.kr .. eller med 9 procent. till 6228 milj.kr. 

Några av huvudpunkterna i förslagen: 

- Ökade satsningar på miljö- och markvård samt energibistånd. Anslaget 

för dessa ändamål höjs från 30 till 75 milj.kr. 

- En lång rad åtgärder föreslås för att öka andelen svenska varor och 

tjänster i det svenska biståndet. 
- Anslaget för förmånlig kreditgivning till u-länder höjs kraftigt, från 120 

till 300 milj.kr. 
- Fortsatt satsning på södra Afrika. 
- Skärpt kontroll av biståndets effektivitet. 

Av biståndsanslaget går ungefär en tredjedel till bistånd via de interna

tionella organisationerna (multilateralt bistånd) och ungefär två tredjedelar 

till direkt utvecklingssamarbete med enskilda länder (bilateralt bistånd). 

Fördelningen dem emellan är i huvudsak oförändrad. 

Information om Sverige i utlandet 

För information om Sverige i utlandet anvisas medel för informations

vcrksamhet som bedrivs av utrikesförvaltningen, Svenska institutet, Sve

riges Riksradios utlandsprogram, Svensk-internationella pressbyrån samt 

lngenjörsvetenskapsakademien. 

Föreslagna anslag uppgår till 71.7 milj.kr. 
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Nedrustningssträvanden 

Den fortsatta kapprustningen i världen och satsningen på nya vapensy

stem inger stor oro. Det finns en stark opinion till förmån för fortsatt 

svenskt engagemang i arbetet för nedrustning. 
Sverige tar aktiv del i de nedrustningsförhandlingar som äger rum eller 

planeras i FN, vid nedrustningskonferensen i Geneve och inom ramen för 

den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen. SIPR I: s forskning. 

liksom den del av FOA:s verksamhet som finansieras över tredje huvudti

teln, utgör också delar av nedrustningsarhetet. Information i nedrustnings

frågor bedrivs såväl av departementet som av en rad folkrörelseorganisa

tioner, till vilka departementet ger bidrag. Särskilda medel ställs till de 

sistnämndas fö1fogande för uppföljning av FN:s andra särskilda session 

om nedrustning 1982. 

Besparingsåtgärder 

Under innevarande kalenderår har den interna sparutredningen under
sökt möjligheterna att under en femårsperiod spara 50 milj.kr. i fast pen

ningvärde. Utredningen har utarbetat konkreta sparförslag för budgetåret 

1982/83 på ca JO milj.kr. Denna besparing består av de nedläggningar eller 

nedskärningar som tidigare har redovisats samt av besparingar på departe

mentets poster för lokaler och bostäder utomlands. Genom en utökning av 

departementets radionät beräknas besparingar ske på telekommunika

tionsområdet. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till statsbudgeten för budgetåret 1981182 framgår av följande sam
manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj.kr. 

Anvisat Förslag För-
1981/82 1982/83 ändring 

A. Utrikesdepartementet m. m. 643,8 739, I + 95.3 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 83.8 99,4 + 15,6 
c. Internationellt utvecklings-

samarbete 5 667 ,8 1 6145. 12 +477.3 
D. Information om Sverige i utlandet 66,8 71.7 + 4,9 
E. Diverse 26,8 32.9 + 6,1 
Totalt för utrikesdepartementet 6489,0 7081!,2 +599,2 

1 Exkl. avräkningar (52.2 milj. kr.) mot biståndsramen. 
2 Exkl. avräkningar (82.9 milj. kr.) mot bistandsramen, se sid. 39-40. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 

Föredragande: Statsrådet Ullsten 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgcringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser utrikesdepar

tementets verksamhetsområde 

Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 

Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

552147000 

559856000 

650576000 

Rcprcscntationsbidrag till dcpartcmentschcfen 
Representations- och hyresbidrag till vissa 
tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter. avgångsvederlag m. m. för av 
vederbörande utlandsmyndigl;et anställd 
personal 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Telekommunikationer. drift 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 
U ppdragsvcrksamhet 

1981/82 

667 

560 
I "2"27* 

220276000 
30000 

87000 
59540000 

4540000 
4900000 

32300000 
6322000 

193 757000 
880000 

14415000 
20490000 
2 318000 

I 000 

559 856000 

Ber~iknad änd
ring 1982/83 

Föredraganden 

- 3 

- 5 

+23 205000 
of. 

of. 
+ h085 000 

+ I 020000 
+ I 150000 
+ 5816000 
+ "2570000 
+41433 000 
+ 819000 
+ 3715000 
+ 4520000 
+ 387000 

of. 

+90720000** 

Sveriges lönade mlandsmyndighetcr redovisas i en förteckning som fogas som 
bilaga till protokollet i detta ärende. 

* Siffran inkluderar inte befattningar för lokalanställd personal vid utlandsmyn
digheterna. 

•• Härav har beräknats 32 943 000 på grund av valutakursförändringar och ned
skrivningen av den svenska kronan. 
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Utrikesdepartementet 

Departementets rättsavdelning kommer under innevarande budgetår att 
utökas med en fjärde enhet. Härigenom uppnås en mer rationell arbetsför

delning samtidigt som lcdningsfunktionen förstärks. Den nya enheten får 
sina personella resurser genom omfördelning från övriga enheter på rätts
avdelningen och genom omdisponeringar till departementet från utlands

myndigheterna. 

Jag har tidigare anmält frågan om stockholmsbaserade ambassadörer. 

Under innevarande budgetår har ytterligare en tjänsteman avdelats för 

sådana uppgifter. Ambassadören avses tills vidare bli ackrediterad i föl

jande länder: Comorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna. Somalia 

och Demokratiska Folkrepubliken Yemen. De stockholmsbaserade am

bassadörernas organisation har genom omdisponering av en tjänst för

stärkts med en kanslichef. Vissa enheter inom politiska avdelningen och 

utrikeshandelsenheterna har erhållit förstärkningar genom omdisponering

ar av tjänster från utlandsmyndigheterna. 
En tjänsteman har utsetts att direkt underställd utrikesministern leda 

departementets verksamhet för att utvärdera och effektivisera de svenska 

biståndsinsatserna. 

V trike srepresentationen 
Under innevarande budgetår har en beskickning upprättats i Jordaniens 

huvudstad Amman. Ambassaden förestås av en t.f. charge d'affaires under 

ledning av ambassadören i Beirut. Personalresurserna har tillförts myndig
heten genom omdisponeringar. 

Regeringen har beslutat att under budgetåret 1982/83 upprätta en be

skickning i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Ambassaden skall före

stås av en t.f. charge d'affaires under ledning av ambassadören i Kuwait. 
Pi:rsonalresurser beräknas kunna tillföras myndigheten genom omdispone
ringar. Syftet med dessa nyetableringar är att öka Sveriges möjligheter att 

bi:vaka den från politiska och handelspolitiska synpunkter viktiga regionen 
i Mellanöstern. 

I besparingssyfte har regeringen beslutat lägga ner det lönade general
konsulatet i Houston. Jag förordar vidare att det lönade generalkonsulatet i 
Antwerpen läggs ned. Jag avser även föreslå regeringen att vissa organisa

toriska förändringar vidtas vid det lönade generalkonsulatet i Sao Paulo. 

Ytterligare nedläggningar eller nedväxlingar av utlandsmyndigheter kan 
komma att bli aktuella. 

Anställning av och anställningsförmåner för marknadssekrcterare och 
praktikanter inom utrikesn:presentationen beslutas enligt nuvarande ord

ning (prop. 1980/81:171, NU 1980/81:58, rskr 1980/81:426) av vederböran

de utlandsmyndighet. Sådana beslut kommer fortsättningsvis att fattas av 

utrikesdepartementet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för han
delsdepartementet. 

Besparingscltgiirder 

Under innevarande kalenderår har den interna sparutredningen under-
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sökt möjligheterna att under en femårsperiod spara 50 milj.kr. i fast pen
ningvärde. Utredningen har som ett delmål utarbetat konkreta sparförslag 

avseende budgetåret 1982/83 på ca JO milj.kr. Denna besparing består av 

de nedläggningar eller nedväxlingar som jag tidigare har redovisat samt av 

besparingar på departementets poster för lokaler och bostäder utomlands. 

Genom en utökning av depanementets radionät beräknas besparingar !'.ke 
på telekommunikationsområdet. 

Besparingsutredningen har nyligen avslutat sitt arbete även för budget

åren 1983/84-1986/87. Utredningens förslag bereds nu i regeringskansliet. 

För budgetåret 1982/83 föreslås departementet erhålla investeringsmedel 

för att möjliggöra kontorsrationalisering genom datorbaserade hjälpP1edel, 

förenklad kommunikationsutrustning m.m. På sikt innebär detta att depar
tementet kan minska anta!P.t tjänster. 

De personella resurserna torde kunna utnyttjas bättre genom införande 

av ett enkelt system för verksamhetsplanering. Utredningen ( 1978: 02) om 

utrikesrepresentationen. den s. k. UD-utredningen, har i de delbetänkan
den, som hittills överlämnats till mig. redovisat en serie förslag som kan 

förväntas leda till rationalisering av utrikesrepresentationen. Mot denna 

bakgrund förutser jag att ett antal reformer av organisatorisk natur kom

mer att genomföras under de närmaste åren. 

Beslut har i december 1981 fattats (prop. 1981/82: 35. Ju 1981182: 16, rskr 
1981/82: 102) fattats om ändring i lagen 1973: 137 om ekonomiskt bistånd 

till svenska medborgare i utlandet m. m. Fr. o. m. den 1 mars 1982 införs 

sålunda en avgift på allmänt ekonomiskt bistånd och vissa andra former av 

konsulän bistånd. Av giftsbeläggningen syftar till att åstadkomma bespa
ringar och ett mer rationellt utnyttjande av de knappa personalresurserna 
vid utlandsmyndigheterna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrikesförl'altningen för budgetåret 1982/83 anvisa ett för
slagsanslag av 650 576000 kr. 

A 2. Utlandstjänstcmännens representation 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

7081920 

7800000 

8900000 

Reservation 837 482 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltning

en och av tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstationeras, 
tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbeloppen fastställs av 

departementschcfcn. 
Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursföränd

ringar räknas upp med I 100000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlandstjiinstemiinnens representation för budgetåret 
1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 8 900 000 kr. 
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A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre

sentationen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Byggnadsstyre/sen 

23 259413 

23000000 

20500000 

Behållning 8503940 

Den saudiarabiska regeringen har beslutat att de utländska ambassa

derna i Jeddah före utgången av år 1983 skall flytta till ett särskilt reser

verat ambassadområde i Riyadh. För uppförande av kansli och sändebuds

bostad jämte servicefunktioner på den tomt som anvisats den svenska 

staten föreslås en preliminär kostnadsram om 30 milj.kr. 

För att dels möjliggöra en återflyttning från de förhyrda kanslilokalerna 

till den statsägda ambassadfastigheten i Helsingfors, dels åstadkomma ett 

ekonomiskt nyttjande av fastighetens personalbostäder föreslås en etapp

indelad ombyggnad och upprustning av byggnaden. För den första etappen 

som omfattar kanslilokalerna föreslås en kostnadsram om 4 milj. kr. 

Den på regeringens uppdrag utförda utredningen om nyttjandet av fas

tigheterna vid Park Avenue i New York visar att en ombyggnad och 

upprustning som leder till ett rationellt ianspråktagande är att föredra 

framför andra alternativ. För detta ändamål föreslås att en kostnadsram 

om 14,3 milj. kr. uppförs i investeringsplanen med sikte på att arbetet skall 

påbörjas under vintern 1982/83. 

För Diverse objekt budgetåret 1982/83 föreslås en kostnadsram med 

oförändrat belopp jämfört med innevarande budgetår, 5 milj. kr. Kostnads

ramen avses omfatta köp av chefsbostäder och övriga bostäder samt 

genomförande av smärre upprustningsarbeten. 

Under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter m.m. föreslås 

en oförändrad kostnadsram om 5 milj. kr. ställas till regeringens förfogan

de. 

Fåredraganden 

Jag finner det angeläget att ambassadansläggningen i Riyadh kan upp

föras inom den av de saudiska myndigheterna föreskrivna tidsmarginalen. 

Det är vidare av ekonomiska skäl viktigt att upprustningsarbetena i 
Helsingfors och New York snarast kommer till utförande. 

Under rubriken Dfrerse objekt har medel beräknats för bl. a. mindre 

upprustningsarbeten samt förvärv av bostäder för utsänd personal. Me

delsbehovet för dessa ändamål för budgetåret 1982/83 beräknas uppgå till 5 

milj. kr. 

Under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter m.m. är den 

föreslagna köpramen avsedd att på sikt minska utrikesförvaltningens lokal

kostnader. Medlen avses stå till regeringens förfogande och endast utnytt

jas för köp av fastigheter eller hyresrätter när regeringen bedömer sådana 

köp särskilt gynnsamma och medel för köp saknas inom övriga anslag. Jag 

räknar med att detta på sikt skall leda till minskningar av utrikesförvalt-
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ningens lokalkostnader. Användningen av köpramen skall kombineras 

med ett utökat bostadsanvisningsförfarande. 

Jag förordar att medd för budgetåret 1982/83 anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsheräkning. 

INVESTERINGSPLAN (tkr) 

Byggnadsobjckt Kostnadsram 

Slutredovisade objekt 
per 1981-06-30 

Färdigställda ej slilt
redovisaue projekt 

Peking, om- och till
byggnad 

Lagos. ny ambassad
anläggning 

Riyadh. ny ambassad
anläggning 

Helsingfors. om- och 
tillbyggnad kansli 

New York. ombyggnaJ 
Park Avenue 

Div. objekt t. o. m. 
1979/80 

Div. objekt 80/81 
Div. objekt 81/82 
Div. objekt 82/83 
Tillkommande projekt 

nya myndigheter 
81/82' 
82/83~' 

Prnjckte;:ringskostnader 
Erfarenhetsmässig 

reducering av medels-
hehovet 

1 Prel. kostnadsnim 

80-04-01 

8148 

37952 

12300 

23000 

8600: 
5000 
5000 

5000 

105000 

: Exkl. slutrcdovisade projekt 
3 Till regeringens förfogande 

Anslagsberäkning I tkr) 

Medc:lstillgång 

Behållning 1981-07-0 I 
Anslag 1981/82 
Förslag 1982/83 

Summa 

81-01-01 

37952 

12300 

24 700 

30000 1 

4000 1 

143001 

8880: 
5000 
5000 
5000 

5000 
5 000 

157132 

8504 
23000 
20500 

52004 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad 
t. o. m. för 
81-06-30 81/82 82/83 

8146 

37 561 

6974 

13771 

7087 
1444 

886 

75869 

391 

3500 

8500 

1793 
3 556 
5000 

5000 

3000 

-3436 

27 304 

1800 

2000 

8000 

I 000 

2000 

5000 

5000 
3000 

-3100 

24700 

Beräknad medelsförbrukning 

1981/82 
1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om hyggnadsarbeten m. m. 

inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inkijp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 11tri

kesrepresentatio11e11 för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20 500000 kr. 

Byggnads- Färdig
start stiillande 
fir-mån år-mån 

81-03 

80-08 

82-10 

83-05 

83-03 

82-11 

81-11 

84-02 

84-06 

84-01 

27 304 
24 700 

52004 
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A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

!0347 416 

12 590000 

12150000 

Reservation 

9 

4274330 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, ersiitt

ning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier samt viss bcredskaps

och säkerhetsutrustning för utrikesrepresentationen. Huvuddekn av an

slaget disponeras av byggnadsstyrelsen och genom återhållsamhet med 

ersäctnings- och nyanskaffningar samt nedläggning av några utlandsmyn

digheter har byggnadsstyrelsens medelsbehov kunnat minskas med 820 000 

kr. 

En mindre del av anslaget. som disponeras av utrikesdepartementet. 

avser underhåll och utbyte av kontorsmaskiner. installation av tarmanlägg

ningar i ombyggda eller nya kanslilokaler liksom även lokala kommunika

lionssystem i personalbostäder på orter med stora säkerhetsproblem samt 

viss beredskapsutrustning för utlandsmyndigheter i oros- eller jordbäv

ningshotade områden. 

Anslaget kan sammanlagt minskas med 440000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jm·entarier för beskickningar, delegationer och konsulat för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 12 150 000 kr. 

A 5. Kursdifferenser 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982(83 Förslag 

489925 

I 000 

I 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursd{fferenser för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan
slag av l 000 kr. 

A 6. Ersättning åt olönade konsuler 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3178942 

4 750000 

5 740000 

Anslaget används för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon

suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 
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skall finnas på svenska olönade konsulat. Från anslaget bestrids även 
utgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina uppgifter. 

De olönade konsulerna gör värdefulla insatser för Sverige bl.a. genom 

bistånd till sjöfolk och andra svenska medborgare. exportfrämjande. infor

mationsverksamhet m.m. De erhåller inga ersättningar för sina arbetsinsat

ser. 

En volymmässig ökning av anslagsbehovet förutses genom indragningar 

av lönade myndigheter, vilka har genomförts eller planeras i besparings

syfte. Indragningarna medför ofta krav på upprättande av olönade myndig

heter varigenom anspråk på s.k. kontorskostnadsbidrag kan uppkomma. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och va\utakursföränd

ringar räknas upp med 990000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning åt o/ijnade konsuler för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 5740000 kr. 

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell orga

nisation 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

20131397 

23 325 000 

27705000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 

stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 
Anslaget administreras av utrikesdepartementet för hela regeringskansliets 
räkning. 

Den föreslagna uppräkningen motsvarar endast inträffade och aviserade 

prishöjningar och förutsätter en fortsatt minskning av resandefrekvensen. 

En minskad resandefrekvens har uppnåtts genom en begränsning av anta

let utresande deltagare i internationella möten och förhandlingar. I görli

gaste mån används utsänd personal vid utlandsmyndigheterna för delta

gande i och bevakning av internationella möten och förhandlingar. Den 

senare möjligheten kan dock på sikt komma att begränsas genom de 

indragningar och omdisponeringar av utsänd personal som har gjorts eller 

kan bli aktuella inom ramen för besparingsprogrammet. 

Med hänsyn till stigande kostnader samt inträffade valutakursföränd

ringar bör anslaget räknas upp med 4 380 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda förhandlingar med annan .l'tat eller inom internatio

nell organisation för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 27705 000 kr. 
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A 8. Kostnader för vissa nämnder m.m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1•,82/83 Förslag 

120168 

200000 

200000 

Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

11 

att till Kostnader för vissa niimncler m .m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 200000 kr. 

A 9 Kommitter m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 004619 

1 100000 

900000 

Reservation 791 054 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl.a. den nyinrättade 

arbetsgivardelegationen för utrikesförvaltningen. den s. k. UD-utredning

cn, folkrättsdeleg<1tioncn, nedrustningsdelegationen samt för brådskande 

utredningar på nedrustningsområdet. Anslaget kan minskas med 200000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitter m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 900000 kr. 

A 10. Extra utgifter 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 
1982/83 Förslag 

253 325 

380000 
380000 

Reservation 

Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

332 781 

att till E-ctra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations
anslag av 380000 kr. 

A 11. Kostnader för officiella besök m.m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4271060 

3840000 

4300000 

Anslaget utnyttjas för kostnader i samband med besök i Sverige av 

utländska statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer. som bör 

visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll samt för 

vissa kostnader i samband med svenska officiella besök och statsbesök i 
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utlandet. Anslaget bör med hänsyn till den förväntade belastningen höjas 
med 460000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader får <~f.ficiella besök m.m. för budgetåret 1982/83 
anvisa ett förslagsanslag av 4 300 000 kr. 

A 12. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m.m. 

1980/81 Utlåning 4209300 

Amortering 4 171 513 

Ränteinkomst 603 611 

1981/82 Anslag 7 000 000 

1982/83 Förslag 7700000 

Reservation 2112291 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lån (prop. 

1963:75 s.100, SU 1963: 125, rskr 1963:298). 

Merparten av medlen disponeras för s.k. allmänna lån i samband med 

tjänstemans förflyttning utomlands eller mellan två utrikes stationeringar. 

Då synnerliga skäl föreligger får lån beviljas även för medelsbehov som har 

uppkommit under löpande stationering utomlands utan direkt samband 

med förflyttning. Lånen skall amorteras inom tre år och löper f.n. med en 

räntesats på 10.75 procent. 

En mindre del av anslaget disponeras för särskilda lån om högst 5 000 kr. 

till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra inven

tarier (s.k. möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i övrigt gäller 
samma villkor som för de s.k. allmänna lånen. Det totala lånebeloppet för 

de två låneformerna får tillsammans normalt ej överskrida 30000 kr. 

Nuvarande högstbelopp om 25000 kr. för de s.k. allmänna lånen i 

samband med omstationering fastställdes per den I januari 1980. Högstbe

loppet för det s.k. möbellånet har varit oförändrat sedan den 1 juli 1965. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen har regeringen beslutat höja 

högstbeloppen för de s.k. allmänna lånen från 25000 kr. till 30000 kr. samt 

höja högstbeloppen för de s.k. möbellånen från 5 000 kr. till 10000 kr. från 

den I januari 1982. 

Av besparingsskäl har vidare beslutats att anpassa räntevillkoren till 

marknadsräntenivån. För lån som beviljats efter den I januari 1982 har 

räntesatsen därför fastställts till riksbankens diskonto plus tre procenten

heter. För lån som beviljats före den 1 januari 1982 bibehålles statens 

utlåningsränta, dvs f.n. 10.75 procent. 

Anslaget bör med hänsyn till den förväntade belastningen och de höjda 

lånebeloppen räknas upp med 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån ti!I personal inom utrike.1jårmlt11i11gen m.m. för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 7 700000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER 

B I. Förenta Nationerna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

45018038 

43500000 

59340000 
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Sveriges ordinarie bidrag till FN :s reguljära budget för kalenderåret I 982 

har ännu inte fastställts men beräknas till 42,5 milj.kr. med en oförändrad 

bidragsandel om 1,3 I procent. 
Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern \UNDOF), som på 

beslut av FN :s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973, har beräknats till 

drygt 30 milj. dollar för år 1981. Denna siffra kan dock komma att stiga 

bl.a. på grund av att ökade ersättningar avses utgå till truppbidragarlän

derna. För Sveriges del beräknas kostnaderna för budgetåret 1982/83 kom

ma att uppgå till ca 2,5 milj. kr. 
Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern (UNFICYP) är alltjämt 

otillfredsställande och trots frivilliga bidrag från vissa länder, däribland 

Sverige, har FN ett växande underskott för denna verksamhet. Nyligen 

har en översyn gjorts som kommer att leda till vissa begränsade besparing

ar för FN och truppbidragarländerna. 

Mot bakgrund härav föreslås för budgetåret 1982/83 ett oförändrat bi

drag om 400000 dollar. På grund av höjd dollarkurs och företagen ned

skrivning av den svenska kronan bör dock bidraget beräknas till 2 208 000 

kr. 
I mars 1978 beslutade FN:s säkerhetsråd att sända en fredsstyrka till 

södra Libanon (UNIFIL). Den totala kostnaden har för år 1981 beräknats 
till 144,7 milj. dollar. Sveriges andel av dessa kostnader för budgetåret 
1982/83 beräknas uppgå till 12.1 milj. kr. 

Sveriges åtaganden om bidrag till FN görs alltid i US dollar. På grund av 

höjd dollarkurs och nedskrivningen av den svenska kronan uppstår ett 
uppräkningsbehov som är drygt 10 milj. kr. större än vad som annars 

skulle ha erfordrats. 
Anslaget bör med hänsyn till vad jag ovan har anfört räknas upp med 

15 840000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta Nationerna för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 59 340 000 kr. 
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B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

l 980/8 l Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12679917 

21300000 

18600000 
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I OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I 
upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 

kommitter angående ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete, miljö

vård och biståndsfrågor m. m. samt del TI kostnader för verksamheten 

inom vissa till OECD anslutna organ såsom det internationella energior

ganet OEAJ, OECD:s utvecklingsinstitut <Development Centre), atom

energiorganet (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för sam

manställning av neutrondata, Europeiska bolaget för kemisk behandling av 

bestrålat atombränsle (Eurochemic), centrum för pedagogisk utveckling 

(CERI) och Europeiska transportministerkonferensen <ECMT) samt vissa 

program såsom vägforskningsprogrammmet, undervisningsbyggnadspro

grammet och programmet för mätning av långväga luftföroreningar. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECD för budgetåret 1981/82 kan uppskat

tas till ca 13,8 milj. kr. Därtill kommer Sveriges bidrag till Eurochemic

projektet, vilket för budgetåret 1982/83 beräknas uppgå till omkring 4,6 

milj. kr., samt Sveriges delaktighet i fastighetsköp, 0,2 milj. kr. 

Organisationens budget har ännu inte fastställts för budgetåret 1982/83. 

Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag kan dock anslaget minskas 

med 2 700 000 kr. till 18 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Organisationen fiir ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECDJ för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

18600000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTAl 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6420839 

7700000 

8500000 

Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 28,24 procent av den 

fastställda budgeten för innevarande budetår motsvarande ca 8 milj. kr. 

Organisationens budget för budgetåret 1982/83 fastställs i juni 1982. Med 

ledning av tillgängligt beräkningsundcrlag bör anslaget ökas med 800000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiska frilza11dels.rnmmanslut11i111;e11 ( EFTA) för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 8 500 000 kr. 
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B 4. Europarådet 

1980/81 Utgift 

I 981 /82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

8632804 

10826000 

12448000 
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Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetåret 

1982/83 kan med ledning av tillgängliga uppgifter beräknas till ca 10,2 

milj.kr. 

Förutom bidrag till Europarådets ordinarie budget tillkommer utgifter 

för amortering av byggnadslån, obligatoriska och frivilliga bidrag till euro

peiska ungdomsfonden, det europeiska farmakopesamarbetet. till vilket 

Sverige anslöt sig år 1975, kapitalteckning och årliga löpande kostnader för 

deltagande i Europarådets fond för bosättning och regional utveckling, 

samt för bidrag till den s.k. Pompidougruppen för narkotikabekämpning. 

Anslaget bör med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag och ned

skrivningen av den svenska kronan räknas upp med I 622 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europarådet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 12448000 kr. 

B 5. Övriga internationella organisationer m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

583 067 

440000 

480000 

Under detta anslag beräknas bidrag till bl.a. Permanenta skiljedomsto
lens internationella byrå i Haag, det internationella institutet för de mänsk

liga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rene Cassin). Haag-akademien 

för internationell rätt, Internationella juristkommissionen i Gcncve och 

San Remo-institutet i Rom. Vidare utgår ersättning för vissa kostnader för 

COST-samarbetet inom den europeiska gemenskapen (tekniskt-veten
skapligt samarbete). 

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag anvisats 500 000 kr 

att användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella, icke-statliga 

organisationer samt forsknings- och studiegrupper m.m. (jfr prop. 

1976/77: 100, bil.6, sid 14). I besparingssyfte minskades denna anslagspost 

budgetåret 1981/82 med 200000 kr till 300000 kr. 

Under budgetåret 1980/81 beviljades följande bidrag: 

The Co11fere11ce of NGOs in Consultatiw' Status ll'ith ECOSOC: 34000 

kr. för samverkan mellan organisationer i Geneve och New York. 

Disarmament Times: 17 700 kr. för utgivning i samband med NPT konfe

rensen i Geneve. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 16 

The A/liance of NGOs on Crime Prc1·e11tio11 and Criminal Just in!: 10 500 

kr. till ett seminarium i samband med FN:s konferens om brottsförebyg

gamle åtgärder i Caracas. 

l:."111"ironment Liaison Center: 55 000 kr. till ett regionalt seminarium 

angående miljö och utveckling i Latinamerika och Karibien. 

The Conferencc <~f NGOs Special Co111111ittec 011 De1·e/opme111: 22 000 

kr. som stöd för en konferens: "Agenda for the Eighties: People 's Strate

gies for Devclopment' ·. 

The C01tfere11ce <~f NGOs: 14 700 kr. för förberedelser för medverkan i 

FN :s konferens om nya och förnybara energikällor. 

NGO Committec 011 New and Renell'able Sources <~f Energy: 15 000 kr. 

som bidrag till förberedelser för medverkan under FN :s energikonferens. 

l/uman Ri,;hts lntenwtional Documentation System: 45 000 kr. som 

bidrag till ett dokumentationssystem angående förhållanden som rör 

mänskliga rättigheter. 

World Federati<1n ~( V N Associations: 25 000 kr. för utgivning av 

publikationer om nedrustningsfrågor. 

Special NGO Cmnmittec on Disarmament: 30000 kr. för seminarier 

inför 1982 års extra möte med FN: s generalförsamling om nedrustning. 

World Council qf Churches: 60 000 kr. för International Public Hearing 

on Nuclear Weapons and Disarmament. 

Women'.1· lnternational Lea,;ue for Peace and Freedom: 24000 kr. för 

ett seminarium om nedrustning och fred. 

Quaker Peace Serl'ice: 25000 kr. för seminarier i samband med NPT

konferenscr och förberedelser för 1982 års extra möte med FN:s general

församling om nedrustning. 

Jag hemställer att regeringen fJreslår riksdagen 

att till Ö1·riga internationella organisationer m. fil. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 480000 kr. 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Budgetpropositionens avsnitt om det internationella utvecklingssamar

betet har i år fått en något annorlunda utformning. 

l huvudtexten (sid. 17-75) redovisas de förslag, som jag föreslår att 

regeringen framlägger för riksdagen samt de biståndspolitiska övervägan

den som dessa grundar sig på. 

l bilaga 2 (sid. 91-210) redovisas fakta om det svenska biståndet. Häri 

ingår redogörelser för de svenska biståndsmyndigheterna och -organen, de 

internationella biståndsprogram som får svenskt stöd samt för biståndet till 

programländerna och för vissa andra anslagsposter inom det bilaterala 

utvecklingssamarbetet. 

I bilaga 2 finns även ett tandregister samt ett förkortningslexikon. 

INLEDNING 

U-ländernas aktuella situation 

U-länderna har fortsatt en pressad ekonomisk situation. De negativa 

tendenserna från slutet av 1970-talet har förstärkts. Det föreligger dock 

betydande skillnader mellan olika u-länder. 

De oljeimporterande u-länderna har drabbats hårdast. Deras exportmöj

ligheter har minskat som en följd av den ekonomiska krisen i industrilän

derna. Priserna på deras import ökar snabbare än priserna på exporten. 
Under 1980 försämrades de oljeimporterande u-ländernas bytesförhållan

den. enligt beräkningar som gjorts av FNs konferens för handel och ut

veckling <UNCTADJ, med 6 procent och under 1981 med ytterligare 4 

procent. Inflationen i u-länderna är mycket hög. Enligt Internationella 

valutafonden (lMf) var den i genomsnitt 32 procent under 1980 i de 

oljeimporterande u-länderna. 
För att täcka sina växande underskott tvingas u-länderna till en omfat

tande upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Enligt OECDs 

uppskattning har u-ländernas sammanlagda skulder ökat från 87 miljarder 

dollar år 1971 till 524 miljarder dollar år 1981. Allt flera länders skuldbörda 

närmar sig en kritisk gräns. Enligt lMF var det 1975 sammanlagt 13 u

länder som inte betalt förfallna utlandsskulder på totalt 872 miljoner dollar. 

Vid slutet av 1980 hade den siffran stigit till 26 länder med förfallna men 

obetalda skulder på sammanlagt 6 miljarder dollar. 

Den ekonomiska krisen innebär således att klyftorna växer inom 

u-landsgruppen. De länder som hunnit ett stycke på väg i sin indu-

2 Riksdaf.:en 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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strialiseringsprocess klarar sig relativt bra, medan de fattigaste länderna 
halkar alltmer efter. Det gäller i synnerhet de afrikanska länderna söder om 

Sahara. Enligt UNCTADs beräkningar var tillväxten negativ både 1980 
och 1981 i tre fjärdedelar av jordens fattigaste länder. 

Världsbanken har beräknat att u-landsgruppen som helhet kommer att 

svara för närmare 30 procent av tillväxten i världshandeln mellan 1980 och 

1990. Det ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder illustreras av att en 

stor del av industriländernas export går till u-länderna. Dessa länders andel 

är exempelvis 38 procent av EGs export, 36 procent av USAs och inte 

mindre än 46 procent av Japans export. Av Sveriges export går idag 17 

procent till u-länderna mot ca 26 procent i genomsnitt för OECD-länderna. 

I medeltal går ungefär hälften av denna export till oljeproducerande u

länder och andra hälften till de oljeimporterande u-ländcrna. En positiv 

utveckling i u-länderna kan således vara gynnsam även för industriländer

na. 

Trots den stora upplåningen och en bottenskrapning av valutareserverna 

har de oljeimporterande u-länderna tvingats att drastiskt dra ner öknings

takten för den livsviktiga importen. Om u-länderna inte ges de nödvändiga 

ekonomiska möjligheterna att upprätthålla sin import kan resultatet bara 

bli att deras utveckling stagnerar och att i-ländernas export till dem går 
ner. 

De fattigaste u-länderna är idag av naturliga skäl inte de mest intressanta 

marknaderna, men kan komma att spela en viktig roll när utvecklings

processcn och den ekonomiska tillväxten kommer igång. 
Ekonomisk tillväxt i u-länderna är en nödvändig men inte tillräcklig 

förutsättning för utveckling. Fördelningsfrågorna måste också uppmärk

sammas. i synnerhet som ekonomisk åtstramning tenderar att drabba de 
fattigaste grupperna hårdast. 

Det är också uppenbart att tillväxten inte får ske till priset av att jordens 
ändliga tillgångar skövlas på ett sätt som sätter livsbetingelserna för kom
mande generationer på spel. En ohämmad exploatering av naturresurser. 
ett oansvarigt bruk av kemiska medel och en befolkningstillväxt som i 

många fall äter upp de ekonomiska framgångarna kan lätt följa i tillväxtens 

spår. De rika länderna har ett ansvar för att biståndet inriktas så att det 
stoppar den snabba utarmning som är följden av ökenutbredning, skogs

skövling, vattenförstöring och oplanerad befolkningstillväxt. Givarlän

derna måste därför ta på sitt ansvar att dessa frågor behandlas i dialogen 

med mottagarländerna. 
I industriländerna är idag arbetslösheten det kanske mest pressande 

problemet. Trots att u-ländernas sysselsättningsprohlem är mångdubbelt 

större får de endast marginell uppmärksamhet i u-landsdebatten. Andra 

problem, som hunger och sjukdomar, är så akuta att de tenderar att 

överskugga arbetslösheten. 
En allmän konjunkturförbättring skulle i första hand gynna de relativt 
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sett rikare u-länderna. Deras behov finns i första hand på kapitalsidan. De 

internationella kapitalmarknaderna kanske ibland tvekar att öka sina ford

ringar på dessa medelinkomstländcr, men i stort sett tycks de vara beredda 

att ställa det nödvändiga kapitalet till förfogande. 
Situationen är betydligt värre för de fattigare u-länderna, som ännu inte 

nått upp till en utvecklingsnivå som gör dem intressanta för utländskt 

kapital. För dem är bistånd i form av gåvor och lån på förmånliga villkor en 

livsviktig finansieringskälla. Det svenska biståndet är i huvudsak inriktat 

på dessa länder, och Sverige verkar för att andra länder och de internatio

nella organisationerna skall göra detsamma. 

Fattigdomens onda cirkel 

Majoriteten av u-ländernas befolkning för en ständig kamp för sin över

levnad - att i konkurrens med ett ständigt stigande antal människor skaffa 

mat för dagen, att finna bränsle för att laga maten och att få värme för 

natten. Enligt Världsbanken lever idag 750 miljoner människor i absolut 

fattigdom. De flesta prognoser tyder på att den siffran kommer att öka 

fram till sekelskiftet. 

Jordens fattigaste länder finns framför allt i två områden: Afrika söder 

om Sahara samt i södra Asien. Dessa länder har små utsikter att förbättra 

sin situation utan ett kraftigt ökat internationellt stöd. 

Konferensen om de min.ft utvecklade länderna 

För att behandla de minst utvecklade ländernas problem sammankallade 

FN i september 198 l en särskild konferens i Paris. 1 Konferensen antog ett 

handlingsprogram, vars huvudpunkter är: 

- Mål och prioriteringar för de minst utvecklade ländernas egen utveck
lings planering. Där ingår tex åtgärder för att höja livsmedelsproduktionen 

och för att tillfredsställa basbehov som rent vatten, elementär hälsovård 

osv. 

- En förklaring från de flesta givarländer att de under de närmaste åren 

kommer att avsätta 0, 15 procent av bruttonationalinkomsten för bistånd 

till de minst utvecklade länderna. Andra givarländer kommer att fördubbla 

sitt bistånd till dessa länder. Härmed skulle biståndet till de minst utveck

lade länderna fördubblas år 1985 jämfört med de fem sista åren av 1970-ta

let. Vidare gör givarländerna ett förnyat åtagande att uppnå 0.7-procents

målct under 1980-talet. 

1 FNs lista över de minst utvecklade länderna omfattar följande 31 länder: Afghani
stan, Bangladesh, Benin. Bhutan, Botswana, Burundi, Centralafrikanska Republi
ken. Comorerna, Etiopien, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Haiti, Kap Verde, 
Laos, Lesotho, Malawi, Maldiverna, Mali, Nepal, Niger, Nordyemen, Rwanda. 
Somalia, Sudan, Sydyemen, Tanzania. Tchad, Uganda, Västra Samoa, Övre Volta. 
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- Konferensen skall följas upp både på nationell och global nivå, hl a i 

särskilda samordningsgrupper med mottagarliinder, givarländer och 

FN-organ. En första utvärdering av handlingsprogrammet skall göras 1985 

och eventuellt följas av en ny konferens i slutet av 1980-talet. 

Enligt min bedömning bör konferensen och dess handlingsprogram kun

na bidra till att biståndet ökar till de minst utvecklade länderna. Givarlän

derna bör dock vara beredda att verkligen höja sitt bistånd och inte bara 

omfördela sina insatser. 

Den onda cirkeln 

I de minst utvecklade länderna är ca 80 procent av befolkningen syssel

satt i jordbruket. Produktionen per ytenhet är låg och tenderar på många 

håll att sjunka. Orsaken är den fattigdomens onda cirkel, som bl. a. består 

av livsmedelsbrist, ökat befolkningstryck. minskad bränsletillgång genom 

nedhuggning av skog. erosion och ökenutbredning. 

Fattigdomen tvingar stora befolkningsgrupper att överutnyttja naturre

surserna. Skogen avverkas för att ge virke och ved. för nyodling eller i 

kommersiellt syfte. Nyplanteringen motsvarar bara en bråkdel av avverk

ningen. Den befintliga åker- och betesmarken överutnyttjas. 

Denna utarmning av jordens bärkraft måste hejdas genom att de fatti

gaste gruppernas levnadsnivå höjs. Det krävs också riktade insatser för 

livsmedelsförsörjning, för att hindra ökenutbredning och annan markför·· 

störing, för att främja ut vecklingen av förnybara energislag och för en 

bättre anpassad teknologi. Sverige verkar sedan många år för att ge ökad 

uppmärksamhet åt sambanden mellan ekonomiska och sociala förhållan
den. befolkningsfrågan, livsmedelsbristen och den ekologiska utarmning

en. Vi har också i ökande omfattning börjat medverka i insatser för 

skogsplantering, energiplanering och energiförsörjning. 

Livsmedel 
Världen står idag inte inför en livsmedelskris i den meningen att den 

totala livsmedelsproduktionen på jorden inte skulle räcka till försöi:ining av 

alla människor. Däremot är denna produktion och den odlingsbara jorden 

ojämnt fördelad. 
I de fattigaste länderna lider hundratals miljoner människor av undernä

ring. Särskilt allvarligt är läget i Afrika, diir genomsnittsinnevånaren idag 

får klara sig på 10% mindre mat än för tio år sedan. 

Den globala försörjningsbalansen är ytterst ömtålig. Begränsade produk

tionsbortfall kan leda till drastiska prisökningar och svält eller till en 

försämring av betalningsbalanscn för de u-länder som tvingas importera 

livsmedel. 

På längre sikt riskerar obalansen att förvärras. Om den odlingsbara 

jorden i u-länderna fortsätter att minska i samma takt som idag kommer en 

tredjedel att ha försvunnit fram till år 2 000. samtidigt som jordens befolk

ning ökar med 2 miljarder människor, varav 9/10 i u-liinderna. 
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För att komma tillrätta med försörjningsproblemen är det viktigt att alla 

enskilda länder samarbetar och att insatser görs i nära samverkan med alla 

berörda internationella organ. Detta ställer betydande krav både på vår 

biståndsvilja och vår förmåga till anpassning. 
Utan en ökad produktion av mat i u-länderna kan inga bestående förbätt

ringar uppnås. Det är på deras egna ansträngningar det i första hand 

kommer an. De måste prioritera jordbruket, både vad gäller strukturella 

och specifika åtgärder, tex jordreformer och en prispolitik som uppmunt

rar till produktion. 

Även om största möjliga självförsörjning med livsmedel är ett viktigt 

mål. är det uppenbart att obalanserna mellan och inom länderna aldrig kan 

helt undanröjas. Inom överskådlig tid kommer det därför att finnas behov 

av hjälpinsatser, både investeringar till stöd för produktion, distribution, 

lagring m m och rent humanitärt bistånd vid katastrofer. Stora investering

ar kommer att krävas, inte minst för att stärka infrastrukturen (vägar, 

hamnar, bevattningsanläggningar, lagerlokaler mm). Vi måste kräva stör

re insatser av de länder som kan ge bidrag med kunnande, produkter eller 

pengar. Dessa insatser måste ta hänsyn både till miljön i vid bemärkelse 

och till riskerna med att införa en ny teknik som kan minska jordens 

långsiktiga avkastning samtidigt som beroendet av kemiska bekämpnings

medel och handelsgödsel ökar. Den nya tekniken kan även leda till utslag

ning av fattigbönder och en fortsatt massflykt till städernas slumområden. 

Det krävs en internationell livsmedelsberedskap för att möta både ome

delbara katastrofbehov och mera långsiktiga obalanser. Det är därför be

klagligt att målen för de - i och för sig otillräckliga - beredskapsarrange

mang som överenskommits internationellt inte kunnat uppfyllas. Sverige 

har i detta sammanhang spelat en aktiv roll och bl a sökt bidra till att bryta 

det dödläge som uppstått i de internationella spannmålsförhandlingarna 
om en prisstabilisering och en bättre samordning av lagerhållningen. Dess

utom har Sverige stött förslag om att förstärka det internationella bered

skapslagret av livsmedel för katastrofinsatser. 

B efol k11i11g s u tveckl ingen 

Den snabba befolkningsökningen försvårar inte bara livsmedelsförsörj

ningen utan begränsar även människornas - särskilt kvinnornas - möjlig

heter att fullt ut utveckla sina individuella möjligheter. Många och täta 

födslar försvårar kvinnans frigörelse och minskar hennes möjligheter att 

aktivt delta i samhällslivet. 

Behovet växer ständigt av rådgivning och service vad gäller familjepla

nering. Om det vittnar bl. a. de 35-60 miljoner aborter, ofta illegala, som 

utförs vai:je år. Vid en internationell konferens om familjeplanering, som 

hölls i Jakarta i april 1981. uppskattade man att det krävs ca 3 miljarder 

dollar årligen för att möta behovet av familjeplanering. De sammanlagda 

utgifterna för sådana insatser uppgår idag till ca I miljard dollar per år. Av 
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det internationella biståndet har under 70-talet ca 2,2 procent gått till 

befolkningsområdet. Konferensen uppmanade givarländerna att öka den 

andelen till 5 procent. 

Energi 

Energiförsörjningen är av avgörande betydelse för utveckling och till

växt i alla länder. De oljeimporterande u-länderna har drabbats mycket 

hårt av prishöjningarna och deras kostnader för oljeimporten har tredubb

lats sedan 1978. U-ländernas energiproblem förvärras av att man samtidigt 

står inför en snabbt växande brist på brännved, som i u-länderna svarar för 

80 procent av hushållens energiförsörjning. Under de senaste 25 åren 

beräknas skogsområdena i u-länderna ha minskat med hälften. 

Den FN-konferens som hölls i Nairobi i augusti 1981 har bidragit till att 

rikta uppmärksamheten på betydelsen av nya och förnybara energikällor. 

Det handlingsprogram som antogs redovisar också på ett balanserat sätt 

behovet av en övergång till ökad användning av sådana energikällor och 

katalogiserar de åtgärder som måste vidtas. Programmet identifierar också 

finansieringsbehoven på energiområdet. Därigenom har en grund lagts för 

det fortsatta arbetet. Särskild uppmärksamhet riktades på brännvedskrisen 

bl a genom en särskild resolution, i vars utarbetande Sverige deltog. Den 

största motgången var att man inte nådde någon permanent lösning på 

frågan om vilket organ som skulle ha ansvaret för det vidare arbetet inom 

FN. 

Skog och vatten är två konventionella, förnybara energikällor, som 

kräver ökade internationella biståndsinsatser och där Sverige sedan länge 

är engagerat. 

Under senare år har det ekologiska synsätt som beskrivits ovan fått sitt 

främsta uttryck i kraftigt utvidgade satsningar på s k byskogsprogram. 

Med detta förstås projekt där den lokala befolkningen engageras för att 

plantera och vårda skog, som är avsedd för att täcka deras eget behov. 

Byskogsprogram finns bl a i östra Afrika och i Sahel-området. Den största 

svenska insatsen kommer att genomföras i Indien, där enligt planerna 

totalt närmare en halv miljard kronor kommer att satsas under en femårs

period. 

Rätt utformade uppfyller byskogsprogrammen en rad av våra bistånds

politiska syften. De är inriktade på de fattigaste grupperna på landsbygden 

och låter dessa i hög grad delta i utformningen och genomförandet. De 

främjar sysselsättningen genom sin arbetsintensiva karaktär. Genom en 

ökad tillgång till brännved i byarnas omedelbara närhet underlättas kvin

nornas traditionella uppgift att samla ved. Tillgången på bränsle ökar 

samtidigt somjordbruksproduktionen kan höjas, dels genom minskad ero

sion, dels genom att kreatursgödsel kan användas på åkrarna i stället för 

som bränsle. 

Vattenkraften är en annan förnybar energikälla, som kan ge u-länderna 
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betydande energitillskott och där Sverige har goda förutsättningar att 
medverka. Både det internationella och det svenska biståndet bör fortsätta 
och utvidgas i takt med att efterfrågan ökar. Vissa u-länder har goda 
förutsättningar för produktion av kol och även olja, vilka bör tillvaratas. 

Miljöl'ård 

Sverige kommer också att fortsätta sina ansträngningar för att förmå 
FNs miljövårdsorgan UNEP att ägna sig mera åt u-Iändernas miljöpro
blem. Utöver markförstöring och ökenutbredning gäller det att uppmärk
samma den snabba och okontrollerade tillväxten av tredje världens stor
städer, med åtföljande miljöproblem, bostadsbrist. arbetslöshet, hälsoris

ker och undernäring. 

Det internationella biståndet 

Under 1980 ökade det sammanlagda internationella biståndet till u-län
derna med 7 % i reala termer till totalt 36 miljarder dollar. 

Av detta belopp svarar de västländer som ingår i OECDs biståndskom
mitte (DAC) för tre tjärdedelar eller 26.7 miljarder dollar. Det motsvarar 
0,37% av OECD-ländernas sammanlagda bruttonationalinkomst (8Nl) 1

• 

Biståndet från de oljeproducerande länderna inom OPEC uppgår till 7 
miljarder dollar eller 1,35% av OPEC-ländernas BNI. Biståndet från Sov
jetunionen och dess allierade i Östeuropa är betydligt lägre: 1,8 miljarder 
dollar eller 0, 12% av dessa länders sammanlagda BNI. 

Siffrorna i de olika ländernas bistånd under 1980 är i flera fall något 
missvisande beroende på att överenskommelsen om Internationella ut
vecklingsfondens (IDAs) sjätte påfyllnad inte trädde i kraft som planerat. 
För några Hinder, däribland Sverige, har denna försening medfört att 
IDA-bidraget inte kunde betalas ut under kalenderåret 1980 utan först i 
början av år 1981. 

Sett över en längre tidsperiod uppvisar den internationella bi.ståndssta
tistiken vissa positiva drag. Under perioden 1975-80 har biståndet från 
DAC-Iänderna ökat med, i reala termer, 4-5% per år. Av de 17 DAC-län
derna har åtta ökat sitt bistånd i snabbare takt än den egna BNI-tillväxten. 
Det är särskilt glädjande att flera givarländer, bl a Frankrike, Canada, 
Japan, Finland och Italien, nyligen har tillkännagivit betydande ökningar 

av sitt bistånd. 

1 Brutto11atio11a/produkte11,BNP, (engelska: Gross Domestic Product) avser värdet 
av den produktion som äger rum inom det egna landet. 
Bruttonationalinkomste11. BNI. (engelska: Gross National Product) definieras som 
BNP plus nettot av löner, räntor och andra kapitalinkomster från utlandet. För 
Sverige är detta netto för närvarande negativt. 
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Diagram I. Biståndet 1979 och 1980 från DAC-länderna, OPEC och Östeuropa, 
uttryckt som procent av hruttonationalinkomsten (BNI). 
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Dessa positiva drag kan dock inte undanskymma det faktum att industri

länderna - drygt tio år efter FNs beslut att alla industriliinders bistånd skall 

uppgå till minst 0,7% av BNI - bara nått halvvägs. dvs 0.37%. Den främsta 
orsaken är att de stora industriländerna inte ökat sitt bistånd i den takt som 
varit erforderlig. Vissa av DAC-länderna har beslutat om nedskärningar, 

bl a Storbritannien. Det stora frågetecknet gäller dock USAs framtida 
biståndspolitik. USA svarar i dag för en fjärdedel av DAC-ländernas totala 

bistånd och för en tredjedel av DAC-ländernas sammanlagda BNI. För 

återstoden av 1980-talet räknar DAC-sekretariatet med en betydligt lägre 

real ökningstakt av DAC-ländernas bistånd, 2-3% per år. 

Det vore djupt beklagligt om USA och andra västländer lät en del av 

bördan av sin ekonomiska kris bäras av de fattiga länderna genom ett 

minskat bistånd. Sverige kommer därför att fortsätta att insistera på att alla 

länder - i väst och i öst - tar sitt ansvar och uppfyller FNs 0.7-procentsmål 

för biståndet. Ett ökat mått av långsiktighet och förutsägbarhet i de natio

nella budgetprocesserna skulle leda många länder snabbare mot 0. 7-pro

centsmålct. På längre sikt kan lösningen ligga i att man finner politiskt och 

praktiskt lämpliga vägar för automatiska resursöverföringar till u-länderna. 

Det grundläggande motivet för bistånd är det moraliska. Men även 
industriländernas upplysta självintresse borde leda till samma slutsats, 

nämligen att ökade resursöverföringar till u-länderna bidrar till att åter få 
fart på hjulen i världsekonomin. 

För de fattigaste länderna finns inget verkligt alternativ till traditionellt 

gåvobistånd. För många u-länder skulle ett ökat bistånd även kunna spela 
en strategisk roll i syfte att mobilisera privata kapitalströmmar till u-län

dcrna. Genom tillskott av biståndsmcdel skulle t ex villkoren för kommer

siella krediter kunna mjukas upp. Det skulle även vara möjligt att i viss 

utsträckning styra kapitalflöden till de fattigare och minst kreditvärdiga 
länderna och till sektorer av särskild betydelse för utvecklingsansträng
ningarna, tex livsmedelsproduktion eller energi. 

Förhandlingarna mellan rika och fattiga länder 

För förhandlingarna mellan rika och fattiga länder, den sk nord/syd-dia
logen, har det gångna året inte inneburit några väsentliga framsteg. De två 

FN-konferenserna om nya och förnybara energikällor och om de minst 

utvecklade länderna har dock genomförts. inte utan framgång. 

Den nya amerikanska administrationen beslöt att se över sin politik på 
praktiskt taget alla områden. nord/syd-relationerna inkluderade. Detta bi

drog till att det planerade toppmötet i Cancun, Mexico, mellan stats- och 

regeringschefer i vissa i- och u-ländcr kom att äga rum först i slutet av 

oktober 1981. Amerikanerna kunde under en stor del av året inte aktivt 

delta i substansdiskussionerna. 
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De nya signaler som så småningom började komma från Washington 
väckte farhågor för att det amerikanska biståndet kommer att minska. 
Samtidigt framhävs andra kanaler för överföring av resurser till u-länder. 
Det som betonas är det privata initiativets roll som främsta drivkraft för 
utveckling samt de privata överföringarnas särskilda företräden. 

Det fortsatta besvärliga ekonomiska läget i de industrialiserade länderna 
bidrog till att även andra i-länder intog en återhållsam attityd till frågor om 

hjälp till u-länderna. 
V-länderna å sin sida fullföljde diskussioner sinsemellan om ökat ekono

miskt och finansiellt samarbete, bl a vid en konferens på ministernivå i 

Caracas, Venezuela. Där överenskoms om ett omfattande utrednings- och 
planeringsarbete. Samtidigt gjordes det klart att samarbetet mellan 
u-länder inte skulle ses som en ersättning för nord/syd-samarbetet utan var 
avsett att komplettera detta. 

Medan insikten om det ömsesidiga ekonomiska beroendet har vuxit, och 
kommit till uttryck bl a i beslutet om toppmötet i Cancun, har dialogen 
mellan i- och u-länder förlorat allt mer av sitt substansinnehåll. De fortsat
ta försöken att enas om former och dagordning för en global förhandlings
rond, i enlighet med tidigare beslut av FNs generalförsamling, har inte 
lyckats. Syftet med förhandlingarna är att uppnå beslut om konkreta 
åtgärder inom de fem områdena råvaror inklusive livsmedel, energi, han
del, utveckling samt monetära och finansiella frågor. Betydelsen av sådana 
förhandlingar och frågorna som kan förutses bli aktuella belystes i föregå
ende års budgetproposition. Skälen som då angavs kvarstår. I vissa av

seenden har situationen för u-länderna, och särskilt de fattigaste bland 
dem, snarast förvärrats. 

Mot denna bakgrund av stagnation i relationerna mellan nord och syd 
tillmättes toppmötet i Mexico stor betydelse som ett tillfälle att återuppliva 
dialogen. 

Initiativet till mötet, som har sitt ursprung i Brandt-kommissionens 
förslag, togs av Mexicos president Lopez Portillo och Österrikes förbunds
kansler Bruno Kreisky. De 22 deltagande länderna 1 

- däribland Sverige -
valdes ut för att representera olika intresse- och utvecklingsinriktning samt 

geografisk fördelning. 
Toppmötet i Cancun betraktades som något av en sista chans att blåsa 

nytt liv i nord/syd-förhandlingarna. Politiska impulser krävdes för att få 
igång dem. 

Som en politisk manifestation blev toppmötet en framgång. Aldrig tidi
gare hade ett multilateralt möte på så hög nivå ägnats åt nord/syd-frågorna. 
De informella diskussionerna om de fyra överenskomna ämnesområdena -

1 Algeriet, Amerikas Förenta Stater, Bangladesh, Brasilien, Canada, Elfenbenskus
ten, Filippinerna, Frankrike, Guyana. Indien, Japan, Jugoslavien, Kina, Mexiko, 
Nigeria, Saudiarabien, S\.orbritannien, Sverige, Tanzania, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Venezuela och Osterrike. 
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handel, livsmedels- ochjordbruksfrågor. energi och ekonomiska och finan
siella frågor - blev öppna och stimulerande. 

Eftersom det hade överenskommits i förväg att mötet inte skulle efter
s1 cäva överenskommelser eller beslut i specifika frågor kan dess framgång 
inte mätas i sådana termer. Avsikten var att ledarna från de 22 rika och 
fattiga länderna skulle träffas för att utbyta åsikter och kunskap samt 
väcka opinion. Den politiska manifestationen var det viktiga. d v s enighe
ten om vikten av nord/syd-relationerna för världsekonomin, freden och de 
enskilda ländernas utveckling. Självklart kunde tvådagarsmötet inte över
brygga grundläggande åsiktsskillnader om hur denna jämlikare värld skall 

åstadkommas. 

Toppmötet i Cancun gav inget entydigt klartecken för att starta den 
globala ronden i FN. Därtill är skrivningen i de två ordförandenas sam
manfattning alltför tyngd av villkor och förbehåll. 

Visserligen var det en framgång att USA inte direkt motsatte sig fortsat
ta diskussioner. Det hade dock varit önskvärt med klarare språk. De 
fruktlösa procedurdiskussionerna under hittills två år har visat hur omöj
ligt det varit att komma överens. 

Två veckor efter toppmötet sattes innebörden av "Cancun-andan" på 
prov när frågan om den globala förhandlingsronden kom upp i FNs gene
ralförsamling. Någon överenskommelse kunde dock inte nås innan försam
lingen ajournerades för året. Konsultationerna kommer att återupptas i 

början av 1982. 

Den svenska förhandlingsberedskapen inför en global rond upprätthålls. 
I förberedelsearbetet kommer den u-landspolitiska samrådsgruppen, vari 
ingår statssekreterare från berörda departement, att spela en viktig roll. 

Samrådsgruppen skall också uppmärksamma de möjliga effekterna för 
u-ländemas utveckling då principiellt viktiga och politiskt betydelsefulla 
riktlinjer och ställningstaganden aktualiseras. Jag vill i detta sammanhang 
betona gruppens betydelse i nuvarande kärva ekonomiska läge, som drab
bar u-länderna så mycket hårdare än i-länder som Sverige. 

BISTÅNDETS OMFATTNING, INRIKTNING 
OCH GENOMFÖRANDE 

Anslags utveckling 

Biståndsanslaget för 1982/83 har beräknats på samma sätt som föregåen
de år, dvs som något mera än l procent av den beräknade bruttonational
inkomsten (BNI) för kalenderåret 1982. Det innebär en total biståndsram 
för 1982/83 på 6 228 milj kr, en ökning med 508 milj kr eller 8,9 procent i 
förhållande till budgetåret 1981/82. 
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Tabell I. Biståndsanslag 1979/80-1982/83 (milj. kr.) 

Anvisat Anvisat Anvisat Förslng Förändring 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1981/82-

1982/83 

c I. Bidrag till inter-
nationella bistånds-
program 1306,0 1471.0 1707,0 1767,0 + 60.0 

c 2. Bilnteralt utveck-
lingssamarbete 2 849.8 3 253,0 3 665,6 4 054.8 +389.2 

c 3. Information 19,9 20,9 22.0 22.0 0 
c 4. Styrelsen för inter-

nationell utveckling 
(SIDA) 105.0 113,0 114,5 130.7 + 16.2 

c 5. Nämnden för 
u-landsutbildning1 10,8 11.5 13,9 13,9 0 

c 6. Stvrelsen för 
u-iandsforskning 110.0 125,0 138,7 149,9 + 11.2 

c 7. Nordiska Afrika-
institutet 1,9 2.1 2.3 + 0,2 

c 8. Lån till personal 
inom biståndsför-
vallningen 3,5 4,0 4,5 + 0,5 
Biståndskostnader 
som finansieras 
över andra anslag 13,5 15,2 52,2 82.9 + 30.7 

4415,0 5015,0 5720,0 6228,0 +508,0 

1 tidignre: C 5. Biståndsutbildningsnämnden 

Anslagen för biståndets administration har prövats med mycket stor 

restriktivitet. Ansträngningarna att effektivisera biståndet måste fortsätta 

så att det mesta möjliga av biståndet går till insatser pil. fältet. 

Under anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) har 

jag funnit det motiverat att föreslå en minskning av personalkostnaderna 

motsvarande fyra tjänster. Samtidigt inrättas vardera en ny tjänst hos 

beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) och styrelsen för 

u-landsforskning (SAREC), som båda är i stort behov av administrativa 

förstärkningar. En handläggartjänst kommer att dras in på UDs avdelning 

för internationellt utvecklingssamarbetc. 

Fördelningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd är i stort sett 

oförändrad jämfört med föregående budgetår. 

Riksdagen anslog för budgetåret 1981/82 117,7 milj kr, på anslagsposten 

Övriga multilaterala bidrag under anslaget C 1. Bidrag till internationella 

biståndsprogram. Det fanns starka skäl att hålla en hög finansiell bered

skap för insatser, som kunde komma att aktualiseras i då pågående eller 

förstående internationella förhandlingar. Dessa har dock starkt försenats, 

varför anslaget under budgetåret 1981/82 inte kommer att kunna utnyttjas 

som planerats. 

Jag kommer därför i det följande att föreslå att den ackumulerade reser

vationen på anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram i viss 

utsträckning utnyttjas under budgetåret 1982/83, dels för ändamål som 
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förutsågs i fjolårets budgetproposition. dels till vissa andra bidrag av 
engångskaraktär. 

Efter dessa utbetalningar kommer den multilaterala reserven att ha 
minskats till 95 milj kr. Siffran kan te sig hög men jag bedömer det 
angeläget att också i fortsättningen ha en ganska stor reserv, som kan tas i 
anspråk för insatser som snabbt kan komma att aktualiseras. 

Under budgetåret 1980/81 har utnyttjandegraden av de olika anslagen 
tenderat att sjunka något. Det är angeläget att öka utbetalningstakten. Det 
får emellertid, enligt min mening, inte ske på ett sätt som äventyrar 
kvaliteten i beredning och genomförande av de olika insatserna. 

Planeringsramarna för biståndet för budgetåren 1983/84 och 1984/85 bör 

utgöra en i förhållande till budgetåret 1982/83 oförändrad andel av brutto
nationalinkomsten. Fördelningen mellan multilateralt och bilateralt bi
stånd förutses bli i stort sett oförändrad. Justeringar kan dock förekomma 
för omständigheter och medels behov, som idag inte kan förutses. 

Jag föreslår följande ändringar av anslagsteknisk natur: 

- I biståndsbudgeten för 1981/82 finns en anslagspost Vissa insatser i 
Latinamerika och det karibiska området. I denna anslagspost ryms dels 
humanitärt bistånd i Latinamerika, dels särskilt finansiellt stöd till Jamaica 
och Dominikanska Republiken, dels insatser i Nicaragua. Jag föreslår att 
medel till Nicaragua upptas som en särskild anslagspost, att stödet till 
Jamaica och Dominikanska Republiken överförs till anslaget för bredare 
samarbete och att en särskild anslagspost inrättas med beteckningen Hu
manitärt bistånd i Latinamerika. 

- I budgeten för 1981/82 finns en anslagspost benämnd Flyktingar och 
befrielserörelser m m i södra Afrika. Jag föreslår att beteckningen ändras 
till Humanitärt bistånd i södra Afrika. 

- Ansiaget för särskilda miljö- och markvårdsinsatser bör, enligt min 
mening. utvidgas till att även omfatta energibistånd. Anslagspostens be
teckning bör därför ändras till Miljö- 0ch markvård samt energi. 

- Anslagsposten Förmånliga u-landskrediter bör betecknas Särskilt för
månlig kreditgivning till u-land. 

- Riksdagen beslutade våren 1981 (prop. 1980/81:117, UU 1980/81:23. 
rskr 1980/81:271) att omvandla biståndsutbildningsnämnden (BUN) till 
nämnden för u-landsutbildning. Anslaget C 5. bör därför få beteckningen 
Nämnden för u-landsutbildning. 

Prioriteringar i Sveriges bistånd 

1980-talets ändrade ekonomiska förutsättningar i mottagarländerna gör 

det angeläget att på olika sätt sträva efter att konsolidera de gjorda bi
ståndsinsatsema. 

Ökade ansträngningar bör således göras för att effektivare utnyttja exi-
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sterande anläggningar och för att tillvarata vunna erfarenheter och utnyttja 
dem i den fortsatta verksamheten. Särskild vikt bör läggas vid utbildning 
av ledande administrativ personal i mottagarländerna, främst i planering, 
uppföljning, utvärdering och underhåll. SIDA och BITS bör fortsätta att 
utveckla lämpliga biståndsformer på dessa områden. Det svenska perso
nalbiståndet bör därvid få ökad betydelse. 

Inom ramen för det landprogrammerade samarbetet sker en fortlöpande 
dialog med mottagarländerna. Denna dialog utnyttjas för att exempelvis 
informera om målen för Sveriges bistånd samt om det svenska utbudet av 
varor. tjänster, teknologi och kunnande. 

I dialogen bör största vikten läggas vid de allvarligaste problemen och 
sådana verksamhetsområden, där behoven är stora och där Sverige har 
särskilda förutsättningar att göra viktiga insatser. Jag tänker särskilt på 
landsbygdsutveckling. hälsovård med familjeplanering, förbättring av 
kvinnans ställning, miljö- och markvård samt energi. 

SIDA framhåller i sin anslagsframställning att en ökande del av biståndet 
bör utnyttjas för stöd till landshygds111veckling och därigenom till den 
fattigaste delen av befolkningen i programländerna. Endast om en stor del 
av det svenska biståndet direkt inriktas på dessa grupper kan Sverige, 
enligt SIDA, bidra till en påtaglig, varaktig och självgenererande utveck
ling i programländerna. i enlighet med statsmakternas mål. Vidare anser 
SIDA att insatser för landsbygdsbefolkningen i högre grad bör inriktas på 
den fattigare hälften av den. 

Uttrycket landsbygdsutveckling definierar SIDA som jordbruksproduk
tion men också bl a vattenförsörjning, transporter, infrastruktur, småindu
stri, hälsovård, utbildning, mark vård och energiframställning för landsbyg
dens behov. 

När det gäller bistånd för landsbygdsutvcckling och försök att nå de 
fattigaste grupperna har SIDA dragit slutsatsen att primärhälsovård. lik
som primär- och vuxenundervisning är av stor betydelse. Insatser som 
främjar arbetsintensiva produktionsmetoder leder till ökad sysselsättning 
och höjda arbetsinkomster bland de fattiga på landsbygden. Ökad livsme
delsproduktion genom integrering av jordbruksrådgivning, krediter, för

bättrade insatsvaror etc liksom markvård är andra åtgärder för att förbättra 
situationen för landsbygdens fattiga. SIDA understryker att organiserad 
medverkan av de fattiga själva är ett inslag som nästan alltid återfinns i 
framgångsrika biståndsprojekt. 

SIDA påpekar att en fortsatt ökning av insatser på landsbygden för den 

fattigaste hälften av befolkningen innebär att ökade ansträngningar måste 
göras för att bredda den svenska resursbasen. Detta förutses kräva ytterli
gare engagemang av svenskar på olika områden och samtidigt inrymma 
möjligheter för svenska företag som är villiga att satsa långsiktigt, engage
rat och innovativt. 

Parallellt med denna satsning fortsätter stöd till verksamhet inom indu-
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stri, transporter och andra infrastrukturella investeringar liksom inom 
nyare samarbetsområden såsom energi och mineralutvinning. I dessa sek
torer förutser SIDA att svensk teknik samt svenska varor och tjänster 
kommer att spela en allt viktigare roll. 

Jag delar SIDAs bedömning på denna punkt. Som utrikesutskottet utta
lade, med anledning av föregående års budgetproposition, bör inriktningen 

på landsbygdsutveckling, i både det bilaterala och det multilaterala arbe
tet, fortsätta och ytterligare betonas. 

Det är, enligt min mening, väsentligt att termen landsbygdsutveckling 
inte ges en alltför snäv definition. Sysselsättning kan även skapas genom 
insatser utanför jordbruket. I vissa länder ärt ex tillgång på konsumtions
varor av avgörande betydelse för att stimulera en ökad jordbruksproduk
tion. Detta kan ske genom stöd till uppbyggnad av en industri, inriktad på 
befolkningens basbehov och genom förbättringar av transportnätet så att 
varor kan transporteras till och från landsbygdsbefolkningen. Även upp
byggnad av kraftförsö1:iningen kan vara nödvändig för att öka sysselsätt
ningen och främja industriutveckling på landsbygden. 

Utformningen av stödet till landsbygdsutveckling måste utgå från förut
sättningarna i varje enskilt land och inriktas på att stödja ländernas egna 
utvecklingsansträngningar. Det är också viktigt att tilltänkta insatser noga 
analyseras vad gäller de sociala konsekvenserna. 

En ökning av insatserna för landsbygdsutveckling medför en relativt stor 
andel finansiering av lokala kostnader. Enligt min uppfattning kan dock 
bistånd till landsbygdsutveckling i vid bemärkelse medföra en inte obetyd
lig efterfrågan på svensk kunskap och svenska varor, tex vid uppbyggnad 
av infrastruktur och småindustri. 

Befolkningsproblemen tillhör de stora frågorna och det är angeläget att 
Sveriges beredvillighet att stödja familjeplanering understryks i dialogen 
med mottagarländerna. På den multilaterala sidan föreslår jag i det följande 

fortsatta väsentliga bidrag till de internationella organisationerna på be
folkningsområdet. 

Sverige har under en följd av år bidragit till att finansiera program för 
miljö- och markvård. För att bättre kunna möta de stora behoven inrätta
des 1981/82 en särskild anslagspost. Jag föreslår i det följande en kraftig 
ökning av denna. Jag vill också understryka vikten av att Sveriges resurser 
och kunnande på detta område utnyttjas i största möjliga utsträckning. 

Jag delar SIDAs bedömning att miljö- och markvårdsfrågor i princip inte 
bör hanteras som fristående program utan måste integreras i all utveck
lingsverksamhet. Det finns starka och naturliga samband mellan miljövård, 
markvård, skogsvård, husdjursproduktion och energiförsörjning. Jag fin

ner det naturligt att insatserna inom miljö- och markvård blir mycket 
långsiktiga. Det är av stor betydelse att grundläggande ekonomiska och 
ekologiska samband uppmärksammas vid projektens genomförande. 

Stigande oljepriser har lett till ökat intresse för att utveckla alternativa 
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energikällor. Brännvedskrisen och dess samband med den accelererande 
miljöförstörningen i u-länderna verkar i samma riktning. 

Det svenska energibiståndet har hittills varit relativt blygsamt. Ener

giandelen av vårt bistånd är ca 2 o/c. Genomsnittet inom OECD är 7 <;( .. 

Energibiståndet har mest avsett utbyggnad och distribution av vattenkraft. 

En förklaring till den långsamma ökningen av energibiståndet har varit 
begränsad efterfrågan från våra mottagarländer. Det råder emellertid ingen 

tvekan om att tex Nairobi-konferensen om nya och förnybara energikällor 

bidrar till en snabb ökning av efterfrågan på energibistånd. Jag anser att 

planeringen bör inriktas på att möta detta växande behov. 

Sverige stöder tanken på att inrätta en särskild energifilial inom Världs
banken i syfte att främja utvinning av energi i u-länderna. Det är emellertid 

f. n. osäkert om denna ide kommer att förverkligas. bl. a. beroende på 

amerikanskt motstånd. Sverige kommer fortsatt att arbete för en särskild 

energifilial men kan också pröva andra metoder för att ge världsbanksgrup

pen möjlighet att öka sin utlåning för energiändamål. Likaså bör Sverige 

vara berett att överväga andra institutionella arrangemang. 

I avvaktan på att läget skall klarna beträffande de multilaterala finansie

ringsformerna på energiområdet kommer Sverige att utvidga sitt stöd till 

vissa redan existerande organ och aktiviteter. 
Under det gångna året har Sverige bekostat ett av FN anordnat seminia

rium i Stockholm om energiplanering. Ytterligare stöd på detta området är 

angeläget. En kanal härför är UNDPs energikonto. till vilket jag senare 

kommer att föreslå fortsatt bidrag. Inom regeringskansliet och SIDA pågår 

undersökningar om möjligheterna till ökad samfinansiering av projekt på 
energiområdet såväl med multilaterala biståndsorgan. t ex Yärldsbanken 
och UNDP, som med de utveek!ingsfonder som OPEC-länderna har inrät

tat. En grund har lagts genom det seminarium om finansiering av nya och 
förnybara energikällor som OPEC-fonden för internationell utveckling och 
de nordiska länderna arrangerade i Helsingfors i oktober. I seminariet 
deltog representanter från ett 20-tal u-länder samt UNDP och Världsban

ken. 
SIDA har utarbetat vissa riktlinjer för energibiståndet som underlag för 

dialogen med mottagarländerna. Följande områden prioriteras: 
- Bistånd till planering av energisektorn i programländerna, 

- Stöd för att åstadkomma ett balanserat utnyttjande av skogstillgång-

ar. förbättra skogsvården och öka skogsplanteringen, 

- Fortsatt stöd till utbyggnad av vattenkraft. särskilt mindre kraftverk 

på landsbygden. 
- Samarbete med u-länder för att utveckla andra förnybara energikällor 

baserade på biomassa, biogas, sol. vind, vågrörelser och temperaturskill

nader i havet. 
På grundval av SIDAs riktlinjer och övriga biståndsorgans verksamhet 

och erfarenheter på energiområdet anser jag att riktlinjer för det samlade 

svenska energibiståndet bör utarbetas. 
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Särskild tonvikt bör läggas på energiplanering samt forskning och ut

veckling inom energiområdet i syfte att utveckla teknik anpassad till u-län

dernas behov. Detta är ett område där det finns goda förutsättningar att 

utnyttja svenskt kunnande. SIDA, SAREC och BITS bör kunna ta initiativ 

till, och även delfinansiera. utveckling av u-landsanpassad teknik på ener

giområdet. Energiprojekt är ofta kostbara och kräver omfattande finan

siella resurser. SIDA, SAREC och BITS bör vid beredning av insatser 

inom energiområdet uppmärksamma möjligheterna till samfinansiering 

med andra biståndsorgan. tex Världsbanken och de regionala utvecklings

bankerna, UNDP, de arabiska biståndsgivarna och OPEC-fonden, EG 

samt med kommersiellt kapital. 

En stor energipotential finns i vissa u-länder i form av kol. Sverige bör 

vara berett att öka sitt bistånd på detta område. inte minst mot bakgrund 

av de svenska kunskaperna på gruvområdet och u-ländernas intresse för 

långsiktigt samarbete. 

Det totala svenska biståndet till skogsbruk (exklusive skogsindustri) 

kommer under 1980/81 att uppgå till ca 100 milj kr. Av detta är 91 milj kr 

bilateralt bistånd och 9 milj kr multilateralt bistånd genom FAO. Jag räknar 

med fortsatta betydande insatser på detta område. 

Det svenska skogsbiståndet inleddes i Tanzania år 1969. Det har hittills 

mest varit inriktat på stöd till uppbyggnad av industriskogsbruk. Biståndet 

har bestått av utrustning och tekniskt bistånd till industriplanteringar och 

mindre sågverk, skogsskötsel och skogsforskning, utbildning av skogs

tjänstemän och tekniker samt skogsplanering. 

Bilaterala program inom skogssektorn finns i bl a Etiopien. Indien. 

Mrn;ambique och Tanzania. 

För att försörja u-ländcrnas landsbygd med brännved krävs massiva 

insatser för skogsplantering och utveckling av byskogsprogram. där be

folkningen själv ansvarar för plantering och skötsel. 

En successiv förändring av inriktningen från industriskogsbruk till by

skogsbruk har inletts i flera länder. 

Med Indien diskuteras f n ett omfattande program - ca 500 milj kr på fem 

år - för landsbygdsbefolkningens brännvedsförsörjning. 
Programmets syfte är att i närheten av byarna producera ved för husbe

hov. I första hand skall veden användas som bränsle. men även till sådana 

produkter som byggnadsvirke, råvara till lokala småindustrier och hant

verk och kreatursfoder. Planteringarna tär också en markvårdande effekt 

genom att de motverkar jordförstörning. 

Huvuddelen av skogsbiståndet till F AO går till ett långtidsprogram för 

utveckling av byskogsbruk, bl a i Niger. Senegal och Övre Volta. Program

met har ett starkt stöd i u-länderna och efterfrågan på tjänster för plane

ring, pilotprojekt, seminarier m m är större än vad som ryms inom pro

grammets ram. 

3 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Återflöde och bundet bistånd 

Biståndets syfte är att främja utvecklingen i mottagarländerna. Målen 

för Sveriges bistånd har beslutats av riksdagen. Dessa mål ligger fast. 

Samtidigt är det givetvis så att biståndet stimulerar givarländernas export 

genom att det leder till upphandling av varor och tjänster i industriländer

na. Inte minst i nord/syd-dialogen har detta samband under:o.trukits. 

Det är mot denna bakgrund naturligt att man från svensk sida uppmärk

sammar hur stor del av biståndet som används för upphandling i Sverige, 

det s k återflödet. Den bieffekt av vårt bistfmd som ligger i återflödet är 

välkommen. Inom ramen för den självklara målsättningen att verka för en 
utveckling enligt mottagarländernas prioriteringar bör vi främja utnyttjan

de av den svenska resursbasen, vilket i sin tur är en god utgångspunkt för 

ett framgångsrikt bistånd. 

Det relevanta måttet på i vilken omfattning biståndet bidrar till svensk 

export och sysselsättning är storleken på återflödet. Beräkningarna av 

återflödets storlek är dock mycket osäkra. Flera studier har visat att 

återflödet uppgår till omkring 40% av de totala biståndsanslaget. Denna 

siffra grundar sig dock på ofullständiga uppgifter bl a om upphandlingen i 
Sverige till de internationella organisationernas biståndsverksamhet. En 

granskning som företagits inom utrikesdepartementet visar att återflödet 
av det multilaterala biståndet är större än vad som tidigare beräknats. Det 

finns därför anledning anta att närmare hälften av de totala biståndsmedlen 

återkommer till Sverige. 
Det bundna biståndet uppgår till mindre än en tredjedel av återflödet 

eller 14,8%· av de totala biståndsanslagen. En betydande upphandling i 
Sverige äger således rum oberoende av om biståndet är bundet eller ej. En 

ökning av andelen bundet bistånd skulle sannolikt endast medföra att en 
del av ökningen tas i anspråk för varor och tjänster som utan bindning ändå 
skulle ha upphandlats i Sverige. För att åstadkomma en nettoexportökning 
av någon betydelse, skulle andelen bundet bistånd behöva höjas mycket 
kraftigt. Detta skulle skapa stora olägenheter för mottagarländerna. Samti

digt skulle möjligheterna att nå de biståndspolitiska målen försämras efter

som inriktningen av det landprogrammerade biståndet skulle behöva änd

ras på ett genomgripande sätt. Till detta kommer att förutsättningarna 
minskar för Sverige att i internationella sammanhang verka aktivt för att 

olika biståndsgivare skall avbinda sitt bistånd. 

Återflödet av det svenska multilaterala biståndet är något lägre än 

återflödet av det bilaterala biståndet. Då de multilaterala institutionerna i 

princip tillämpar en fri upphandling speglar detta att svenska företag inte 
lämnat konkurrenskraftiga anbud till upphandlingen. Orsakerna till detta 

kan vara tveksamhet till små projekt i avlägsna länder där företagen inte är 

representerade, bristfälliga kunskaper om anbudsprinciper eller otillräck

liga ansträngningar från företagens sida för att skapa kontakter med organi

sationerna. 
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Berörda svenska myndigheter bör aktivt verka för att öka kännedomen 
om svenska företags möjligheter att leverera varor och tjänster inom 
ramen för multilaterala biståndsinsatser. såväl hos de internationella bi
ståndsorganen och deras lokala representanter som hos u-ländernas myn
digheter. Under det senaste året har också en rad åtgärder vidtagits eller 

planerats i detta syfte. 
- I New York har en tjänst som projektbevakare inrättats med uppgift 

att följa upphandlingen i bl a UNDP och UNlCEF. En sådan tjänst finns 

sedan tidigare i Washington. Olika möjligheter prövas fn för att förstärka 

bevakningen även av den upphandling som sker av de internationella 

organisationerna i Geneve. Diskussioner förs också med organisationerna 

om att finna procedurer som gör det möjligt för dem att öka upphandlingen 

i Sverige. 
- Seminaiier anordnas med representanter för svenska företag och för 

UNDP, Asiatiska och Afrikanska utvecklingsbankcrna samt Världsban

ken. 
- SIDA och Sveriges exportråd förbereder tillsammans en katalog över 

svenska produkter. som kan vara av intresse för u-länderna och därigenom 

också för de internationella organisationerna. 

Åtgärder av detta slag kan dock endast göra det lättare för svenska 

företag att delta i de internationella organisationernas upphandling. Det 

avgörande är att de svenska företagen utnyttjar detta stöd och själva 
kontinuerligt försöker uppmärksamma de leveransmöjligheter det kan ska

pa. Det är också viktigt att exportrådet avsätter tillräckliga resurser för atr 
bistå företagen i deras kontakter med de internationella organisationerna. 

En rad åtgärder har under senare år vidtagits för att öka upphandlingen 

av svenska varor och tjänster i dd bilaterala utvet'klingssamarhetet. På 

SIDAs initiativ har utarbetats riktad information till svenska företag om 
innehållet i aktuella samarbetsavtal med programländerna. om förestående 
upphandlingar samt om gällande inköpsrutiner och -kanaler. SIDA ordnar 
tex seminarier tillsammans med exportrådet och håller informationsdagar 
för enskilda företag. Som svar på en utbredd efterfrågan från u-länderna 
har ett system för särskilt förmånlig kreditgivning till u-land inrättats. 

Jag föreslår följande åtgärder för att möjliggöra en utvidgad svensk 
export av varor och tjänster inom ramen för det bilaterala utvecklingssam

arbetet: 

- Anslagsposten Särskilt förmånliga krediter till u-land ökar. Med hjälp 
av dem mobiliseras ytterligare finansiella resurser för u-länderna, vilka 

också används för upphandling i Sverige. 

- Anslagsposten Regionala insatser ökar. Inom flera av de områden 

som prioriteras i det ekonomiska samarbetet i södra Afrika, för vilket 

dessa medel hittills huvudsakligen varit avsedda, skulle svenska leveran

ser kunna komma ifråga. Det gäller t ex transporter och kommunikationer 
där insatser för närvarande bereds. 
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- En ökad andel svenska varor och tjänster bör användas inom kata

strolbiståndet, tex spannmål, matolja och andra livsmedd. 

- Jag räknar med att en del av biståndet även fortsättningsvis skall utgå 

i form av importstöd. Merparten kommer liksom tidigare att bindas till 

upphandling i Sverige. 

- Vid val och utformning av projekt. som prioriteras av mottagarlän

derna. bör i ökad grad uppmärksammas områden där svensk industri är 

konkurrenskraftig och har erfarenhet. Detta gäller främst infrastrukturella 

och industriella projekt men även t ex energi och mineralutvinning. SIDA 

förutser att svensk teknik samt svenska varor och tjänster kommer att 

spela en allt viktigare roll inom dessa sektorer. Jag delar SIDAs bedöm

ning. Bai Bang-projektet i Vietnam och Kotmale-projektet i Sri Lanka är 

goda exempel på detta. Merparten av biståndsmedlen återkommer till 

Sverige i form av köp av utrustning, konsultinsatser m. m. 

- I syfte att mera effektivt utnyttja den svenska resursbasen förordar 

jag vidare en förbättrad utbildning av ambassad- och SIDA-personal om 

det svenska utbudet. 

- SIDA bör utreda förutsättningarna för ett närmare samarbete med 

SU KAB. vars verksamhet är inriktad påsk motköpsaffärer. Bolaget torde 

härigenom indirekt kunna bidra till att öka återflödet av svenska bistånds

medel. 

SIDA bör i sin anslagsframställning för 1983/84 redovisa de åtgärder som 

vidtagits för att öka återflödet samt lämna uppgifter om återflödets utveck

ling. 

Jag räknar med att de förslag jag här redovisat skall bidra till att höja 

återflödet av biståndsmedei till Sverige. Svensk export kan emellertid inte 

byggas upp med biståndet som finansieringsbas. Den förutsätter att svens

ka företag är internationellt konkurrenskraftiga. I många fall kan dock 

biståndet medverka till att företag får nya möjligheter till investeringar 

eller exportorder. 

Jag anser också att svenska företag har möjlighet att ta hem order under 

biståndsfinansierad verksamhet i större omfattning än vad som nu är fallet. 

I vilken utsträckning denna möjlighet tas till vara avgörs i stor utsträckning 

av företagens benägenhet att engagera sig på u-landsmarknader. Långsik

tig planering hos företagen och en vilja och förm[1ga att anpassa sina 

produkter och sin marknadsföring till dessa marknader ökar förutsättning

arna för ett ömsesidigt utbyte av biståndssamarbetet. 

Resultatvärdering 

Den ekonomiska åtstramning som berör snart sagt alla sektorer inom det 

svenska samhället, har inte tillåtits påverka nivån på vårt utvecklingsbi

stånd. Enprocentmålet ligger fast. Ansvaret är desto större att biståndet 
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används med största möjliga effektivitet. Regering och biståndsmyndig

heter måste därför ägna ökad uppmärksamhet åt en noggrann uppföljning, 

utvärdering och kontroll av biståndet. 

Målet är att bidra till ett effektivare bistånd genom att stödja mottagar

landets egen utvärdering och genom att effektivisera våra egna insatser 

samt att till den svenska allmänheten och statsmakterna sprida kunskap 

om biståndets n:sultat och effekter. 

Riksdagen har. i enlighet med utrikesutskottets rekommendation <UU 

1980/81:20). begärt att regeringen i årets budgetproposition lämnar en 

utförlig redovisning av det utvärderingsarbete som utförts samt av de 

erfarenheter som gjorts och de slutsatser som kan dras. 

S/DAs utvärdering ingår som ett viktigt led i verksamheten. Denna kan 

belysas med några exempel: 

Sedan biståndet till Tunisien och Cuba har avslutats, utvärderade SIDA 

det samlade biståndet och dess resultat. Styrelsen studerade därvid också 

hur avvecklingen av biståndet har genomförts. Dessa erfarenheter kan 

användas vid framtida diskussioner om avveckling i andra länder. 

Den vanligaste typen av utvärdering i SIDAs verksamhet är emellertid 

projektutvärderingar. Under budgetåret 1980/81 har ett 30-tal sådana 

gjorts. Bland dessa ingår följande utvärderingar, som belyser framgångar 

och svårigheter och visar hur erfarenheten tas till vara i den fortsatta 

verksamheten. 

Landsbygdsutrecklingsprojektet ARDU i .Etiopien har - förutom de di

rekta insatserna i jordbruket - haft betydande effekter för andra projekt i 

form av spridning av metoder för marknadsföring och kreditgivning, forsk

ning och administration. Samtidigt konstateras att inkomsten per invånare 

i projektområdet stigit endast obetydligt under de senaste åren, medan 

konsumtionen av livsmedel ökat. Rapporten pekar på problem, bl a brist 

på kvalificerad personal, brister på forskningssidan och svårigheter med 

prissättning på spannmål. Frågan om SIDAs fortsatta medverkan kommer 

att diskuteras bl a på basis av denna rapport. 

Genom vattenprogrammet i Tanzania har i dag ca 4-5 milj människor fått 

bättre vattenförsörjning mot det uppsatta planmålet på 9 milj år 1979. 

Problem finns med upphandling. lagerhållning och transporter liksom svå

righeter med drift och underhåll. Det fortsatta svenska stödet kommer att 

koncentreras till ett fåtal regioner. Ökade medel skall avsättas för drift och 

underhåll. Enklare tekniska lösningar skall prövas. Centrala program för 

utbildning och upphandling kommer att stödjas. 

En studie av hälsosektorn i Tanz.ania har visat att ökningen av antalet 

sjukhusplatser, läkare etc i stort sett hållit jämn takt med befolkningsök

ningen. För mycket har dock satsats på kurativ vård, bl a sjukhus. och för 

lite på förebyggande hälsovård. Sverige har sedan 1972/73 bekostat 126 av 

landets 227 hälsocentraler. Dessa fungerar i huvudsak väl. Drygt 6 milj 

människor kan nås med grundläggande hälsovård. Problem finns med brist 
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på kvalificerad personal, utrustning och medicin. Ökad tyngd kommer nu 

att läggas på underhåll och drift. Den nu genomförda utvärderingen kom

mer att ligga till grund för en ny hälsoplan på vilken fortsatt SIDA-stöd 

kommer att baseras. I hälsoplanen ges ökad vikt åt förebyggande vård. 

Utvärderingen av det tillsammans med WHO stödda indiska program

met för bekämpning av malaria visar att antalet malariafall minskat från 

6,5 milj 1976 till 2,3 milj 1980. Den svårare formen av malaria minskar dock 

i mycket långsam takt. Utvärderingen pekar också på problem med resi

stens mot traditionella läkemedel liksom att besprutning av malariamyggan 

med inscktsmedel inte fått förväntade effekter. En viss omläggning av 

strategin rekommenderas. SIDA kommer att agera för att en sådan föränd

ring av programmet kommer till stånd. 

Ett projekt i Lesotho för arbetsintensiv teknik har. trots den relativt 

ringa sysselsättningse!Tekten. I 300 arbetstillfällen, genom sina låga kost

nader varit betydelsefullt för Lesotho. En stor del av dem som sysselsatts i 

projektet har tidigare arbetat i Sydafrika. 

Stora möjligheter finns att utvidga projektet. Den arbetsintensiva tekni

ken har fallit väl ut. Det största problemet är att den utbildning som krävs 

inte har kunnat genomföras främst på grund av brist på personal. I rekom

mendationerna föreslås bl a en förändrad utbildningsinsats. SIDA har nu 

att ta ställning till ett eventuellt fortsatt stöd. 

Under de senaste budgetåret har resultatvärderingen i SIDAs verksam

het prioriterats ytterligare. Ett nytt handlingsprogram fastställdes i decem

ber 1980. l detta program fastslås att utvärderingsverksamheten liksom 

tidigare skall vara decentraliserad till byråer och biståndskontor. Resultat

värderingsenheten skall förstärkas och skall svara för service till verkets 

olika enheter och till verksledningen. 

En översyn har gjorts av rapportering och uppföljning. Ett enhetligt 

system kommer att införas. Man skall genom detta kunna följa hur insat

serna framskrider vad gäller kostnader. problem och uppnådda mål. Ge

nom mer enhetlighet kan erfarenheterna av biståndet lättare systemati

seras, göras mer lättillgängliga och därmed utnyttjas på ett mer effektivt 

sätt i den löpande biståndsplaneringen. 

Inom SIDA har en plan utarbetats för utvärderingar av stödet till flerta

let sektorer i programländerna. Målet är att under 3-4 år kunna genomföra 

sådana studier för samtliga större sektorer och projekt. 

Som angavs i föregående års budgetproposition har utrikesdepartemen

tet ägnat ökad uppmärksamhet åt att särskilt följa och granska effektivite

ten i såväl det multilaterala som det bilatt:rala biståndet. Uppgiften har 

anförtrotts en särskild tjänsteman på hög nivå direkt underställd ut1ikesmi

nistern. Han skall i sitt arbete kunna utnyttja befintliga personella resurser 

inom avdelningen för internationellt utvecklingssamarbete. 

Tjänstemannen skall följa SIDAs, SARECs, BITS och andra bi

ståndsfinansierade institutioners utvärdering av den egna verksamheten, 
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men också självständigt granska och utvärdera projekten. Han skall även 

kunna granska och bedöma den sammanlagda verksamheten inom vissa 

ämnesområden och i särskilda länder. En annan viktig uppgift är att följa 

de utvärderingar som görs inom de internationella organisationerna och 

bl a vid besök på fältet granska deras verksamhet. Han kommer att samar

beta med såväl utlandsmyndigheterna som andra länder och biståndsorgan 

som ägnar sig åt utvärderingar. 

Besparingar 

Med anledning av regeringens propos1t10n om besparingar i statens 

verksamhet mm (prop. 1980/81:20, bil 2, UU 1980/81:17, rskr 1980/81:92) 

beslutade riksdagen bl a all vissa utgifter för bistånds- och 11-lundsl'erk

samlu:t. som belastar andra huvudtitlur eller anslag. skall avräknas mot 

biständsramen. För budgetåret 1981/82 avräknades 52,2 milj kr. För bud

getåret 1982/83 föreslår jag all beloppet höjs till 82.9 milj kr. 

En betydande del av utrikesförvaltningens administrativa kostnader är 

att hänföra till biståndsverksamhett:n. För budgetåret 1981/82 gjordes en 

schablonmässig avräkning för dessa kostnader med 35 milj kr. Efter en 

noggrann genomgång av biståndets administrativa kostnader föreslår jag 

att denna avräkning höjs till 55.3 milj kr. 

En annan kostnad, som bör avräknas mot biståndsramen, är de överskri

danden som SIDA gjort på olika administrativa anslag. och som medgivits 

av regeringen, under budgetåret 1980/81. sammanlagt 5.7 milj kr. 

Eftersom Nordiska Afrikainstitutet finansieras över biståndet finner jag 

det motiverat att även kostnaderna för Latinamerikainstitutet belastar 

detta anslag. Jag föreslår att för detta ändamål 0.7 milj kr avräknas mot 

biståndsramen. 

Sverige deltog i de förhandlingar som ledde fram till det sjätte tennavta

let. Inte minst som uttryck för vår vilja att stödja u-ländernas strävanden 

har Sverige anslutit sig till detta nya avtal. Sveriges bidrag för 1982/83 

beräknas till 1 milj kr. vilket bör avräknas mot biståndsanslaget. 

Därtill kommer vissa höjningar av de avräkningar som gjordes förra 

budgetåret. Det gäller kostnaderna för UNICEF-kommitten. svenska sko

lor i u-ländt:r, överföring av flyktingar och vissa FN-bidrag. 

En annan åtgiird, som delvis redan genomförts, är de nya reglerna för 

utbetalningar av såväl multilateralt som bilateralt bistånd. De innebär att 

utbetalningar görs i flera omgångar och bättre anpassas till medelsförbruk

ningen. Dt:ssa åtgärder minskar dock inte bt!lastningt:n på biståndsansla

gen. Däremot innebär åtgärderna att staten sparat utländsk valuta och att 

trycket minskar på statens utlåning, både utomlands och hemma. Bespa

ringen är svår att mäta men redan för budgetåret 1981/82 uppskattar jag 
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den till minst 40 milj kr. För budgetåret 1982/83 och kommande år torde 
besparingen uppgå till betydligt högre belopp. 

I detta sammanhang bör även nämnas det förslag som jag i det följande 

kommer att framlägga bl a om att biståndsanslaget skall svara för eventuel

la skadefall som kan uppstå vid särskilt förmånlig kreditgivning till pro

gramländer för svenskt bistånd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt godkänna de riktlinjer för det svenska utvecklingssamarbctet 

som jag förordat i avsnittet Biståndets omfattning, inriktning och 

genomförande. 

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1980/81 u tgif\ 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1159615 364 

1707000000 

I 767000000 

Reservation I 958 845 959 1 

1 Varav ca 1,7 miljarder kr är skuldsedlar till IDA och de regionala utvecklingsban
kerna. 

Jag föreslår att anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram för 

budgetåret 1982/83 ökar med 60 milj kr. eller 3,5 procent. till I 767 milj kr. 

Vissa bidrag kommer att finansieras genom att den ointecknade reserva

tionen efter utgången av budgetåret 1981/82 under anslagsposten Övriga 

multilaterala bidrag tas i anspråk. De sammanlagda bidragen till internatio
nella biståndsprogram under 1982/83 - anslag (I 767 milj kr) samt medel ur 

den ointecknade reservationen (74,2 milj kr) - uppgår därmed till 1841.2 

milj kr, och fördelas enligt följande: 

Tabell 2. Multilateralt bistånd 1981182 och 1982/83 fördelat på organisationer 
(milj. kr.I 

Anslag Förslag 
1981/82 1982/83 

FNs opaatfra l'erk.rnmhet 
FN s ut vecklingsprogram ( UNDP) 37.5,0 410,0 

varav: 
- ordinarie bidrag 33.5.0 355,0 + 20.0 
- UNDPs verksamhet i de minst 

utvecklade länderna 35,0 50,0 1 + 15.0 
- UNDPs energikonto 5,0 5,0 0 

1-'Ns kapitalutvecklingsfond (LJNCDFI 30.0 32.0 
FNs befolkningsfond (UNFPA) 45.0 48.0 
FNs barnfond (UNICEFl 130,0 140.0 

580,0 630,0 

För-
ändring 

+ 35.0 

+ 2.0 
+ 3,0 
+ 10.0 

+ 50,0 

1 Varav 15 milj. kr. tas från den ointecknade reservationen efter budgetåret 1981182 
under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 
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Anslag 
1981/82 

I ntemativnella Jinansieringsprowam 
Internationella utvecklingsfomlen 

(IDAl 500,0 
Internationella finansieringsbolagct 

llFCl 
Afrikanska utvecklingsbanken tADBl 18.3 
Afrikanska utvecklingsfonden (ADF) 71.8 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 
Asiatiska utvecklingsfonden tAsDFl 30,6 
Internationella jordbruksut vecklings-

fonden (IFAD) 47,0 

667,7 

Jr11ernativ11ellt li1·smedc/sbistå11d 
Världslivsmcdelsprogrammet (WFPl 72,0 
1980 års konvention om livsmedels-

hjälp (FAC) 51.0 
Internationella beredskapslagret av 

livsmedel för katastrofinsatser (IEFRl 59,0 

182,0 

Ö1·riga organisationer 
FNs hjälpprogram för Palestina-

nyktingar l.UNWRAJ 50,0 
FNs nyktingkommissarie tUNHCRl 50,0 
UNCT AD/GATTs internationella 

handelscentrum OTC) 8,0 
Importkontoret för u-lands-

produkter (IMPOD) 4,1 
Gemensamma fonden 12,5 
Internationella federationen 

för familjeplanering (lPPFl 40,0 

164,6 

Ö1·riga 11111/tilaterala bidrag 112,7 

Totalt I 707,0 

2 Hela beloppet tas från den ointecknade reservationen. 
3 Hela beloppet tas från den ointecknade reservationen. 

Förslag 
1982/83 

537.2 

32.02 

120.0 

30,6 

61,0 

780,8 

75,0 

55.0 

75,0 

205,0 

55,0 
60,0 

10.0 

4,4 
1.03 

50,0 

180,4 

45,04 

1841,25 

4 Varav 26,2 milj. kr. tas från den ointecknade reservationen. 
5 Varav sammanlagt 74,2 milj. kr. tas från den ointecknade reservationen. 

41 

För-
ändring 

+ 37,2 

+ 32,0 
18,3 

+ 48,2 

0 

+ 14,0 

+113,l 

+ 3,0 

+ 4,0 

+ 16,0 

+ 23,0 

+ 5,0 
+ 10.0 

+ 2.0 

+ 0.3 
11,5 

+ 10,0 

+ 15,8 

- 67,7 

+134,3 

Sveriges andel av de totala bidragen i flera organisationer. tex UNDP 
och UNICEF. är mycket hög. Samtidigt som dessa organisationer ställer 
krav på kraftigt ökade resurser, är det inte möjligt att öka våra bidrag i 
samma takt som tidigare. Det kan inte heller vara önskvärt att ett begrän
sat antal små i-länder fortsätter att svara för merparten av bidragen. Vi bör 
därför fortsätta att aktivt verka för att andra länder, särskilt de stora 

i-länderna, åtar sig en rimligare andel av bördan. 
Till de finansiella organisationerna tillskjuts bidragen i regel för fler

årsperioder. Under senare tid har svårigheter uppstått i samband med 
påfyllnaden av vissa organisationers resurser. Det har bl a gällt IDA. där 
påfyllnaden försenats genom dröjsmål i USAs kongress. Framtida påfyll-
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nader torde komma att försvåras av att USA, som en följd av en översyn 
av sitt deltagande i de multilaterala finansorganisationerna, sannolikt kom
mer att minska sin andel. Detta gäller framför allt bidragen till dessa 
organisationers fonder för utlåning på mjuka villkor. 

Ett annat problem är att flera organisationer. tex UNDP och UNJCEF. 
idag får bidrag bara för ett år i taget men gör fleråriga biståndsutfästdscr 
till mottagarländerna. Detta gör dessa organisationers finansiella ställning 
osäker. Sverige har därför tagit initiativ till diskussioner i OECDs bistånds
kommitte (DAC) om frågor som berör finansieringen av de multilaterala 
organisationernas verksamhet inklusive behovet av fleråriga bi<lragsutfäs

telser. 
Sverige har i vissa sammanhang gjort treåriga minimiutfästelser med 

reservation för riksdagens godkännande. Flerårsutfästelser medför emel
lertid minskad handlingsfrihet i budgetplaneringen. Det är därför viktigt att 
det finns en inte alltför obetydlig medelsreserv för nya, oförutsedda behov. 

FNs utvecklingsprogram (UNDP), kapitalutveckling5fond <VNCDF) och 

befolkning.1fo11d (UNFPA) 

Budgetårt:t 1981/82 445 000 000 
Budgetåret 1982/83 475 000 000 
varav 
Ordinarie bidrag till UNDP 
Bidrag till UNDPs verksamhet 

i de minst utvecklade u-länderna 
UNDPs energikonto 
Kapitalutvecklingsfonden (UNCDF) 
Befolkningsfonden (UNFPA) 

355 000 000 

35 000 000 
5 000 000 

32 000 000 
48 000 000 

Sverige fortsätter att stödja FNs utrecklingsprogram ( UNDP) som 
FN-systemets centrala källa för finansiering av tekniskt bistånd. Organisa
tionen bör också i fortsättningen genom sina fältkontor fungera som kon
taktpunkt mellan FN-systemet och mottagarländerna och därmed. i tider 
med budgetrestriktioner inom alla organisationer, minska behovet för and
ra FN-organ att bygga ut en dyrbar fältapparat. 

UNDPs mål är att bidragen skall öka med 14% per år under programpe

rioden 1982-86. De stigande dollarkurserna och det nedslående resultatet 
av de senaste årens bidragskonferenser gör emellertid att det redan nu är 
tveksamt om målet kan nås. Efter bidragskonferensen i november 1981 
förutsågs bidragen för 1982 nämligen endast öka med 5,5% till 705 milj 

dollar. 
Sverige har sedan länge verkat för att givarländerna skall göra långsik

tiga utfästelser. Sedan 1978 gör vi också minimiutfästelser för tre år med 
förbehåll för riksdagens godkännande. Hösten 1981 gjorde Sverige en ny 
treårsutfästelse. För budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1982) har Sveri-
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ge utfäst ett bidrag om 355 milj kr, vilket innebär en ökning med 20 milj kr. 
Dessutom har utfästs ett bidrag om tillsammans minst 720 milj kr för 

budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

UNDP förutses spela en viktig roll i uppföljningen av FNs konferens om 
de minst utvecklade länderna. Sverige har därför. med förbehåll för riksda

gens godkännande, utfäst att under de tre budgetåren 1982/83-1984/85 öka 

sitt bidrag till UNDPs särskilda verksamhet i dessa länder med 15 milj kr till 

50 milj kr per år. Av bidraget för budgetåret 1982/83 kan 15 milj kr tas från 

den ointecknade reservationen under anslagsposten Övriga multilaterala 

bidrag. Medelsbehovet för 1982/83 uppgår alltså till 35 milj kr. 

Nairobikonferensen om nya och förnybara energikällor visade att ökade 

multilaterala insatser behövs för att finansiera grundläggande studier om 
enskilda u-länders energisituation. energiplanering. förinvesteringsstudier 

och liknande. UNDP har upprättat ett särskilt konto för att finansiera bl a 

sådana åtgärder. Regeringen har beslutat att lämna ett bidrag på 5 milj kr 

till detta konto under budgetåret 1981/82. Jag föreslår ett lika stort bidrag 

för budgetåret 1982/83. 
FNs kapitalutvt>cklingsfond ( UNCDFJ ger finansiellt och tekniskt bi

stånd till de minst utvecklade länderna. Efter en omorganisation har nu 

fonden möjlighet att långsiktigt planera verksamheten och öka genom

förandetakten. Sverige har därför. med förbehåll för riksdagens godkän
nande, utfäst ett bidrag på 32 milj kr - en ökning med 2 milj kr - för vart 
och ett av de tre budgetåren 1982/83-1984/85. 

FNs /Jl'.{olkningsfond ( UNFPA) finansierar en betydande del av FN-sy

stemets bistånd på befolkningsområdet. Fonden har av sin styrelse uppma

nats att koncentrera sina insatser till ett mindre antal särskilt viktiga 

ämnesområden samt använda tillgängliga resurser i första hand för projekt 

i stora folkrika länder i akut behov av bistånd. 
Vid FNs bidragskonferens i november 1981 uppskattades de frivilliga 

bidragen för 1982 till sammanlagt 129 milj dollar. Sverige utfäste, med 
förbehåll för riksdagens godkännande, ett bidrag till fonden om 48 milj kr, 
en ökning med 3 milj kr, för budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1982). 
Med samma förbehåll utfästes ett bidrag om sammanlagt minst 96 milj kr 
för budgetåren I 983/84 och J 984/85. 

FNs barnfond ( UNICEF) 

Budgetåret 1981/82 130 000 000 

Budgetåret 1982/83 140 000 000 

UNICEF är en effektiv organisation, främst beroende på den väl ut
byggda fält verksamheten. Sverige har vid upprepade tillfällen hävdat vik

ten av att denna verksamhet prioriteras. Exekutivdirektörens förslag till 

budget för 1982/83 omfattade förslag om kraftiga administrativa förstärk

ningar, framför allt vid högkvarteret i New York. Styrelsen godkände dock 
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endast 30 av de totalt 384 föreslagna nya tjänsterna. Samtliga nya tjänster 

är avsedda för fältkontoren. 

Sveriges bidrag till UNICEF för verksamhetsåret 1981 uppgick till 130 

milj kr vilket motsvarade drygt 130: av regeringsbidragen. Efter FNs 

bidragskonferens i november 1981 uppskattas regeringsbidragen för 1982 

till totalt 190 milj dollar. Sverige har. med förbehåll för riksdagens godkän

nande, utfäst ett bidrag om 140 milj kr för budgetåret 1982/83 (verksam

hetsåret 1982). Vidare utfästes ett bidrag om sammanlagt minst 280 milj kr 

för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Internationella utvecklingsfondcn UDA) 

Budgetåret 1981/82 500 000 000 

Budgetåret 1982/83 537 240 000 

Överenskommelsen om IDAs sjätte påfyllnad för budgetåren 

1980/81-1982/83. träffades i december 1979. Sveriges andel av det samman

lagda påfyllnadsbeloppet på 12 miijarder dollar uppgår till 3l/f.. Detta mot

warar ett totalt svenskt bidrag under påfyllnadsperioden på I 497 240 000 

kr. 
Den sjätte påfyllnaden trädde slutgiltigt i kraft först i augusti 1981, drygt 

ett år försenad på grund av dröjsmål i den amerikanska kongressen. För att 

IDAs verksamhet ändå hjälpligt skulle kunna upprätthållas under mellanti

den träffades överenskommelse mellan givarländerna om ett övergångs

arrangemang. Inom ramen för detta arrangemang gjorde Sverige en för

handsutfästelse motsvarande det första årsbidraget om 460 milj kr för 

budgetåret 1980/8 l. 
Den amerikanska kongressen beviljade i juli 1981endast15% av USAs 

totala bidrag på 3 240 milj dollar som första årsbidrag. Därtill kommer att 

kongressen fastställt ett tak för storleken av USA:s andra och tredje 

årsbidrag på motsvarande 25 resp 29%. Om den amerikanska administra
tionen inte kan förmå kongressen att ändra sitt beslut skulle USAs samlade 

bidrag under påfyllnadsperioden begränsas till 69% av det totala bidraget 

eller 2 265 milj dollar. 

I samband med Världsbankens årsmöte i september 1981 träffades en 

kompromiss mellan givarländerna i syfte att lindra IDAs besvärliga ekono

miska läge. Kompromissen innebär att man undantar det förstaårsbidraget 

från villkoret i överenskommelsen om strikt proportionalitet mellan USAs 

och övriga givarländers bidrag. Däremot skall detta villkor tillämpas från 

och med det andra årsbidraget. Detta innebär att såväl tidpunkten för 

utbetalningen som andelen av totalbidraget för övriga givarländer är bero

ende av den amerikanska kongressens beviljningar av USAs framtida 

årsbidrag. Det bör dock tilläggas att inget givarland är förhindrat att följa 

den ursprungligen förutsedda inbetalningsplanen vad gäller tidpunkt och/ 

eller belopp. 
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För den tredje inbetalningen. som beräknas ske under budgetåret 

1982/83. föreslår jag 537 240 000 kr. 

Regionala ut1·eck/ingshanker 

Budgetåret 1981/82 120 702 413 

Budgetåret 1982/83 150 585 225 

Afrikanska utvecklingsfonden (ADF) 

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 

120 000 000 

30 585 225 

Sveriges bidrag till de regionala utvecklingsbankerna och utvecklings

fonderna i Afrika och Asien har från budgetåret 1975/76 till budgetåret 

1982/83 ökat från 32,5 till 150.6 milj kr och dess andel av det totala 

multilaterala biståndet från ca 3 till drygt 8 %. 
Dessa ökningar är ett uttryck för den vikt Sverige fäster vid ökat regio

nalt samarbete och vid uppbyggnad av starka finansiella organisationer i 

Afrika och Asien, varigenom den internationella biståndsverksamheten 

kan decentraliseras. Våra bidrag har i första hand lämnats till institutioner

nas fonder, som lämnar lån på synnerligen mjuka villkor till de fattigaste 

länderna inom respektive region. 

Överenskommelsen om utvidgat medlemskap i Afrikanska utvecklings

banken har ännu inte trätt i kraft. Förslaget till utvidgning har ännu inte fått 

erforderlig majoritet bland ADBs afrikanska medlemsländer. Sverige har 

således ännu inte kunnat bli medlem i banken (UU 1979/80:25. JU 

1979/80:45, rskr 1979/80:369 och 370). 

Den planerade utvidgningen av bankens medlemskrets skulle väsentligt 

öka bankens resurser och möjliggöra en mera långsiktig planering. Som en 

tillfällig åtgärd, i väntan på en slutgiltig överenskommelse, beslöt guver

nörsstyrclsen i maj 1981 att genom regional andelsteckning fördubbla 
kapitalet. 

Jag utgår frän att överenskommelsen inom en snar framtid träder i kraft. 

Sverige har åtagit sig att inbetala 25% av sin planerade del av kapitalut

vidgningen om 365 634 069 kr vilket motsvarar 91408518 kr. Inbetalningen 

skall ske i fem lika stora årsbidrag. Medel för tvåårsbidrag om vardera 18 

281 704 kr har anslagits under budgetåren 1980/81 resp 1981/82. Med 

hänsyn till förseningen förutses inte något ytterligare medelsbehov under 

budgetåret 1982/83. 

Förhandlingarna om en tredje påfyllnad av den Afrikanska utvecklings

fnndens resurser har ännu inte kunnat avslutas. Anledningen är främst den 

översyn av biståndet till de multilaterala utvecklingsbankerna som den nya 

administrationen i USA påbörjat. På amerikanska begäran har de fortsatta 

förhandlingarna uppskjutits till i början av 1982. 

ADFs president har föreslagit en total bidragsvolym på ca 1900-2200 

milj dollar för treårsperioden 1982-84. Mycket tyder på att det kan bli svårt 
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att nå det målet. Jag anser att en betydande påfyllnad är påkallad med 

hänsyn till de aftikanska ländernas stora behov av utvecklingskrediter på 

förmånliga villkor. 
Sveriges andel i ADFs påfyllnader har varit mycket hög i förhållande till 

andra givarländers (5,6%). Det kan därför bli aktuellt att sänka den svens

ka andelen. På grund av osäkerheten om det slutliga förhandlingsresultatet 

är det omöjligt att närmare ange storleken av Sveriges totala bidrag. Jag 

förutser emellertid att medelsbehovet för budgetåret 1982/83 för det första 

årsbidraget under den tredje påfyllnadsperioden kan komma att uppgå till 

120 milj kr. 
Jag föreslår att regeringen hemställer om riksdagens bemyndigande att 

delta i ADFs påfyllnad med ett årligt belopp i denna storleksordning. 

Den sista inbetalningen till den Asiatiska utvecklingsbanken.1· andra ka

pitalökning skedde budgetåret 1980/81. Den tredje kapitalökningen för 

åren 1983-87 är ännu under diskussion. 

Inom ramen för den andra påfyllnaden av Asiatiska ull·eckling.~f(mdens 

resurser om totalt 2150 milj dollar för fyraårsperioden 1979-82 har Sverige 

åtagit sig att under budgetåren 1979/80-1982/83 bidra med sammanlagt 122 

340 900 kr. vilket motsvarar 1.31 % av denna påfyllnad. För den tjärde och 

sista inbetalningen är medelsbehovet för budgetåret 1982/83 30 585 225 kr. 

Förhandlingar om en tredje påfyllnad för åren 1983-86 beräknas kunna 

avslutas under första halvåret 1982. 

lntematione//a jordbruksutvecklingsfonden (IF AD J 

Budgetåret 1981/82 47 000 000 

Budgetåret 1982/83 61 000 000 

Förhandlingarna om en påfyllnad av fondens resurser för perioden 

1981-83 har ännu inte avslutats. Det viktigaste skälet är att de två grupper

na bidragsgivande länder (OECD och OPECl inte har kunnat komma 

överens om bidragsfördelningen sinsemellan. 
Under den första verksamhetsperioden 1978-80 hade IF AD till sitt förfo

gande 1 061 milj dollar. Genom att dessa resurser inte helt användes kunde 

utlåningsverksamheten fortsätta under 1981. 

Det svenska bidraget till IF ADs första verksamhets period uppgick till 

115 milj kr. För IFADs påfyllnad, som nu förväntas bli 1-1, l miljard dollar, 

beräknas det svenska bidraget totalt till 148 milj kr. Medel har beviljats för 

de två första inbetalningarna. Jag föreslår ett belopp på 61 milj kr för den 

tredje inbetalningen. 
Om förhandlingarna visar sig ta lång tid i anspråk kan det bli aktuellt att 

göra en svensk förhandsinbetalning för att göra det möjligt för IF AD att 

fortsätta sin verksamhet tills en slutlig överenskommelse kunnat slutas. 
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Internationellt livsmedelsbistånd 

Budgetåret 1981/82 182 000 000 

Budgetåret 1982/83 205 000 000 

varav 

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 
Bidrag enligt 1980 års konvention 
om livsmedelshjälp (FAC) 

Internationella beredskapslagret 
av livsmedel för katastrofinsatser 
(IEFRJ 

Viirldslivsmedelsprogrammet (WFP) 

47 

75000000 

55000000 

75 000000 

Erfarenheterna av Sveriges samarbete med WFP är hittills i huvudsak 
goda. Samarbetet har därför efterhand byggts ut. Förutom genom ordina
rie bidrag stöder Sverige programmet genom att kanalisera övrigt multila
teralt livsmedelsbistånd samt viss katastrofujälp genom WFP. 

Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsme
delsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll i 
katastrofsammanhang. Jag hälsar med tillfredsställelse WFPs engagemang 
och samordnande roll för livsmedelsleveranserna i de internationella hjälp
aktionerna i Kampuchea, Pakistan, Uganda och Somalia. 

WFPs bidragsmål för perioden 1981-82 är I 000 milj dollar. Den svenska 
utfästelsen uppgår till 72 milj kr årligen för budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Två tredjedelar av bidraget är bundet till upphandling i Sverige. 
Mottagarländerna skall normalt svara för de lokala kostnaderna för 

transportfordon, enkla jordbruksredskap, köksutrustning m m. Detta kan 
inte finansieras över WFPs reguljära resurser för den händelse att motta
garlandet inte kan svara för dessa kostnader. I sådana fall måste WFP 
förlita sig på särskilda bidrag, om inte projekten skall bli lidande. 

Utöver ett ordinarie bidrag för budgetåret 1982/83 på 72 milj kr föreslår 
jag därför ett separat kontantbidrag till WFP på 3 milj kr att användas för · 
de ovan nämnda lokala kostnaderna. 

1980 års konvention om livsmedelshjiilp !FACJ 

Samtliga länders åtaganden uppgår till 7 .6 milj ton spannmål årligen. 
Konventionen har förlängts med två år till den 30 juni 1983. 

Det svenska bidraget kanaliseras genom WFP och består av 40 000 ton 
vete. som levereras i form av mjöl. För täckande av frakt- och administra
tionsk~1stnader får WFP ett särskilt bidrag. 

Jag föreslår ett bidrag för budgetåret 1982/83 på 55 milj kr. 
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Internationella beredskapslagret m• /ivsmedelför katastrofinsatser (IEFR) 

Sverige har åtagit sig att årligen under treårsperioden 1981/82-1983/84 

hålla 40 000 ton svenskt vete samt vissa andra svenska livsmedelspro

dukter i beredskap för akuta nödhjälpsinsatser. Det svenska katastroflag

ret utgör en del av IEFR, som enligt FNs rekommendationer skall uppgå 

till minst 500 000 ton. 

Sveriges bidrag ställs i huvudsak till WFPs förfogande. Sverige lämnar 

även WFP ersättning för uppkomna fraktkostnader. 

Under budgetåret 1980/81 upphandlades även 2 500 ton vegetabilisk olja 

i Sverige. På grund av den stora efterfrågan på matolja i katastrofsitua

tioner anser jag det motiverat att det svenska åtagandet i fortsättningen 

även skall innefatta ca I 250 ton vegetabilisk olja, förutom 40 000 ton vete. 

Det svenska åtagandet bör också utsträckas t o m budgetåret 1984/85. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag ett medelsbehov på sammanlagt 75 

milj kr inkl lagring och frakt, för nödvändig påfyllnad av det svenska lagret 

med vete och vegetabilisk olja. 

Sveriges åtaganden inom livsmedelsbiståndet är delvis kvantitativa, var

för den exakta kostnaden inklusive frakt är svår att förutsäga. Eventuella 

extra medelsbehov bör bestridas från den ointecknade reservationen under 

anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Övriga organisationer 

Budgetåret 1981/82 164 600 000 

Budgetåret 1982/83 179 400 000 

varav 

FNs hjälpprogram för Palestina

flyktingar (UNRWA) 

FNs llyktingkommissarie (UNHCR) 

Internationella federationen för 

familjeplanering (IPPFl 

UNCT AD/GATTs internationella 

handelscentrum (ITC) 

Importkontoret för u-landsprodukter 

(IMPOD) 

FNs hjii/pprogram för Palestina-flyktingar ( UNRWAJ 

55 000 000 
60 000 ()()() 

50 000 000 

I 0 000 000 

4 400 000 

På grund av organisationens ytterst svåra finansiella situation har Sveri

ge, med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst ett bidrag på 55 milj 

kr för budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1982). Samma belopp har ut

fästs för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Utfästelsen har givits förutsatt 

att UNRW As roll inte väsentligt förändrats till följd av den politiska 

utvecklingen i Mellanöstern. 
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En del av bidraget för 1982/83 har redan betalats ut som förskott efter

som organisationen på grund av sin kritiska finansiella situation står inför 

hotet att tvingas inställa sin undervisningsvcrksamhet. Härvid har medel 

ur den ointecknade reservationen disponerats. 

FNs.flyktingkommissaric <UNHCRJ 

Organisationen har i takt med de senaste årens ökade flyktingströmmar 

blivit en allt viktigare kanal för bistånd till flyktingar världen över. 

Det beräknas idag finnas drygt 10 miljoner flyktingar i världen, varav ca 

8,5 miljoner berörs av UNHCRs verksamhet. De största flyktinggrupperna 

- tillsammans ca 5 milj personer - finns i Afrika, framför allt på Afrikas 

Horn jämte Sudan, Kamerun (flyktingar från Tchad), Zaire och Södra 

Afrika. 

1 Asien finns de största flyktinggrupperna i Pakistan (ca 1,7 miljoner 

flyktingar från Afghanistan) och i Sydostasien. Antalet flyktingar i Central

amerika har ökat under senaste året genom den allvarliga flyktingsitua

tionen i El Salvador. I 0% av landets befolkning kunde i augusti 1981 

betraktas som flyktingar. 

Budgetåret 1981 /82 (verksamhetsåret 1982) lämnar Sverige ett bidrag till 

UNHCRs reguijära program på 50 milj kr. Därutöver förutses extra bidrag 

av samma storleksordning från bl a katastrofanslaget till särskilda opera

tioner. Sådana bidrag har under 1981 utbetalats för insatser i Somalia, 

Sudan. Pakistan, Kampuchea och El Salvador till ett sammanlagt belopp 

av 39.2 milj kr. 

UNHCRs budget för verksamhetsåret 1982 uppgår preliminärt till ca 432 

milj dollar. varav de särskilda operationerna svarar för nära 8%. En avse

värt större del av verksamheten ingår numera i det reguljära programmet, 

en utveckling som kan välkomnas. En större del av det svenska bidraget 

kan därför gå till den reguljära budgeten. 

Sverige har. med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst sig att 

öka det ordinarie bidraget för budgetåret 1982/83 (verksamhetsåret 1983) 

till 60 milj kr. För budgetåret 1983/84 (verksamhetsåret 1984) har. med 

förhåll för riksdagens godkännande. utfästs ett lika stort belopp. 

Internationella federationen för familjeplanering ( /PPF) 

Med hänsyn till den vikt Sverige tillmäter stöd till familjeplanering 

ingicks i juni 1981 ett avtal om fortsatt stöd till Internationella federationen 

för familjeplanering (IPPfl. Enligt detta avtal skall Sverige bidra med 

totalt 150 milj kr under perioden 1981 /82 - 1983/84. 

Jag föreslår ett bidrag på 50 milj kr för budgetåret 1982/83. För budget

året 1983/84 har i avtalet - med förbehåll för riksdagens godkännande -

utfästs ett bidrag på 60 milj kr. 

4 Riksdagen 198/182. i sam/. Nr 100. Bilaga (J 
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UNCT ADiGA TTs internationella handelscentrum ( TTC I 

Sveriges bidrag till UNCT AD/GATTs internationella handelscentrum 

(ITC) har under den senaste treårsperioden årligen uppgått till 8 milj kr. 

Jag föreslår ett bidrag på 10 milj kr för budgetåret 1982/83. En utfästelse på 

samma belopp bör göras för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Sverige stöder också ITCs verksamhet inom anslagsposten Särskilda 

program under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. Budgetåret 

1981/82 beräknas detta stöd till drygt 2 milj kr. Budgetåret 1982/83 kan 

kostnaderna för detta stöd beräknas minska till I milj kr. 

Importkontoret för u-landsprodukter (I M POD) 

För budgetåret 1981/82 anslogs ett belopp på 4 129 000 kr till Importkon

toret för u-landsprodukter (IMPOD). Efter samråd med chefen för han

delsdepartementet föreslår jag för budgetåret 1982/83 ett anslag på 

4 398 000 milj kr. 

Gemensamma fonden 

Avtalet om den gemensamma fonden för råvaror slöts i juli 1980 och är 

nu öppet för undertecknande och ratificering. 

Sverige har aktivt verkat för fondens tillblivelse som ett led i upprättan

det av en ny ekonomisk världsordning. Sverige har ratificerat avtalet den 6 

juli 1981 (prop. 1980/81:115, UU 1980/81:22, rskr 1980/81:270). Det är 

angeläget att avtalet snarast träder i kraft. 

För budgetåret 1981/82 har 12,5 milj kr anslagits för Sveriges medverkan 

i fonden. På grund av växelkursförändringar krävs ytterligare 1 milj kr, 
som kommer att tas ur den ointecknade reservationen under anslagsposten 

Övriga multilaterala bidrag. 

Övriga multilaterala bidrag 

Budgetåret 1981/82 117 700 000 

Budgetåret 1982/83 18 775 000 

Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag används till bidrag till en 

mångfald olika organisationer. Den kan även användas för bidrag, som kan 

komma att aktualiseras i samband med pågående eller förestående interna

tionella förhandlingar. Storleken är dock inte möjlig att förutse. Anslags

posten är en reserv i den multilaterala budgeten. Den kan också användas 

för katastrofinsatser. 

Under budgetåret 1982/83 finns behov av medel för att finansiera bl a 

följande insatser. 

Sverige har beslutat ge ett bidrag om sammanlagt 2.2 milj i särskilda 

dragningsrätter (SDR) till ett räntesubventionskonto i Valutaflmdens sy

.Hem för .mpplementär finansiering. Den första inbetalningen om I, I milj 

SDR, vilket motsvarar ca 7 milj kr. gjordes i oktober 198 l. För den andra 
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inbetalningen, som skall ske under budgetåret 1982/83, krävs ca 7 milj kr. 

Ert avtal har slutits med Karibiska 11tvecklingshanken om ett svenskt 

bidrag på 26 milj kr till bankens specialfond att utbetalas under två budget

år. Det skall användas för att bidra till den ekonomiska och sociala utveck

lingen, i synnerhet i bankens fattigaste medlemsländer. Bidraget är avsett 

att användas i bankens utlåning på gynnsamma villkor i överensstämmelse 

med bankens regler för specialfonder. Inom denna ram ansvarar banken 

för länder- och projektval. Upphandlingen får ske i bankens medlems

länder och i länder som ger bidrag till banken. med undantag för sådana 

länder som inte ger Sverige samma förmån. Den första utbetalningen om 

B milj kr skedde budgetåret 1981/82. För budgetåret 1982/83 föreslår jag 

ett bidrag på 13 milj kr. 

För att tillgodose det starkt växande behovet av resurser för u-ländernas 

industrialisering beslutade det lntt'rnationel/a .finansieringsholaget ( IFCJ 

1977 att öka kapitalet med 540 milj dollar till 650 milj dollar. Tecknande av 

kapitalandelar kan ske fram till I augusti 1982. De större givarländerna, 

liksom Danmark, Finland och Norge, har beslutat eller kommer att besluta 

att teckna sina andelar. 
IFCs verksamhet har under de senaste åren ökat kraftigt och i stigande 

grad inriktats på de fattigare u-länderna. IFC spelar, enligt min uppfatt

ning, en viktig roll för att stimulera tlödct av privata medel till u-ländcrna 

och utgör därmed ett betydelsefullt komplement till Världsbanken och 

IDA, 

Sverige bör fortsätta att stödja denna del av världsbanksgruppen och 

därmed bibehålla sin möjlighet att påverka IFCs verksamhet i önskad 

riktning. Jag föreslår därför att Sverige tecknar sin andel av IFCs kapi

talökning. 

Denna andel uppgår till 5,8 milj dollar. motsvarande ca 32 milj kr, vilket 

utgör drygt I% av kapitalökningen. Sveriges hittills inbetalda insats uppgår 
till I, I milj dollar. Den utgör 1.02% av det ursprungliga kapitalet. Inbetal

ning av hela den svenska andelen i kapitalökningen måste ske före den I 

augusti 1982. 

Konferensen om nya och förnybara energikällor i Nairobi visade att 

u-länderna har ett stort behov av energihistånd. Även på det multilaterala 

området krävs ökade insatser. Jag anser det därför viktigt att Världsban

ken får möjligheter att öka sin utlåning för energiändamål, t ex genom en 

särskild energifilial. Visar det sig inte möjligt att åstadkomma detta bör 

andra vägar prövas att öka den multilaterala långivningen för energiända

mål. Sverige kan delta i sådana arrangemang, och andra program som 

syftar till att stärka u-ländernas energiförsörjning, bl a genom att utnyttja 

den ointecknade reservationen under denna anslagspost. 

Ökade multilaterala insatser behövs emellertid också för att finansiera 

grundläggande studier om enskilda u-länders energisituation, energiplane

ring, förinvesteringsstudier och liknande. Som jag tidigare nämnt har rege

ringen beslutat att ge bidrag till UN DPs energikonto. 
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Sverige har under budgetåren 1980/81 och 1981/82 lämnat bidrag till 

interimsfonden för \'l'tenskap och tek11ik.for 11t1•cckli11g med sammanlagt ca 

25 milj kr. Fonden upphör vid årsskiftet. Avsikten är att den skall ersättas 

av ett permanent finansieringssystem. 

Sverige har under en följd av år spelat en aktiv och pådrivande roll i 

förhandlingarna om ett sådant finansieringssystem. Vårt bidrag bör därför 

ligga kvar på en relativt hög nivå. Den exakta storleken fär dock bestäm

mas med hänsyn tagen till bl a andra givarländers insatser. 

Liksom under tidigare budgetår bör också vissa andra multilataaia 

bidrag belasta denna anslagspost. Som exempel kan nämnas årsbidrag till 

Röda Korsets internationella kommitte. FNs center för transnationella 

företag (CTNC), FNs boende- och bebyggelsecenter (Habitatl. FNs fond 

för kontroll av beroendeframkallande medel I UNFDACl. FN-universitetet 

och FN s kvinnofond. Jag beräknar att ca 15 milj kr behövs för sådana 

bidrag. 

I samband med kommande internationella förhandlingar kan denna an

slagspost också utnyttjas fört ex utomstående experter. inköp av konsult

tjänster och för att anordna mindre seminarier och symposier. 

I förra årets budgetproposition föreslogs att Sverige skulle göra insatser 

för att bekämpa ökenspridning i Afrika i samarbete med multilaterala 

organisationer. Dessa insatser redovisas i fortsättningen under anslaget 

C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

Medelsbehovet för bidrag under anslagsposten Övriga multilaterala bi

drag överstiger det föreslagna anslaget för detta ändamål. Den ointecknade 

reservationen under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag, som beräk

nas uppgå till ca 170 milj kr vid ingången av budget!lret 1982/83. kan 

emellertid användas för att finansiera en del av dessa bidrag. Det gäller i 

första hand bidragen till IMFs räntesubventionskonto 17 milj kr). Karibiska 

utvecklingsbanken (13 milj kr) och IFC 02 rnilj kr). Som jag tidigare 

redovisat bör också medel för ökning av det svenska bidraget till UN DPs 

verksamhet i de minst utvecklade länderna I 15 milj krl och gemensamma 

fonden (I milj kr) tas ur den ointecknade reservationen. Efter det att dessa 

bidrag betalats beräknas reservationen uppgå till ca 95 milj kr. Jag anser 

det angeläget att ha en reserv av denna storleksordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete. 

som jag har förordat i det föregående 

2. godkänna de gjorda utfästelser, som angetts i det föregående 

3. bemyndiga regeringen att delta i Afrikanska utvecklingsfondens 

tredje påfyllnad med ett årligt belopp i storleksordningen 120 milj 

kr 

4. bemyndiga regeringen att teckna Sveriges andel av Internationel

la finansieringsbolagets (IFC) kapitalökning 
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5. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden, som 

jag härutöver har föreslagit i det föregående 

6. till Bidrag till intcmationdla biståndsprogram för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 1 767000000 kr. 

C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

2 866 300 000 

3 667 007 000 

1982/83 Förslag 4 054 777 000 

SIDAs anslag~jl·amstiillning 

Reservation I 221900000 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) föreslår för budgetåret 

1982/83 en höjning av biståndet genom SIDA med 301 milj kr till 3 767 milj 

kr. SIDA har därvid utgått från att de totala anslagen för internationellt 

utvecklingssamarbete skall öka med 430 milj kr. 

SIDAs förslag baserar sig på antagandet att biståndsanslagen för budget

året 1982/83 skall motsvara 1.014 % av bruttonationalinkomsten (BN I) år 

1982. såsom den beriiknades i maj 1981. SIDA har vidare utgått från en 

oförändrad fördelning av biståndsanslagen för multilaterala och bilaterala 

ändamål. SIDAs förslag begränsar sig till de anslagsposter som disponeras 

av styrelsen. dvs anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete med undan

t<1g för anslagsposterna Bredare samarbete och Särskilt förmånlig kredit

givning till u-land. 

När det gäller programländerna för svenskt bistånd framhåller SIDA att 

flera av dem har ekonomiska problem som är de svåraste sedan självstän

digheten. Vid sidan av externa faktorer pekar SIDA på två orsaker till 
problemen: livsmedelsbrist och överbetoning av nyinvesteringar i stora 

projekt på bekostnad av drift. underhåll och effektivt tillvaratagande av 

befintliga resurser. 

SIDA pekar bl a på att importberoendet inom livsmedelsproduktionen 

bör motverkas genom ökad användning av arbetsintensiva metoder och 

lokala resurser. Vidare förutses åtskilliga nya investeringsbetonade insat

ser komma att få uppskjutas till förmån fÖr rehabilitering och drift av 

existerande anläggningar och institutioner. I flera länder kan också import

stöd behövas för att öka handlingsutrymmet och minska behovet av dras

tiska nedskärningar av import för produktionsändamål. 

SIDA har. i enlighet med utrikesutskottets uttalande !UU 1980/81: 2()), 

fortsatt arbetet med att utveckla beredningsformer för importstödet. Detta 

har skett dels genom en översyn av riktlinjt:rna för importstödet, dels 

genom att upphandlingsplaner utarbetats för ytterligare länder. De nya 

riktlinjerna syftar till att genom striktare beredningsformer öka biståndets 

effektivitet. 
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I ett avsnitt om biståndets ämnesinriktning framhåller SlDA att den är 
ett resultat av den sk landprogrammeringen - en arbetsform SIDA funnit 

ändamålsenlig och väl fungerande. I det sammanhanget understryks vikten 

av att biståndet koncentreras till ett fåtal sektorer i varje land. Initiativ från 

svensk sida att ta upp nya ämnesområden i ett pågående samarbetspro

gram motverkar denna strävan. 

SIDA föreslår inga nya samarbetsländer under budgetåret 1982/83. Höj

ningarna av tandramarna för Angola. Kap Verde, Kenya, Lesotho, Sri 

Lanka, Zambia och Zimbabwe föreslås bli något stötTe än beräknad 

svensk prisstegring. För Etiopien och Indien föreslås höjning motsvarande 

prisstegringen medan lägre höjningar föreslås för Bangladesh. Guinea-Bis

sau, Laos. Mrn;:ambique och Tanzania. Oföräncirade nominella anslag före

slås för Botswana, Swaziland och Vietnam. För Pakistan och Somalia 

föreslås minskning respektive oförändrat belopp. Därmed beräknas på

gående projekt kunna avslutas och det långsiktiga utvecklingssamarbetet 

upphöra. För Nicaragua föreslås en real ökning av biståndet. 

Föredraganden 

För budgetåret 1982/83 förordar jag att anslaget till bilateralt utveck

lingssamarbete höjs med 387 ,8 milj kr till 4 054,8 milj kr. Detta innebär en 

ökning med ca 11 procent i förhållande till anslaget för innevarande bud

getår. 

På grundval nv SIDAs anslagsframställning har regeringen fortsatt över

synen av det bilaterala biståndets fördelning och innehåll. Avvecklingen av 

det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Pakistan och Somalia. som 
anmälts i fjolårets budgetproposition {prop. 1980/81: 100, bil 6), kommer att 

fullföljas. Därutöver förutser jag f n inga förändringar i kretsen av samar

betsländer. 
Biståndets ärnnesfördelning och inriktning på särskilt angelägna ända

mål har behandlats i ett tidigare avsnitt. Medelsramarna för samarbetet 

med mottagarländerna bör ses som ett uttryck för en strävan att bibehålla 

en i huvudsak oförändrad aktivitetsnivå, samtidigt som behoven och möj

ligheterna att nå målen för samarbetet beaktas. Stor vikt måste fästas vid 

mottagarlandets möjligheter att tillgodogöra sig biståndet. 

Vid bedömning av mottagningskapaciteten bör hänsyn tas till förekoms

ten av outnyttjade biståndsmedel från föregående och löpande budgetår 

men också till en rad andra faktorer som samarbetslandets planering och 

egna resurser för genomförande av biståndsprogram. Jag har funnit detta 

naturligt främst med tanke på att utvecklingssamarbctet med de flesta 

mottagarländerna är långsiktigt. Medelsramar, som är avpassade efter 

samarbetsländernas mottagningskapacitct, bidrar också till att medlen an

vänds på ett sätt som motsvarar kraven på ökad effektivitet i biståndsgiv

ningen. Med denna utgångspunkt kan medelsramarnas utveckling för de 

enskilda samarhetsländerna utfalla olika under skilda budgetår utan att det 
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behöver vara ett uttryck för förändringar i viljan att samarbeta med det ena 

eller andra landet. 
Förslagen till medelsramar för mottagarländer och andra ändamål fram

går av tabell 3. 

Programländer 

Beträffande AnRola, Etiopien, Indien, Laos, \lietnam och Zimbahll'e 

finner jag att lägre höjningar än de av SIDA föreslagna är tillräckliga för att 

genomföra pågående och planerade program under budgetåret 1982/83. 

Tyngdpunkten i utvecklingssamarbetet med Angola och Indien förskjuts 

alltmer mot ändamålsbestämt bistånd med särskild inriktning på fattiga 
befolkningsgrupper. Under en övergångstid uppstår ofta förseningar i ge

nomförande och utbetalningar. För Angola gäller förseningarna främst 

programmen inom hälsovård. utbildning och fiske. 

I fråga om Indien har långsiktiga program för skogsbruk och dricksvat

tenförsörjning utarbetats eller häller på att utarbetas. Nya projekt för

bereds också inom hälsovården. Betydande outnyttjade medel kommer att 
föreligga vid utgången av innevarande budgetår. Först efter ytterligare 

några år kan genomförandet av det ändamålsbestämda biståndet nå en 

sådan omfattning, att de tillgängliga resurserna kan fullt utnyttjas. I der 

framtida utvecklingssamarbetet med Indien bör även förmänliga u-lands

krediter kunna komma till användning. 

Vid sidan av insatsen för flyktingar och återuppbyggnad i Zimbabwe har 

samarbete nyligen inletts för utveckling av landsbygden. Jag har därför 

ansett att en något lägre medelsram än den SIDA föreslagit är tillfyllest. 

Den föreslagna höjningen av medelsramen för utvecklingssamarbetet 
med Etiopien, som avser landsbygdsutveckling i vid bemärkelse, bör göra 
det möjligt, att i landramen inrymma fortsättningen av en markvårdsinsats. 
som påbörjas under innevarande budgetär med medel från anslagsposten 
Särskilda miljö- och markvårdsinsatser. 

I takt med att de pågående projekten i Vietnam slutförs är det möjligt att 

något sänka landramen och ändå ha utrymme för nya insatser. Det framti
da biståndet till Vietnam kommer huvudsakligen att inriktas på ett vidare 
och fördjupat samarbete inom skogsindustri och hälsovård. Nya insatser 

kommer att planeras inom primärhälsovård, för utbildning i anslutning till 

tidigare projekt och för rehabilitering av befintlig industri även inom nya 

områden, bl a i samarbete med svenska företag och organisationer. Vidare 
planeras insatser för förbättring av lagring och transport av bl a livsmedel. 

För biståndet till Somalia har SIDA föreslagit att den planerade avveck

lingen senareläggs med ett år och att en medelsram om ytterligare 15 milj 

kr ställs till förfogande för budgetåret 1982/83. Stödet används främst för 
en fiskebåtsfabrik. En plan för effektivisering av anläggningen har nyligen 

utarbetats och syftar till att fabriken efter utgången av 1983 skall kunna 
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Tahell 3. Bilateralt utvecklingssamarhete budgetåren 1981/82-1982/83 \milj kr) 

Medelsram Förslag till medelsram 
1982/83 

1981/82 SIDA Fiiredrag:anden 

Angola 95 110 IOO 
Bangladesh 140 145 145 
Botswana 70 70 70 
Etiopien 80 90 85 
Guinea-Bissau 55 60 60 
Indien rni 365 340 
Kap Verde 35 40 40 
Kenya 110 125 125 
Laos 55 60 55 
Le sot ho 17 20 20 
Mo1;amhique 210 230 230 
Nicaragua' 40 50 50 
Sri Lanka 115 135 155 
Swaziland 10 10 10 
Tanzania 415 440 440 
Vietnam 365 365 345 
Zambia 145 165 165 
Zimbabwe 100 \\5 110 
Pakistan 20 15 15 
Somalia 15 15 
Vissa lamlprogramkostnader 50 35 35 
Humanitärt bistånd i 

Lat i namcrika 1 40 1 50 50 
Humanitärt histånd i 

södra Afrika~ 120 140 140 
Regionala insatser 60 100 100 
Miljö- och markvård 

samt energi' 30 40 75' 
Särskilda program 160 170 160 
Katastrofer m. m. 400 400 350.8 
Enskilda organisationer 165 185 190 
Rekrytering och utbildning 

20" av fält pt:rsonal 22 19 
Bredare samarbett: 80 1 904 75 
Särskilt förmånlig kredit-

givning till u-land~ 120<> 2507 300 

Totalt 3667 4107 4054,8 

1 Anslagspostcn Vissa insatser i Latinamerika och det karihbka områdt:t omfattade 
budgetåret 1981/82 medelsramar för humanitärt histånd i Latinamerika t40 milj krl. 
för Nicaragua (40 milj kr) samt för Dominikanska Republiken och Jamaica (vardera 
10 milj kr). I tahcllt:n har medlt:n för Dominikanska Republiken och Jamaica förts till 
anslagsposten Bredare samarbete (jfr fotnot 4 l. För Nicaragua och för Humanitärt 
bistånd i Latinamerika har särskilda anslagsposter inrättats. 
~ Anslagsposti:n betecknades budgetåret 1981182 Flyktingar och befrielserörelser 
mm i södra Afrika. 
-' Anslagsposten betecknades budgetåret 1981/82 Särskilda ITJiljö- och markvårdsin
satser. From budgetåret 1982/83 utgår också under denna anslagspost bidrag för 
miljö- och m;trkvårdsinsatser i Sabel-området. som tidigare belastade anslaget 
C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. 
• Enligt HLTS' anslagsframställning för hudgetaret 1982/83. hredare samarbete t60 
milj krl samt finansiellt stöd (30 milj kr! för Dominikanska Republiken. Jamaica och 
Sudan. 
5 Anslagsposten hetecknades budgetåret 1981/82 Förmånliga u-landskrediter. 
"'Prop 1981/82: 27. UU 1981/82: 12. rskr 1981/82: 69. 
7 Avser BITS' anslagsframstiillning för budgetåret 1982/83. 
8 Av delta belopp har 1.4 milj kr överförts till anslaget C 5. Nämnden för u
landsutbildning. 
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drivas utan tillskott av biståndsmedel. Om planen kan följas bör redan 

anslagna medel vara tillräckliga för fabrikens behov av utländsk valuta 

under en övcrg[ingspcriod. Även övriga insatser bör kunna fullföljas med 

befintliga resurser. Jag ser därför inte behov att nu anslå ytterligare medel. 

Om så skulle visa sig erforderligt, bör dock anslagsposten Bredare samar

bete kunna tas i anspråk fört ex kompletterande konsultinsatser. 

Vid utformningen av medelsramar för övriga mottagarländer har jag följt 

SIDAs förslag utom beträffande Sri Lanka. där jag föreslagit högre belopp. 

I fråga om Botswana och Swaziland anser jag oförändrade mcdelsramar 

vara tillräckliga för att genomföra pågående samarbetsprogram. 

För biståndet till Bangladesh och G11inea-Bissu11 har jag föreslagit mind

re höjningar av medelsramarna. Därvid har beaktats dessa länders begrän

sade mottagningskapacitet. 

Höjningarna av medelsramarna för Kap Verde, Kenya. Lesotho. Mo

rambique och Zambia är avsedda all ge utrymme för utvecklingssamar

bete i huvudsakligen oförändrad omfattning. 

Beträffande Nicaragua har särskild hänsyn tagits till att stora hjälpbe

hov föreligger på kort sikt. Som förutskickats i fjolårets budgetproposition. 

räknar jag med att biståndet till Nicaragua. på samma sätt som biståndet 

till Zimbabwe, efter en period av betydande hjälpinsatser kan övergå i 

samarbete i andra former. För att underlätta planeringen av insatser bör 

utvecklingssamarbetet med Nicaragua och Zimbabwe följa de principer 

som gäller för programländer. 

Tanzania har den högstä medelsramen av samtliga programländer. Sve

rige är Tanzanias största bilaterala biståndsgivare. Den svåra ekonomiska 

situationen i Tanzania gör ett fortsatt starkt biståndsengagemang från 

svensk sida angeläget. Biståndets kvalitet är därtill lika viktig som bistån

dets storlek. vilket sedan länge uppmärksammas i biståndsmyndigheternas 

dialog med Tanzanias regering. 

Totalt 135 milj kr av anslagsramen för Sri Lanka bör utgå som import

stöd till vattenkraftsprojektet Kotmale. Detta kostnadsberäknas f n till ca 

2,5 miljarder kr i utländsk valuta. Som framhölls i fjolårets budgetproposi

tion har projektet drabbats av betydande kostnadsstegringar. vars omfatt

ning då inte kunde fastställas. De hänför sig till flyttning av en planerad 

dammbyggnad och till förstärkningsarbeten av berggrunden, som inte kun

de förutses vid projektets planering. Dammbygget har därigenom förse

nats, vilket bidragit till kostnadsfördyringen. 

Kotmale-projektet har hög prioritet i den lankesiska regeringens investe

ringsplan. Det ingår i ett omfattande lankesiskt program för bevattning och 

för utbyggnad av vattenkraft. som stöds av bl. a. Canada, Storbritannien 

och Västtyskland. Programmet förväntas få stor betydelse för landets 

ekonomi. Kraftverksutbyggnaden kommer att begränsa kostnaderna för 

oljeimporten. Elbristen, som under senare år tvingat flera industriföretag 

att inskränka och i vissa fall lägga ned verksamheten, avhjälps. Program-
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mets genomförande har inneburit påfrestningar för Sri Lankas ekonomi 
men har också bidragit till hög ekonomisk tillväxt och en markant nedgång 
i arbetslösheten. 

Projektets storlek och inträffade kostnadsökningar. som för med sig 

omfattande ränteutgifter. motiverar att åtgärder nu vidtas för att reglera 
utformningen och omfattningen av det svenska stödet till den fortsatta 

finansieringen. Efter sedvanlig beredning på svensk sida. bör överlägg

ningar upptas med Sri Lankas regering om en överenskommelse om detta 

stöd. 

Regleringen av det svenska bidraget till finansieringen av Kotmale

projektet bör bl a innefatta att ett högsta belopp av biståndsmedel fastställs 

och att återbetalningstiden förkortas för den kommersiella upplåningen. 

Ytterligare biståndsmedel bör utgå under sex år. Strävan bör vara att den 
med detta förslag kraftigt reducerade räntekostnaden i övervägande grad 

betalas av Sri Lanka med andra medel än svenskt bistånd. Den föreslagna 
uppläggningen innebär relativt stora ökningar av biståndet till Sri Lanka 

under en klart angiven tidsperiod. Övrigt bistånd till Sri Lanka föreslås 

under budgetåret 1982/83 uppgå till 20 milj. kr. Detta bistånd bör öka 

endast i ringa omfattning under den period då Kotrnale-projektet belastar 

biståndsanslaget. 

Ett förslag om användning av biståndsmedel för finansieringen av Kot

malc-projektet och belastningen på biståndsanslagcn kommer snarast att 

presenteras för riksdagen. Då kommer även en utförlig redovisning av 

projektets kostnader att kunna lämnas. 
En finansieringslösning för Kotmale-projektct enligt de riktlinjer jag 

redovisat skulle självfallet innebära en minskad bela~tning på Sri Lankas 
ekonomi under en period då landet är i akut behov av utländsk valuta för 
att de ambitiösa utvecklingsplanerna skall kunna genomföras. Den skulle 
dessutom reducera den beräknade kostnaden på 2.5 miljarder kr. genom 
att räntekostnaden minskar avsevärt och genom att utrymmet för ytterliga
re kostnadsökningar begränsas och i vart fall inte belastar biståndet. 

Övriga anslagspostcr 

Anslagsposten Vissa landprogramkostnader upptar skatter och sociala 

avgifter för fältpersonal, som erläggs i Sverige. Medelsbehovet styrs av 

personalbiståndets och de totala lönekostnadernas omfattning. Genom 

övergång 1981 till ett nytt lönesystem kommer medelsbehovet för 1982/83 

att vara mindre än tidigare år. 
Från anslagsposten Humanitärt bistånd i Latinamerika lämnas stöd till 

offer för politiskt fö11ryck. De flesta programmen är relativt långsiktiga 

och medel har i många fall ställts till förfogande under flera år. Jag räknar 

med ytterligare behov särskilt för utsatta grupper i Guatemala och El 

Salvador och för flyktingar från sistnämnda land. En höjning av anslags

posten till 50 milj kr är därför motiverad. Om den fortsatta utvecklingen i 
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Latinamerika skulle föranleda ett än större medelsbehov för humanitär 

verksamhet. kan katastrofmedel utnyttjas. 

Humanitärt histilnd i södra Afrika utgår främst som stöd åt befrielse

p'\relserna ANC. som verkar för ett Sydafrika fritt från apartheid, och 

SW APO, som arbetar för ett självständigt Namibia, samt som flyktingstöd 

genom olika FN-organ och enskilda organisationer. På grund av förhållan

dena i Namibia och Sydafrika finns anledning räkna med att flyktingström

men och därmed hjälpbehoven kommer att fortsätta att öka. Vidare för

utser jag inom Sydafrika ökade behov av rättshjälp samt familje- och 

studiestöd. Med hänsyn härtill är en höjning av anslagsposten till 140 milj 

kr erforderlig. Utöver det föreslagna beloppet förutser jag att medel ur 

katastrofposten liksom hittills vid behov kan utnyttjas för humanitära · 

insatser i södra Afrika. 

Under anslagsposten Regionala insatser har - förutom bidrag till den 

Östafrikanska utvecklingsbanken - stöd lämnats till det regionala samarbe

tet mellan de majoritetsstyrda staterna i södra Afrika. Detta regionala 

samarbete, som syftar till att minska det ekonomiska beroendet av Sydafri

ka, har hittills inriktats på transporter och kommunikationer. Även inom 

andra områden, där regionalt samarbete förbereds, har Sverige goda möj

ligheter att lämna bistånd. Detta gäller exempelvis energiförsörjning, ut

bildning, sysselsättning, miljövård och livsmcdclsförsörjning. I beredning

en av insatser bör SIDA räkna med en planeringsram på I 00 milj kr för vart 

och ett av budgetåren 1983/84 och 1984/85. Vidare förordar jag. att medel 

under anslagsposten liksom tidigare lämnas till den Östafrikanska utveck

lingsbanken. 

Det nära sambandet mellan miljö-, markvård och energi motiverar att 

dessa frågor bedöms i ett sammanhang. Fr o m budgetåret 1981/82 har 

inrättats en särskild anslagspost för bilaterala eller regionala insatser på 
miljö- och markvårdsområdet. Som nämnts i avsnittet om biståndets om

fattning, inriktning och genomförande fäster jag stor vikt vid bistånd till 

sådan verksamhet. Miljö- och markvård har nära anknytning till energiom

rådet genom att en växande brännvedsanvändning i samband med stark 

befolkningsökning lett till betydande miljö- och markförstöring. Jag fäster 

vidare stor vikt vid energiplanering och utvecklingen av energiförsörjning

en i u-länderna, särskilt utveckling av inhemska energikällor som kan 

minska beroendet av importerade energiråvaror. 

Miljö- och markvård har hittills kunnat stödjas inom det landprogram

merade biståndet och - sedan föregående budgetår - genom den särskilda 

anslagsposten för detta ändamål. Av denna anslagspost som uppgick till 30 

milj kr för budgetåret 1981/82 har större delen intecknats. Medlen har 

hittills framför allt använts i länder utanför programlandskretsen. Energiin

satser har hittills till den alldeles övervägande delen finansierats inom 

tandramarna. Därutöver finns för skilda energiinsatser ett särskilt delbe

lopp på 5 milj kr inom ramen för anslagsposten Särskilda program. som 
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framgent bör belasta denna anslagspost. Även miljö- och markvårdsin

satser i Sahel-området. som nu finansieras över det multilaterala anslaget, 

bör i fortsättningen bestridas från denna anslagspost. 

För att vidga möjligheterna att tillgodose behovet av stöd på energiområ

det bör avsevärt ökade medel anvisas inom en gemensam anslagspost 

Miljö- och markvård samt energi. Denna anslagspost bör kunna användas i 

programländer som särskild eller tillfällig förstärkning av angdägna insat

ser men även i länder utanför programlandskretsen och för insatser genom 

internationella organisationer. För den nya anslagsposten Miljö- och mark

vård samt energi har jag beräknat ett belopp på 75 milj kr. 

Som framhållits i fjolårets budgetproposition är bistånd med medel från 

anslagsposten Enskilda organisationer ett effektivt redskap i utvecklings

samarbetet och ett värdefullt komplement till det av SIDA administrerade 

biståndet. Enskilda organisationers insatser når i de flesta fall de fattigaste 

och mest utsatta grupperna i u-länderna och bedrivs med låga administra

tionskostnader. De enskilda organisationernas arbete och engagemang 

bidrar dessutom till ökad förståelse för utvecklingsfrågor bland allmänhe

ten i Sverige. Jag vill också erinra om möjligheten att ge direkta bidrag till 

kvinnoorganisationer i u-länder. 

Genom betydande anslagshöjningar de senaste åren har organisationer

na fått kraftigt ökade resurser för sitt biståndsarbete. Jag delar SIDAs 

uppfattning, att flertalet enskilda organisationer under de närmaste åren 

bör konsolidera sin med statliga medel stödda biståndsverksamhet genom 

att eftersträva mer långsiktig planering och koncentration. Detta hindrar 

inte att en viss ökning av verksamheten är möjlig och önskvärd och jag 

föreslår därför en höjning av denna anslagspost till 190 milj kr. 

Anslagsposten bör också utnyttjas för att ställa erforderliga medel till 

förfogande för den av enskilda organisationer inrättade fredskåren. Under 

innevarande budgetår har medel anvisats för bidrag till fredskårens admini

strationskostnader under ett inledningsskede. SIDA har i sin anslagsfram

ställning anfört, att diskussioner om formerna för den fortsatta bidragsgiv

ningen pågår. 

Medelsförbrukningen inom anslagsposten Katastrofer m m har under 

budgetåret 1980/81 understigit det anvisade beloppet. Riskerna för akut 

livsmedelsbrist inom stora områden i världen och det växande antalet 

flyktingar och människor som inom sina hemländer tvingas fly undan 

hungersnöd och väpnad konflikt motiverar emellertid att anslagsposten 

hålls på en förhållandevis hög nivå. 

Den omständigheten att anslagspostcn är en allmän reserv på det bilate

rala anslaget ställer också anspråk på medelsutrymme. Medel för samarbe

te med den västafrikanska republiken Sao Torne e Principe har exempelvis 

tagits från denna anslagspost. Under budgetåren 1976177 - 1981/82 har 

sammanlagt 10 milj kr utbetalats till Sao Torne e Principe för insatser inom 

hälsovården och för konsultstudier inom stadsplanering och vattenför-
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sö1:ining. För budgetåret 1982/83 föreslår jag ett belopp om högst 3 milj kr 

för samarbetet med landet. 

Mot bakgrund av de angivna behoven bör anslagsposten bestämmas till 

350.8 milj kr. 

Anslagsposten Särskilda pro!fram utnyttjas för ämnesinriktad verksam

het, stöd till internationella enskilda organisationer. insatsförberedelser 

och resultatvärdering samt rekrytering av biträdande experter. Genom den 

ämnesinriktade verksamheten kan nya metoder och nya lösningar på ut

vecklingsproblem tas fram inom områden av särskild betydelse för u-län

derna och där de internationella insatserna är otillräckliga. Verksamheten 

utgör därför ett värdefullt komplement till det länderinriktade biståndet. 

Såsom förutskickades i förra årets budgetproposition har SIDA gjort en 

översyn av den ämnesinriktade verksamheten. Denna har lett till att verk

samheten kommer att koncentreras till ett begränsat antal områden och 

insatser i enlighet med vad utrikesutskottet uttalat (UU 1980/81: 20). 

För stödet till internationella enskilda organisationer bör from 1982/83 

inrättas en särskild delpost. Från denna kommer att anslås medel till 

Internationella Kooperativa Alliansen och Kyrkornas Världsråd. Den på

gående utvidgningen av det projektinriktade biståndet på bekostnad av 

importstödet inom landprogrammen kommer att öka anspråken på medel 

för insatsförberedelser och resultatvärdering. Eftersom stora reservationer 

uppkommit på delposten för dessa ändamål anser jag att behoven kan 

tillgodoses med oförändrad medelstilldelning för 1982/83. Även medelsbe

hovet för rekrytering av biträdande experter är oförändrat. 

För anslagsposten Särskilda program har jag föreslagit 160 milj kr. Vid 

bedömningen av medelsbehovet har jag även tagit hänsyn till att 5 milj kr 

för vissa energiinsatser, som nu belastar denna anslagspost, från och med 

budgetåret 1982/83 skall bestridas ur anslagsposten Miljö- och markvård 
samt energi. 

I samband med att biståndsutbildningsnämnden (BUN) omvandlades till 

nämnden för u-landsutbildning (prop 1980/81: 117. UV 1980/81 :23. rskr 

1980/81 :271 J har SID As egen språkutbildning vid kursgården Lövudden 

lagts ned. SIDA kommer i framtiden att hos nämnden för u-landsutbildning 

köpa den språkutbildning som erfordras för fältpersonalen. Detta innebär 

en rationaliseringsvinst, som gör att även ökade ansträngningar för att 

rekrytera svensk fältpersonal kan rymmas inom en oförändrad anslagsram. 

Jag föreslår att 19 milj kr anslås för rekryterinR och uthildnink av fiiltper

sonal under budgetåret 1982/83. 

U-Iandspolitiska insatser 

Jag har inledningsvis berört det ömsesidiga beroendet mellan u- och 

i-länder och behovet av åtgärder för att öka samarbetet mellan länder på 

olika utvecklingsnivåer till gagn för båda parter. I de bilaterala förhållan-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 62 

dena finns möjligheter att vidta ytterligare åtgärder för att genom u-lands

politiska insatser förstärka samarbetet mellan Sverige och enskilda 

u-länder. 

Under årens lopp har en rad u-landspolitiska organ och samarbetsformer 

vuxit fram för att täcka behov av stöd inom begränsade områden, där ökat 

samarbete med u-länderna har tett sig angeläget. IMPOD har tillkommit 

för att främja u-ländernas export till Sverige, beredningen för internatio

nellt tekniskt samarbete <BITS) för allmän kunskapsöverföring samt 

SWEDFUND för att främja industriutveckling i vissa u-länder. Förmån

liga u-landskrediter syftar till att mobilisera ökade resurser för utvecklings

strävanden med utgångspunkt i de för svensk biståndspolitik gällande 

principerna. 
Jag noterar med tillfredsställelse att de olika organen funnit former för 

samråd och samverkan, vilka underlättar regeringens strävan mot en sam

ordnad u-landspolitik. 

Bredare samarbete 

Bredare samarbete bedrivs f n huvudsakligen med ett tiotal u-länder. 

Verksamheten består framför allt av bilaterala utbildningsinsatser, stöd till 

institutionssamarbete, konsultstudier, internationella kurser och person

utbyte. Under budgetåret 1981/82 lämnas ett särskilt finansiellt stöd till 

Dominikanska Republiken och Jamaica som en förstärkning av det bredare 

samarbetet med dessa länder. Bredare samarbete med bl a Algeriet. Egyp

ten och Nigeria, äger rum inom ramen för samarbetsavtalen med dessa 

länder. 
Ett nära samband föreligger mellan å ena sidan bredare samarbete i form 

av t ex konsultinsatser och å andra sidan förmånliga u-landskreditcr. 

För det bredare samarbetet anslogs för budgetåret 1981/82 60 milj kr. 

som också innefattar kostnaderna för dess administration genom BITS. 

Medelsåtgången har begränsats av att igångsättande av insatser har varit 

administrativt krävande. En reservation på 23 milj kr från budgetåret 

1980/81 har genom beslut av regeringen överförts till anslagsposten För

månliga u-landskrediter. För 1982/83 har jag beräknat ett medelsbehov av 

75 milj kr under anslagsposten Bredare samarbete. Härav beräknas 2 IOO 

000 kr för BITS administrativa kostnader. Jag föreslår att en ny tjänst som 

handläggare inrättas. Denna ökning sker genom en omdisponering av 

personalresurserna inom biståndsanslagen. Den nya tjänsten motiveras av 

det ökande antalet ansökningar om förmånliga u-landskrediter och av att 

BITS verksamhet är administrativt krävande då den omfattar många mind

re projekt. 
Det bredare samarbetet i form av bidrag till konsultstudier och utbild

ningsinsatser har också nära anknytning till SWEDFUNDs verksamhet. 

Jag föreslår att BITS ökar sin beredskap att bidra till finansiering av 

insatser som erfordras för ett lyckosamt genomförande av investeringspro-
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jekt i SWEDFUNDs regi. men som av ekonomiska skäl inte bör belasta 

projektet då de är en följd av den allmänt låga utvecklingsnivån i landet 

eller området i fråga. Jag tänker särskilt på kostnader i samband med 

kunskapsöverföring, som ibland kan vara så höga i förhållande till projek

tets omfattning att de omintetgör en investering som i övrigt bedöms 

bärkraftig och utvecklingsfrämjande. Det kan också gälla mindre investe

ringar i infrastruktur. BITS' beredskap bör avse projekt i såväl program

länder som andra länder där SWEDFUND är engagerat. Ett belopp om 

högst 5 milj kr bör kunna användas för ändamålet. 

Av medlen bör vidare 2,5 milj kr avsättas för det pågående programmet 

för person- och erfarenhetsutbyte med u-länder. samt 1,2 milj kr för ett 

program för kulturellt samarbete med u-länder. Dessa program administre

ras av Svenska Institutet. 

BITS verksamhet förutsätts fortsättningsvis ha i stort sett samma inrikt

ning som tidigare. Dock bör det bredare biståndsfinansierade samarbetet 

med Portugal steg för steg inskränkas. 

Särskilt finansiellt stöd av i huvudsak oförändrad omfattning bör även 

för budgetåret 1982/83 utgå till Dominikanska Republiken och Jamaica som 

förstärkning av det bredare samarbetet. Dessa medel, som bör lämnas som 

gåvobistånd bundet till upphandling i Sverige, bör kunna användas för 

inköp av utrustning till projekt som stöds inom ramen för det bredare 

samarbetet. Alternativt kan förmånlig u-landskredit komma ifråga, där det 

särskilda finansiella stödet eller medel från anslagsposten för förmånlig u

landskredit utnyttjas för gåvoelementet. Något rambelopp för det särskilda 

finansiella stödet bör inte fastställas på förhand utan avpassas efter upp

kommande behov med hänsyn tagen till medelstillgången inom anslagspos

ten. Beslut om storleken på det särskilda finansiella stödet, som bör 

belasta anslagsposten Bredare samarbete, bör fattas av BITS' styrelse. 

Särskilt förmånlig kreditgi1•ning till 11-land 

Särskilt förmånlig kreditgivning till u-land (prop 1980/81: 41, UU 1980/ 

81: 16, rskr 1980/81: 122) har visat sig vara ett verksamt medel för Sverige 

att bidra till att utländsk valuta ställs till vissa u-länders fö1fogandc för 

finansiering av utvecklingsfrämjande projekt med stor andel svenska varor 

och tjänster. Denna finansieringsform kan självfallet inte ersätta gåvobi

stånd men kan vara lämplig i vissa fall då det rör sig om projekt som leder 

till ökade valutaintäkter eller minskade importutgifter eller som på annat 

sätt bidrar till att förbättra u-landets ekonomi. Förmånlig u-landskredit är 

gynnsammare för mottagarlandet än exportkrediter eller lån på kommer

siella villkor men medför ändå att landets utlandsskuld ökar. Detta bör 

beaktas vid kreditgivning till redan hårt skuldsatta u-länder. 

Förmånlig u-landskredit ges med bidrag av medel från en särskild an

slagspost. I fråga om programländer kan även medel från landramen tas i 

anspråk. Jag anser det väsentligt att SIDA. som planerande organ för 
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biståndet medverkar på ett tidigt stadium i de fall, vilka kan leda till att 

landramsmedel utnyttjas. De riktlinjer för importstöd som har utarbetats 

av SIDA torde kunna vara vägledande härvidlag. Förmånlig u-landskredit 

till programländer kan vara särskilt lämplig för projekt där swnsk totalen

treprenad tas i anspråk och SIDAs roll framför allt gäller insatsberedning 

och tillsyn. 

Förmånlig u-landskredit kan beviljas u-länder med vilka Sverige redan 

har bilateralt biståndssamarbete och andra u-länder vars utvecklingspolitik 

ligger i linje med de svenska biståndspolitiska målsättningarna. Den hit

tillsvarande praktiska tillämpningen av systemet rimmar väl med regering

ens intentioner och bör vara vägledande för länderfördelningcn även under 

kommande budgetår. 

Riksdagen har framhållit <UU 1981/82: 12) att cxportkreditnämndens 

försäkringsmässiga prövning inte bör få vara utslagsgivande för om en 

förmånlig kredit skall lämnas eller ej. Riksdagen har vidare ansett det 

angeläget att regeringen på dessa grunder utarbetar ett fast system för 

risktäckning och tillämpar detta i den fortsatta verksamheten. 

Förmånlig u-landskredit ges med utnyttjande av SEK-systemet för stats

stödd exportkreditfinansiering. SEK-systemet är anpassat efter den inter

nationella s. k. consensus-överenskommclsen. Deltagarna i överenskom

melsen har nyligen beslutat om minskade exportkreditsubventioncr och en 

ordning som inne hör att krediter med mindre än 25 % gåvoelernent und

vikes. 

För svenskt vidkommande innebär ändringarna en ökad belastning på 

biståndsanslagen. De förmånliga u-landskrediterna får emellertid samtidigt 

en mer utpräglad biståndskaraktär när gåvoelementet ökar. Jag föreslår 
dätt'ör vissa ändringar i beslutsordningen. 

BITS har i sin anslagsframställning föreslagit ett belopp om 250 milj kr 

för förmånlig kreditgivning till u-länder under budgetåret 1982/83. Belop

pet kan förväntas leda till en kreditvolym på ca 900 milj kr. ungefär hälften 

av vad BITS räknade med före ändringarna i conscnsusöverenskommel

sen. Jag föreslår att ett belopp om 300 milj kr anslås för ändamålet. 

lnom systemet för förmånlig u-landskrcdit kan regeringen besluta att 

biståndsmedel får utnyttjas för att täcka skadefall i samband med kreditga

ranti. Förfarandet syftar till att möjliggöra kreditgivning till länder som 

bedöms ha alltför låg kreditvärdighet för att komma i fråga för kreditga

ranti från EKN. Sådan garantigivning synes vara en förutsättning för att 

säkerställa att flertalet programländer för svenskt bistånd kan komma i 

fråga för förmånlig u-landskredit. Denna möjlighet har utnyttjats för att 

garantera förmånliga krediter till M0<;ambique och Tanzania. Premier för 

dessa s. k. biståndsgarantier har förts till en särskild säkerhets reserv.· Den 

är räntebärande hos Riksgäldskontoret. Utbetalning för skadcfall på bi

ståndsgaranti bestrids från säkerhetsrcserven eller. om den inte räcker till. 

med medel från biståndsanslagen. 
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Jag anser att biståndsgarantier inte bör ingå i EKNs verksamhet. Säker

hetsreserven för biståndsgarantier bör förvaltas av EKN på uppdrag av 

regeringen. Förvaltningsuppdraget bör omfatta även tidigare beviljade bi

ståndsgarantier. Återbetalningar i samband med skadet'all som har regle

rats med medel från reserven skall. liksom tidigare. tillföras denna. Ett 

riktmärke bör vara att säkerhetsreserven normalt uppgår till en tiondel av 

del samlade garancibelopp den ligger som säkerhet för. Denna ordning bör 

minimera risken för oförutsedda utbetalningar från biståndsanslagcn sam

tidigt som det, liksom hittills, ankommer på regeringen att vid varje tid

punkt avgöra om utrymme finns för ytterligare biståndsgaranti. Förutom 

sådana avsättningar till säkerhetsreserven som beslutas i samband med att 

krediter beviljas kan vid behov ytterligare avsättningar göras från bistånds

anslagen. 

Jag föreslår att samtliga u-landskrediter till programländer som beviljas 

from 1982/83 garanteras mot biståndsanslagcn på det sätt jag har beskrivit. 

Gången för ärenden av detta slag kan beskrivas som följer. Ansökan om 

kreditgaranti i samband med förmånlig u-landskrcdit till programland inges 

till EKN. som med yttrande överlämnar ärendet för fortsatt handläggning 

till BITS. Yttrandet bör avse bl a risktäckningsgrad, kredittidens längd. 

premie och avsättningens storlek. Om BITS efter hörande av SIDA anser 

sig kunna tillstyrka förmånlig u-landskredit underställer BITS regeringen 

ärendet med framstiillan om att biståndsgaranti och förmånlig u-landskrc

dit bevilj<'s. Efter regeringens beslut lämnas ärendet för administrativ 

uppföljning till EKN, som med beaktande av vad SEK må ha beslutat i 

fråga om krediten expedierar garantin på regeringens vägnar och förvaltar 

säkerhetsreserven. 

Skulle det i samband med kreditgaranti till annat u-land än programland 

visa sig att EKN anser risken oacceptabel kan samma handläggningsord

ning som vid biståndsgaranti till programland tilliimpas. BITS bör emeller

tid vara uppmärksam på att regeringen endast om särskilda skäl föreligger 

är beredd att överväga biståndsgaranti för kredit till länder utanför pro

gramlandskretsen. 

Den föreslagna ordningen innebär att beslut om förmånlig u-landskrcdit 

och beslut om kreditgaranti fattas vid samma tillfälle. Det bör enligt min 

mening underlätta en smidig handläggning. 

EKN bör erhålla ersättning för administrationskostnader i samband med 

utfärdande av biståndsgaranti och förvaltning av siikerhetsreserven. 

Jag räknar med att en utviirdering av systemet för siirskilt förmånlig 

kreditgivning till u-land kommer att göras under budgetåret 1982/83 enligt 

vad som förutskickats i prop. 1980/81: 41. Utvärderingen kommer bl a att 

innefatta en översyn av berednings- och beslutsordningen för förmånlig u

landskredit och eventuella behov av ytterligare riktlinjer för systemets 

tillämpning. 

5 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. BilaRa 6 
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U-landspolitisk samordning 

Bland de länder som Sverige samarbetar med på biståndsområdet finns 

ett växande intresse för ett utvidgat samarbete. Det gäller t ex handel. 

industriellt samarbete, råvaruexploatering, utbildningssamarbete och kon

sulttjänster. Hittillsvarande erfarenheter tyder på att ett utvidgat samarbe

te med u-länder med ett ökat engagemang av svenska myndigheter, företag 

och institutioner kräver större administrativa insatser på statlig nivå, både 

i Sverige och vid utlandsmyndigheterna. Samarbetsavtal har i vissa fall 

fungerat som ram för ett vidgat samarbete. Det är ett instrument som, 

enligt min mening. bör kunna utnyttjas i syfte att samordna den svenska u

landspolitiken. Regeringen avser granska behoven av att ytterligare sam

ordna och effektivisera samarbetet med enskilda u-länder och om så visar 

sig lämpligt, föreslå åtgärder för att förbättra den organisatoriska struktu

ren på svensk sida. 
Som en särskild åtgärd för att öka det finansiella flödet till samarbets

länder har regeringen tagit initiativ till samfinansiering mellan OPEC-fon

den och arabiska biståndsorgan å ena sidan och å andra sidan biståndsme

del från tandramarna, förmånliga u-landskrediter och svenska kommer

siella krediter. Samfinansiering av projekt i programländer har hittills ägt 

rum i Moc;ambique med Arabbanken för ekonomisk utveckling i Afrika 

<BADEA) samt i Tanzania med OPEC-fonden och Kuweitfonden. Ytterli

gare samfinansieringsprojekt är under förberedelse. 

Fonden.för industriellt samarbete med u-liinder (SWEDFUNDJ 

SWEDFUNDs insatser för att engagera svenska företag i industrietable
ring i u-länder har hittills lett till beslut om sex gemensamma investerings

projekt. Ytterligare ett trettiotal förslag studeras. 

Fondens verksamhet är f n begränsad till investeringar i tillverkande 

företag. Jag anser emellertid att SWEDFUND även bör ges möjlighet att 

engagera sig i annan industriell verksamhet. Förslag till samverkan med 

svensk industri inom transporter, kommunikationer, energiförsörjning och 

mineralutvinning har inkommit till fonden, bl a från programländer. 

Jag föreslår att lagen ( 1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har 

bildats för att främja tillkomst och utveckling av tillverkande företag i 

u-länder ändras så att även annan industriell samverkan möjliggörs (se 

bilaga 3). Det bör liksom tidigare ankomma på SWEDFUNDs styrelse att i 

varje enskilt fall noga överväga de utvecklingspolitiska aspekterna innan 

investeringsbeslut fattas. 

För det bilaterala utvecklingssamarbetet beräknar jag ett totalt medels

behov om 4 054 777 000 kr för budgetåret 1982/83. Den slutliga fördelningen 

av medlen torde få ske genom beslut av regeringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 
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bilateralt utvecklingssamarbete samt de föreslagna landramarna 

2. till Bilateralt un·ecklingssamarbete för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 4 054 777 000 kr 
3. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1979:54) om beslutande

rätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och 

utveckling av tillverkande företag i u- länder. 

C 3. Information 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

21000000 

22 000 000 

22 000 000 

Från anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning i Sverige om 

situationen i u-länderna samt om Sveriges insatser för att bidra till utveck

ling i dessa länder. Ungefär en tredjedel av anslaget används för SfDAs 

egen informationsverksamhet och två tredjedelar går till enskilda organisa

tioners u-landsinformation. 

SIDAs anslagsframställning 

SIDA föreslår att 25,0 milj kr anvisas för informationsvcrksamhet under 

budgetåret 1982/83, en ökning med 3 milj kr eller ca 14 procent i förhållan

de till budgetåret 1981/82. 

SIDA hänvisar till att anslagets realvärde urholkats under senare år. 

Styrelsen anser att det i rådande ekonomiska läge krävs ökad information 

både om behovet av fortsatt bistånd och om de svenska biståndsinsat
serna. 

SJDA föreslår en oförändrad fördelning mellan bidrag till organisationer

nas informationsverksamhet och SIDAs egen informationsvcrksamhet. 17 

respektive 8 milj kr för budgetåret 1982/83. 

Under budgetåret 1981 /82 har bidragen till de enskilda organisationernas 

informationsverksamhet fördelats med ca hälften till studieförbunden och 

ungefär en fjärdedel till löntagarorganisatiuonerna. Återstoden gick till 

andra enskilda organisationer, dels som generella bidrag, dels till specifika 

projekt efter ansökan. 

Under året har en omfattande utvärdering inletts av studieförbundcns 

informationsverksamhet med SIDA-medel. 

SIDAs egen materialproduktion omfattar ett 25-tal publikationer. Syftet 
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är att med konkreta exempel visa hur biståndet används. Två filmer om 

bistånd - från Vietnam och Tunisien - har producerats. 

SIDAs samarbete med utbildningsväsendet har koncentrerats till stöd 

till fortbildning av lärare. Ett tiotal projekt för kultursamarbete har fått 

bidrag. Samarbete med massmedierna har omfattat bl a journalistsemina

rier och journalistresor till Zimbabwe och Vietnam. 

l SIDAs egen informationsverksamhet kommer ökad uppmärksamhet 

att ägnas åt miljö- och markvård samt temat nedrustning och utveckling. 

Föredraganden 

De riktlinjer för u-landsinformation som antogs av riksdagen våren 1979 

(prop. 1978/79:113. UU 1978/79:30, rskr 1978/79:395) bör ligga fast. Jag 

delar SIDAs uppfattning att det. i rådande ekonomiska läge, är en viktig 

uppgift att informera om utvecklingsproblemen. 

Det växande ömsesidiga beroendet mellan rika och fattiga länder bör 

särskilt uppmärksammas. Vidare bör en saklig redovisning av de konkreta 

resultaten av svenska biståndsinsatser ges ökat utrymme i informations

verksamheten. 

Storleken på informationsanslaget måste dock avvägas mot andra ange

lägna behov. Detta informationsanslag är mycket högt i förhållande till 

andra informationsändamål i den statliga verksamheten. En effektivisering 

av verksamheten ter sig angelägen. 

Jag förutsätter att den påbörjade utvärderingen av studieförbumlcns 

u-landsinformation med SIDA-medel kommer att ge ett värdefullt besluts
underlag. Jag förordar att motsvarande utviirdering görs också beträffande 

andra mottagare av informationsmedel, liksom av SIDAs egen informa

tionsverksamhet. 

Med hänsyn till detta föreslår jag ett oförändrat informationsanslag för 

budgetåret 1982/83, 22 milj kr. Fördelningen mellan enskilda organisatio

ners u-landsinformation och SlDAs egen informationsverksamhet bibe

hålls, vilket innebär 15 respektive 7 milj kr. 

Jag anser att Sveriges arbetsledarcförbund (SALF) iir att hänföra till den 

kategori löntagarorganisationer, varom talas i prop. 1978/79:113. SALF 

bör därför vara berättigat till generellt informationsbidrag enligt de fördel

ningsgrunder som för närvarande tillämpas för fackliga organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till information för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan

slag av 22 000 000 kr. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

117721000 

114 488 000 

130 738 000 

69 

1981i82 Beräknad ändring 1982/83 

SIDA Före-
draganden 

Personal 424 of -4 
Anslag 
Förvaltningskostnader 85 712 000 + 9920000 + 6826000 
(varav lönekostnader) (63000000) (+ 5 2260001 (+ 4 795000) 
l.okalkostnader. hemma-
myndigheten 8 345 000 + 945000 + 945000 
Lokalkostnader. biståndskontor 10955000 + 3245000 + 4380000 
Utlandstillägg mm 8960000 + 3 040000 + 4040000 
Revisionskontor 516000 + 59000 + 59000 

114488000 +17 209000 +16250000 

SIDAs ans/agsframstiillning 

I sin anslagsframställning föreslår SIDA en ökning med 17 ,2 milj kr, eller 

15 procent. till 131,7 milj kr. 

SIDA betonar att verkets administrativa arbete länge kännetecknats av 

en strävan till decentralisering och minskad byråkrati. Några stora rationa

liseringsvinster finns inte att hämta genom ytterligare omorganisation. 

Samtidigt ökar ständigt kraven på SIDA. Det gäller t ex biståndets 

kvalitet, en intensifierad dialog med mottagarländerna. förbättrad resultat

utvärdering. ökat återflöde etc. Därtill kommer att SIDA. enligt statsmak

ternas beslut, skall engagera sig i nya ämmesområden, tex miljö. energi, 
handikappfrågor. Att minska SIDAs administrativa anslag skulle därmed, 

enligt styrelsen, innebära en ur målsynpunkt felaktig prioritering. Styrel

sen hemställer att huvudalternativet inte skall tillämpas på SIDA. 

l<'öredragandcn 

Jag delar SIDAs uppfattning att det inte är möjligt att - utan allvarliga 

konsekvenser för biståndets kvalitet - göra stora nedskärningar av bistån

dets administration. Många av SIDAs administrativa kostnader följer en 

betydligt snabbare prisutveckling än i Sverige. Det gäller t ex priset på 

flygbiljetter. lokal- och driftskostnader för biståndskontor. utlandstillägg 

mm. Därtill kommer effekterna av nedskrivningen av den.svenska kronan, 

som för SIDAs del innebär kostnadsökningar i storleksordningen 3 milj kr. 

Det statsfinansiella läget kräver dock mycket stor restriktivitet vid pröv

ningen av alla myndighetsanslag, inklusive SIDAs. Jag har därför beräknat 

SIDAs myndighetsanslag enligt huvudalternativet med undantag för löne-
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kostnader. lokalkostnader och utlandstillägg. Dessutom skall SIDA mins
ka sina personalkostnader med ett belopp motsvarande fyra tjänster. Jag 

förutsätter att SIDA fortsätter att ge mycket hög prioritet åt ansträngning
arna att effektivisera sin administration och organisation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 130 738 000 kr. 

C 5. Nämnden för u-landsutbildning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10 287 026 

13 900 000 1 

13 945 000 
1 Av riksdagen anvisade medel. 12,5 milj kr. samt 1.4 milj kr som enligt riksdagens 
beslut övc1förts från anslags posten Rekrytering och utbildning av fältpersonal under 
anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Nämnden Före-
draganden 

Personal 35 +6 of 
Anslag 
FörvaltnlngskostnaJo::r 8450000 +2959000 +1045000 
(varav lönekostnader) (5400000) (+1929400) (+ 436000) 
Lokalkostnader 5450000 -lllOOOO -I 000000 

13900000 +1849000 + 45000 

Nämndens anslagsframställning 

Nämnden betonar att verksamheten vid Sandöskolan väsentligt föränd

rats och utökats genom riksdagens beslut om riktlinjerna för den framtida 

u-landsbildningen (prop. 1980/81: 117, UU 1980/81: 23. rskr 1980/81: 271 ). 

Framför allt kommer den utåtriktade verksamheten att öka och samarbetet 

att utvidgas med myndigheter. organisationer och näringsliv när det gäller 

olika typer av förberedelseutbildning för u-landsuppdrag. 

För budgetåret 1982/83 begär nämnden ett anslag på 15,7 milj kr, en 

ökning med l ,9 milj kr. I detta belopp ingår sex nya tjänster. Kostnaden för 

de lokaler vid Sandöskolan som nämnden hyr av civilförsvarsstyrelsen 

beräknas minska med ca I milj kr, beroende på att försvaret internt 
omfördelat vissa kapitalkostnader. 
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Föredraganden 

De riktlinjer för u-landsutbildningen som riksdagen antagit innebär en 
väsentlig utökning av nämndens utåtriktade verksamhet. Detta ställer sto
ra krav på planering, samordning, marknadsföring, information etc. 

I stället för den nuvarande ettåriga kursen vid Sandöskolan kommer i 

fortsättningen att anordnas många kortare kurser. Antalet kursdeltagare 

kommer därigenom att öka från idag ca 125 till 7-800 deltagare per år. 

Under nämndens första egentliga verksamhetsår. 1982/83, är dock de 

ekonomiska konsekvenserna av reformen svåra utt överblicka, både på 

utgifts- och inkomstsidan. För att ge nämnden reella möjligheter att starta 

den nya typen av verksamhet och för att täcka oundvikliga initial- och 

omstiillningskostnader föreslår jag att huvudalternativet inte tillämpas. 
Jag biträder nämndens förslag om vissa anslagsposter av engångskarak

tär, tex för korttidsanställning av språklärare samt för marknadsföring. På 

sikt bör sådana kostnader täckas genom avgifter. Ett mindre belopp av 
anslaget för förvaltningskostnader bör vid behov kunna utnyttjas för un

dervisning genom Statens skola för vuxna i Härnösand. Däremot kan jag 

inte stödja förslaget om nya tjänster. l ett senare skede, när erfarenhet 

vunnits av den nya wrksamheten, kommer en översyn att göras av nämn

dens organisation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till nämnden för u-lands11thild11ing för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 13 945 000 kr. 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

l 980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

119 560 000 
138 700 000 
149 875 000 

Reservation 8 800 000 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Program verksamhet 

1981/82 

18 

4400000 
(2700000) 

134300000 

138700000 

Beräknad ändring 191:!2/83 

SAREC 

+2 

+ 700000 
(+ 400000) 
+20600000 

+21300000 

Före
draganden 

+I 

+ 475000 
(+ 347000) 
+10700000 

+11175000 
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SARECs anslagsframställning 

Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ föreslår en höjning av anslaget 

till 160 milj kr för budgetåret 1982/83. Detta innebär en ökning med 21,3 

milj kr eller drygt 15'.f· i förhållande till innevarande budgetår. 

Ett centralt mål för verksamheten är att stärka nationell forskningskapa

citet i u-länder. SAREC har slutit avtal om direkt forskningssamarbete 

med tretton u-länder: Botswana. Cuba, Etiopien. Guinea-Bissau. Indien, 

Kap Verde. Moi;ambique. Nicaragua. Somalia. Sri Lanka. Tanzania. Viet

nam och Zambia. Tyngdpunkten i de närmaste årens verksamhet kommer 

att ligga på att fördjupa detta samarbete snarare än att ytterligare vidga 

länderkretsen. Dock kan ytterligare avtal komma att slutas med länder 

med vilka SAREC redan inlett visst samarbete. t ex Zimbabwe. Antalet 

forskningsprojekt mellan institutioner i Sverige och i u-länder har ökat 

kraftigt. 

Merparten av SARECs resurser går dock fortfarande till stöd åt interna

tionella forskningsprogram främst om befolkningsfrågor, hälsovård och 

jordbruk. Dessa planeras 1982/83 erhålla något mera än hälften av SA

RECs medel. F n pågår inom SAREC en fördjupad genomgång av forsk

ningen inom de internationella forskningsprogrammen. 

Utbetalningarna under delposten jiJrskningssamarhete med 11-/iinder 

uppgick budgetåret 1980/81 till 14.3 milj kr. För innevarande budgetår 

beriiknas utbetalningarna öka till cirka 25 milj kr. För budgetåret 1982/83 

beräknar SAREC behovet av nya medel till 33 milj kr. 

Under anslagsposten för samarbete meiian. u-liimler stöder SAREC 

vissa regionala forskningsorgan i syfte att stärka kontakten mellan forskare 

i olika u-länder. Samtidigt utgör dessa regionala organ en möjlighet för 

SAREC att kanalisera stöd till forskning som SAREC själv inte har kapaci

tet att bedöma och följa. Stöd utgår till regionala forskningsinstitutioner 

inom de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga områdena. 

SAREC stöder även vissa forskningsprojekt. som är baserade i u-länder 

och som vuxit fram genom kontakter med svenska institutioner. Det gäller 

forskning om bl a kvinnofrågor. militärutgifter. rättssystem och utveck

ling. offentliga företag i u-länder. jord bearbetning. transnationella företag, 

befolkningsfrågor, diarrsjukdomar. ökenspridning och regionalplanering. 

Utbetalningarna under detta program uppgick 1980/81 till 15,5 milj kr. 

För innevarande budgetår beräknas utbetalningarna öka till cirka 21 milj 

kr. För budgetåret 1982/83 beräknar SAREC behovet av nya medel till 22 

milj kr. 

Något över hälften av SARECs budget går till stöd för i11tematio11ella 

färskningsprogram. I takt med att det direkta forskningssamarbetet med 

enskilda u-länder byggts ut har andelen minskat. Huvuddelen av SARECs 

forskningsstöd kommer dock även fragment att gå till den internationella 

forskningen. SAREC gör regelmässiga utvärderingar av de internationella 
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programmens verksamhet. F n pågår utvärderingar av WHOs program för 

mänsklig fortplantning och tropiska sjukdomar samt av FNs forskningsin

stitut för social utveckling (UNRISDJ och av Internationella stiftelsen för 

vetenskap <IFS). En utvärdering av I LO har just avslutats. 

SAREC har under det gångna året gett bidrag till ett nytt internationellt 

center för diarreforskning. Verksamheten är förlagd till Bangladesh. 

Utbetalningarna till internationella forskningsprogram uppgick budget

året 1980/81 till 74,6 milj kr. Under 1981/82 förutses utbetalningar om 80 

milj kr och för 1982/83 beräknar SAREC medelsbehovct till 85.3 milj kr. 

SAREC fungerar vad gäller stödet till svensk 11-/a11d.~forsk11i11g som ett 

forskningsråd med en årlig bedömning av inkomna ansökningar. Under de 

första åren har mindre än 10% av SARECs budget gått till svensk u-lands

forskning. Denna verksamhet har dock tagit i anspråk en betydligt högre 

andel av SARECs administrativa kapacitet. Sammanlagt har under de 

gångna sex åren närmare I 300 ansökningar bedömts. Antalet ansökningar 

har stigit från 139 år 1976 till 247 år 1981. Stöd gavs under 1976 till 57 

ansökningar och 1981 till 92 stycken om sammanlagt 9.3 milj kr. För denna 

verksamhet beräknar SAREC ett medclsbehov om 15 milj kr för budget

året 1982/83. 

SAREC genomför f n en utvärdering av stödet till svensk u-landsforsk

ning. För att bistå SAREC i bedömningen av forskningsansökningarna 

finns fem tvärvetenskapligt sammansatta referensgrupper. 

SAREC beräknar de administrativa kostnaderna för 1982/83 till 5.1 milj 

kr. Detta innebär att förvaltningskostnadernas andel av totalbudgeten 

skulle ligga kvar på samma nivå som tidigare år. ca 3%. 

SAREC administrerar idag forskningssamarbete med dubbelt så många 

länder som under budgetåret 1978/79. Denna ökning har genomförts utan 

förstärkning av SARECs administrativa kapacitet. SAREC föreslår att en 
ny handläggartjänst inrättas i F 5 - F 15 för arbete med bilateral program

administration. SAREC föreslår också att den kvarvarande arvodestjäns

ten omvandlas till en extra ordinarie tjänst i F 14 - F 20. Därigenom skulle 

innehavaren få möjlighet till tjänstledighet för sådan verksamhet som främ

jar forskningssekreterarnas kompetensuppbyggnad. t ex u-landstjänstgö
ring. 

Föredraganden 

För budgetåret 1982/83 föreslår jag att anslaget för Styrelsen för u-lands

forskning skall uppgå till 149875000 kr, varav 4 875 000 för SARECs 

administrativa kostnader. Anslaget ökar därmed med ca 8 procent. 

Under senare år har den bilaterala programverksamhetens andel av SA

RECs budget ökat snabbt. Denna verksamhet är mycket arbetskrävande, 

varför jag i föregående års budgetproposition förordade en viss dämpning 

av ambiltionerna på detta området. 
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Jag konstaterar att förutom en eventuell överenskommelse med Zim
babwe - där redan visst samarbete inletts - ingen utvidgning av länderkret

sen är planerad. 
Jag biträder SARECs förslag att inrätta en ny handläggartjänst för arbete 

med bilateral programadministration. Denna ökning sker genom omdispo
nering av personalresurserna inom biståndsanslaget. Jag förordar också att 
den kvarvarande arvodestjänsten omvandlas till en extra ordinarie tjänst 

enligt SARECs förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att: 

I. godkänna de riktlinjer för u-landsforskning som jag förordat i det 

föregående 
2. till styrelsen för u-la11dsforsk.11i11g ( SAREC) för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 149 875 000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

2 069 000 
2 105 000 
2 290 000 

1981/82 

8 

1596000 
(I 002 000) 

509000 

2105000 

Beräknad ändring 1982/83 

Institutet 

of 

+ 135000 
( + !07 00()) 
+ 45000 

+180000 

Före
draganden 

of 

+ 140000 
(+ 95000) 
+ 45000 

+185000 

Nordiska afrikainstitutet är en mycket värdefull tillgång för det svenska 

u-landskunnandet. Institutet är en så liten myndighet att huvudalternativet 

inte bör tillämpas. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till nordiska afl·ikainstitutet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 290 000 kr. 
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C 8. Lån till personal inom biständsförvaltningen m m 

1980/81 utgift 

1981/82 Anvisat 

I :182/83 Förslag 

2 953 000 

4000000 

4500000 

75 

Medlen används för långivning till kontraktsanställda inom det svenska 

personalbiståndet samt utsänd personal vid biståndskontoren. Lån beviljas 

för att täcka kostnader i samband med förflyttning till utrikes ort. 

Anslaget C 8. anger bruttokostnaden för långivningen. Under 1980/81 
inlevererade SIDA till statsverket 2 720000 kr i inkomna räntor och amor

teringar, vilket redovisas på statsbudgetens inkomstsida. 

Regeringen har i december 1981 på förslag av SIDA beslutat att, med 

hänsyn till kostnadsutvecklingen, höja maximibeloppet till 35 000 kr re

spektive 40000 kr. Av besparingsskäl beslutade regeringen samtidigt att 

höja räntan på lånen från JO. 75 procent till en ränta som motsvarar riksban

kens diskonto plus tre procentenheter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ltln till personal inom biståndsjdrmltningrn mm anvisa ett 

reservationsanslag av 4 500 000 kr. 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D I. Svenska institutet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Svenska institutet 

28757645 

31 500000 

33 700000 

Reservation 

76 

I 747 232 

1981/82 Beräknad förändring 1982/83 

Personal 

HandHiggande personal 
Övrig personal 

53' 
36.5 
89.5 

Institutet 

1 Varav 2 tjänster avser utsända vid svenska kulturhuset i Paris. 

Föredra
ganden 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att 

främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder samt genom infor

mationsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Institu

tet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och 

tillhandahålla produkter och tjänster. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institu;ets direktör och tio 

ledamöter. som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 

för utrikes- och utbildningsdepartementen samt för kulturlivet. folkrörel

serna, de fackliga organisationerna och näringslivet. För kontakt med 

samhällsinstitutioner och andra organ, som har beröring med institutets 

verksamhet, finns rådgivande referensgrupper som tillsätts av styrelsen. 

Institutet administrerar det svenska kulturhuset i Paris. 

Svenska institutet begär för budgetåret 1982/83 ett anslag på 33 808000 

kr. under anslaget III D I. 

Därutöver begärs 4 350000 kr. över anslaget III C 2. och 796000 kr. över 

IX huvudtiteln. 

Det begärda anslaget under IIl D I. skulle innebära en ökning med 

2 308 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Detta belopp motsvarar 

en prisomräkning på 12 procent och en tillämpning av huvudalternativet 

med undantag för institutets lokalkostnader som räknats upp med 14.2 

procent i Stockholm och med 29 procent för kulturhuset i Paris. Institutet 

har senare begärt kompensation med 610000 kr. för den svenska kronans 

nedskrivning. Vid beräkning av institutets personalkostnader har man följt 

de anvisningar som gäller för myndigheter med statligt reglerade tjänster. 

Svenska institutet har i skrivelse den 29 januari 1981 hemställt hos 

regeringen att statlig reglering av anställningsvillkorcn för institutets per

sonal skall införas. 

Som grund för sin hemställan anför institutet att stiftelseformen oaktat 
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att institutet tillämpar statliga lönevillkor medför vissa praktiska och admi

nistrativa olägenheter i följande tre avseenden: hantering av löneadmini

strativa rutiner. övergång från anställning vid institutet till statlig anställ

ning eller vice versa samt tillämpning av budgethandbokens anvisningar. 

Institutet hemställer således att anslaget III D I. Svenska institutet för 

budgetåret I 982/83 uppräknas till 34 418 000 kr. samt att statlig reglering av 

anställningsvillkoren för institutets personal införes. 

Styrelsen för Tessininstitutet har i en framställning till utbildningsdepar

tementet den 15 maj 1981 bl. a. hemställt att Tessininstitutets samlingar 

inordnas under Statens konstmuseers ansvar och såsom en egen samling 

betecknad Tessinsinstitutet tillföres avdelningen för slottssamlingar. Den 

löpande skötseln bör enligt förslaget liksom hittills åligga tjänstemän vid 

Svenska kulturhuset i Paris. 

Föredra1.:anden 

Avlöningsförmånerna för personal vid institutet stämmer i allt väsentligt 

överens med vad som gäller för statstjänstemän i allmänhet. 

Efter samråd med chefen för budgetdepartementet och med statsrådet 

Johansson anser jag att anställningarna vid Svenska institutet i Stockholm 

och för utsänd personal vid kulturhuset i Paris i fortsättningen skall vara 

statligt reglerade. Det innebär att avlöningsförmåner och andra anställ

nings- och arbetsvillkor fastställs under medverkan av regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer, närmast statens arbetsgivarverk. För

slaget bör genomföras med verkan fr. o. m. den I juli 1982. 

Jag beräknar i enlighet med huvudförslaget sammanlagt 2 200000 kr. i 

prisomräkning för Svenska institutets verksamhet under budgetåret 1982/ 

83. 

Vad gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under nionde 
huvudtiteln hänvisar jag till vad chefen för utbildningsdepartemcntet kom

mer att anföra senare denna dag. 

Beträffande förslaget om en ändring av Tessininstitutets organisation 

och av ansvarsförhållandena rörande dess samlingar hänvisar jag likaså till 

den redogörelse som chefen för utbildningsdcpartementet kommer att 
lämna senare denna dag. 

Enligt denna redogörelse föreslås 25 000 kr. disponeras av statens konst

museer för tillsyn och vård av Tessininstitutets samlingar. Vidare föreslås 

att 152 000 kr. disponeras av Svenska institutet under nionde huvudtiteln 

som bidrag till Tessininstitutet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

I. att till Sl'enska institllfet för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 33 700000 kr. 

2. att besluta att sådana anställnings- eller arbetsvillkor för arbetsta

gare vid Svenska institutet i Stockholm och för utsänd personal 

vid kulturhuset i Paris, som får bestämmas genom avtal. skall 

fastställas under medverkan av regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer. 
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D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

23 884000 

26767000 

28427000 

78 

Utlandsprogrammct (UTP) är den enhet inom Sveriges Riksradio AB 

som svarar för programverksamheten för utlandet. UTP skall dels själv 

sända radioprogram, dels producera bandade program för utländska radio

och TV-stationer. UTP skall enligt avtalet mellan staten och Sveriges 

Riksradio AB producera program för sändning till utlandet i syfte att ge 

utländsk publik kunskap om Sverige och särskilt ge möjlighet för i utlandet 

bosatta svenskar att upprätthålla kontakt med Sverige. Radions sändning

ar till utlandet sker på sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Sverige Riksradio AB begär för budgetåret 1982/83 ett anslag, exklusive 

BBl-kompensation. av 25 742 000 kr. för program verksamheten för utlan

det, varav 7700000 kr. avser ersättning till televerket. Ersättningen till 

televerket inkluderar kapitalkostnader avseende en ny mellanvågssändare 

på Skånes ostkust, som ersättning för den befintliga Hörbysändaren. För 

att möjliggöra förbättringar i programverksamheten begärs en medelsför

stärkning med 361 000 kr. Förslaget innebär en anslagsökning om totalt 

1111000 kr. exklusive BBI-kompensation enligt följande sammanställning. 

I. Programverksamhet och driftskostnader 
2. Investeringar 
3. Kompensation för prisutveckling 
4. Televerkets kostnader 

1 Genomsnittligt prisläge 1980/81. 

Föredraganden 

1981/l:\2 

17 531000 1 

150000 

6950000 

24631000 

1982183 

+361000 
of. 

+750000 

llllOOO 

Medel för utlandsprogrammet inom Sveriges Riksradio anvisas fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 över ett rcservationsanslag. Medel anvisas också över 

en särskild anslagspost för kompensation för den allmänna kostnadsut

vecklingen. (Jfr UU 1980/81: 19.) Sådan kompensation under budgetåret 

1982/83 beräknas till I 907 000 kr. 

Jag har av chefen för utbildningsdepartementet erfarit att det kommer att 

tillämpas ett nytt index för Sveriges Radio fr. o. m. budgetåret 1982/83. Jag 

föreslår att kompensation för automatiska pris- och löneförändringar for 

utlandsprogrammet följer den indexuppräkning som görs för Sveriges Ra

dio-koncernen i övrigt. Det inlagda beloppet för prisutveckling är således 

bara ett beräknat belopp. 
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I. Programverksamhet och driftskostnader 
2. Investeringar 
3. Kompensation för prisutveckling 
4. Televerkets kostnader 

1981/82 

17102000 
150000 

2565 000 
6950000 

26767000 

79 

1982/83 

+1623000 
of. 

- 658000 
+ 695000 

1660000 

Basen för nästkommande budgetårs kompensationsberäkning utgörs av 

anslagsposten I för innevarande år inklusive priskompensation men mins

kad med 2 procent enligt huvudförslaget. 

Kompensationen till televerket 695 000 kr. inkluderar 345 000 kr. för 

ökningen av kapitalkostnaderna för den nya Skånesändaren i enlighet med 

den av riksdagen godkända propositionen 1980/81: 125. 

Med hänvisning till vad jag ovan anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sveriges Riksradios program1·erksamlzet för utlandet för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 28 427 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

9657 470 

8530000 

9595000 

Reservation 873 532 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte 

med utlandet som sker i utrikesdepartementets regi (an slagsposten I) samt 

bidrag till Svensk-internationella pressbyrån och lngenjörsvetenskapsaka
demien. 

1981/82 

Anslag 

1. Samordnad informationsvcrksamhet 6 204 000 
2. Bidrag till Svensk-internationella 

pressbyrån · I 459 000 
3. Bidrag till Ingenjörsvetenskaps-

akademien 867 000 

* Inkluderar engångsbidrag på 150 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Anslagsfram
ställning 

+201000 

+563 000 

Före
draganden 

+883 ooo• 

+114000 

+ 68000 

Svensk-internationella pressbyrån (SlP) distribuerar nyhctsbulletiner på 

ett tiotal språk till c:irka 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. 

Bulletinerna innehåller dels produkt- och företagsinformation, dels all

männa nyheter från Sverige. Svensk-internationella pressbyrån begär för 

budgetåret 1982/83 ett bidrag med I 660 000 kr. 
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lngenjörsvetenskapsakademien hegär bidrag med sammanlagt I 4>0000 

kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vetenskapsakademier i 

östeuropeiska länder och i Kina. 

Föredraganden 

Jag beräknar enligt huvudförslaget sammanlagt 915 000 kr. i prisomräk

ning under detta anslag. Därutöver anvisas under posten samordnad infor

mationsverksamhet ett engångsbelopp av 150000 kr. för extra utgifter i 

samband med valet år 1982. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öl'rig information om Sverige i utlandet för budgetärct 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 9 595 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E I. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2428159 

3312000 

3312000 

81 

Från anslaget bt:strids bl. a. vissa kostnader för bistånd till sjöfolk, andra 

svenska medborgare och vissa statslösa som blivit nödställda utomlands 

samt periodiskt understöd till vissa i utlandet. främst i Sydamerika, bosatta 

svenska medborgare. 

Anslaget kan med hänsyn till den beräknade belastningen föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt bist<lt1d till s1·enska medhorgare i utlandet 111.m. 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3312 000 kr. 

E 2. Bestridande av resekostnader för inom l<'örenta Nationerna utsedda 

svenska stipendiater 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

26100 

60000 

40000 

Reservation 24611 

Anslaget kan med hänsyn till belastningen minskas med 20 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bestridande ar resekostnader för inom Förenta Nationerna 

utsedda s1·enska stipendiater för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 40000 kr. 

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4384000 

4 794000 

6844000 

Utrikespolitiska institutet begär för budgetåret 1982/83 ett statsbidrag 

över tredje huvudtiteln om 3250000 kr., en ökning jämfört med anslaget 

för innevarande budgetår med 345 000 kr. 

S1·enska FN-förbundet begär ett bidrag över tredje huvudtitelns anslag 

E 3 p{1 sammanlagt 1562000 kr. för budgetåret 1982/83, vilket skulle inne-

6 Riksda{len 1981182. 1 sunzl. Nr /00. Bilaga 6 
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bära en ökning med 184 000 kr. i förhållamlc till bidraget för innevarande 

budgetår. 
S1·enska UNICEF-kommitten anhåller om statsbidrag för budgetåret 

1982/83 om totalt 257 000 kr.. vilket skulle innebära en ökning med 72 000 

kr. i förhållande till innevarande år. 

Srenska sektionen ar Internationella hinn1förh11ndet fiir.f/"ed och frihet 

anhåller om statsbidrag för budgetåret 1982/83 om 120 000 kr. Bidraget för 

innevarande budgetår uppgår till 46000 kr. Det begärda beloppet innebär 

en ökning i förhållande till bidraget för innevarande budgetår om 74000 kr. 

S1•enska freds- och ski/jedom.~f'iireningen anhåller oni ett statsbidrag för 

budgetåret 1982/83 om 250000 kr., vilket skulle innebära en ökning med 

203 000 kr. jämfört med det för innevarande budgctf1r beviljade bidraget, 

47000 kr. 
Utrikespolitiska föreningama.1· FN~fårbund anhåller om ett statsbidrag 

för budgetåret 1982/83 om 240000 kr., en ökning om 199000 kr. i jämförel

se med bidraget för innevarande budgetår, 41.000 kr. 

Kristna freds rörelsen anhåller om statsbidrag för budgetåret 1982/83 om 

85 000 kr.. vilket skulle innebära en ökning med 65 000 kr. i förhållande till 

bidraget för innevarande år, 20000 kr. 

lnstit/l(et för E11ropa-i1{f(mnation erhåller för innevarande budgetår ett 

bidrag om 100000 kr. För budgetåret 1982/83 äskar institutet ett bidrag om 

120000 kr. 
Arbetsgruppen för Svensk folkriksdag j(Jr nedrustning är ett samarbets

organ mellan Svenska FN~förbundet och Sveriges Fredsråd. Dess syfte 

anges vara att fungera som samarbets- och kontaktorgan för informations
spridning och opinionsbildning i nedrustningsfrågor. Organisationen bil

dades inför FN:s generalförsamlings extrasession om nedr~stning år 1978. 

Arbetsgruppen har inte erhållit löpande bidrag över anslaget E 3. Däremot 

erhöll arbetsgruppen av utrikesdepartementet ett engångsbelopp om 40000 

kr. under budgetåret 1978/79. Arbetsgruppen har för budgetåret 1981/82 

erhållit ett engångsbidrag på 50000 kr för informationsaktiviteter inför 

FN:s andra extra session om nedrustning år 1982. För budgetåret 1982/83 

har arbetsgruppen begärt ett bidrag om 117 000 kr. 

Föredraga/l(/en 

Jag förordar att anslaget enligt huvudförslaget räknas upp med 2050000 

kr. för nästkommande budgetår. Den föreslagna anslagsuppräkningen bör 

fördelas enligt följande: 

Bidraget till Utrikespolitiska institutet bör i första hand ökas med 225 000 

kr. med hänsyn till stigande kostnader för institutets administration och 

verksamhet vid nuvarande nivå. Därutöver föreslår jag i samråd med 

chefen för försvarsdepartementet att det bidrag för forskningsprogram som 

ges till institutet över IV:e huvudtiteln fr. o. m. budgetiiret 1982/83 lämnas 

över III:e huvudtiteln. Dessa medel bör även framgent res·erveras för 
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institutets forskningsprogram. För budgetåret 1982/83 beräknar jag 

1650000 kr. för denna verksamhet. För nästkommande budgetår skall 

således bidraget till Utrikespolitiska institutet ökas med sammanlagt 

1875 000 kr. till 4 780000 kr. 

Bidraget till S1·enska FN~förhundet bör höjas med 104000 kr. 

För S1·enska UNJCEF-kommitten beräknar jag ett med 18000 kr. höjt 

bidrag. Med hänsyn till karaktären och inriktningen av kommittens verk

samhet finner jag det motiverat att kostnaderna för bidraget räknas av mot 

ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. 

Bidragen till S1·enska sektionen ar Internationella hinnofbrhundet för 

fred och fi"ihet, Svenska freds- och ski/jedom.~f(:ireningen, Utrikespolitiska 

ji'ireningamas FN~förhund. Kristna fredsrörclsen samt Institutet fiir Euro

pa-information bör öka med I 000 kr. vardera. Arhetsgruppen fiir Sl'ensk 

folkriksdag fiir nedrustnint: föreslås icke få något ordinarie bidrag. I likhet 

med förfarandet vid första extra mötet med FN: s generalförsamling år 1978 

avser jag föreslå regeringen att ställa särskilda medel till förfogande för 

vissa enskilda organisationer för uppföljning av det andra extra mötet år 

1982. Dessa medel beräknas uppgå till ca 200000 kr. Prövning av bidrag 

kommer att ske efter särskild ansökan från organisationerna. 

Med hänvisning till vad jag ovan har anfört hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att till Information om mel/anfolk

lif{t samarbete och utrikespolitiska fi·ågor för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av 6844000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

9880000 1 

10 213 0002 

12203000 

' Inkl. engångsbidrag på I 300 000 kr. 
0 Inkl. engangsbidrag p<I 160 000 kr. 

SIPRI 

Personal 
Handlägg<!ndc personal 
Övrig personal 

Reservation 0 

1981/82 l:lcriiknad iindring 1982/83 

4 
6 

10 

Institutet 

+4 
+2 

+6 

Före
draganden 

Stockholms internationella frcdsforskningsinstitut ISIPRI> är en stiftel

se, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen har 

till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 
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(prop. 1966: 76. SU 1966: 88, rskr 1966: 203. prop. 1979/80: 106. UU 

1979/80: 21, SKU 1979/80: 48. rskr 1979/80: 304) bedriva vetenskaplig 

forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell 

fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna 

för fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse. som har sitt säte i Stock

holm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör. som är institutets chef, och 

en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt siirskil

da föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare 

och annan personal i mån av behov och tillgång av medel. 

SIPRI begär för budgetåret 1982/83 ett anslag av 13153000 kr., vilket 

skulle innebära en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 2 940 

000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska kost

nadsökningar och merkostnader hänförliga till institutets nya lokaler. me

del för vissa forskningsprojekt. bortfall av restitution av mervärdeskatt 

m.m. samt medel för personalförstärkningar. 

Sf PRI begär medel för att finansiera 5 nya forskartjänster. 

Av det begärda anslaget för 1982/83 avser 7 636 000 kr. kostnader för 

löner och lönekostnads pålägg, vilket innebär en ökning med 794 000 kr. i 

förhållande till anslagna medel för innevarande budgetår. Av detta belopp 

avser 613 000 kr. stigande kostnader för befintliga befattningar enligt 

SIPRI:s aktuella organisationsplan. 

SIPRI begär vidare ökade medel för administrativa kostnader. projekt

verksamhet m. m. 

SIPRI hemställer i anslagsframställningen att sex av de tjänster som f.n. 
innehas av arvodesanställd personal överförs till den av regeringen fast

ställda personalförteckningen. Motivet härför är enligt SIPRJ att befatt

ningarna ifråga fyller permanenta behov inom organisationen. 
För budgetåret 1982/83 beräknar institutet intäkter frän försäljning av 

publikationer på 70000 kr. 
SIPRI har beräknat ett huvudförslag uppgående till 11407600 kr. 

(+ 1194000 kr). 

Föredraganden 

I pris- och löneomräkning beräknar jag i enlighet med riktlinjerna för 

huvudförslaget sammanlagt 2 150000 kr.. varav 779000 kr. avser merkost

nader till följd av kursutveckling, bortfall av restitution av mervärdesskatt. 

aviserade hyreskostnader m. m. Jag bedömer att anslagshöjningen möjlig

gör en utökad forskningsverksamhet vid institutet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholms intemationella fred.1ji1rskningsin.l"fit11t 

anvisa ett reservationsanslag av 12 203 000 kr. 
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E 5. Vissa åtgärder för rustningshegränsning och kontroll 

I 980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

8 !06220 

8435000 

10495000 

I. Seismologisk multip..:lstation 
, Insamling och analys av luftburen 

radioaktivitct 
3. Vetenskaplig underlagsverksamhet 
4. Särskilt inhumana vapen 

1 Inkl. engångsbidrag om 150000 kr. 
~ inkl. engångsbidrag om 175 000 kr. 
-' Inkl. engångsbidrag om I 500 000 kr. 
4 Inkl. engångsbidrag om 175 000 kr. 

1981/82 

7 
5 

12 

4934000 1 

1 055 ooo~ 
2224000 

8435000 

Fiirn·arets forskningsanstalt ( FOA) 

Beräknad ändring 1982/83 

FOA Före-
draganden 

+2125000 +1800000-' 

+ 275 000 + 2500004 

+ 115000 + 115000 
+ 250000 + 220000 

+2765000 +2385000 

FOA begär för budgetåret 1982/83 ett anslag av 11 200 000 kr. vilket 

skulle innebära en ökning med 2 765 000 kr. i förhållande till anslaget för 

innevarande budgetår. Vidare föreslås att en ny programdel inrättas: T4. 

Särskilt inhumana vapen. som hittills har finansierats över fjärde huvud

titeln. 
FOA redovisar i sin anslagsframställning två alternativa nivåer för an

slagsberäkningen för budgetaret 1982/83. Nivå A innebär reala resurs

minskningar med 2 procent årligen fram t. o. m. 1985/86. Trots detta räknar 

man med i stort sett oförändrad ambitionsnivå. Nivå B innebär en höjning 
av ambitionsnivån. FOA hemställer att sistnämnda. högre alternativ läggs 

till grund för anslagsberäkningen för budgetåret 1982/83. 

Fiiredraganden 

I pris- och löneomräkningen beräknar jag i enlighet med riktlinjerna för 

huvudförslaget sammanlagt 890000 kr. Därutöver bör anslaget räknas upp 

med I 675 000 kr. avseende engångsbidrag för ersättning av viss utrustning. 

I samråd med chefen för försvarsdepartementet anser jag att finansi

eringen av forskningen kring särskilt inhumana vapen skall föras över från 

fjärde huvudtiteln till tredje huvudtiteln från och med budgetåret 1982/83. 

Forskningsprogrammet skall utgöra en ny programdel under anslaget E 5. 
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slaget E 5. Vissa åtgärder för rustningsbcgränsning och konrroll och föras 

upp med ett belopp om 220000 kr. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen och till vad jag 

ovan har anfört hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att till Vissa åtgärder ji"ir ru.l't-

11i11gsbegränsning och kontroll för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 10495000 kr. 
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Bilaga I 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter den 1 januari 
1982 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidära ackredite
ringsorter 

Abidjan 
(Bamako) 

Abu Dhabi*2 

Addis Abcba 
(Djibouti) 

Alger 
Amman* 
Ankara 
Athcn 
Bagdad 
Bangkok 

(Singapore, Vicntiane) 
Bt:ijing 

(Pyongyang) 
Beirut 

(Amman, Damaskus) 
Belgrad 

<Tirana) 
Berlin 
Bern 
Bissau* 
Bogoti1 

!Panama) 
Bonn 
Brnsilia 

(Asuncion) 
Bryssel 

! Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aircs 

( Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 

( Honiara. Port Moresby, Port 
Vila) 

Caracas 
(8ridgetown, Port of Spain) 

Colombo* 
Dacca 
Damaskus* 

Dar es Salaam 
Du bl in 
Gaborone 

(Masen]) 
Guatemala 

( Managua, San Josc, San Salva
dor, Tegucigalpa) 

Haag 
Havanna 

(Kingston) 
Helsingfors 
Islamabad 

cMale) 
Jakarta 
Jeddah 

(Museal, Sana) 
Kairo 

(Khartoum) 
Kinshasa 

(Brazzavilk. Lihreville, 
Yaounde) 

Kuala Lumpur 
(Rangoon) 

Kuwait 
(Abu Dhahi. Doha. Manarna) 

Köpenhamn 
Lag os 

rAccra. Lomc, 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
(Bissau, Praia) 

London 
Luanda 

(Sflo Torne) 
Lusaka 

( Lilongwe) 
Madrid 
Managua* 

Med * betecknad beskickning förestås av en t. f. chargc d'affaircs. 
Med 2 betecknad myndighet avses upprättas under budgetåret 1982/83. 
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Rabat Mani la 
Maputo 

(Mbabane) 
Mexico 
Monrovia* 
Montevideo 
Moskva 

<Banjul, Dakar, Nouakchott) 
Reykjavik 

( Ulan Bator) 
Nairobi 

(Bujumbura, Kampala. Kigali. 
NicosiaJ 

New Delhi 
1Colombo, KathmanduJ 

Oslo 
Ottawa 

(NassauJ 
Paris 
Prag 
Prctoria 
Pyongyang* 
Quito 

Sändebudet i Conakry, Freetown, 
Monrovia, Niamey och Quagadou-
gou är stationerad i Stockholm. 

Rom 
<Valletta) 

Salisbury 
Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore* 
Sofia 
Teheran 

(Kabul) 
Tel Aviv 

(NicosiaJ 
Tokio 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane* 
Warzawa 
Washington 
Wellingtong 

(Apia, Nuku-alofa, Suva) 
Wien 

Sändebudet i Gcorgetown. Paramaribo. 
Port-au-Prince. Santo Domingo, St. George's 
och St. Lucia är stationerad i Stockholm. 
Sändebudet i Aden. Mogadiscio, Moroni. Port Louis, 
Tananarivc och Victoria är stationerad i Stockholm. 

Il. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Ge
neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (QECDl i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

lll. Lönande konsulta\ 

al Generalkonsulat 
Antwerpcn 1 

Berlin 
Chicago 
Frankfurt 

Hamburg 
Hongkong 
Houston2 

Istanbul 

Med 1 betecknad myndighet avses nedläggas under budgetåret 1982/83. 
Med 2 betecknad myndighet läggs ned under budgetåret 1981/82. 
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Leningrad 
Los Angeles 
Marseille 
Minneapolis 
Montreal 
Mtinchen 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco 
Säo Paulo 
Sydney' 

b) Konsulat 
Amsterdam 
Barcelona 
Las Palmas 
Mariehamn 
Palma de Mallorca 
Rotterdam 
Szczecin 

Med 3 betecknad myndighet läggs ned under budgetåret 1981/82. 
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Bilaga 2 

Fakta om Sveriges bistånd 

- Svenska biståndsmyndigheter och -organ 

- Internationella biståndsprugram. som får svenskt stöd 

- Det bilaterala utvecklingssamarbetet 

- Biståndet till enskilda programländer 

- Nordiskt biståndssamarbete 

- Andra anslagspostcr 
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Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 

UDs avdelning för internationellt utvecklingssamarbete 

År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska hi

ståndet till en avdelning i utrikesdepartementet, avdelningen för internatio

nellt utveeklingssamarbete. i dagligt tal '"u-avdelningen ... 

U-avdclningen förbereder regeringens beslut och förslag till riksdagen 

både i fråga om det direkta (bilaterala) biståndet till mottagarländerna. och 

det bistånd som ges via olika FN-organ, utvecklingsbanker eller andra 

internationella organisationer (multilateralt histånd). Huvuddelen av det 

bilaterala biståndet genomförs och administreras av SIDA. 

Avdelningen är organiserad på tre enheter (multilaterala enheten, bilate

rala enheten och planeringsenheten) och har totalt ca 50 tjänstemän. Den. 

leds av en statssekreterare. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SIDA. som inrättades 1965. är ett centralt ämbetsverk under regeringen 

med uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta (bilatera

la) biståndssamarbetet med u-länderna. Detta bistånd 0111fattar dels samar

bete med ett 20-tal huvudmottagarländer, dels andra typer av bistånd, tex 

katastrofinsatser, bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda svenska orga

nisationer, bistånd till flyktingar och befrielserörelser, rekrytering av bi

ståndspersonal etc. 

SIDA leds av en styrelse, som utses av regeringen. Den består av SIDAs 

generaldirektör, som är ordförande, och tio andra ledamöter, som repre

senterar riksdagspartier, folkrörelser och intresseorganisationer. 

SIDA är organiserat på elva byråer. I 14 mottagarländer har SIDA bi

ståndskontor, som är knutna till den svenska ambassaden. På SIDA finns 

ca 500 anställda. varav ca 80 vid biståndskontoren. 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) 

Utbildningsberedningen inrättades 1975 och fick 1979 ställning som 

självständig myndighet under utrikesdepartementet. Beredningens namn 

ändrades 1981 till beredningen för internationellt tekniskt samarbete 

(BITS). 

Beredningens uppgift är att genom s k bredare samarbete främja Sveri

ges förbindelser med vissa u-länder utanför kretsen av huvudmottagar

länder för det bilaterala biståndet. Sådant samarbete bedrivs med bl a 
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Algeriet. Cuba, Dominikanska Republiken. Egypten. Jamaica, Nigeria, 

Portugal, Sudan och Tunisien. 

Det bredare samarbetet skall grundas på ömsesidigt intresse och skall i 

första hand bestå av kunskapsöverföring på områden där Sverige är väl 

rustat med kunnande och kapacitet. 
BITS bereder och fattar beslut om hur anslaget för bredare samarbete 

skall utnyttjas. Ekonomiskt stöd ges främst till: 

- svenska konsultinsatser och förinvesteringsstudier 
- samarbete mellan institutioner i Sverige och i u-länder 

- utbildningsinsatser och korta specialkurser i Sverige, 

- kulturellt samarbete och personutbyte. 
BITS har också till uppgift att delta i beredningen av ansökningar om 

förmånliga u-landskrediter. 

Beredningen leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid beredning

en finns sju anställda. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) är en 

statlig stiftelse, som inrättades .1978. Fonden. vars grundkapital är 100 milj 

kr. har rätt att ta upp lån eller utfärda lånegarantier till ett belopp som 

motsvarar högst tre gånger grundkapitalet. 

Fondens huvuduppgifter är 

- att medverka till etablering av samägda företag, s k joint ventures, 

tillsammans med u-landspartner och svenska företag, 
- att förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och svenska före

tag, 

- att medverka till att förinvesteringsstudier genomförs och bidra till 
finansiering av dem. 

- att bidra med aktiekapital och lån samt ge garantier vid genomförande 
av projekt. 
SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sveri

ge bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. I den mån andra länder blir 

aktuella. bör endast sådana komma ifråga vars utvecklingspolitik är fören

lig med målsättningen för svensk biståndspolitik. 

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli 
finns åtta tjänstemän. 

Nämnnden för u-landsutbildning 

Biståndsutbildningsnämnden inrättades 1971 för att leda och samordna 

den uthildning i språk och u-Iandskunskap som bedrivs vid Sandöskolan i 
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Kramfors kommun som förberedelse för uppdrag i u-länder. Nämnden 

ombildades 1981 till nämmlt:n för u-landsutbildning. 

Nämnden skall 

- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap, 

- ge förberedelseutbildning för freds kårsdeltagare, 

- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder, 

- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk. 

- i samarbete med SIDA bistå myndigheter och andra med information 

och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför upp

drag i u-länder. 

Till enterminskursen antas sådana sökande. inklusive vapenfria tjänste

pliktiga, som bedöms lämpliga för utbildningen. 

Nämnden utses av regeringen och har sitt kansli vid Sandöskolan 

Kramfors. Vid nämnden och skolan finns ett 40-tal anställda. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

Beredningen för u-landsforskning inrättades 1975 och ombildades 1979 

till en självständig myndighet under utrikesdepartementet - styrelsen för 

u-landsforskning (SAREC). 

SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för 

u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 

och social rättvisa. 

Huvudmålet för SARECs verksamhet är att ge stöd till u-ländernas 

strävan att bygga upp och stärka en egen kapacitet inom vetenskar och 

teknik. SARECs verksamhet är uppdelad på fyra olika program: 

- direkt stöd till vissa u-länder, f n 13 stycken. 

- stöd till samarbete mellan u-länder. tex regionala forskningsorgan, och 

till särskilda forskningsprojekt, 

- stöd till internationella forskningsprogram, bl a inom världshälsoorgani

sationen (WHOl. konsultativa gruppen för jordbruksforskning (CGIAR) 

och internationella arbetsorganisationen (ILO). 

- stöd till svensk u-landsforskning, under 1981 ett 90-tal olika forsknings

projekt. 

SAREC leds av en styrelse som utses av regeringen. Generaldirektören i 

SIDA ingår i styrelsen. SAREC är administrativt knutet till SIDA. Vid 

SARECs kansli finns ca 20 anställda. 

Nordiska Afrikainstitutet 

Nordiska Afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska Rådet. 

Institutet har till uppgift att i Norden främja studiet av afrikanska förhål

landen genom att: 
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- främja och driva forskning och undervisning om Afrika, 

- utgöra ett .dokumentationscentrum för afrikaforskningen. 

- genom kurser. föreläsningar. seminarier etc sprida information om Afri-

ka och aktuella afrikanska förhilllanden. 

- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika. 

Verksamheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Ledamöter 

är bl a rektorn vid universitetet i Uppsala. som också är styrelsens ordfö

rande. samt överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala. r 
styrelsen ingår även representanter för de övriga nordiska länderna. Vid 

institutet finns ett 20-tal anställda, varav åtta tjänster finansieras över 

biståndsansh1gen. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprod11kter (IMPODI tillkom år 1975 och är ett 

statligt organ underställt handelsdepartementet men finansierat med bi

ståndsmedel. 

Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjiilp med att avsätta 

sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om 

avsättningsmöjligheter och marknadsförhällanden i Sverige. IMPOD skall 

även förmedla kontakter mellan u-landsexportörer och företag i Sverige. 

I MPOD deltar också i konkreta marknadsforingsprojekt. 

IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för 

UNCTAD/GATTs internationella handclscentrum !ffCI i konkreta frågor. 

som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden. 

IMPOD leds av en styrelse och chef för IMPOD är en direktör. Kontoret 

har ett tiotal anställda. 

Internationella utvecklingsprogram 

FNs utvecklingsprogram (UNDP) 

FNs utvccklingsprogram !UNDP). som bildades 1966 då två mindre 

biståndsfond.::r slogs samman. har som mål att vara FN-systemets centrala 

källa för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av 

FNs fackorgan. Programmet har också ansvar för att FNs verksamhet 

samordnas i de mottagande Hinderna. 

Verksamhet 

UNDPs uppgift är att främja mottagarländernas uiveckling genom olika 

former av kunskapsöverföring och förinvesteringar. UNDPs huvudsakliga 

biståndsformer är expcrtrådgivning, stipendier. utrustningsleveranser och 
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konsulttjänster. Expertbiståndet dominerar. Under 1980 omfattade 

UNDPs verksamhet .5 200 projekt i 1.50 länder. 

UNDPs verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna 

innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket UNDP-bi

stånd landet kan räkna med under en femårsperiod. I samarbete med 

mottagarlandet och UNDPs platsrepresentant utarbetas sedan ett detalje

rat landprogram för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av 
UNDPs styrelse. 

Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av brutto

nationalinkomsten per capita och befolkningens storlek. 

De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på 

högst .500 dollar - kommer under programperioden 1982-86 att få nästan 

80% av programmets länderfördclade resurser jämfört med drygt 66'# 

under programperioden 1977 - 1981, en ökning med 21%. Rikare u-länder, 

med en per capita-inkomst över I 500 dollar, skall ha som mål att, efter en 

med per capita-inkomsten stigande skala, återbetala en del av sitt bistånd 

till UNDP vid programperiodens slut. 

UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade 

länderna. Detta program omfattade 1980 drygt 15 milj dollar men kommer 

att öka väsentligt genom de utfästelser om ytterligare bidrag som gjordes 

av bl a Sverige vid FN-konferensen 1981 om de minst utvecklade länderna. 

En mindre del av UNDPs resurser används för program som berör flera 

u-länder - regionala, interregionala och globala program. 

Organisatitm 

UNDPs högsta beslutande organ är styrelsen, som har 48 medlemmar. 
Av dessa är 27 u-länder, 17 västliga i-länder och 4 socialistiska i-länder. 

Styrelsen bestämmer bl a fördelningen av UNDPs resurser och godkänner 

tandprogrammen. UNDPs styrelse är också beslutande organ för FNs 

reguljära tekniska biståndsprogram. FNs kapitalutvecklingsfond, FNs be

folkningsfond , FNs naturresursf'ond samt en rad mindre specialfonder. 

UN DPs sekretariat ligger i New York och har f n drygt .550 anställda. 

Under 1970-talct har en omfattande decentralisering av UNDPs verk

samhet ägt rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra 

land programmen har förlagts till 116 fältkontor med omkring 3 .500 anställ

da. Fältkontoren leds avs k "resident reprcsentativcs", som även har till 

uppgift att samordna de andra FN-organens UNDP-finansierade verksam

het i landet. 

Finansiering 

UNDPs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 

till 268 milj dollar. 1975 till 419 milj dollar och 1980 till 692 milj dollar. För 

programperioden 1977 - 1981 var bidragsmålct totalt 3.5 miljarder dollar, 
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vilket förutsätter att bidragen ökar med 14%· per år. Även om bidragen för 

1981 endast ökade med 5% kunde bidragsmålet nästan uppnås. 

För programperioden 1982 - 1986 har UNDPs resurser också förutsatts 

öka med 14% per år och sammanlagt uppgå till 6,7 miljarder dollar. Med 

hänsyn till att bidragen under de senaste åren ökat långsammare än beräk

nat är det högst osäkert om detta mål kan nås. 

Detta kan få allvarliga följder för planeringen av verksamheten. Till 

detta kommer att UNDP i praktiken gör femåriga biståndsutfästelser gent

emot mottagarländerna medan givarländerna, med få undantag, lämnar 

ettåriga biståndsutfästelser. Sverige har .därför sedan länge verkat för att 

alla bidragsgivare, liksom Sverige, skall lämna fleråriga bidragsutfästclser. 

vilket dock flera stora givarländer motsätter sig. 

De största enskilda bidragsgivarna är Förenta Staterna och Nederlän

derna. Därnäst följer Sverige med 335 milj kr, vilket 1981 utgjorde ca 10% 

av UNDPs n:surser. Sverige gav dessutom samma år 35 milj kr till UNDPs 

särskilda program för de minst utvecklade u-länderna. De fyra nordiska 

länderna svarade 1981för26,8% av de ordinarie bidragen till UNDP. 

Samordnins: 

Från att ha finansierat mer än två tredjedelar av FN-systemet~ tekniska 

bistånd i början av 1970-talet svarar UNDP numera endast för ca en 

tredjedel. Förklaringen är att det s k multibi-biståndet. dvs biståndsin

satser som genomförs av fackorganen men finansieras med bilaterala bi

ståndsmedel, och fackorganens egna biståndsprogram ökat mycket snabbt 

under 1970-talet. 

UNDPs styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring 

av FNs biståndsverksamhet. som i viss mån innebär ett underkännande av 

landprogrammeringsprincipcn. Styrelsen har därför vid flera tillfällen beto
nat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och 

samordnande rollen i FNs biståndsverksamhet skall respekteras. UNDP

sekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa 

ansvaret för olika särfondcr inom FN-systemet. Detta skulle minska de 

administrativa kostnaderna. samtidigt som det skulle kunna ge givar- och 

mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer 
dessa tankar. 

FNs kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

FNs kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd 

eller lån på förmånliga villkor till investeringsprojekt i u-länderna. De 

västliga industriländerna motsatte sig att fonden skulle inrättas med moti

veringen att den föreslagna verksämheten kunde skötas av andra organ. 

Under lång tid bidrog dessa länder inte heller till fondens finansiering. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga t'i 
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Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalfonden i fortsättning

en endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-länderna. inrik

tade på folkflertalets basbehov (bostad, kläder. mat, undervisning, grund- · 

läggande hälsovård). 

Verksamhet 

Fondens mål är att nå de fattigaste människorna i de minst utvecklade 

länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen aktivt deltar i de 

projekt som genomförs. Fonden kan ta hand om projekt som andra givare 

bedömer vara för små. För femårsperioden 1976-1980 godkände fonden 

168 projekt i 35 länder till en sammanlagd kostnad av 122.4 milj dollar. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDPs styrelse och arbetar främst genom 

UNDPs fältorganisation. 

Finansiering 

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1981 beräknas 

till 27 ,6 milj dollar jämfört med 26.5 milj dollar för år 1980. De viktigaste 

bidragsgivarna är några mindre givarländer. Sveriges bidrag för 1981 upp

går till 30 milj kr vilket är ca 25% av de totala bidragen. Sverige är den 

största bidragsgivaren efter Nederländerna. 

FNs befolkningsfond (UNFPA) 

Ända fram till 1960-talet var det svårt att nå överenskommelse om FNs 

insatser på bcfolkningsområdet. Så småningom ökade dock FNs engage

mang, vilket Sverige i många år verkat för. År 1967 inrättades en särskild 

fond. Det administrativa ansvaret för fonden ligger på UNDP. 

Verksamhet 

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivan

de funktion. FNs ekonomiska och sociala råd antog 1973 nya riktlinjer för 

fondens verksamhet. Enligt dessa skall fonden leda och samordna FN-sys
temets insatser inom familjeplaneringen. 

Fonden har sedan några år sökt koncentrera resurserna till 40 s .k 

prioritetsländer. Styrelsen har emellertid begärt att stora folkrika länder 

med en snabbt växande befolkning i första hand skall få del av UNFPAs 

bistånd. Nästan hälften av fondens resurser används till familjeplanerings
program. Andelen kan förväntas öka. I övrigt lämnas stöd till folkräkning

ar. uppbyggande av folkbokföringssystem. befolkningsstatistik. utbildning 

och information. forskning mm. Merparten av projekten vcrkställs av FNs 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 99 

fackorgan. En växande andel genomförs emellertid av mottagarländerna 

själva. 

Organisation 

Fonden är underställd UN DPs styrelse. som godkänner det långsiktiga 

arbetsprogrammet. de finansiella planerna m m. 

Huvudkontoret har drygt 150 tjänstemän och är förlagt till New York. I 

mottagarländerna finns ca 40 samordnare med ansvar för ett eller flera 

länder. 

Finansiering 

UN FPAs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1981 upp

gick inkomsterna till 127 milj dollar mot förväntade 147 milj dollar. De 

största bidragsgivarna är USA. Japan. Norge. Nederländerna. Förbunds

republiken Tyskland och Sverige. Det svenska bidraget för 1981 var 45 milj 

kr vilket motsvarade ca 7 % av de sammanlagda bidragen. 

FNs barnfond (UNICEF) 

UNICEF upprättades av FNs generalförsamling 1946. Fondens uppgift 

var att lämna katastrofhjälp till barn och mödrar i det krigshärjade Europa. 

Mandatet utvidgades senare till att även omfatta långsiktig utvecklings

hjälp till barn i u-länder. UNICEF samarbetar idag med regeringar i ett 

hundratal länder. Fonden söker särskilt bistå barnen i de hårdast drabbade 

och minst utvecklade länderna. 

'1/erksamhet 

UNICEF spelar fortfarande en viktig roll som förmedlare av katastrof

bistånd. Tyngdpunkten i fondens verksamhet ligger emellertid numera på 

långsiktiga biståndsprogram. Bistånd utgår i form av pengar. personal. 

tekniskt kunnande och varor. Målet är att tillgodose de mest grundläggan

de behoven hos barn och mödrar, framför allt i länder där samhällelig 

social service saknas. 

Programverksamheten omfattar insatser inom hälso- och sjukvård, vat

tenförsörjning, åtgärder för att förbättra näringsstandarden hos barn och 

mödrar. familjeplanering, grundläggande utbildning m m. 

Behovet av samordning med övriga delar av FN-systemet har blivit 

alltmer påtagligt. Fonden samarbetar med. en rad FN-organ. dä~ibland 

UNDP. UNFPA, UNESCO. FAO och UNHCR. Tillsammans med WHO 

försöker UNICEF föra ut begreppet primärhälsovård. som omfattar före

byggande åtgärder, vaccinationer, kontroll av diarrcsjukdomar. distribu

tion av viktiga läkemedel m m. Ett annat exempel på detta samarbete är 
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det av WHO och UNICEF utarbetade förslaget till internationell mark
nadsföringskod för bröstmjölksersättning som antogs av världshiilsoför

samlingen i maj 1981. 

Organisation 

UNICEFs styrelse består av 30 medlemmar (15 u-länder, 11 i-länder. 4 

socialistiska i-länder). Den granskar och drar upp riktlinjer för verksamhe

ten och fördelar medel till fondens program. Sverige har varit medlem av 

UNIC.EFs styrelse sedan 1958. 

UNICEFs huvudkontor har 400 anställda och är beläget i New York. 

Dessutom finns sex regionalkontor och ett fyrtiotal länderkontor med 

totalt 1 400 anställda. 

Finansiering 

UNICEFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakli

gen från regeringar. Regerings bidragen har under senare år utgjort ca 70 % 

av fondens resurser. Nationalkommitteer, enskilda organisationer och 

andra privata bidragsgivare svarar för återstoden. Inkomsterna från na

tionalkommitteer kommer främst från försäljningen av UNICEFs julkort. 
Med hjälp av särskilda bidrag finansieras speciella hjälpinsatser, bl a i 

Kampuchea. En särskild katastroffond om 3 milj dollar finns för akuta 

nödsituationer. De sammanlagda inkomsterna för 1981 beräknas uppgå till 

drygt 300 milj dollar. 
För att skapa en fastare grund för fondens verksamhet infördes pil 

svenskt initiativ 1979 ett rullande och långsiktigt arbetsprogram. baserat på 
u-ländernas behov och UNICEFs bedömning av inkomsterna för en fyra

årsperiod. Sverige har verkat för att givarländerna också skall göra lång

siktiga bidragsutfästelser. Sveriges egna flerårsutfästelser har dock inte 
lett till efterföljd. 

USA är numera den största bidragsgivaren, följt av Sverige, Norge och 

Storbritannien. Det svenska bidraget för I 98 I uppgick till 130 milj kr. vilket 

motsvarade drygt 13 % av de sammanlagda regeringsbidragen. Bidraget 

från Svenska UNICEF-kommitten var 5 milj. kr. 

Internationella utvecklingsbanker och -fonder 

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna har till uppgift att 

lämna finansiellt bistånd i form av obundna lån. Därtill kommer ett omfat

tande tekniskt bistånd. som komplement till det finansiella. Den äldsta och 

största utvecklingsbanken är Världsbanken !IBRDI. som kommit att utgö

ra modell för uppbyggnaden av övriga utvecklingsbanker. 
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Tabell 1: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna') 

Antal med- Antal an-
Tillkom år lemsländer ställda Huvudkontor 

Världsbanken 1944 141 

} <IBRDl 
Internationella 1960 127 5590 Washington 

ut vecklings fonden 
(IDAl 

Asiatiska ut- 1966 44 

} 
vecklingsbankcn 
<AsDBl l 150 Mani la 

Asiatiska ut- 1974 44 
vccklingsfonden 
!AsDFl 

Afrikanska ut- 1963 50 

} 
vecklingsbanken 
tADBl 660 Abidjan 

Afrikanska ut- 197:! 25 
vccklingsfonden 
(ADFl 

1 Den lnteramerikanska utvecklingsbanken tlDBl. som tillkom år 1959. behandlas 
under handelsdcpartementcts huvudtitel. 

Utvecklingsbankerna fungerar som ett mellanled mellan den internatio

nella kapitalmarknaden och u-länderna. De kan genom sin goda ställning 

låna upp och vidareförmedla lån på villkor, som är förmånligare än vad de 
allra flesta u-länder själva skulle kunna få. 

Många av de fattigare u-länderna saknar den nödvändiga återbetalnings

förmågan även när det gäller utvccklingsbankernas relativt förmånliga lån. 
I syfte att kunna bistå också denna länderkategori har utvecklingsfonderna 
upprättats som ett komplement till bankerna. De lämnar utvccklingskre
diter på näst intill gåvobasis. De svenska bidragen har därför koncentrerats 
till dessa fonder. Föregångare och alltjämt helt dominerande är Internatio
nella utvecklingsfonden (IDA), som är knuten till Världsbanken. 

Organisation 

Bankernas/fondernas högsta beslutande organ är guvenörsstyrelsen 

(Board of Governors). Den är sammansatt av representanter för samtliga 

medlemsländer och håller ett möte per år. Däremellan handhas det löpande 

arbetet av en direktörsstyrelse rnoard of Directors). Eftt:rsom antalet 

medlemsländer överstiger antalet platser i direktörsstyrelscn har man fått 
gå samman i röstgrupper. En direktör representerar således i regel ett 

flertal länder. 

De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp. Medan de i IBRD/IDA 
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och ADF bildar en egen röstgrupp har de i AsDB/AsDF slutit sig samman 
med Canada och Nederländerna. 

Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital/bidrag. 

För att ge små länder. i första hand små u-länder. ett större inflytande 

tilldelas vmje medlemsland också ett visst antal röster. oberoende av 

landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna framgår av 
tabellerna 3 och 4. 

U-Ui!"!derna har störst röststyrka i Afrikanska utvecklingsfonden, 50 %. I 

IBRD/IDA och AsDB/AsDF är motsvarande siffror 40 %. 
Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i Världsbanken 

alltid tillfallit en amerikan. i AsDB alltid en japan och i ADB naturligen en 

afrikan. I samtliga banker har det nyligen skett ett skifte på chefsposten. 

A.W. Clausen är ny chef för Världsbanken sedan juli 1981, Masao Fujioka 

tillträdde chefsposten i AsDB i november 1981 och Wila D. Mungomba 

från Zambia utnämndes till ADBs president i september 1980. 

Finansiering och lånevillkor 

Utvecklingsbankcrnas utlåningsverksamhet är baserad på det av med

lemsländerna tecknade kapitalet. Av det tecknade kapitalet inbetalas en

dast en mindre del. Resterande del fungerar som en garanti för utvecklings

bankernas upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Detta inne

bär att utlåningen till stor del finansieras med hjälp av upplånade pengar 

och att utlånings villkoren därför blir bestämda av upplåningsvillkoren. 

Tabell 2: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor 

Bank 

IHRD 
ADB 
AsDB 

Löptid 

15-20 är 
12-20 år 
15-25 <lr 

Ränta p.:r I juli 1981 

I O.fiO '/( 
8.00<;·;. 

10.10% 

Spännvidden i löptiderna beror på skillnader i låntagarländernas utveck

lingsnivå och/eller i projektinriktningen. 

Tabell 3: Utvecklingsbankernas tecknade k~pital. den inbetalda andelen och ut~
stående upplåning per 31 december 1980. 

IBRD ADB AsDB 

Tecknat kapital (milj dollar! 39600 1620 8830 
Inbetald andel (procent) 10 25 18 
Utestående upplåning (milj dollar) . 28900 413 I 870 
Sveriges andel av tecknade kapitalet 

(procent) 1.18 0.17 
Sveriges röstande! (procent) 1.14 0.6 
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Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet inte genom 

upplåning utan genom bidrag från i första hand i-länderna. Sedan mitten av 

1970-talet har också vissa OPEC-länder och andra rikare u.länder tillkom

mit som bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs i samband med s k 

påfyllnadsförhandlingar. En påfyllnad sker genom en internationell över

enskommelse. där bidragsgivarna gör en utfästelse för tre eller fyra år. En 

del av Världsbankens vinst överförs varje år dessutom till IDA. 

Utlåningen från fonderna sker på mycket gynnsamma villkor. IDA och 

ADF lämnar utvecklingskrediter med en löptid på 50 år och cri administra

tionsavgift på 0. 75 %. AsDFs utvecklingskrediter löper på 40 år med en 

avgift av I%·. De tio första åren är amorteringsfria i samtliga fonder. 

Tabell 4: Bidragen till utvecklingsfonderna per 31december1980 

Totala bidrag (milj dollar) 
Sveriges samlade bidrag (milj. dollar) 
Sveriges bidragsandel (procent) 
Sveriges röstande! (procent) 

Utlånings1·0/ym 

IDA 

21120 
761 
3.59 
2,59 

ADF 

I 000 
56 
5,6 
2.57 

AsDF 

2 730 
24 
0.88 
0.6 

Storleken av det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och av 

bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlå

ningskapacitet. 

Tabell 5: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym 

IBRD 
IDA 
IBRD/IDA 

ADl:l 
ADF 
ADl:l/ADF 

AsDB 
AsDF 
A<oDl:l/AsDF 

Total utlåning per 
31 december 1980 
<milj. dollar) 

52750 
21530 
84280 

I 355 
I 056 
2411 

5 653 
2441 
8094 

1 Avser budgetåret 1980/81. 

Fiirtlelning a1· utlåningen på liintler 

Utlåning 1980 
<milj. dollar) 

8809 1 

3 482 1 

12 291 1 

297 
273 

570 
959 
477 

1436 

Även om utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till olika mottagar

länder. beroende på utvecklingsnivå och kreditvärdighet. strävar både 

bankerna och fonderna efter att bistå de fattigare länderna. Såväl Världs

banken som IDA har under 1970-talct i ökande utsträckning förskjutit 
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utlåningen till länder med lägre BNI per capita. För de afrikanska och 

asiatiska regionalbankerna ledde det växande behovet av att bättre kunna 

bistå de fattigare länderna till bildandet av respektive utvecklingsfonder. I 

följande tabell visas den långsiktiga förskjutningen i bankernas utlåning 

efter BNI per capita. 

Tabell 6: Den procentuella länderfördelningen av utvecklingsbankerna och -fondernas 
utlåning 

JBRDl/DA 

l:lNl/capita i 
dollar iir 1979 

-390 
391-680 
681-

ADBIADF 

BNl/capita i 
dollar år 1977 

-300 
301-600 
6\)1-

AsDB!AsDF 

BNl/capita i 
dollarår 1977 

-300 
301-600 
601-

1968/69-19n/73 
(procent) 

31 
12 
57 

1971-73 

54 
33 
13 

1971-73 

30 
25 
45 

F<JrdelninR al' utlåningen på sektorer 

I 978i79- 1979/80 
<procent) 

37 
18 
45 

1977-79 

66 
23 
Il 

1977-79 

50 
30 
20 

Utlåningen har inte bara i ökad utsträckning gått till de fattigare u-län

derna. Under senare år har utlåningen också alltmer kommit de fattigare 

befolkningsgrupperna till del (se tabell 7). Detta framgår av att andelen 

projekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling och social infrastruktur 

har ökat i jämförelse med andelen för industri och ekonomisk infrastruk

tur. Till social infrastruktur hänförs i allmänhet hälsovård. stadsutveck

ling. utbildning och vattenförsörjning. Med ekonomisk infrastruktur mc:nas 

energianläggningar. transport och kommunikation. 

Bakom den ökade satsningen på jordbruks- och landsbygdsutveckling 

och på sociala projekt ligger den förändrade inställningen till dessa sek

torers betydelse för utvecklingen. Denna förändrade syn grundar sig på 

insikten att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan satsningen 

på basbehov. som i hög grad tillfredsställs genom sociala projekt. och 

ekonomisk tillväxt. Därtill kommer att de fattigaste befolkningsgrupperna 

främst återfinns på landsbygden. 
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För en allsidig utveckling krävs emellertid även fortsatt satsning på 

industri. energi. transport och kommunikation. Inte minst kommer ökade 

insatser för energiutvinning i de oljeimporterande u-länderna att spela en 

viktig roll i framtiden för att förbättra betalningsbalansen. 

Den i längden ofrånkomliga strukturomvandlingen av de oljeimporte

rande u-ländernas ekonomier kräver stora investeringar även inom andra 

sektorer än energin. Världsbankcns/IDAs styrelse beslöt därför i maj 1980 

att bistå de oljeimporterande u-länderna även med sk strukturanpassnings

lån, som inte är knutna till specifika projekt. Genom denna modifierade 

form av programlån har Världsbankens rådgivningsfunktion ytterligare 

markerats. 

Världsbanken har spelat en central roll för att, i samråd med berörda 

u-länder. upprätta biståndskoordinerande grupper, sk konsortier och kon

sultativa grupper. Det finns f n ett tjugotal sådana grupper under ordföran

deskap av Världsbanken. Sverige är medlem i de grupper som berör länder 

som mottar svenskt bilateralt bistånd. Yärldsbanken leder också den kon

sultativa gruppen för internationell jordbruksforskning (CGIARJ. 

Tabell 7: Den procentuella fördelningen av utvecklingsbankernas och fondernas utlå
ning på sektorer 

IBRDllDA 

1968/69- 1978/79-
Sektor 197'2/73 1979/1:!0 

Jordbruks- och landsbygdsutveckling 20 28 
Social infrastruktur _J_Q 16 
Delsumma: 30 44 
Ekonomisk infrastruktur 50 38 
Industri -1.1 15 
Delsumma: 64 53 
Ovrigl 6 3 

Totalt: 100 100 

ADBIADF 

Sektor 1971-73 1977-79 

Jordbruks- och landshygdsutveckling 15 29 
Social infrastruktur 3 21 
Delsumma: -.-S 50 
Ekonomisk infrastruktur 64 39 
Industri 18 JO 
Delsumma: 82 49 
Övrigt I 

Totalt: 100 100 
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As/)B.IAsl>F 

Sektor 

Jordbruks- och landsbygdsut veckling 
Social infrastruktur 
Delsumma: 
Ekonomisk infrastruktur 
Industri 
Delsumma: 
Övrigt 

Totalt: 

Internationella finansieringsbolaget (IFC) 

1971-73 

Il 
14 
25 
56 
19 
75 

IOO 

106 

1977-79 

30 
16 

46 
36 
17 
53 

I 

100 

Internationella finansieringsbolaget upprättades 1956 som en del av 

Världsbanksgruppen. Dess syfte är att främja ekonomisk utveckling i 

u-liinder genom att, tillsammans med privat kapital, medverka till upprät

tande och expansion av privata företag i u-länder. 

Medlemskap och organisation 

För medlemskap i IFC krävs att man är medlem i Världsbanken. IFC har 

för närvarande 119 medlemsländer, varav 98 u-länder. Guvernörs- och 

direktörsstyrelserna är desamma för IFC som Världshanken och IDA. 

Världsbankens chef fungerar som ordförande i IFCs direktörsstyrelse. 

Rösträtten är liksom i Världsbankcn viigd i förhållande till andelen tecknat 

kapital. Verksamheten leds av en verkstälJ.ande vice-president, som har en 

särskild stab på 220 personer till sitt förfogande. 

FinansierinR 

!FCs kapital är 650 milj dollar, varav 483 milj. dollar tecknats per den 30 

juni 1981. Dessutom finansieras IFCs verksamhet genom ackumulerade 

vinster och lån från Världsbanken. 

Verksamhet 

IFCs investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktie

teckning och långfristiga lån. Investeringsobjekt skall enligt stadgan vara 

privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall ha 

"privat karaktär" och inte vara regcringskontrollcrat. Varje investering 

måste uppfylla två grundläggande krav: 

I) den måste bidra till utvecklingen av ekonomin i mollagarlandet och 

21 den måste med hög sannolikhet vara vinstgivande 

IFCs verksamhet har expanderat kraftigt under senan: år. Atagandena 

under verksamhetsåret 1980/81 uppgick till 811 milj dollar. vilket innebär 

en ökning med ca 20% från föregående verksamhetsår. Detta belopp 
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utgjorde emellertid endast ca en fjärdedel av de totala kostnaderna för de 

investeringar, i vilka IFC deltog. Tre fjärdedelar kom från andra linansie

ringskällor, i första hand privata banker. 

Antalet länder som får IFC-stöd har stigit och en ökad satsning har skett 

i låginkomstländer. Hälften av antalet projekt under det senaste verksam

hetsåret gick till länder, som I 979 hade en per capitainkomst under 625 

dollar. Dessa länder erhöll ca 25 '/(av de totala investeringarna. De största 

mottagarna av IFC-medcl i absoluta tal är fortfarande de större och rikare 

u-länderna (t ex Brasilien. Mexiko. Turkiet, Sydkorea, Argentina och 

Jugoslavien). 

IFC-medlen går i ökad utsträckning till jordbruk och energi. Fortfarande 

går dock hälften till industriprojekt. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) 

Den internationella jordbruksutvecklingsfondcn (IF AD) upprättades 

1977 efter rekommendation frftn världslivsmedelskonfcrensen 1974. 

IF ADs uppgift är att stödja projekt och utvecklingsprogram för livsmedcls

produktion och livsmedelshantering i u-länderna. I synnerhet uppmärk

sammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist och u-länder med 

goda förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen. Siirskild vikt skall 

läggas vid näringsstandard och livsvillkor för de fattigaste befolknings

grupperna. 

\/erksamlzet 

Under åren 1978-80 beviljade IFAD 60 lån till 48 länder pä sammanlagt 

870 milj dollar. 75c;.;; av lånen gavs på synnerligen mjuka villkor till de 

fattigaste u-länderna. Räntan är 1'/i: .. amorteringstiden är femtio år. varav 

de första tio är amorteringsfria. Av de lån som ges på de gynnsammaste 

villkoren går huvuddelen till länder med en per capita-inkomst på 300 

dollar eller mindre. Ungefär 50'/(. av de totala resurserna har gått till 

asiatiska u-länder. 34% till afrikanska. Utöver lån förekommer även ett 

visst tekniskt bistånd. Ungefär hälften av IFADs projekt har utarbetats av 

fonden. medan övriga genomförts i samarbete med andra internationella 

utvecklingsorgan. 

Organisation 

IF ADs medlemsländer - för närvarande 135 - är indelade i tre kategorier: 

OECD-länder. OPEC-länder och mottagarländer. Samtliga länder ingår i 

en styrande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgi

vande kategorierna fördelas rösträtten i stor utsträckning i relation till 

bidragsandel. 
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IFADs styrelse består av 18 medlemmar·. sex friln varje kategori. och 

v!l.Us för en treårsperiod. Sverige ät from 1981 ordinarie styrelsemedlem 

för de nordiska länderna. 

Fina11.1·ierin~ 

Fonden hade för sin första vetksamhetsperiod I 061 milj dollar till sitt 

förfogande, varav 57 % kom från OECD-länderna och 43 7r från OPEC

länderna. Sveriges bidrag uppgick till sammanlagt 115 milj kr. Detta utgjor

de 4,6% av OECD-ländernas bidrag eller 2.5 % av den totala summan. 

Förhandlingar om en ny påfyllnad pågår. 

FNs/FAOs \'ärldslivsmedelsprogram (WFP) 

Under 1950-talet började vissa länder. främst USA. att använda sina 

stora spannmålsöverskott för bilateral livsmedelshjälp. För att undvika att 

behövande u-länder blev alltför beroende av leveranser från ett enskilt 

land inrättades år 1962 WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp. 

underställd FN och F AO. 

Verksamhet 

WFP lämnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutvecklings

projekt, där matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbeten. 

sk food-for-work. WFP ger också hjälp till ur näringssynpunkt särskilt 
behövande grupper, tex kvinnor och småbarn. skolbarn, flyktingar etc. Ca 

25 % av WFPs totala resurser används för katastrotbistånd. 

Av WFPs sammanlagda bistånd går ca 75 % till de minst utvecklade 

länderna. 

Organisation 

WFPs styrande organ är Committee on Food Aid Policies and Pro

grammes (CFAl. som består av 30 medlemsländer, varav hälfte.n u-länder. 

Sverige, som efterträddes av Finland. var medlem perioden 1979-81. Nor

den har normalt ytterligare en representant i CFA, f n Danmark. 

Kommitten sammanträder två gånger per år i Rom. där WFP har sitt 

högkvarter. CFA skall, utöver sin styrelsefunktion för WFP. vara ett 

forum för debatt och ge rekommendationer om biståmlsmetoder och bi

ståndspolitik på livsmedelsområdet. 

Finansiering 

WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels i form av livsmedel. dels i 

form av kontanter för att betala administration. frakt. försäkringar etc. 

Bidragen till WFP har ökat från drygt 300 milj dollar under tvåårsperio-
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den 1969-70 till ca 800 milj dollar 1979-80. Eftersom priserna både på 

livsmedel och frakter har gått upp kraftigt har ökningen inte räckt till mer 

än att bibehålla ungefär samma volym livsmedelsbistånd. Att WFP ändå 

kunnat öka sina leveranser beror på de tillskott man fått genom 1980 års 

konvention om livsmedelshjälp CF ACl och det internationella beredskaps

lagret av livsmedel för katastrofinsatser IIEFR). Under 1980 levererade 

WFP sammanlagt 1,5 milj ton livsmedel. 

Under senare tid har WFP haft svårt att uppnå de fastställda bidragsmå

len. För perioden 1979-80 var bidragsmålet 950 milj dollar, men bidragen 

uppgick bara till ca 800 milj dollar. Utfästelserna för perioden 1981-82 är 

hittills sammanlagt 735 milj dollar, jämfört med ett bi dragsmål på I 000 milj 

dollar. Ett nytt bidragsmål för perioden 1983-84 på I 200 milj dollar har 

nyligen antagits. dock med betydande tvekan hos flera givarländer. 

De största bidragsgivarna är USA, Canada och EG. Den svenska ande

len av de reguljära WFP-medlen uppgick under bidragsperioden 1979-80 

till 4,1 %'. 
För vardera 1981och1982 har Sverige utfäst ett bidrag på 72 milj kr. Det 

svenska bidraget är till två tredjedelar bundet till upphandling i Sverige. 

WFP får fritt välja vilken eller vilka varor man vill ha. På senare år har 

WFP uteslutande valt vegetabilisk olja. 

1980 års konvention om livsmedelshjälp (FAC) 

Konventionen om livsmedclshjälp (FAC) är en del av det sedan 1971 

gällande internationella veteavtalet. Tanken var att komplettera detta avtal 

med ett bidrag till u-ländernas livsmedelsberedskap genom att i en bi-· 

ståndskonvention göra åtaganden om årliga spannmålsleveranser. 
1980 års konvention har förlängts med två år till den 30 juni 1983. 

Syftet med konventionen är att bidra till att nå det mål på I 0 miljoner ton 
spannmålsbistånd per år, som uppställdes av 1974 års världslivsmedels

konferens. 

Finansiering 

De tolv medlemsländerna har åtagit sig att leverera sammanlagt minst 

7,6 milj ton per år. De största andelarna faller på USA (4 470 000 ton). EG 

(I 650 000 ton). Canada (600 000 ton). Australien (400 000 ton) och Japan 

(300 000 ton). Sveriges årliga bidrag är 40 000 ton. 

Bidragen utgår i form av spannmål, inklusive ris, eller kontantbidrag, 

omräknade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker som gåva eller 

som förmånlig kredit, bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestäm

mande. 

Av de totala åtagandena går ca fem procent genom WFP. Det svenska 

bidraget kanaliseras i sin helhet genom WFP, som även får ett fraktbidrag. 
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De totala svenska kostnaderna beräknas till 51 milj kr för budgetåret 

1981/82. 

Styrande organ 

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen 

upprättad kommitte för livsmedelshjälp (.f ood Aid Commitlee) är ansvari

ga för konventionens tillämpning. Alla tolv medlemsländerna ingår i kom

mitten. 

Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastr:ofinsatser 
(IEFR) 

FNs generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution, 

vari medlemsländerna uppmanas att ställa pengar eller livsmedel till WFPs 

förfogande för katastrofinsatser i u-länder. Målet sattes vid en reserv på 

minst 500 000 ton spannmål. Det internationella beredskapslagret l lEFR) 

upprättades 1976. Sedan 1978 har beredskapslagret en mera permanent 

karaktär med årliga påfyllnader. 

Finansiering 

Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder åtar sig att hålla en 

viss kvantitet livsmedel i lager som med kort varsel kan sättas in i kata

stroflägen. Under 1980 översteg bidragen för första gången 400 000 ton, 

varav nästan 90 procent ställdes till WFPs förfogande. Målet på 500000 ton 
uppnåddes under 1981. 

Bidragsgivare till IEFR är i stort sett samma länder som till F AC. 
Diskussioner pågår om hur IEFR skulle kunna förstärkas. En princip

överenskommelse har träffats i WFP/CF A om att separata utfästelser till 

IEFR skall göras i samband med WFPs ordinarie bidragskonferens. 

Sveriges bidrag uppgår till 40 000 ton svenskt vete samt ett kontant 

bidrag för att täcka fraktkostnaderna. Dessutom kan Sverige i mån av 

behov och resurser bidra med andra livsmedelsprodukter. Sveriges bidrag 

ställs i huvudsak till WFPs förfogande. Kostnaden beräknas för budgetåret 

1981/82 uppgå till 59 milj kr. 

FNs flyktingkommissarie (UNHCR) 

Syfte och l'erk.rnmhet 

FNs flyktingkommissarie började sin verksamhet 1951. UNHCRs upp

gift är att ge internationellt skydd och bistånd åt flyktingar genom att 

underlätta deras bosättning i asyllandet eller att, där så är möjligt, hjälpa 

dem att återvända till sitt hemland. Det rättsliga skyddet söker flykting-
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kommissarien skapa genom att verka för internationella avtal för skydd för 

flyktingar samt genom att ge rättshjälp. Eftersom de flesta flyktingar 

befinner sig i nödsituationer har verksamheten efter hand huvudsakligen 

kommit att inriktas på nödhjälp och hjälp till bosättning. livsmedclsför

sörjning. hälsovård och utbildning. 

Hjälpen utformas så att flyktingarna till en början organiseras i läger. där 

de erhåller bistånd i form av livsmedel. medicin och enkla bostäder. Om 

flyktingarna inte bedöms kunna återvända till sitt hemland inom en snar 

framtid vidtar en bosättningsfas där flyktingarna erhåller husgeråd, utsäde. 

jordbruksredskap etc. Det direkta praktiska biståndsarbetel utförs inte av 

UNHCR utan av andra myndigheter. ofta värdlandets regering. eller av 

frivilliga organisationer i samarbete med UNHCR. 

UNHCRs verksamhet kan indelas i tre olika typer: det reguljära pro

grammet bland flyktingar. utbildningsprogrammet där individuella flyk

tingar får stipendier, resor mm finansierade av UN HCR, samt de särskilda 

operationerna som bl a omfattar bistånd till flyktingar efter det att ·de 

återvänt till hemlandet eller bistånd till människor som kver som flykting

ar i sitt eget land. Eftersom omfattningen av det reguljära programmet 

beslutas årsvis kan en plötslig ökning av flyktingantalet eller en ny stor 

flyktingsituation. som inträffar efter det att årsprogrammet fastslagits, 

temporärt bli en särskild operation. 

Orgtmisation 

UNHCRs verksamhet granskas av en rådgivande komrri.itte, den sk 

exekutivkommitten. Kommitten har 31 medlemmar. Sverige är medlem 

sedan 1958. 

Kommitten sammanträder en gång per år i Geneve. Därutöver iiger 

informella möten rum ett par gånger per år. Detta sker för att bidragslän

derna löpande skall kunna få insyn i UNHCRs verksamhet. som kraftigt 

utvidgats under de senaste åren. Flyktingkommissarie iir sedan 1978 dans

ken Poul Hartling. 

Finansiering 

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag 

medan kostnaderna för sekretariatet i Geneve inklusive fältkontoren. för 

närvarande ca I 600 personer, till en del bestrids via FNs ordinarie budget. 

Det reguljära programmet och utbildningsprogrammel beräknas 1981 

uppgå till 365 milj dollar medan de särskilda operationerna beräknas till ca 

68 milj dollar. Verksamheten har vuxit explosionsartat under de sista fem 

åren. 1975 uppgick kostnaden för del reguljära programmet till 14 milj 

dollar och 1979 till 178 milj dollar. 

De största bidragsgivarna är USA. Japan. Förbundsrepubliken Tyskland 

och Sverige. Sveriges reguljära bidrag för verksamhetsåret 1981 uppgick 
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till 48 milj kr. Därutöver ges omfattande extra bidrag från bl a katastrofan

slaget till de särskilda programmen. 

Liksom de flesta andra organisationer inom FN-systemet har UNHCR 

svårt att nå de fastställda bidragsmålcn. Under 1981 räknar man dock med 

att budgeten kommer att balanseras. Ett annat problem är den ökade 

specialdestineringen av bidrag, dvs att givarländerna binder sina bidrag till 

insatser som man av politiska skäl vill stödja. Detta minskar flyktingkom

missariens handlingsfrihet och ger verksamheten obalans. 

FNs hjälpprogram för Palestina-flyktingar (UNRWA) 

FNs hjälpprogram för palestinallyktingar började sin verksamhet 1950. 

UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palestina vid Israels 

tillkomst samt de som blev flyktingar efter junikriget 1967. I dag är ca 1.8 

milj palestinier registrerade som hemlösa eller flyktingar hos UNRWA. 

Ungefär en tredjedel av dessa befinner sig i läger i Jordanien, Libanon, 

Syrien samt Gaza-remsan och på Västbanken. 

Verksamhet 

Programmet för palestinallyktingar omfattar utbildning, livsmedelshjälp 

och hälsovård. Genom utbildningsprogrammet vilket omfattar över halva 

budgeten, utbildas ca 330 000 palestinska barn i 635 skolor. 

Orw111isa tion 

UNRWAs chef, med titel generalkommissarie. rapporterar varje är till 

generalförsamlingen om organisationens verksamhet. Sedan 1979 är svens

ken Olof Rydbeck generalkommissarie. En rådgivande kommille deltar i 

planeringen av organisationens verksamhet. 

Finansiering 

UNRWAs budget omfaltade 1981 ca 234 milj dollar. De största bidrags

givarna är USA, EG, Storbritannien och Sverige. Det svenska bidraget 

uppgår för 1981 till 50 milj kr. Organisationen har under flera ars tid hart 

finansiella svårigheter vilka ytterligare förvärrades under det gångna året. 

Svårigheterna beror på att kostnaderna för programmet automatiskt 

stiger genom stigande matpriser och löner men framför allt genom att 

antalet barn i skolålder ständigt ökar. 

Bidragen till programmet ökar däremot inte i samma takt. Hotet om att 

tvingas skära ned utbildningsprogrammet eller t o m stänga samtliga skolor 

vilar ständigt över organisationen och har undanvärjts flera gånger endast 

genom betydande extra bidrag i sista stund. 
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Internationella federationen för familjeplanering (IPPF) 

IPPF. som grundades 1952, hade till en början endast åtta medlemsorga

nisationer. däribland Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU). IPPF 

har idag medlemsorganisationer i ett hundratal länder. och är den största 

enskilda internationella organisationen efter Röda Korset. 

Verkswnhet 

Målet för verksamheten är att främja familjeplanering och ansvarigt 

föräldraskap. dvs människors rätt att själva besluta om hur många barn de 

vill ha och hur tätt de ska komma. Federationen verkar för att öka medve

tenheten om befolkningsfrågans betydelse och för att den beaktas i natio

nella och internationella utvecklingsplaner. Vidare satsar man på att ut

veckla och förbättra tillgången på familjeplaneringsservice. Särskilda an

strängningar görs för att förändra attityderna hos männen. Genom att 

vidga samarbetet med andra organisationer, enskilda såväl som olika 

FN-organ. söker man skapa en bredare förankring för sin verksamhet. 

Federationen har ett nära samarbete med WHO i frågor som rör sexualun

dervisning. nutrition och familjeplaneringsservice inom ramen för mödra

och barnvård. 

Organisation 

Representanter för samtliga medlemsorganisationer sammankallas vart 

tredje år till den s k medlemsförsamlingen. Då fastställs en arbetsplan för 

tre år framåt. Ansvaret för verksamheten i övrigt ligger på styrelsen, som 

har 48 medlemmar från olika medlemsorganisationer, valda på regional 

basis. 

Arbetet leds av federationens generalsekreterare. som sedan 1979 är 
svensken Carl Wahrcn. En medicinsk panel under ledning av professor Ulf 

Borell vid Karolinska Institutet fungerar som rådgivare till IPPFs styrelse 

och till medlemsorganisationerna bl a i frågor som rör preventivmedel. 

Federationens huvudkontor är beläget i London och har 305 anställda. 

IPPF har beslutat att under de närmaste åren skära ned sin personal med 

ca 40%. 

Finansiering 

IPPFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, 

organisationer och privata bidragsgivare. Därtill kommer inkomster från 

medlemsorganisationerna i form av medlemsavgifter. inkomster från för

säljning av preventivmedel. lokala bidrag m m. De sammanlagda inkoms

terna för 1981 uppgick till ca 79 milj dollar. varav 44 milj i form av statliga 

bidrag. USA, Sverige, Japan. Storbritannien och Norge är de största 

bidragsgivarna. För treårsperioden 1981/82 - 1983/84 har Sverige utfäst 

bidrag på sammanlagt 150 milj kr. Det svenska bidraget för verksamhets
året 198 I var 40 milj kr. 
8 Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr 100. Bilai:a 6 
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Den gemensamma fonden för råvaror 

Avtalet om den gemensamma fonden för råvaror slöts i juni 1980. Avta

let träder i kraft den 31 mars 1982 om det har ratificerats eller godkänts av 

90 stater. representerande 2/3 av kapitalet. Sverige har ratificerat avtalet. 

Syjte och verksamhet 

Fondens syfte är att underlätta tillkomsten av och verksamheten inom 

internationella råvaruavtal. bl a genom åtgärder som kan bidra till att 

stabilisera råvarupriserna. Fonden arbetar med två konton. 

Det första kontot ska bidra till finansieringen av internationella buffert

lager och internationellt kontrollerade nationella lager av råvaror. I princip 

ska fonden fungera som en hank för de olika råvaruorganisationerna. 

Det andra kontot ska finansiera andra åtgärder för att förbättra mark

nadsbelingelserna för enskilda råvaror. Det kan gälla forskning för att få 
fram nya användningsområden för en råvara, handelsfrämjande åtgärder. 

nya och bättre utsäden eller försöksanläggningar för vidareförädling av 

råvaror i u-länderna. Det andra kontot skall i huvudsak finansiera åtgärder 

som berör flera u-länder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt råvaror. 

som är av betydelse för de minst utvecklade länderna. 

Finansiering 

Bidragen från medlemsländerna väntas uppgå till ca 750 milj dollar 

uppdelat på 470 milj i tillskjutet kapital.och 280 milj i frivilliga bidrag till det 

andra kontot. Sveriges andel är 4.9 milj dollar samt en utfästelse på 24 milj 

kr i frivilligt bidrag till det andra i·:ontot. 

Organisation 

Fonden skall ledas av ett råd omfattande samtliga medlemsstater, en 

styrelse med 28 medlemmar samt en verkställande direktör. Alla viktigare 

beslut i råd och styrelse kommer att kräva kvalificerad majoritet. 2/3 av 

rösterna. eller högt kvalificerad majoritet, 3/4·av de totala rösterna. 

UNCT AD/GATTs internationella handelscentrum (ITC) 

UNCT AD/GATTs internationella handelscentrum (ITC) bildades 1964. 

Dess syfte är att främja u-ländernas export genom marknadsundersökning

ar, utveckling av nya produkter. marknadsföring samt medverkan till 

uppbyggnad av nya institutioner för export. I enlighet med nordiska re

kommendationer har ITC i ökande grad .uppmärksammat de minst utveck

lade ländernas behov. 
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Organisation 

Riktlinjerna för ITCs verksamhet fastställs av de beslutande organen i 

UNCTAD och GATT på grundval av rekommentationer från en rådgivan

de grupp (Joint Advisory Group on ITC), i vilken representanter för alla 

medlemsländer deltar. En teknisk kommille granskar ITCs arbetsprogram. 

För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Gencve med ca 

230 anställda, vartill kommer ca 650 på fältet. Sedan maj 1981 är svensken 

Göran Engblom chef för sekretariatet. 

Finansiering 

De sammanlagda bidragen till ITC för verksamhetsåret 1980 är 26.4 milj 

dollar. Sverige är den störste enskilde bidragsgivaren. Det svenska bidra

get uppgick 1981till8 milj kr. Dessutom samarbetar Sverige med ITC inom 

ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

Det bilaterala utvecklingssamarbetet 
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Ekonomisk och social utveckling 

Angolas ekonomiska och politiska situation har i hög grad påverkats av 

det krig som föregick självständigheten 1975 och av de alltmer omfattande 

sydafrikanska attackerna därefter. Under hösten 1981 ockuperade sydafri

kanska trupper flera städer i södra Angola. Invasionen orsakade omfat

tande materiella skador och mänskligt lidande. Rebellröre:sen UNIT A har 

genom sydafrikanskt stöd ökat sina aktiviteter och bl a försvårat transpor

terna. Angola har tvingats att avdela ökade resurser till sitt försvar. Attac

kerna och torkan i de södra och centrala delarna av landet har ökat antalet 

hemlösa till närmare en miljon människor. 

Vid självständigheten stod Angola inför en lamslagen industri, låg jord

bruksproduktion. arbetslöshet ·samt brist på råvaror. transportmedel och 

konsumtionsvaror. Angolas strävan är att uppnå 1973 års produktionsnivå. 

Detta mål har endast kunnat förverkligas inom olje- och diamantproduk

tionen. Olja, diamanter och kaffe är Angolas viktigaste naturresurser och 

oljeexponen svarade år 1980 för 80% av exportinkomsterna. Produk

tionen, särskilt inom jordbruket men också inom de flesta industrier. har 

förblivit låg. Fisket gav t ex 214 000 ton år 1978 jämfört med 650 000 ton år 

1973. 

För att höja produktionen inom framför allt tillverkningsindustrin vill 

regeringen bl a förbättra planeringen. höja lönsamheten inom företagen, 

uppmuntra bättre arbetsdiciplin och ge visst utrymme för privat företag

samhet. En plan för landets utveckling under åren 1981 och 1982 har 

antagits. 

Angola har goda naturliga förutsättningar för att utveckla jordbruket. 

Regeringen har sökt öka avkastningen bl a genom att anställa utländska 

tekniker för odling av bomull, majs och grönsaker. Traktorer. konstgöd

ning. avelsboskap och utsäde har importerats. Angola är dock fortfarande 
beroende av en omfattande livsmedelsimport. Bristen på livsmedel och 

andra basvaror är särskilt stor på landsbygden. Detta har lett till en ökad 

inflyttning till städerna med åtföljande arbetslöshet. 

Den angolanska regeringen har gjort omfattande insatser inom utbild

ning och hälsovård sedan självständigheten. Antalet barn i de fyra första 

klasserna i grundskolan är nu fyra gånger större än 1973. 

Angola har hittills kunnat finansiera importen och en skuldtjänst på ca 

12 % genom exportinkomsterna. Landet hade både 1979 och 1980 över

skott i betalningsbalansen. De sjunkande priserna på olja och diamanter 

har dock försämrat ekonomin. Detta och den bristande hamnkapaciteten 

har tvingat fram begränsningar av importen. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Angola regleras av ett tvåårsavtal för bud

getåren 1980/81 och 1981 /82 och omfattar totalt 175 milj kr, varav 95 milj kr 

för 1981/82. 
I avvaktan på att samarbetets långsiktiga inriktning skulle fastställas 

användes biståndet under budgetåren 1977/78 och 1978/79 nästan helt för 

imporMöd. År 1979 träffades det första samarbetsavtalet och biståndet 

inriktades på fiske, hälsovård och importstöd. Erfarenheterna av det två

åriga samarbetet har visat att Sveriges förmåga att tillhandahålla personal 

är av avgörande betydelse för att genomföra projektstödet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 80 95 
Ingående reservation 34 65 

Summa: 114 160 

Fiirdclnini? Utbetalt Planerat 
1980/81 1981/82 

Sektorstöd. fiske 5 39 
Sektorstöd. hälsovård Il 21 
Personalfond 3 7 
Personalbostäder 15 
Utbildningsinstitut i 

Loubomo. Kongo 2 
Importstöd, bundet 24 30 
Importstöd. obundet 4 38 

Summa: 49 150 

Utgående reservation 65 10 

Importstöd 

Under budgetåren 1979/80 - 1980/81 har importstödet främst anviints för 

inköp av fordon, prefabricerade hus. möbler, generatorer, telefonväxlar, 

fartygsutrustning, frysanläggningar och undervisningsmateriel. Under 

budgetåret 1980/81 levererades svenska varor för ca 3 milj kr att användas 

inom fiske och hälsovård. 

Angola har inte haft svårt att använda det bundna biståndet och har 

också i övrigt utnyttjat svenska företags erfarenheter och produkter. Trots 

detta hade en stor del av importstödet för budgetåret 1980/81 ännu inte 

utbetalats i juni 1981. Under första kvartalet av budgetåret 1981/82 utbeta

lades dock 40 milj kr. De försenade utbetalningarna beror främst på lång

samma angolanska upphandlingsrutiner. 
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Fiske 

Fiskeprogrammet, som omfattar forskning, utbildning och hantverks

fiske. har försenats bl a på grund av att det varit svårt att på kort tid 

rekrytera nödvändig svensk personal och uppföra byggnader. Den ango

lanska mottagningskapaciteten är också svag pga brist på utbildad perso

nal. Utbetalningstakten kommer att öka under innevarande budgetår i och 

med att byggnadsverksamheten kommit igång och flera svenska experter 

anställts. 

Hälsovård 

Primärhälsovård. nutritionsinsatser, vaccinationskampanjer, vatten cich 

avlopp samt transporter ingår i de program som finansieras·av Sverige. De 

administreras av WHO och UNICEF utom vad gäller primärhälsovård och 

transporter. 

Bistånd utanför landramen 

Sverige har lämnat totalt 8 milj kr i katastrotbistånd till Angola under · 

budgetåret 1980/81, varav 5 milj kr till den angolanska regeringen och 3 milj 

kr till Röda Korset. De har använts för inköp av livsmedel och utsäde till 

hemlösa i södra Angola. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Bangladesh är ett av jordens fattigaste länder. Landet är tättbefolkat och 

befolkningstillväxten är hög. Omkring 90 %·av befolkningen lever på lands

bygden. Jordbruket svarar för ca 55 % av bruttonationalinkomsten och 

sysselsätter tre fjärdedelar av arbetskraften. De viktigaste valutainkom

sterna härrör från juteproduktion och överföringar fran bangladeshiska 

gästarbetare, framför allt i Mel.lanöstern. Bangladesh är i hög grad beroen

de av utländskt bistånd, som för närvarande finansierar två tredjedelar av 

utvecklingsbudgeten. 

I femårsplanen för 1980-85 ligger tonvikten vid en tillväxtorienterad 

utvecklingspolitik med en kraftig satsning på ökad jordbruksproduktion. 

Vid planperiodens slut skall Bangladesh. enligt planen, vara självförsör

jande på spannmål, vilket beräknats motsvara en produktion på ca 20 milj 

ton. Planen betonar vidare åtgärder för att begränsa befolkningstillväxten 

och öka läskunnigheten. Utvinningen av naturgas skall öka kraftigt. 

Goda spannmålsskördar på totalt 15 milj ton har lagt grunden till en 

sjuprocentig BNP-tillväxt under 1980. Spannmålspriserna har legat lågt 

vilket bidragit till att inflationen dämpats. 

De goda skördarna har dock inneburit påfrestningar på statsbudgeten. 

Livsmedelsbiståndet har minskat och därmed intäkterna från försäljning

en. Statsinkomsterna har blivit lägre också genom att försäljningen av 

subventionerad statlig spannmål varit liten. Samtidigt har regeringen tving

ats köpa stora mängder spannmål för att hålla priserna uppe. Inflödet av 

importstöd har varit lägre än väntat. Regeringen har tvingats skära ned 

utvecklingsbudgeten och kommer troligen att få tillgripa statlig upplåning 

för att täcka ett inte obetydligt budgetunderskott. 

Trots en IMF-kredit på knappt en miljard dollar är utsikterna för betal

ningsbalansen dystra. Bytesförhållandct har under året kraftigt försiimrats, 

främst på grund av sjunkande priser påjuteprodukter och högre oljepriser. 

Exportvolymen har inte ökat nämvärt. Två tredjedelar av exportintäkterna 

1980/81 måste användas för oljeimport. Valutan:serven motsvarade vid 

budgetårets slut ungefär en månads import. 

Aktuella beräkningar för 1981 tyder på att skörden av spannmål blir lika 

stor som under 1980. Inflationen förväntas stiga. Ytterligare försämring av 

statsbudgeten och neddragning av investeringarna kan förutses. Valutare

serven fortsätter att avtappas. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 122 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh regleras av ett tvåårigt 

avtal för 1981/82 och 1982/83 och omfattar totalt 280 milj kr. varav 140 milj 

kr avser innevarande budgetår. 

Merparten av biståndet har hittills utgått i form av importstöd. Andelen 

importstöd avses vid utgången av 1982/83 minska till hälften av de totala 

utbetalningarna. Det ändamålsbestämda biståndets andel kommer därmed 

att öka. Insatserna kommer att koncentreras till landsbygdsutvcckling, 

med inriktning på sysselsättningsskapande åtgärder. yrkcsutbildning samt 

hälsovård med familjeplanering. 

Avsikten är att i ökad utsträckning nå den fattigare delen av landsbygds

befolkningen, dvs huvudsakligen jordlösa och småbönder. 

Medelsfördclningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 130 140 
Ingående reservation 25 24 

Summa: 155 164 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1980/81 1981/82 

Landsbygdsutveckling I 17 
Hälsovård/familjeplanering 7 23 
Y rkesutbildning 6 16 
Övrigt 9 2 
Importstöd, bundet 48 51 
Importstöd, obundet 60 55 

Summa: 131 164 

Utgående reservation 24 0 

LandsbygdsutvecklinK 

Det under ett par år planerade programmet för offentliga arbeten på 

landsbygden beräknas komma igång under innevarande budgetår. Det 

syftar till att skapa sysselsättning under lågsäsong för jordlösa och fattig

bönder genom att förstärka infrastrukturen på landsbygden (vägar. dam

mar. etc). Dessa investeringar befäster emellertid den ojämna inkomst

och jordfördelningen på landsbygden. I programmet avses därför också 

ingå insatser som skall ge landsbygdens fattiga fördelar på längre sikt, bl a 

investeringar som gynnar de jordlösa och särskilda program för kvinnor. 

Behovet av framtida underhåll av gjorda investeringar skall tillgodoses. 

Programmet skall utformas så att kapitalintensiva projekt undviks. 

From 1981/82 lämnas svenskt stöd till ett program för flodreglering och 

dränering. Stödet, som samordnas med en pågående nederländsk insats, 

inriktas på att höja livsmedelsproduktionen. Valet av områden sker efter 

en analys av de sociala konsekvenserna. Projekt som främst gynnar större 

jordägare sållas bort. 
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Hälsovård och familjeplanering 

Sverige stöder, tillsammans med en rad andra biståndsgivare. det bang

ladeshiska familjeplaneringsprogrammet. Det syftar främst till att bygga 
och utrusta hälsostationer, läkarcentraler och enheter för mödra- och 

barnavård på landsbygden. Samtidigt pågår ett särskilt program för frivillig 

sterilisering, som bekostas av andra biståndsgivare. Eftersom sterilise

ringsprogrammct är en del av familjeplaneringen, som får svenskt stöd. har 

Sverige i olika sammanhang framfört oro över att alltför stor vikt läggs vid 

steriliseringar på bekostnad av andra preventivmetoder. Genom det stora 

antalet ingrepp har den medicinska kvaliteten blivit lidande. Åtgärder för 

att motverka detta diskuteras f n. 

Ytterligare bistånd till hälsovården bereds bl a genom UNICEF. Syftet 
är att stödja bl a vaccinering, mödra- och barnavård samt läkemedelspro

duktion. 

Yrkesuthildning 

Yrkesskoleinsatsen har pågått sedan 1976/77 i syfte att avhjälpa bristen 

på yrkeskunnig arbetskraft. En alltmer praktisk inriktning av utbildningen 

eftersträvas. Förutom ett begränsat personalbistånd består det svenska 

stödet av utrustning till ett trettiotal skolor och inrättande av en yrkeslä

rarskola. Totalt uppgår insatsen till 70 milj kr, varav drygt hälften har 

utbetalats. 

Importstöd 

Under budgetåren 1979/80 och 1980/81 har det obundna importstödet 
huvudsakligen använts till råvaror och reservddar för den privata indu

strin, till stål och matolja och till modernisering av ett pappersbruk. Den 

bundna delen av importstödet har också utnyttjats för detta pappersbruk 
och i övrigt huvudsakligen använts till signalutrustning, kullager och re
servdelar för de bangladeshiska järnvägarna samt till matolja och viss 

medicinsk utrustning. 

Bistånd utanför iandramen 

Under budgetåret 1980/81 har totalt 3,6 milj kr utbetalats till svenska 
enskilda organisationer för verksamhet i Bangladesh. Den största motta

garen är Frikyrkan Hjälper som bl a driver projekt för familjeplanering och 
byutveckling. På ön Bhola i södra Bangladesh är Pingstmissionens 

u-landshjälp verksam med bl a en yrkesskola och ett byutvecklingsprojekt 

med tonvikt på fiske. Föreningen Svalorna får stöd till två byutvecklings

projekt. Handikappförbundens centralkommitte samt Örebromissionen er
håller också bidrag. 

SAREC stöder ett internationellt forskningscentrum för diarresjukdo

mar i Bangladesh. Under budgetåret 1980/81 uppgick bidraget till 0,5 milj 

kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Botswanas ekonomiska läge förbättrades under de senare åren av 

1970-talet. främst beroende på den snabba exploateringen av mineralfyn

digheter, särskilt diamanter. Enligt nu gällande utvecklingsplan beräknas 

Botswana i stort sett kunna finansiera såväl sin driftsbudget som sin 

utvecklingsbudget med egna statsintäkter redan 1984/85. Detta beror doc)<. 

av den internationella diamantmarknaden och effekterna av en eventuell 

omförhandling av tullunionen med Sydafrika. F n är den botswanskµ 

ekonomin jämförelsevis stark med överskott i betalningsbalansen och ~n 

ansenlig valutareserv. En viss avmattning i ekonomin har dock skett unuer 

1981 och nedskärningar av statsutgifterna har annonserats. 

Botswana har ett parlamentariskt flerpartisystem. Ett ledmotiv i landets 

utvecklingssträvanden är bättre levnadsvillkor och utkomstmöjligheter på 

landsbygden. Framgångarna inom industri och gruvdrift kommer dock 

endast indirekt de fattigare befolkningsgrupperna till del. Samhällsservice i 

form av dricksvatten. hälsovård och utbildning når dock steg för steg allt 

större grupper. 

På grund av tullunionen med Sydafrika - tillsammans med Lesotho och 

Swaziland - är Botswana beroende av ekonomiskt och handdspolitiskt 

samarbete med Sydafrika. Botswana strävar efter att minska detta beroen" 

de. Den andel av exporten som går till Sydafrika har minskat. 1976 inför

des en egen valuta. Botswana spelar en framträdande roli i planeringen av 

regional ekonomisk samverkan mellan de majoritetsstyrda staterna i södra 

Afrika. Botswana är nu huvudkoordinator för detta samarbete. 

Sveriges bistånd 

Svenskt bistånd lämnas till Botswana sedan 1966. Nu gällande samar

betsavtal avser 1980/81 och 1981/82, och omfattar totalt 135 milj kr. Sveri

ge är den största biståndsgivaren och finansierade 1979/80 9% av den 

totala botswanska utvecklingsbudgeten. Andra betydande biståndsgivare 

är Norge, Storbritannien, Västtyskland och Världsbanken. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponihelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa: 

1980/81 

65 
I 

66 

1981/82 

70 
I 

71 
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Fiirdelning 

U ndcrvisning 
Distriktsutvcckling 
Vattenförsörjning 
Landshygdsclektrificring 
Småindustri 
Byutvcckling 
Personalbistånd 

Summa: 

Utgående reservation 

Unden·isning 

Utbetalat 
1980/81 

28 
12 
12 
2 

IO 

65 

Planerat 
1981/8~ 

~I 
15 
16 
I 
4 
I 

12 

70 

126 

Huvuddelen av medlen används för att bygga och utrusta primärskolor. 

Stöd utgår även för stipendier i tredje land. alfabetisering och uppförande 

av nationalarkiv och bibliotckslilialer. En utvärdering av hittillsvarande 

bistånd pågår. 

Distrikts 11 l\ ·ec kl in g 

Stödet till landets nio distriktsförvaltningar har fått en god start och 

utgör en naturlig fortsättning av SIDAs tidigare engagemang för att stärka 

landsbygdens utveckling. De lokala förvaltningarna behöver förstärkas för 

att klara underhåll och skötsel av exempelvis skolor. sjuk stugor, vattenan

läggningar m m. 
Distriktsutvecklingen omfattar sju delprogram. varav det viktigaste och 

mest tidskrävande är att planera och genomföra utbildning för distriktsper
sonal. I övrigt utgår stöd till bl a arbetsintensiv anläggningsvcrksamhct, 

uppbyggnad av underhållsenheter för vattcnförsörjning i distrikten, och till 

att bygga bostäder och arbetslokaler. 

Va ttenförsärjning 

Vattenförsörjningsprogrammet har hittills berört ca hälften av lands

bygdsbefolkningen och beräknas vara genomfört under 1980-talet. De vik

tigaste uppgifterna är att förbättra vattenkvaliteten. effektivisera under:

hållsfunktioncrna och genomföra ett långsiktigt utbildnings- och lokalise

ringsprogram. 

Landsh)·gdselektr(flering 

Stödet till landsbygdselektrifiering har nyligen avslutats. 15 byar. varav 

flertalet är storbyar. har försetts med elektricitet. 

Smäindustri 

Småindustriprogrammet har gått långsamt i flera år. Detta beror bl a på 

bristande industriell vana och tradition. Därtill kommer svårigheter att 

konkurrera med sydafrikanska varor inom tullunionen och att rekrytera 
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biståndsexperter. Under pågående tredje fas av programmet ligger tyngd

punkten på konsolidering av verksamheten och försök att stödja småindu

striutvecklingen på landsbygden. 

Personalhistånd 

Botswanas brist på kvalificerad arbetskraft gör att behovet av personal

bistånd kommer att kvarstå under lång tid. Personalbiståndet inriktas i 

första hand på samma sektorer som biståndet i övrigt. Botswana har 

möjlighet att utnyttja medel inom ramen för personalbiståndet för direkt

rekrytering av utländsk personal samt för utbildning av botswaner inom 

områden som stöds med svenskt bistånd. 

Bistånd 11ta11för /a11drame11 

Genom SAREC stöds två forskingsinsatser. Den ena omfattar utveck

ling av nya odlingsmetoder i norra delen av landet. Den andra utgör stöd 

till ett forskningsinstitut vid landets universitet. Biståndet via enskilda 

svenska organisationer uppgår till 0.8 milj kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Etiopien är ett av världens minst utvecklade länder och ett av de 
u-länder som får minst bistånd per person. Världsbanken och en del 

västländer har dock på senare tid ökat sina biståndsinsatser i landet. 
Landets ekonomi är beroende av jordbrukssektorn, som svarar för ca 

90 % av exportinkomsterna. Ca 85 % av befolkningen lever av jordbruk 

och boskapsskötsel. Stora områden har drabbats av jordförstörelse efter 

långa perioder av svår torka. Befolkningens främsta energikälla är ved. 

Industrin är till största delen statsägd och inriktad på vidareförädling av 

inhemska råvaror. Utländska investeringar förekommer f n inte. Trans

portnät och annan infrastruktur är dåligt utbyggd. 
Trots att jordbruksproduktionen ökat är landet inte självförsörjande i 

fråga om spannmål. Spannrnålsbrist, i förening med transportproblem, 

leder till att vissa landsändar periodvis kan drabbas av svält. 

Den ekonomiska utvecklingen stagnerade under de fyra första åren efter 

revolutionen. En ekonomisk utvecklingskampanj inleddes 1978 och BNP 

ökade under de följande två åren. En viss avmattning av tillväxttakten 

tycks därefter ha inträtt. Landets exportinkomster har stigit men utgifterna 

för import, främst olja, har ökat snabbare. Underskottet i bytesbalansen 

växer. Etiopiens exportinkomster är beroende av det internationella kaf

fepriset. Prisnedgången under 1981 försämrar landets ekonomiska läge. 

Hälso- och sjukvård, som tidigare var i det närmaste obefintlig på 

landsbygden, byggs nu ut i snabb takt. Ca 8 miljoner människor, varav 
70% kvinnor, beräknas hittills ha deltagit i en alfabetiseringskampanj som 

startades för tre år sedan. Nästan 40% av alla barn i skolåldern uppges ha 
tillgång till primärskoleundervisning. 

Befolkningen är organiserad_ i bondeföreningar och stadsdelsföreningar. 
Under 1981 infördes nya regler för stadsdelsföreningarnas rätts vårdande 
verksamhet, samtidigt som föreningarnas uppgifter på det sociala och 
ekonomiska området betonades. Val till stadsdelsföreningarna hölls i juni 
1981. Ett antal politiska fångar har släppts under det senaste året. I vissa 
delar av landet förekommer väpnat motstånd mot regeringen. 

Sedan 1970 tillämpas ettåriga utvecklingsplaner. En tioårig perspektiv
plan är under utarbetande. Jordbruksutveckling ges högsta prioritet. Lant

brukskooperativ betonas. Därefter kommer industrialisering och utbygg
nad av energi- och gruvsektorerna. En viktig komponent är utbildning med 

tonvikt på naturvetenskap och teknik. En investeringsplan för 1980-talet 
har utarbetats. 

Utlandsskulden angavs 1980 till drygt 3 miljarder kr, vilket ungefär 

motsvarar värdet av landets samlade import år 1979/80. Största utländska 
fordringsägare är Världsbanksgruppen och USA. 

9 RiksdaJ?en 1981182. I sam/. Nr /00. BilaJ?a 6 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett ettårigt avtal för 

budgetåret 1981/82. Det omfattar 80 milj kr. Biståndet utgår i form av 

sektorstöd. Importstöd förekommer inte. 

Medclsförvaltningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 75 80 
Ingående reservation 13 7 

Summa: 88 87 

Fiirdelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Lantbruk 25 24 
Skogsbruk 21 18 
Undervisning 25 22 
Hälsovård 3 Il 
Vattenförsörjning 5 6 
Övrigt I 6 

Summa: 81 87 

Utgående reservation 7 0 

Lantbruksutveckling 

Det svenska biståndet till lantbruksutveckling används under 1981/82 för 
att finansiera personalutbildning, kooperativ utveckling, markvård och 
fältpersonal i samarbete med Vär!dsbanken och lnternationellajordbruks
utvecklingsfonden OFAD). Sedan många år stöds också ett regionalt lant

bruksutvecklingsprojekt (ARDUJ som lett till höjd spannmålsproduktion 
och förbättrad levnadsstandard för befolkningen i Arssi-regionen. 

Skogsbruk 

Insatserna syftar till att förbättra plantering och skötsel av skog. Denna 
verksamhet väntas kunna öka på bynivå i takt med att kunskap sprids till 

allt fler bondeföreningar. Ett försökscentrum för behandling och utnyttjan
de av träprodukter och en skola för utbildning av skogspersonal ingår 

också i programmet. 

Underl'isning 

Uppförandet av skollokaler på landsbygden stöds med leveranser av 

byggnadsmaterial och utrustning samt inköp av skolbokspapper och läro

medel. I fortsättningen kommer större tonvikt att läggas vid lärarutbild

ning. 
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Ö1·riKt 

Det svenska stödet till hälsovården kommer under de närmaste åren att 

koncentreras på utbildning av personal. Även ett institut för näringsfrågor 

och en fabrik för tillverkning av näringsbcrikat mjöl får svenskt bistånd. 

Ett regionalt program för att förbättra vattenförsörjningcn i Hararghe-rc

gionen stöds delvis med svenska medel genom utbildning av ingenjörer. 

Handgrävda brunnar och installation av pumpar i ett antal byar ingår i 

programmet. 

I övrigt finansieras en försöksanläggning för att tillverka byggnadsmatc

rial av lokala råvaror, där vissa lovande resultat har uppnåtts på senare tid, 

samt en fond för konsultstudier och speciella utbildningsinsatser. 

Bistånd utanför tandramen 

Under innevarande budgetår inleds ett markvårdsprogram i västra Etio

pien. Från anslagsposten Särskilda miljö- och markvårdsinsatser har 5 milj 

kr avsatts för ändamålet. 

SAREC slöt i januari 1981 ett tvåårigt avtal om forskningssamarbete 

med den etiopiska forskningskommissioncn. Avtalet omfattar 6,4 milj kr. 

Under budgetåret 1980/81 erhöll Etiopien katastrolbistånd i form av 

fordon och jordbruksredskap till ett värde av 7 milj kr. Därtill kom 3 milj kr 

för repatriering av flyktingar, vegetabilisk olja för 4 milj kr samt berikad 

katastrofkost <SEFJ för 1,2 milj kr. 

18,4 milj kr beviljades för insatser genom enskilda organisationer. varav 

5 milj kr avsåg Rädda Barnens s k barnbyprojckt. 
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Ekonomisk och social utveckling 

När Guinea-Bissau blev självständigt 1974 var det den nya statens mål 

att bygga ett samhälle med folkligt deltagande och att utveckla landsbyg

den och jordbruket. Regeringen fick emellertid svårt att förverkliga målen, 

främst pga brist på utbildad personal och kommunikationsproblem mellan 

huvudstaden Bissau och övriga delar av landet. Varje år satsades ca 50 % 

av investeringarna på industri, vägar och energiförsörjning i huvudstadsre

gionen. Projekten blev i många fall alltför tekniskt krävande och olön

samma. Jordbruket, som sysselsatte 85 % av befolkningen fick ca 5 % av 

investeringskapitalet. 

Efter maktövertagandet i november 1980 utarbetar den nya ledningen f n 

landets första utvecklingsplan för åren 1983 - 1986. Avsikten är bl a att 

minska utlandsskulderna, förse befolkningen med basvaror och prioritera 

sådana investeringar i jordbruk och fiske som kan göra landet självförsör

jande med livsmedel. Några av de åtgärder som planeras är att bygga ut el-, 

telefon- och vägnäten på landsbygden, uppföra lagerlokaler, lämna jord

brukskrediter samt förbättra jordbrukstekniken. Knappt hälften av en 

miljon hektar odlingsbar mark är f n uppodlad och lisketillgångarna utnytt

jas till ringa del. 

Guinea-Bissaus ekonomi är i ett kritiskt läge. Exporten minskade år 

1980 och inbringade 50 milj kr medan importen var 220 milj kr. Skuldtjäns

ten var lika stor som exporten. Underskottet i bytesbalansen täcktes 1980 

bl a med hjälp av 250 milj kr i gåvor och krediter. 

Guinea-Bissau har lagt fram ett ekonomiskt program, som kräver ytterli

gare ca 170 milj kr i utländskt bistånd. Bidrag till programmet skall använ

das bl a för att finansiera import och för att bygga upp valutareserven. 

Regeringen har även föreslagit en omförhandling av villkoren för landets 

utlandsskuld. Under våren 1981 tog FN in Guinea-Bissau i gruppen "fatti

gaste länder" och kommer därmed att öka biståndet. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet har uppgått till 55 milj kr årligen fr o m budgetåret 

1979/80. Utvecklingssamarbetet regleras av ett avtal för perioden januari 

1980 - december 1981 och omfattar totalt 115 milj kr. 

Det svenska biståndet har hittills dominerats av importstöd samt leve

ranser till industri, energiproduktion och telekommunikationer. Guinea

Bissau och Sverige är dock eniga om atti det fortsatta utvecklingssamarbe

tet prioritera utveckling av landsbygden och jordbruket. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 55 55 
Ingående reservation 12 16 

Summa: 67 71 

Fördelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Telek1'~munikationer I 8 
Energi 7 5 
Kust- och flodfiske 3 5 
Landsbygdsutveckling 2 10 
Småindustri 16 18 
Utbildning 2 5 
Hälsovårdslaboratorium 2 3 
Personalfond 3 5 
Importstöd, bundet 4 5 
Importstöd, obundet Il 7 

Summa: 51 71 

Utgående reservation 16 0 

Importstöd 

Importstödet har minskat från 50 milj kr åren 1978 och 1979 till 20 milj kr 

åren 1980 och 1981. Under den senare perioden har importstödet använts 
till mediciner, sjukhusutrustning, reservdelar till fordon. ris, papper. bygg

nadsmate.riel och jordbruksutrustning. 

Återflödet från Guinea-Bissau är stort. Av tandramen på 55 milj kr 

beräknas ca 40% komma till användning för upphandling av tjänster och 
varor från Sverige. 

Industri, tele och energi 

För perioden 1982 - 1983 planeras fortsatt stöd till industri, energiproduk
tion och telekommunikationer. Guinea-Bissau behöver främst medel för 
att klara driften av flera färdigställda anläggningar. Vid planeringen förut

sågs ofta inte behoven av utländsk valuta för reservdelar och råvaror samt 
utbildning av personal under driftsskedet. Ett fortsatt energibistånd kom

mer även att omfatta studier av förnybara energikällor. 

Industriinsatserna gäller främst ett tegelbruk, träförädlingsindustri och 

en mekanisk verkstad. Det nya telesystem som installeras beräknas tas i 
drift under våren 1982. 

Landshygds11tveckling 

Bistånd till landsbygdsutveckling förbereds i några regioner i norra delen 

av Guinea-Bissau. I detta ingår även byskogsbruk. Landsbygdsinsatserna 

kräver personalbistånd eftersom det saknas en fungerande lokal förvalt
ning och utbildad personal utanför huvudstaden. 

De svenskstödda utbildningsinsatserna kommer att fortsätta efter nuva-
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rande avtalsperiod och inriktas på primärskole- och yrkesskoleutbildning 

samt vuxenutbildning på landsbygden. Biståndet under innevarande bud
getår används för att bygga primärskolor, trycka skolböcker. bekosta 

lärarseminarier och skrivmateriel. 

Personalhistånd 

Guinea-Bissau erhåller personalbistånd dels genom enskilda projekt, 
dels genom bidrag med ca 4 milj kr per år till en personalfond. Guinea-Bis

sau kan med dessa medel avlöna ett 60-tal personer främst inom förvalt

ningen. 

Bistånd utanför tandramen 

Såväl 1980 som 1981 har Sverige beviljat 3 milj kr i katastrofbistånd till 

Guinea-Bissau. Biståndet har använts för inköp av ris och svensk matolja. 

SWEDFUND har under innevarande budgetår beslutat stödja uppföran

det av en fanerfabrik. SAREC stöder forskning under 1980/81 om hälso

och näringssituationen med 1.2 milj kr. Afrikagrupperna har några volon

tärer i Guinea-Bissau. 
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Ekonomisk och social utveckling 

I Indien - liksom i många andra u-länder - utgör jordbruket basen i 

ekonomin. Jordbruket svarar för knappt hälften av den samlade produk

tionen och sysselsätter ungefär 3/4 av arbetskraften. 

Den indiska ekonomin utvecklades gynnsamt under andra hälften av 

1970-talet men försämrades kraftigt under 1979. En svår torka. minskad 

jordbruksproduktion. brister inom energiförsörjning och transportnätet 

och kraftigt ökade kostnader för oljeimporten orsakade nedgången. 

Under 1980/81 förbättrades ekonomin. Gynnsamma regn medförde att 

jordbruks produktionen ökade. Bruttonationalprodukten förväntas stiga 

med 6,5 % under 1980/81 jämfört med en minskning med 4,5 % under 

1979/80. Importen ökade kraftigt medan exporten visade en måttlig till

växt. Oljeimporten tar nu tre fjärdedelar av exportintäkterna i anspråk. 

Bytesbalansen försämrades kraftigt. En större avtappning av valutareser

ven kunde dock undvikas genom ett lån på 790 milj SDR från fnternationel

la Valutafonden (IMFJ. Valutareserven motsvarade vid budgetårets slut 

knappt sex månaders import. 

En stor del av ekonomin styrs av staten genom prissättning. upphandling 

och distribution av basvaror. Medan den allmänna prisnivån höjdes med 

15 % stannade prisökningen på basvaror på en lägre nivå. 

Den sjätte femårsplanen ( 1980-85) inriktar sig främst på att öka produk

tionen inom jordbruk och industri, stärka och utvidga infrastrukturen. 

främja investeringarna och exporten samt öka sysselsättningen. En årlig 

tillviixt på 5.2% förutses i planen. vilket skulle innebära en högre tillväxt

takt än vad som hittills uppnåtts under någon period. 

Genom sysselsättningsskapande åtgärder och ett basbehovsprogram 

avser regeringen att tillgodose basbehoven för de allra fattigaste männi

skorna. 

Målen för basbehovsprogrammet är bl a att förse 46 000 byar med 

elektricitet och ca 200 000 byar med rent dricksvatten. Tyngdpunkten i det 

sociala programmet utgörs dock av sysselsättningsskapande åtgärder. Re

sultaten förutses enligt planen bli att 75 miljoner människor på landsbyg

den och 6 miljoner människor i städernas slum skall kunna lyftas över det 

sk fattigstrecket. Om detta mål nås skulle andelen av befolkningen under 

denna gräns minska från beräknade 48 %· till 30 t;'c 1984/85. 

Indien hör till de u-länder som i relation till befolkningsstorlekcn mottar 

minst internationellt bistånd. Av det totala utländska biståndet under 

1980/81. som uppgick till ca 10 miljarder kr. gick nära hälften till återbetal

ningar av tidigare biståndskrediter. Det totala biståndet utgör ca 10% av 

den indiska utvecklingsbudgeten. De största biståndsgivarna är Världsban

ken/IDA. Storbritannien, EG. Nederländerna. USA och Sverige. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet regleras av ett tvåårigt avtal för perioden 1981 /82 

och 1982/83 och omfattar ett belopp om totalt 660 milj kr. 330 milj kr för 

vartdera budgetåret. Ungefär en tredjedel avser iindamålsbeshimt bistånd 

medan två tredjedelar är importstöd. Sedan några år pågår en övergång till 

en större andel iindamiilsbestämt bistånd. Syftet är att koncentrera detta 

till ett fåtal projekt inom hälsovård, skogsbruk med markvård samt dricks

vattenförsörjning. Det ändamålsbestämda biståndet inriktas samtidigt på 

att förbättra levnadsvillkoren för fattiga grupper. 

Medelsfördclningen framgår av följande tabell (milj krJ: 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 3!0 330 
Ingående reservation 58 121 

Summa: 368 451 

Utbetalat Planerat 
Furdelning 1980/81 1981/82 

Hälsovård 10 15 
Skogs- och markvård 4 20 
Vattenförsörjning 2 39 
Utbildning B '.!3 
Exportfrämjande IO 10 
Övrigt 3 Il 
Importstöd. bundet I IO 120 
Importstöd, obundet 95 95 

Summa: 247 333 

Utgående reservation 121 1 IH 

Det bundna importstödet utnyttjades 1980/81 till inköp av papper och 

pappersmassa samt råvaror för stålindustrin. Det obundna importstödet 

användes för inköp av industriell utrustning. Det ändamålsbestämda bi

ståndet ges huvudsakligen i form av finansiella bidrag till program och 

projekt som genomförs av indiska myndigheter i samarbete med FN-or

gan. Utbetalningarna under budgetåret 1980/81 var små. främst därför att 

hälsoprogrammet går långsamt och att nya långsiktiga program är under 

utarbetande eller just skall inledas inom övriga koncentrationsområden. 

Genomförandet av det ändamålsbestämda biståndet har fördröjts, vilket 

lett till försenade utbetalningar. 

Hiilsovård 

Stöd lämnas till de indiska programmen för att bekämpa malaria, tbc och 

lepra med ett belopp av 125 milj kr under fyra år. De administreras av 

Världshälsoorganisationen IWHOJ. Då endast en mindre del av det avta

lade beloppet utnyttjats torde en förlängning bli aktuell efter 1982. Utöver 
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dessa tre program har den indiska regeringen anmält intresse för svenskt 

stöd till primärhälsovård inkl. familjeplanering och ett projektförslag håller 

på att utarbetas. Diskussioner pågår om ett utökat program för att förebyg

ga blindhet och om en insats för skolhälsovård. 

Skogs- och markvård 

Programmet har hittills i huvudsak omfattat stöd till utbildning av indis

ka skogsarbetare i modern avverkningsteknik. Under 1982 kommer det att 

utvidgas till att huvudsakligen omfatta sysselsättningsintensivt byskogs

bruk i olika delstater och markvårdsinsatser i Ganges upprinningsområ

den. Insatser inom byskogsbruk skall inriktas på den lokala befolkningens 

behov och syfta till att öka tillgången på bränsle. virke och foder samt till 

att främja markvård genom trädplantering. 

Dricksrattenförsörj11i11g 

Stödet uppgår till 38 milj kr under tre år. Det omfattar inköp av bo1TUt

rustning och lämnas delvis genom UNICEF. Projektet. som inleddes till 

följd av torkan 1979, prioriteras högt av den indiska regeringen, varför ett 

mer långsiktigt samarbete på delstatsnivå förbereds. 

Grundvatten 11nd e rsökn inga r 

Insatserna omfattar bl a undersökningar av grundvattentillgången i södra 

Kerala och utveckling av metoder för bästa möjliga utnyttjande av grund

vattenresurser. Stödet uppgår till 27.5 milj kr under fem år. 

Underl'isning utanför sko/systemet 

Sverige stöder sedan 1979/80 ett program för alfabetisering av barn 

åldrarna 9-14 år som inte nås av det allmänna primärskolesystemet. Stö

det, som uppgår till 75 milj kr. omfattar inköp av papper till skolböcker och 

instruktionsmaterial. 

Expor(/riimjande 

Insatsen stöds genom International Trade Center ( ITC) och syftar till att 
förstärka den indiska exportorganisationen. Den indiska regeringen priori

terar projektet, varför det har förlängts ytterligare två år t o m budgetåret 

1982/83 trots att det ligger utanför de tre koncentrationsområdena. Stödet 

uppgår till 30 milj kr. 

Biständ utanför tandramen 

SAREC stöder ett större projekt för svensk-indiskt forskningssamarbetc 

om oljeväxter. Stödet uppgår till I. 7 milj kr för budgetåret 1980/81. 
Svenska enskilda organisationer fick under 1980/81 sammanlagt 6 milj kr 

av biståndsmedel för sin verksamhet i Indien. De största bidragen gick till 

Svenska Kyrkans Mission. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Baptist-
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samfundet. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom undervisning och 
halsovård. Stöd, sötn lämnas direkt till indiska kvinnoorganisationer. är 

under beredning. t>et beräknas till ca 2 milj kr under en treårsperiod och 
inriktas på sysselsättningsskapande verksamhet samt undervisning och 

hälsovård. 
Katastrotbjälp har under 1979/80 - 1980/81 lämnats genom Lutherhjälpen 

till ett belopp av ca 2 milj kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Sedan självständigheten 1975 har Kap Verde ställts inför akuta livsme

delskriser främst p g a den svåra torka. som år efter år drabbat öarna. 

Regeringen har koncentrerat utvecklingsinsatscrna till mark- och vatten

vårdsprogram. 

I ett regeringsprogram för åren 1981 - 1985 planeras reformer för att 

effektivisera den statliga förvaltningen och decentralisera beslutsfattandet 

till lokala politiska organ. Genom reformer inom undervisningsväscndet 

vill Kap Verde ge ökad vikt åt yrkesutbildning. Nationalförsamlingen 

kommer inom kort att behandla förslag om en jordreform. 

I början av 1981 bildades ett nytt regeringsparti. PAlCV. och en ny 

konstitution antogs. Den innehåller inte längre hänvisningar till ett samar

bete med Guinea-Bissau. 

Statsbudgeten för år 1981 lägger ökad vikt vid investeringar i industri. 

kommunikationer och transporter. Ett fåtal större projekt har påbörjats. 

däribland ett varv för reparation av fiskefartyg samt upprustning av tele

kommunikationer och flygplatsen på ön Sal. Landsbygdsutvcckling, inkl 

mark- och vattenvård, får en minskad andel. Investeringarna ökar kraftigt 

och finansieras till ca 95 % med bistånd. Av 1980 års planerade investering

ar kunde 35 % inte genomföras främst pga brist på byggnadsmateriel. En 

första utvecklingsplan utarbetas för perioden 1982 - 1986. 

Kap Verde är för sin livsmedels- och varnförsörjning helt beroende av 

bistånd och överföringar från kapverdier bosatta utomlands. Inkomsterna 

från exporten täcker endast 5 % av importutgifterna. 

Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde regleras av ett avtal 

för perioden januari 198 I - december I 982 och omfattar totalt 65 milj kr. 

Medclsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponihdt 1980/81 1981/82 

Anslag 30 35 
Ingående reservation 6 4 

Summa: 36 39 

FördelninR Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Importstöd. obundet 16 21 
Importstöd. bundet 10 12 
Konsulttjänster 6 4 

Summa: 32 37 

Utgående reservation 4 2 
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Importstöd 

Det obundna importstödet har använts för bl a import av sprängämnen 

till vägbyggen. transportmedel. tryckeriutrustning samt reservdelar till 

elverk och fordon. 

För det bundna importstödet har regeringen imponerat generatorer. 

byggnadsmateriel. fordon. vägbyggnadsmaskiner, trävaror. sjukhusutrust

ning och matolja. 

I 1981 års importstöd ingår konsulttjänster och utrustning till en fordons

verkstad. Sverige har deltagit i planeringen av verkstaden och stiHlt kon

sulthjälp till förfogande för bl a granskning av anbudshandlingar. 

En delegation från bl a Swcdfund och SIDA har besökt Kap Verde för 

att informera om svenskt industrikunnande. Kap Verde avser att anlita 

svenska konsulttjänster inom detta område. 

Bistånd utanfi)r landramen 

Under de två senaste budgetåren har Kap Verde erhållit 3 milj kr årligen 

och 300 ton proteinberikat mjöl <SEFl i katastrofhjälp. Kap Verde har 

använt biståndet under budgetåret 1980/81 för inköp av rapsolja i Sverige. 

SAREC stöder det nationella forskningsinstitutet med I milj kr under 

1980 och 1981. Rädda Barnen bedriver sedan 1977 ett barna- och mödra

vårdsprojekt. Det beräknas pågå under fem år och kostar totalt ca 11.5 milj 

kr. varav Sverige bidrar med 9.4 milj kr. Afrikagrupperna har några volon

tärer på Kap Verde. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Av Kenyas befolkning lever 809( på landsbygden. Befolkningen ökar 

med 4% per år vilket innebär att landet år 2000 skulle ha en dubbelt sä stor 

befolkning som i dag. Den odlingsbara jorden motsvarar högst 18 % av 

landets yta. Jordfördelningen motverkar produktivitetshöjningar inom 

jordbruket. Drygt en fjärdedel av landsbygdsbefolkningen är jordlös. Ar

betslösheten är hög. Fram till 1983 beräknas mindre än en femtedel av den 

nytillkommande arbetskraften komma att kunna beredas sysselsättning. 

Den kenyanska ekonomin förbättrades kraftigt under åren efter själv

ständigheten. Under 70-talet låg produktionsökningen fortfarande på i 

genomsnitt 4, 7 % per år. Svängningarna var emellertid kraftiga. Den vikti

gaste orsaken var prisutvecklingen på kaffe och te, som svarar för ca 40% 

av exportintäkterna. 

Fram till 1978 var Kenya självförsörjande på livsmedel och exporterade 

dessutom bl a majs. Till följd av torka men också brister i planeringen har 

landet därefter tvingats till viss livsmedelsimport. 

De senaste åren har inneburit växande ekonomiska problem för Kenya. 

Tillväxten stannade vid 3 .5 % år 1979 och vid 2.3 %, år 1980, vilket var lägre 

än befolkningstillväxten. Samtidigt har betalningsbalansproblemen förvär

rats. Kostnaderna för oljeimporten har ökat kraftigt. F n tar den ca 35 % av 

exportinkomsterna i anspråk. Påfrestningen på bytesbalansen förvärrades 

av minskande exportintäkter, framför allt från kaffet. I genomsnitt uppgick 

underskottet på bytesbalansen till 10% av BNP under 1978-80. Kenya har 

därför tvingats förlita sig på en omfattande upplåning utomlands under de 

senaste åren. Skuldtjänsten ökade från knappt 4 % år 1977 till nära 13 % år 

1980. 

Upplösningen av den Östafrikanska gemenskapen (EAC) och stängning

en av Tanzanias gräns har också inneburit påfrestningar för landets ekono

mt. 

Kenya hade i sin fjärde utvecklingsplan för perioden 1979 - 1983 beräk

nat en genomsnittlig tillväxt av BNP på 6.3 %. År 1980 reviderades denna 

till 5.4 %. Enligt Världsbankens uppskattning kommer tillväxten att vara 

omkring 4% under 80-talets första hälft och därmed lika stor som befolk

ningsökningen. Enligt den reviderade utvecklingsplanen skall den ekono

miska tillväxten ökas genom förbättrad jordbruksproduktion. utvinning av 

alternativ energi, begränsning av befolkningsökningen och ökad export. 

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal 

för 1981/82 och 1982/83. Biståndet uppgår till 110 milj kr för vardera 

budgetår eller sammanlagt 220 milj kr. Importstödet för 1981/82 är 25 milj 

kr och är i sin helhet bundet till upphandling i Sverige. Detta belopp ingår i 

ett separat importstödsavtal på 45 milj kr. som tecknats för perioden 

1981/82 - 1983/84. Importstödet har sedan 1978/79 använts för upphandling 

av järnvägsvagnar. 

För att det svenska biståndet i ökad utsträckning skall nå ut till den 

fattigaste delen av landsbygdsbefolkningen kom Sverige och Kenya 1978 

överens om att koncentrera biståndet till basbehovsinsatser för vattenför

sö1:ining. hälsovärd och markvård. Under 1983 beräknas koncentrationen 

till dessa samarbetsområden vara genomförd. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

/Jisponihelt 1980/81 1981/82 

Anslag I05 110 
I nghendc reservation 15 37 

Summa: 120 147 

Utbetalat Planerat 
Fårdelning 1980/81 1981/82 

MarkviirJ 7 IO 
Vattcnfiirsörjning 14 14 
Hälsovård och familjeplanering 10 19 
Övrigt 43 ~8 

Importstöd. bundet 9 25 

Summa: 83 106 

L' tgäcnde reservation 37 41 

Lands bygds 11t1 ·eck/ i ng 

En markvårdsinsats. som lett till goda resultat, har successivt byggts ut 

och kommer att ytterligare utökas. 

Markvård ingår i jordbruksministeriets allmänna rådgivningsverksamhet 

till lantbrukarna. Den svenska insatsen syftar till att öka kunskapen om 

behovet av markvårdsåtgärdcr. Huvuddelen av arbetet genomförs av bön

derna själva. För närvarande nås årligen 30-35 000 småbönder med olika 

markvårdsarbeten. Verksamheten är i första hand inriktad på att genom 

arbetsintensiva metoder öka gårdarnas produktivitet. Över 6 000 km 

dräneringsdiken har grävts sedan 1974 och ett mångdubbelt större antal 

kilometer terrasser anlagts. I programmet ingår även 54 plantskolor. Insat

sen har betydelse för såväl livsmedels- som energiförsörjningen. 

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning har gått till ett program för att 
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ge 800 000 människor tillgång till rent vatten. Hittills har 125 vattenanlägg

ningar på landsbygden färdigställts. Förseningar har emellertid uppstått i 

den del av projektet som omfattar utbildning, upprustning. drift och under

håll. 

En ökning av stödet till jonlhruket kan bli resultatet av en studie som 

SIDA genomfört under hösten 1981. 

Hälsovärd 

Sverige finansierar uppförandet av ca 70 nya hälsovårdsstationer och 

upprustning och utrustning av befintliga hälsostationer. Barna- och mödra

vård med familjeplanering är en viktig del av programmet. Projektet h;:;:

försenats. 

Kl'innoin.rntser 

I samarbetsprogrammet med Kenya ingår även stöd till kvinnobyrån 

inom ministeriet för kultur och social service. Ett treårigt avtal har slutits 

from I juli 1981. Under 1981/82 kommer 3 milj kr att avsättas. Stödet 

används för att genomföra projekt som ger inkomster för kvinnor på 

landsbygden, bl a höns- och svinuppfödning. 

Persona(fonden 

Personalfonden möjliggör direktrekrytering. konsultupphandling, utbild

ning och finansiering av utländska experter utanför det ändamålsbestämda 

biståndet. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1980/81 har 5,5 milj kr utbetalats till svenska enskilda 

organisationers verksamhet, främst för hälsovård och undervisning och 
lämnas i huvudsak genom olika missionsorganisationer. 

SWEDFUND överväger att inleda industrisamarbete med Kenya inom 

keramik- och verkstadsindustrin. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Svårigheterna att omvandla ett av världens fattigaste och mest krigshär

jade länder har visat sig större än vad som förutsågs i landets utvecklings

planering. Bristen på utbildad personal. som förvärrats genom flykten från 

Laos efter 1975, har bidragit till dessa svårigheter. 

Laos första femårsplan, som gäller sedan 1981. betonar jord- och skogs

bruk i syfte att uppnå självförsörjning med livsmedel. Export av trä och på 

sikt även bearbetade träprodukter skall ge ökade intäkter. 
Det senaste året har präglats av försämrade relationer till Thailand, som 

flera gånger stängt Jandgränsen mot Laos. Gränsstängningarna medförde 

att exportintäkterna minskade under 1980. Statsinkomsterna sjönk, vilket 

bl a lett till brist på drivmed.el. Förbindelserna med Thailand förbättrades 

åter i november 1981. Beslut har fattats att påbörja utbyggnaden av den 

väg som förbinder Laos med hamnstaden Da Nang i Vietnam och som kan 

ge Laos ett alternativ till transitering genom Thailand. Laos närmar sig 

därigenom i ännu högre grad än tidigare Vietnam. Även banden med 

Sovjetunionen och övriga östländer är starka. Förbindelserna med Kina är 

dåliga sedan det kinesiska anfallet på Vietnam 1979. 

Laos är beroende av utländskt bistånd för sin fortsatta återuppbyggnad 

och utveckling. Bristen på infrastruktur försvårar biståndsinsatserna. Sve

rige är troligen den, efter Sovjetunionen, största bilaterala biståndsgi

varen. Andra viktiga givarländer är Nederländerna. Australien och Japan. 

Världsbankens, Asiatiska utvecklingsbankens och FNs bistånd ligger på 

ungefär samma nivå som det svenska. 

Sveriges bistånd 
Sveriges utvecklingssamarbete med Laos regleras i ett tvåårigt avtal för 

1980/81 och 1981/82 och omfattar totalt 105 milj kr varav 55 milj kr avser 
innevarande budgetår. 

Det långsiktiga samarbetet har koncentrerats till skogsbruk och skogsin

dustri, jordbruk (bevattning) samt kommunikationer. Laos har givit högsta 

prioritet åt utvecklingsansträngningar inom dessa sektorer. Därtill kommer 

tidvis leveranser av viktiga basvaror inom importstödet. 

Medclsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponihelt 1980/81 1981/82 

Anslag 50 55 
Ingående reservation 17 19 

Summa: 67 74 

Utbetalat Planerat 
Förde/11in11 1980/81 1981/82 

Importstöd 34 57 
~kogsbruk 14 17 
Ovriga projekt 

Summa: 48 74 

Ut1d1ende reservation 19 0 
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Importstöd 

Fram till 1978/79 lämnades biståndet i huvudsak som importstöd i form 
av varor och utrustning upphandlade av SIDA. Vissa delar av importstödet 

krävde ett omfattande svenskt engagemang. I och med att ett biståndskon

tor inrättades 1978 ökade möjligheterna att lämna ändamålsbestämt bi

stånd. Projektliknande inslag i importstödet kommer därför successivt att 

regleras i projektavtal. Även kvarvarande importstöd av långsiktig karak

tär kommer i fortsättningen att följas mer aktivt från svensk sida. 

Stödet till en fodermedelsfabrik, en syrgasfabrik och en acetylengasfa

brik, som utgått i form av importstöd, beräknas avslutas under 1981182. 

Skogsvård 

Den regionala skogsinsatsen i Muong Mai utgör det första regelrätta 

projektet, och också den största enskilda insatsen med 50 milj kr under en 

treårsperiod. Förutom stora tekniska problem, som lett till förseningar på 

ca ett år, tillkommer säkerhetsproblem för personalen. En utredning pågår 

för att undersöka möjligheterna att komplettera projektet med t ex hälso

vård och undervisning för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen i 

området. 
Under 1980/81 träffades avtal om stöd till den laotiska skogsstyrclsen. 

Det syftar till att ge ökade kunskaper om de nationella skogsresurserna och 
därmed ge bättre beslutsunderlag. Utbildning av skogspersonal ingår och 

årligen kommer ett 30-tal laotier att skickas till Indien för studier. 

Övriga projekt 

Ytterligare tre projekt är under beredning. Det första gäller fortsatt stöd 
till skogsbruket i Vientiane-provinsen. Inom ramen för importstödet har 

ett mindre sågverk upprustats. För det andra förbereds fortsatt stöd till den 
reparationsverkstad som byggts för att i första hand ta hand om de lastfor
don och entreprenadmaskiner som tidigare levererats av Sverige. Organi
satoriska och administrativa svårigheter gör att verkstaden inte utnyttjas 

till sin fulla kapacitet, trots att dess insatser är välbehövliga. Åtgärder 

vidtas nu för att råda bot på detta missförhållande. För det tredje disku

teras markröjning och konstbevattning i anslutning till en bevattnings
damm som byggts med av Sverige tillhandahållen utrustning. För denna 

insats söker SIDA samarbete med lämplig internationell organisation. 

Upphandlingen av svenska varor och tjänster uppgick 1980/81 till ca 

23 % av de totala utbetalningarna. Samarbetet har stött på problem av 

tekniska, administrativ och organisatorisk art. Både personalbistånd och 

materialleveranser har varit förenat med svårigheter. SIDA har påtagit sig 
uppgifter som normalt åligger mottagarlandets förvaltning. En särskild 

kommitt har tillsatts för att förbättra och samordna administrationen av det 

svenska biståndet. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Bergslandet Lesotho. som är helt omgivet av Sydafrika. tillhör de allra 

fattigaste u-liinderna. Huvuddelen av befolkningen lever på traditionellt 

jordbruk. som ger otillräcklig försörjning. En majoritet av invånarna är 

beroende av inkomster från arbete i Sydafrika, främst i gruvorna. Minst 

150 000 personer beräknas arbeta i grannlandet medan endast omkring 

40000 har lönearbete i Lesotho. Sydafrika har vid flera tillfällen ingripit i 

Lesothos omhändertagande av sydafrikanska flyktingar. 

Landet går en svår balansgång mellan å ena sidan avståndstagande från 

Sydafrika och dess apartheidpolitik och å andra sidan beroende av det stöd 

som Sydafrika erbjuder genom arbetstillfällen, varor och tjänster och 

möjligheten till exportintäkter. 
Lesotho har få utvecklingsbara naturtillgångar. Landet har emellertid 

överskott på vatten, som skulle kunna utnyttjas för dricksvattenförsörj

ning, energiproduktion och bevattning. Förhandlingar förs mellan Lesotho 

och Sydafrika om utnyttjande av vattentillgångarna. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Le sot ho inleddes 1967. Det har hittills re

glerats genom särskilda insatsavtal som SIDA tecknat med Lesothos rege

ring. SIDAs nuvarande bemyndigande sträcker sig tom den 30 juni 1982. 

Något samarbetsavtal mellan Sveriges och Lesothos regeringar har hittills 

inte slutits. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj krJ: 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 15 17 
Ingående reservation 3,5 -0,3 

Summa: 18.S 16.7 

Utbetalat Planerat 
Fördelnin!( 1980/81 1981/82 

Personalbistånd 3, I 3 
Telekommunikationer 12.4 2.8 
Markanvändning och skogs-

plantering 3,3 8 
Arbetsintensiv teknik 2.9 
Kvinnobyrån 

Summa: 18,8 16,7 

Det svenska biståndet till landsbygdsutveckling används för ett nytt 

skogsplanterings- och markanvändningsprojekt, som administeras av 

FAO. Projektet bidrar till att minska markförstöringen. ge brännved och 
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virke samt skapa sysselsättning. Det innebär dessutom att Lesotho kan 

skapa en egen skogsadministration inom jordbruksministerict samt en 

enhet för markanvändning. 

Teleinsatsen har medfört att Lcsotho inte längre behöver koppla sina 

samtal via Sydafrika. 

SIDA undersöker möjligheten att utöka programmet för arbetsintensiva 

projekt. Arbetstillfällen som skapas genom detta program är ofta det enda 

alternativet för befolkningen i byarna till att söka arbete i Sydafrika. 
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Ekonomisk och social utveckling 

I och med Rhodesiakrigets slut fick Mo~ambique ökade möjligheter att 

koncentrera sina resurser på landets ekonomiska utveckling. Mrn;ambique 

har alltsedan självständigheten tagit avstånd från apartheidpolitiken i Syd

afrika. Mo~ambique har utsatts för angrepp av Sydafrika, som även anses 

ligga bakom de upprepade sabotageaktioner som utförs av en rebellrörelse 

i Mo~ambique. Det ekonomiska beroendet av Sydafrika är dock stort. 

Regeringen i Mrn;ambique har uttryckt starka önskemål om nära ekono

miskt samarbete med övriga grannländer och satsningar på regionalt sam

arbete. 

En kampanj 1980 för att öka effektiviteten i den centrala statsförvalt

ningen har följts av en ny kampanj under 1981, som riktats mot provinsför

valtningarna. Säkcrhetsfrågorna betonas starkare i årets kampanj. Samti

digt har presidenten anklagat säkerhetspolisen för rättsövcrgrcpp mot en

skilda individer. 

Bristen på livsmedel är ofta akut. Ett särskilt problem är avsaknaden av 

ett smidigt distributionsnät. Ransonering av de viktigaste livsmedlen har 

införts. Produktionsutvecklingen inom jordbruket kommer att påverkas av 

den avvägning mellan olika brukningsformer som Mo~ambique måste 

göra. 

Ambitiösa planer med många nya stora projekt under 1980-talet har 

antagits. Genomförandet sätter dock de knappa administrativa resurserna 

på svåra prov. Bristen på utländsk valuta och det begränsade biståndet 

medför svårigheter att modernisera jordbruket och effektivisera industrin 

och kommunikationerna. 

Sveriges bistånd 

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Mo~ambique för budgetåren 

1981/82 och 1982/83 omfattar totalt 420 milj kr. varav 210 milj kr avser 

innevarande budgetår. Det internationella biståndet har legat på en mycket 

låg nivå. Sverige är den största och viktigaste biståndsgivaren och ett av de 

få länder som givit obundet bistånd. Sverige administrerar ett gemensamt 

nordiskt jordbruksprogram (MON AP) på sammanlagt 66 milj dollar under 

tre år. 

Biståndet har hittills varit inriktat på att bevara och ersätta den produk

tionskapacitet som hotade att gå förlorad vid övergången till självständig

het. Dessutom behövdes betalningsbalansstöd. En stor del av MONAP 

och biståndet till undervisningen har bestått av import av utrustning. Det 

svenska biståndet har bidragit till att upprätthålla produktionen inom indu

stri och jordbruk. Syftet är vidare att biståndet skall ge Mo~ambique 

ekonomisk och politisk handlingsfrihet och öka dess självständighet. 
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Ett av de främsta hindren för utvccklingssamarhctet, liksom för Moi;am

hiques utveckling i allmänhet, är bristen på kvalificerad personal och därav 

följande problem inom förvaltning och näringsliv. 

Mrn;ambique önskar använda outnyttjat utrymme i landramen för att 

utvidga samarbetet inom skogsindustrin och för att rusta upp befintliga 

industrier. Sådana förslag kommer att studeras inom ramen för konsultfon

den och kan sedan utvecklas till separat insats. 

Medelsförvaltningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980181 1981/82 

Anslag 180 210 
Ingående reservation 2:! 40 

Summa: 202 250 

Fördelni11R Uthetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Importstöd 71 85 
MON AP. svensk andel 28 ~o 
Undervisning 7 10 
Konsultfond 22 37 
Skogsindustri 30 30 
Personalfond m m 5 IO 

Summa: 163 222 

Utgående reservation 40 28 

Importstöd 

Hittills har mer iin hälften av det svenska biståndet inom landramen 

utgjorts av importstöd. Det har utnyttjats för inköp av transportmedel. 

maskiner, reservdelar, drivmedel. livsmedel. papper och kemikalier till 

jordbruket. 

MON AP 

Den gemensamma nordiska stödet till lantbrukssektorn (MONAP) har 

bestått av varor. pengar och personal till 26 projekt spridda över hela 

landet inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och fiske. Det startade 

1977. Framgången inom de enskilda projekten har växlat. Av ett dussins k 

produktionsprojekt har hälften lett till produktionshöjningar. Lönsamhe

ten har dock varit tvivelaktig. Avsalupriscrna på jordbruksprodukter är 

inte kopplade till produktionskostnaderna varför det är svart att mäta 

effektiviteten inom de enskilda projekten. En stor del av MONAP går till 

statsjordbruken. som utgör basen för livsmedclsförsörjningen till städerna. 

Sysselsättningseffekterna har emellertid varit betydande. Enbart inom 

skogsplanteringsprojektet har 3 000 personer anställts. 
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Undervisning 

Stödet har främst använts för inköp av utrustning till nya yrkesskolor 

och till alfabetisering och vuxenutbildning. Biståndet har ofta varit en 

förutsättning för att uppnå en godtagbar nivå på denna undervisning och 

har bidragit till att Mo<;ambique kunnat genomföra alfabetiseringskam

panjer som nått över en miljon människor. 

Konsult/ond 

Konsultfonden har sedan tillkomsten 1976 använts för 24 olika konsult

studier. Insatserna har i regel genomförts effektivt. För Mo<;ambique har 

konsultfonden varit ett flexibelt och viktigt instrument för utvecklings

planeringen. Det har givit Mo<;ambique möjlighet att undvika kommer

siella bindningar i tidiga skeden av projekt. 

Skogsindustri 

En av studierna inom konsultfonden har lett till ett skogsindustriprojekt 

för tillverkning av sågade trävaror och spånskivor. Invcsteringskostnaden 

beräknas till över 200 milj kr. Det svenska bidraget är på 80 milj kr. Den 

arabiska utvecklingsbanken BADEA har lämnat en mjuk kredit på 45 milj 

kr. Resterande kostnader täcks av Mo<;ambique. Internationell upphand

ling tillämpas. Svenska företag har hittills tecknat avtal om leveranser till 

projektet som beloppsmässigt överstiger det svenska bidraget. 

Personalfond 

Personalfonden har inneburit att Mo9ambiquc kunnat finansiera de ut

ländska kostnaderna för rekrytering av drygt 1 000 biståndsarbetare. 

Bistånd utanför tandramen 

SAR EC stöder forskningsverksamhet vid universitetet i Maputo med 1.5 

milj kr per år. Afrikagrupperna har ca 45 volontärer i landet. Verksamhe

ten fick under 1980/81 stöd från SIDA med 2.1 milj kr. Moi;ambique har 

erhållit 7 milj kr av katastrofmedel. varav 2 milj kr kanaliserats via Röda 

Korset. 
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Ekonomisk och social utveckling 

När Somoza-regimcn fallit och den nya regeringen för nationell återupp

byggnad tillträdde i juli 1979 var Nicaragua ett krigshärjat och skövlat land. 

Förlusterna i människoliv och den materiella ödeläggelsen var omfattande. 

Den nya regeringen har inlett ett program för ekonomisk återhämtning 

och förbättrade sociala levnadsförhållanden. Atgärderna underlättades ge

nom utländskt bistånd. Regeringens mål är att öka produktionen. nå en 

rättvisare inkomstfördelning och att tillfredsställa befolkningens basbe

hov. 

Under 1980 genomfördes en landsomfattande alfabetiseringskampanj. 

vilken bedöms som en av de mest framgångsrika som genomförts i något 

land. Stora satsningar görs nu på grundutbildning för vuxna samtidigt som 

skolorna rustas upp. 

Inom hälsovården har stora förbättringar gjorts. Ett omfattande program 

genomförs för att föra ut sjukvården på landsbygden. 

På det ekonomiska området har man upprättat en blandekonomi. Somo

za-ägda fabriker. plantager och handelsföretag samt bank- och försäkrings

väsendet. utrikeshandelsföretagen och gruvbolagen har nationaliserats. 

Fortfarande svarar dock den privata sektorn för ca 60 procent av ekono

min. Av jordbruksproduktionen kommer 80 procent från den privata sek

torn. av industriproduktionen 70 procent 01.:h inom tjänstesektorn är mot

svarande andel SO procent. 

Budgeten för 1981 präglas av åtstramning även om satsningarna på de 

sociala områdena fortfarande är omfattande. Betydligt större tonvikt läggs 

på investeringar. Den största ekonomiska restriktionen är den otillräckliga 

tillgången på utländsk valuta. 

Vad gäller exporten har de låga kaffepriserna och den politiska utveck

lingen i Centralamerika medfört att exportintäkterna inte ökat som plane

rat. Samtidigt krävs en omfattande import av investeringsvaror. Valutaut

rymmet är emellertid starkt begränsat eftersom oljeimporten cKh skuld

tjänsten tillsammans tar i anspråk mer än två tredjedelar av exportinkom

sterna. Nicaragua måste därför också under de närmaste åren lita till en 

omfattande finansiering utifrån. 

Sveriges bistånd 

Kort efter inbördeskrigets slut i juli 1979 lämnades 25 milj kr från 

katastrofanslaget till Ni1.:araguas återuppbyggnad. Fr o m budgetåret 

1980/81 regleras utvecklingssamarbetet genom ettåriga avtal. För 1980/81 

uppgi1.:k biståndet till 30 milj kr 01.:h för 1981/82 till 40 milj kr. Av det senare 

beloppet är 13 milj kr bundet till upphandling i Sverige. 

Det svenska biståndet till Ni1.:aragua har hittills koncentrerats på hälso-
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vård och skogsbruk. Fr o m budgetåret 1981/82 ingiir också bistånd till 

gruv- och energisektorerna. Nicaraguas goda administrativa kapacitet har 

gjort att SIDAs medverkan kunnat begränsas. Biståndet har formen av 

finansiella överföringar och ett omfattande direkt samarbete mellan nicara

guanska och svenska institutioner. 

Mcdelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Hälsovård 
Skogsbruk 
Gruvindustri 
Energi 
Skatteadministration 
Övrigt 

Hiilsm·ård 

Summa 

Utbetalat 
1980/81 

16.8 
9.2 

1.8 
2.:! 

30,0 

Planerat 
1981/82 

13.7 
7.8 

10.5 
2.5 
2,8 
2.7 

40,0 

Av biståndet för budgetåret 1979/80 användes nästan hela beloppet för 

hälsovård. Sverige finansierar färdigställandet av ett barnsjukhus med 

drygt 200 sängplatser i huvudstaden Managua. liksom återuppbyggnaden 

av ett stort sjukhus i provinsen Rivas. Medel användes också för inköp av 

mediciner och livsmedel till sjukhus samt en av UNICEF genomförd insats 

för att bekämpa diarre hos barn. 

Även biståndet under 1980/81 gick i huvudsak till hälsovård. Förutom 

sjukhusprojekten finansierades projekt för dricksvattcnförsörjning och 

kontroll av malaria. För budgetåret 1981/82 har utrustning av läkarmottag

ningar och mindre sjukhus på landsbygden tillkommit. 

Skogsbruk 

Biståndet har använts för konsultstudier. import av sågverksutrustning. 

fordon. verktyg, maskiner samt forskning och utvecklingsarbete. 

Gru1·industri och enerRi 

Under budgetåret 1981 /82 planeras stöd för att projektera ett antal mind

re kraftverk på landsbygden. För gruvindustrin planeras finansiering av 

konsultstudier. utrustning och utbildning. Syftet är att inventera landets 

mineraltillgångar och lägga grunden för en planering av sektorn. 

Bistånd utwtför /andramen 

SAREC träffade under 1981 avtal om ett forskningsstöd om 2,8 milj kr 

för mineral-, jordbruks-. energi- samt medicinalväxtforskning. Insatsen 

löper under en tvåårsperiod. 

Ett flertal svenska enskilda organisationer är engagerade i Nicaragua. 

Under budgetåret 1980/81 har bidrag lämnats på sammanlagt ca 1. 9 milj kr. 
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Större delen har gåll till Frikyrkan Hjälper. Härutöver har 0.5 milj kr 

lämnats till Röda Korset för stöd åt Nicaraguas Röda Kors. 
Efter en vädjan från Nicaraguas regering lämnade Sverige i maj 1981 

10 000 ton svenskt vete som katastrofbistånd. Kostnaden uppgick till ca 
10,2 milj kr. 

11 Rik.I-dagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Ekonomisk och social utveckling 

Hörnstenarna i Sri Lankas ekonomi är jordbruks- och plantageproduk

tionen. Hälften av den totala arbetsstyrkan är anställd inom dessa näringar 

och ca två tredjedelar av exportintäkterna kommer från te-, gummi- Ol:h 

kokosnötsproduktionen samt vissa andra exportgrödor. Kraftiga satsning

ar har under senare år gjorts på tillverknings- och anläggningsindustrin. 

Sedan 1977 har en omfattande liberalisering av ekonomin genomförts. 

Syftet har varit att öka tillväxt och sysselsättning. Detta har tagit sig 

uttryck i ambitiösa utvecklingsprogram, främst kraftutvinnings- och be

vattningsprojektet Mahaweli Ganga Development Scheme, utbyggnad av 

tull- och skattefria industriområden samt ett program för stadssanering och 

bostadsbyggande. 

Detta har lett till en årlig ekonomisk tillväxt på i genomsnitt nära 7 %, 

jämfört med knappt 3 % mellan 1970-76. Arbetslösheten har sjunkit från 

20% till ca 15%. En fortsatt nedgång i antalet arbetslösa förutses. 

Den kraftiga ökningen av investeringarna, som 1980 tog i anspråk totalt 

36% av BNI, har emellertid också bidragit till en överhettning inom delar 

av ekonomin. Stora underskott har uppstått i statsbudget och bytesbalans -

vardera ca 20% av BNI år 1980 - och prisnivån steg 1980 med 30%. 

Risproduktionen har hämmats av flera års svår torka. Produktionen av 

landets viktigaste exportprodukter har stagnerat. Torkan har också orsa

kat brist på elektrisk kraft, samtidigt som efterfrågan stigit kraftigt. Elbris

ten förväntas bestå till dess de stora Mahaweli-investeringarna börjar tas i 

drift. 

Kombinationen av kraftigt ökad importefterfrågan. stora prisstegringar 

och svårigheterna att öka exportintäkterna har lett till att Sri Lankas 

regering 1980 inledde ett ekonomiskt återhämtningsprogram. Det omfattar 

nedskärning av statsbudgetens utgifter - Mahaweli-programmet undanta

get - samt vissa skattehöjningar. Enligt Världsbanken är 1982 och 1983 de 

kritiska åren för den lankesiska ekonomin. Mahaweli-investeringarna be

räknas då kulminera. med åtföljande begränsningar av utrymmet för andra 

utgifter på statsbudgeten. Omfattningen av det internationella biståndet 

blir av stor betydelse för Sri Lankas möjligheter att genomföra utveck

lingsprogrammet. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Sri Lanka regleras av ett tvåårigt 

avtal för perioden 1980/81 - 1981/82 och omfattar totalt 215 milj kr, varav 

115 milj kr avser innevarande budgetår. Av det nämnda totalbeloppet utgår 

170 milj kr i form av importstöd. Detta belopp ingår i det separata import

stödsavtal på 250 milj kr, som tecknats för perioden 1980/81 - 1982/83. 
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Under avtalets två första år är 140 milj kr bundet till upphandling i Sverige. 

Importstödet används i sin helhet för Kotmale-projektet som är en del av 

Maha wel i-programmet. 

Det ändamålsbestämda biståndet koncentreras till landsbygdsutveckling 

och utbildning. Ett antal mindre projekt. som genomförs i samarbete med 

olika FN-organ, avslutas under innevarande budgetår. Detsamma gäller 

stödet till det nationella familjeplaneringsprogrammet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 100 115 
Ingående reservation 14 10 

Summa: 114 125 

Fördelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

l.andsbygdsutveckling 5 5 
Utbildning 7 \fi 
Övrigt 9 7 
Konsultfond 3 2 
Importstöd, bundet 65 75 
Importstöd. obundet 15 15 

Summa: 104 120 

Utgående reservation 10 5 

LandsbygclsutvecklinR 

Sverige stöder sedan 1979 ett distriktsutvccklingsprogram i Mataradi

striktet. Det är beläget i den södra och tättbefolkade delen av landet. 

Under 1979 och 1980 utnyttjades det svenska stödet främst till jordbruks

rådgivning, till att uppföra utbildningsinstitut för småbrukare. till att rusta 

upp tefabriker, förbättra vägar och hevattningsprojekt samt till kvinnout

bildning. 

Underl'isning 

Stödet består av ett allmänt bidrag till undervisningen för att bl a täcka 

kostnader för utbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen på st:

kundärnivå och vid specialinstitut. Vidare uppförs ett institut för utbild

ning av arbetsledare till industrin. 

lmportstiid 

Importstödet uppgår under budgetåret 1981/82 till 90 milj kr. Det an

vänds i sin helhet för Kotmalc-projektet. Sedan hygget startades 1979 

kommer drygt 300 milj kr att ha utbetalats fram till utgången av 1981/82. 

Den utländska kostnaden för Kotmale-projektet. som beräknas vara fär

digt 1984-85, kalkyleras för närvarande till ca 2,5 miljarder kr. De avse-
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värda fördyringar som drabbat projektet hänför sig till flyttning av en 

planerad dammbyggnad och till förstärkningsarbeten av berggrunden, som 

inte kunde förutses vid projektets planering. Dammbyggct har därigenom 

försenats, vilket bidragit till kostnadsfördyringen. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC finansierar forskningsprojekt inom bl a medicin. naturvetenskap 

och jordbruk. Under 1980/81 uppgick stödet till 0,3 milj kr. Bland de 

enskilda organisationer som är verksamma i Sri Lanka finns Ungdomens 

Nykterhetsförbund, Swedish Co-operative Centre och Synskadades Riks

förbund. Verksamheten, som 1980/81tilldelades1.6 milj kr av biståndsme

del, omfattar bl a undervisning och hälsovård. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Swaziland har god ekonomisk tillväxt inom den moderna exportoriente
rade industri- ochjordbrukssektorn. Trots regeringens ambition att väsent
ligt öka stödet till traditionellt jordbruk med boskapsskötsel har dess 
ekonomiska betydelse minskat. Inkomstklyftorna är stora mellan den mo
derna och den traditionella sektorn. 

Beroendet av Sydafrika och av utländska experter inom näringsliv och 
förvaltning kvarstår. Under det senaste året har en förändring i Swazilands 
politik gentemot Sydafrika kunnat skönjas, framför allt manifesterad i det 
regionala ekonomiska samarbetet i södra Afrika, som överenskoms i mars 
1980. Därigenom har Swaziland markerat sin vilja till samhörighet med 
övriga frontstater. Bl a diskuteras en upprustning av vägen mellan Maputo 

och Mbabane som skulle ge Swaziland bättre förbindelser med hamnen i 

Maputo. 
Swaziland är ett av de länder som tar emot mest utländskt bistånd per 

invånare i Afrika. Förutom från Sverige erhåller Swaziland betydande 
bistånd från Danmark, Canada, Storbritannien, Förenta Staterna och 
Västtyskland samt FN och Världsbanken. Gåvobiståndet till Swaziland 

har under senare år ökat kraftigt. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet har hittills reglerats genom särskilda insatsavtal 
som SIDA tecknat med Swazilands regering. SIDAs nuvarande bemyndi
gande att sluta avtal sträcker sig t o m den 30 juni 1982. Mellan Sveriges 
och Swazilands regeringar finns inget samarbetsavtal. 

Medclsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Oilponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 10 10 
Ingående reservation 14.6 7 

Summa: 24,6 17 

Fördelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Undervisning 3 
Småindustri 4,2 I 
Jordbruk ( F AO) 1.4 4 
Kooperation m m (ILO) 3.1 
Undervisning (UNESCO) 4.4 3 
Administrationskostnader (UNDP) 1.5 

Summa: 17,6 8 

Utgående reservation 7 9 
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Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1980/81 lämnades bidrag för enskilda organisationers 
verksamhet med 0,6 milj kr. Huvuddelen går genom Helgelseförbundet. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

TANZANIA r---·--------·· 
I UGANDA 

' 

ZAMBIA 

----väg 

·················· järnvag 

----· · -----. -- flod 

KENYA 

MO<;AMBIGUE 

0 100 200 300 km 

~---------------------

Befolkning 

Befolkningstillväxt/år 

BNl/invånare 

Offentligt nettobistånd/person 

- totalt (exkl östländer) 

- Sverige 

18 milj (1979) 

3% (1978) 

260 dollar ( 1979) 

139 kr (1979) 

16,70 kr (1980/81) 

169 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 170 

Ekonomisk och social utveckling 

Tanzanias ekonomiska kris har pågått i mer än tre år, och ekonomin 

visar f n inga tendenser att förbättras. 

Tillväxten inom jordbruk och industri stagnerar. Livsmeddstillgången 

är otillräcklig, med hot om akut brist under första halvåret 1982. Prisök

ningar slår hårt mot de fattigaste grupperna. Underskottet i utrikeshandeln 

har varit mycket stort både 1980 och 1981 . 

De bakomliggande orsakerna är både tillfälliga och strukturella. Över

svämningar. torka, oljeprishöjningar, den östafrikanska gemenskapens 

(EACs) sammanbrott och kostnader för trupperna i Uganda har åderlåtit 

landets resurser. 1981 beräknades oljeimporten ta i anspråk mer än 60 % av 

de vikande exportinkomsterna. Brist på utländsk valuta drabbar importen 

av råvaror och reservdelar. Länge kända problem är det låga kapacitetsut

nyttjandet inom industin och transportsektorn, långsiktiga relativa prisför

sämringar gentemot utlandet och bristfällig organisation och administra

tion. 

För att åstadkomma balans i ekonomin har regeringen uppskjutit 

åtskilliga utvecklingsprojekt. Resurserna inriktas på ökad jordbrukspro

duktion, landsbygdsutveckling och höjd effektivitet i befintliga industrier. 

Vidare skall ökade ansträngningar ägnas åt expo11en. Med Internationella 

valutafonden och Världsbanken för Tanzania diskussioner om ett stabili

seringsprogram. Om dessa diskussioner resulterar i överenskommelser 

kommer Tanzania att få ett avsevärt tillskott av nya resurser. Utgången av 

förhandlingarna är dock oviss. Under maj-juni 1981 hemkallades drygt 
10000 soldater från Uganda, vilket innebär en ekonomisk lätlnad. 

Biståndet till Tanzania svarar för ca 70 % av utvecklingsutgifterna. För 

hälsovård, undervisning och vatlenförsörjning spelar biståndd en avgö

rande roll. Den nuvarande krisen gör Tanzania än mer beroende av ut

ländskt stöd. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Tanzania regleras av ett tvåårigt avtal om 415 
milj kr vardera för budgetåren 1981/82 och 1982/83. F n svarar Sverige för 

knappt 15 % av biståndsflödet till Tanzania. Efter Världsbanken och Sveri

ge är de största biståndsgivarna Västtyskland, Nederländerna, Norge och 

Danmark. 
Den ekonomiska krisen har medfört förändringar i det svenska bistån

det. Det inriktas i ökande grad på rehabilitering och konsolidering av 

existerande anläggningar och program. Nya projekt har skjutits på framti

den. Kostsammare investeringar har senarelagts eller omplanerats. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Dispo11ibe/1 1980/81 1981/82 

Anslag 380 415 
Ingående reservation 56 132 

Summa: 436 547 

FJrdelni11g Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Industri 96 164 
Undervisning 53 89 
Vattenförsörjning 12 38 
Importstöd 67 158 
Skogs- och lantbruk 30 42 
Hälsovård och nutrition 14 Il 
Förvaltningsstöd och 
konsultfond 14 24 
Övrigt 18 21 

Summa: 304 547 

Utgående rl!servation 132 0 

Huvudkomponenterna inom det svenska biståndet är liksom tidigare 
industri och undervisning. Stödet till skogsbruk och landsbygdens vattcn
försörjning fortsätter. Eventuellt fortsatt stöd till landsbygdshälsovård 
kommer att utredas under innevarande budgetår. Stödet till telekommuni

kationssektorn bereds vidare som ett särskilt projekt. I biståndsprogram
met ingår personal till viktiga funktioner i den centrala förvaltningen samt 
en konsultfond. 

Industri 

Inom industribiståndet, som utgör en tredjedel av landramen, är den 
största posten pappers- och massaprojektet i Mufindi. Projektet är förse
nat, men byggnadsarbetena har inletts. Finansiering har säkrats för de 

återstående infrastrukturella investeringarna. Uppbyggnaden av småindu
stri i landet stöds genom den tanzaniska myndigheten för småindustri, 
SIDO. Ett tjugotal svenska småföretag är engagerade i detta program, som 
syftar till att etablera tanzaniska småindustriföretag i Arusha, Moshi och 
Mbeya. Vidare lämnas bidrag till Tanzanias investeringsbank. Medel där
ifrån kan användas som rörelsekapital i befintlig industri. Slutligen ges 
bidrag till uppbyggandet av fyra industriella institutioner och företag: 

standardiseringsbyrån TBS. konsultbolaget TISCO, verkstadsindustriför
eningen MEIDA och cementföretaget Sarudji. 

Unden•isning 

Med hjälp av främst svenskt stöd har Tanzania kunnat genomföra ett 
ambitiöst undervisningsprogram, som inneburit att analfabetismen mins
kat från 80 till 20% på tio år. Det svenska biståndet inriktas på primär-, 
yrkes- och vuxenutbildning. 
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Vattenförsörjning 

Genom stödet till landsbygdens vattenförsörjning har stora delar av 
landsbygdsbcfolkningen fått tillgång till rent vatten och därmed kunnat få 
sina levnadsvillkor väsentligt förbättrade. Brister finns dock i fråga om 
drift och underhåll av existerande anläggningar. Det svenska stödet skall i 
fortsättningen koncentreras till fyra regioner. l dessa kommer tonvikten att 
läggas på drifts-, underhålls- och rehabiliteringsåtgärder. 

Importstöd 

Under budgetåret 1981/82 kommer ca en tredjedel av tandramen att 
disponeras för importstöd för att öka kapacitetsutnyttjandet i industrin. 50 

milj kr därav är bundet till upphandling i Sverige. De senaste åren har 
framför allt papper, gruvutrustning, lastbilar och teleutrustning köpts un

der det bundna importstödet. 

Bistånd wanfijr tandramen 

Tanzania erhåller ett relativt omfattande bistånd från svenska enskilda 
organisationer. Under budgetåret 1980/81 beslutades om insatser, i några 

fall fleråriga, för sammanlagt 17 .2 milj kr. Huvuddelen av dessa utgörs av 

missions verksamhet. 
Genom SAREC stöds Tanzanias centrala forskningsråd med 2 milj kr 

per år. Vidare har SWEDFUND flera projekt i Tanzania under beredning. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Vietnams ekonomiska läge fortsätter au vara ansträngt. Återkommande 

dåliga skördar och naturkatastrofer i form av översvämningar och häftiga 
regn, konflikten med Kina och interventionen i Kampuchea har inneburit 
ytterligare svårigheter. Återföreningen av landets två delar efter 30 års 
förödande krig har inneburit stora påfrestningar. Underskottet i livsme
delsförsörjningen uppgick 1980 till 3 milj ton och är därmed det största 

sedan 1975. 
Den ansträngda ekonomin har lett till en förhållandevis öppen diskus

sion om problemen och dess orsaker. Brister i planering och administra
tion erkänns. Reformer som innebär ökade möjligheter till privat företa
gande har genomförts i syfte att stimulera till ökad produktion av konsum
tionsvaror och exportprodukter. Målen för femårsplanen 1976-80 har inte 
kunnat uppfyllas. Planen för 1981-85 kommer att innebära en fortsatt 
satsning på jordbruket och en konsolidering av befintlig industri, snarare 
än nyinvesteringar. 

Flera länder har minskat eller avbrutit sitt bistånd till Vietnam efter 

landets intervention i Kampuchea. Även bidrag från Världsbanken och 
Asiatiska utvecklingsbanken har hindrats och beroendet av Sovjetunionen 
har ökat. Sverige är den största biståndsgivaren utanför östländerna. 

Sverif?eS bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Vietnam regleras i ett tvåårigt avtal för 
1980/81 och 1981/82. Det omfattar totalt 730 milj kr varav 365 för inneva
rande budgetår. 

Huvuddelen av det svenska biståndet går till tre stora projekt - skogsin
dustriprojektet i Vinh Phu (Bai Bang) samt barnsjukhuset i Hanoi och 
allmänsjukhuset i Uong Bi. Bistånd ges också i form av importstöd. För att 
projekten skall få avsedd utvecklingsetfekt och gjorda investeringar kunna 
utnyttjas rationellt har avtal ingåtts med Vietnam om stöd till driften av de 
tre stora projekten under en treårsperiod tomjuni 1983. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 365 365 
Ingående reservation 311 323 

Summa: 676 688 

Fördelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Sjukhusen 50 35 
Bai Bang 197 312 
lmportstöd 106 143 

Summa: 353 490 

Utgående reservation 323 198 
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Sjukhusen 

Under hösten 1980 togs de två sjukhusen i drift. Barnsjukhuset i Hanoi 
fungerar både som centralt remissjukhus och nationellt utbildnings- och 
forskningscentrum för barnsjukdomar. Allmänsjukhuset i Uong Bi ger 

vård och behandling åt befolkningen i den omgivande kolgruve- och indu
striregionen. Sjukhuset skall också bidra till vidareutbildning av sjukvårds

personal samt till yrkesmedicinsk forskning. 

Pappersindustrin i Bai Bang 

Vid skogsindustriprojektet i Vinh Phu (Bai Bang) har den första pappers

maskinen, kraftstationen och anläggningen för vattenrening tagits i drift 

under hösten 1980. Övriga anläggningar tas i drift successivt under de 

kommande två åren. Det nya avtalet som undertecknades i november 1980 
innefattar kvarvarande investeringar samt stöd till driften av de anlägg

ningar som tagits i drift under hösten 1980. Projektet beräknas ge arbete åt 

ca 20 000 människor i fabriksanläggningarna och i skogsbruket. Pappers

produktionen vid full drift beräknas till 55 000 ton per år. Det innebär en 

fördubbling av nuvarande pappersproduktion i Vietnam. Den totala svens

ka kostnaden för projektet har i avtalet maximerats till 2 miljarder kr t o m 
1982/83. 

Från och med 1 juli 1980 har skogsindustriprojcktet en ny organisation. 

Syftet är att dels skapa en fungerande vietnamesisk projektledning. för

stärkt med svenska experter, dels förbättra SIDAs möjligheter till kontroll 

och uppföljning. Ministeriet för lätt industri ansvarar för driften av fabriks
anläggningarna och har slutit ett avtal med det svenska konsortiet Scan

management om hjälp med projektledning m m. Kostnaderna för denna 

hjälp finansieras av SIDA inom det nya projektavtalet. 

Importstöd 

Importstödet uppgick under budgetåret 1980/81 till 103 milj kr varav 30 
var bundet till upphandling i Sverige. Det bundna biståndet har främst 
använts för import av papper och pappersmassa. Under budgetåret 1981 /82 
uppgår importstödet till 143 milj kr varav 50 milj kr är bundet till upphand
ling i Sverige. 

De viktigaste erfarenheterna från projektsamarbetet hittills är att Viet
nam haft svårt att ställa upp med arbetskraft i den omfattning och med den 

utbildning som man kommit överens om. Det har också varit svårt att få 
fram lokala råvaror som elektricitet. vatten. sand mm i tid och i tillräcklig 

mängd. Vietnameserna har från början inte haft klart för sig hur mycket 

och vilka slag av resurser som skulle komma att krävas. Därtill kommer 

problem med samordning och transporter. Maskiner och fordon förslits 

snabbt pga bristande underhåll. 
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Också från svensk sida har misstag gjorts. Dessa beror framför allt på 
språksvårigheter och bristande insikt i förhållandena i Vietnam. dess kul
tur, politiska system och förvaltningens funktionssätt. Efter hand har 
emellertid båda parter lärt sig mer om varandra och med tiden har samar
betet blivit allt bättre. 

Återflödet från biståndet till Vietnam uppgår för närvarande till ca 70% 
av utbetalningarna och 40 % av det sammanlagda återflödet från mottagar
länderna. Detta kan huvudsakligen hänföras till Bai Bang-projektet. 

Bistånd utwiför landrame11 

Vietnam har under 1980/81 erhållit 6 milj kr i katastrofbistånd för insat
ser efter översvämningar och bistånd via enskilda organisationer såsom 
Böcker till Hanoi. Frikyrkan Hjälper, Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
och Rädda Barnen. Forskningssamarbete genom SAREC pågår sedan 
1977, främst genom institutionssamarbete inom mikrobiologi och geotek
nik. Totalt har hittills 7 milj kr utbetalats för detta samarbete. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Zambias ekonomiska förutsättningar har förbättrats genom Zimbabwes 

självständighet. Transportlederna söderut har öppnats, de zimbabwiska 

tlyktingatna har återvänt hem och den betungande sanktionspolitiken gent

emot Rhodesia har hävts. Tillsammans med övriga majoritetsstyrda stater i 

södra Afrika har Zambia under 1980 inlett ekonomiskt samarbete i syfte att 

lösa de svåra transport- och kommunikationsproblemen i regionen och 

bryta det ekonomiska beroendet av Sydafrika. 

Trots att förutsättningarna för politisk stabilitet och ekonomisk utveck

ling således förbättrades under 1980, skärptes det inrikespolitiska läget. 

Antalet strejker ökade markant. Motsättningarna mellan regeringen och 

fackföreningsrörelsen fördjupades. särskilt i samband med att flera fackli

ga ledare fängslats. 

Dessa spänningar bottnar i hög grad i landets svåra ekonomiska belägen

het. Vid utgången av 1980 kämpade Zambia med en allt svårare betalnings

balanssituation. Den internationella prisutvecklingen på landets främsta 

exportprodukt (koppar) var ogynnsam och avsättningen för den näst vikti

gaste råvaran <kobolt) har sviktat. Samtidigt har Zambia i likhet med andra 

icke oljeproducerande u-länder tvingats att använda en växande del av sina 

exportinkomster för att betala importerad olja. Zambia erhöll en ny kredit 

om knappt en miljard dollar från IMF i april 1980. Skörden under 1980/81 

av stapelgrödan majs har till skillnad från de två senaste åren varit mycket 

god och täcker landets konsumtionsbehov. Detta beror bl a på att regering

en 1980 fastställde producentpriser för basgrödor, som var gynnsammare 

för jordbrukarna än tidigare. 

S1·eriges bistånd 

Samarbetsavtal har ingåtts n:ed Zambia om 290 milj kr för kalenderåren 

1982 och 1983. Det ändamålsbestämda biståndet utgår i form av sektorstöd 

till jordbruk, hälsovård och undervisning, som tillsammans tar i anspråk ca 

80 % av det totala biståndet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1980/81 1981/82 

Anslag 130 145 
Ingående reservation 44 16 

Summa: 174 161 

Fördelning Utbetalat Planerat 
1980/81 1981/82 

Jordbruk 59 70 
Hälsovård 15 23 
Utbildning 26 29 
Personal 6 9 
Importstöd 53 30 

Summa: 159 161 

Utgående reservation 16 0 
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Jordbruk 

Stödet omfattar kooperation, produktionsrådgivning och lantbruksut
bildning, integrerad landsbygdsutveckling, utsädesproduktion och lantmä

teriverksamhet. 
Programmet för landsbygdsutveckling har haft produktionshöjande ef

fekter. Den kooperativa rörelsen har fått växande betydelse och svarar nu 

för merparten av den saluförda mängden majs i landet. Den kooperativa 

skolan och jordbruksinstitutet i Mpika är färdigbyggda och i full verksam

het. Under 1980 har stödet inom jordbruksutbildningen utvidgats till att 

omfatta också andra skolor samt den nationella rådgivningsverksamheten. 

Ett utsädesbolag med bl a Svalöf AB och SWEDFUND som delägare har 

bildats. 

Lantmäteriet i Zambia har i samarbete med lantmäteriverket i Sverige 

tagit fram kartor för planering av landsbygdsutvecklingen. 

Erfarenheterna är goda av det tämligen mångskiftande direkta samarbe

tet mellan svenska och zambiska myndigheter och organisationer inom 

sektoravtalets ram. 

Hälsovård 

Stödet grundar sig på Zambias strävan att utveckla ett system för pri

märhälsovård. Det är inriktat på att bygga ut hälsocentraler, att utbilda 

personal för landsbygdshälsovård samt på transporter och nutrition. Pro

grammet har kommit igång under 1980. Elva hälsocentraler har upprustats. 

sex nya har påbörjats och hälsoministeriets planeringsenhet har förstärkts 

med tre svenska experter. 

Undervisning 

Det svenska stödet har hittills främst gått till yrkesutbildning och till 
teleingenjörs- och gruvingenjörsfakultcterna vid Zambias universitet. 
From 1980 ingår också primär- och specialundervisning samt yrkesuthild
ning. Avsikten är att det skall stå i samklang med de svenska insatserna på 
jordbruksområdet och inom hälsovården. Det skall bidra till en bättre 

allmän tillfredsställelse av basbehoven på den hittills eftersatta zambiska 
landsbygden. 

Personalbistånd 

Det svenska biståndet till Zambia har varit mycket personalintensivt. 

Under de senaste åren har dock personalbiståndet minskat, bl a till följd av 

en strävan att avveckla personalinsatser utanför de tre koncentrationsom

rådena samt p g a rekryteringssvårigheter. Vid utgången av budgetåret 

1980/81 uppgick den SIDA-anställda personalen i Zambia till 45 personer. 

Minskningen har delvis sin orsak i en övergång till biståndsfinansieradc 

direktkontrakt mellan svenska och zambiska företag och institutioner. 
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Importstöd 

Importstöd infördes 1977 som en viktig komponent i biståndet. Fram 

tom 1979 utgjorde importstödet ca hälften av det totala biståndet. Från 

1980 har dock andelen importstöd sjunkit till förmån för det ändamålsbes

tämda biståndet. Det bundna biståndet har utgjort 25 milj kr per år under 

perioden 1979-81 . 

Zambia är det av samarbetsländerna i Afrika som under 1970-talet haft 

den största handeln med Sverige. Landet har genom åren gjort betydande 

upphandlingar i Sverige med biståndsmedel. Upphandlingen har främst 

gällt teleutrustning, järnvägsvagnar. fordon, reservdelar och papper samt 

konsulttjänster. 

Återflödet av biståndsmedel från Zambia till Sverige har därför genom

gående legat på en hög nivå och uppgick 1979/80 till nästan 90%. Förutom 

upphandling av varor i Sverige återspeglar denna siffra den relativt höga 

komponenten svenskt personalbistånd till Zambia. 

Bistånd utanför tandramen 

Sverige lämnar via SAREC forskningsstöd till det zambiska forsknings

rådet. Bidrag ges vidare till ett jordbruks- och utbildningsprojekt vid en 

missionsstation som stöds av Fribaptistsamfundet. Zambia har erhållit 15 

milj kr av katastrofmedel för extra betalningsbalansstöd. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Efter femton år av krig har Zimbabwe nu varit självständigt i knappt två 
år. Koalitionsregeringen under ZANU-ledaren Robert Mugabe har lyckats 
skapa stabilitet och lugn i landet. De interna motsättningarna, som tog sig 
uttryck i större sammanstötningar senast i februari 1981, har minskat. De 
omedelbara problemen är trots detta stora. Nära en miljon människor, som 

flytt undan kriget eller tvångsförflyttats, måste beredas bostäder och ut
komst. Tre armer sammanförs till en. Förvaltningen skall inriktas mot nya 
mål och afrikaniseras. Beroendet av Sydafrika skall minskas. 

En ny utvecklingspolitik har formulerats med syfte att omfördela re
surser till det traditionella jordbruket och samtidigt bibehålla hög produkti
vitet i den moderna sektorn. I regeringens utvecklingspolitiska huvuddo
kument anges att regeringspolitikcns långsiktiga mål är ett socialistiskt och 
jämlikt samhälle. Detta skall uppnås genom snabb ekonomisk tillväxt och 
rättvisare fördelning än tidigare. 1 sin praktiska politik har regeringen 

hittills sökt prioritera både ekonomins tillväxt och fördelningsfrågorna. 
Den mera detaljerade utvecklingsplaneringen är ännu inte avslutad. En 

stor mängd projekt och program finns skisserade och har lyckats attrahera 

ett betydande utländskt bistånd. 
Sedan självständigheten har ett antal reformer genomförts för att för

bättra folkflertalets levnadsvillkor. Hälsovården har gjorts kostnadsfri för 
ca 90o/t, av befolkningen. Fri primärundervisning har införts och termins
avgifterna i sekundärskolan har sänkts. Antalet skolelever bland barn i 
skolåldern har ökat kraftigt. Stora ansträngningar görs för att bygga skolor 
på landsbygden samt reparera de skolor som förstörts under kriget. Maxi
mihyror och minimilöner har införts. liksom prisreglering för baslivsmedel. 
Priserna har ändå höjts kännbart de senaste månaderna och därmed något 
förtagit effekten av inkomstökningarna. 

Sveriges bistånd 

Av de 63 milj kr som hittills avsatts för det självständiga Zimbabwe 
belastade 17 milj kr budgetåret 1979/80 och 46 milj kr budgetåret 1980/81. 
13 milj kr har lämnats genom UNHCR för repatriering och återuppbygg
nad. Dessa medel har använts för insatser av katastrofkaraktär. 

För budgetåret 1981/82 regleras Sveriges utvecklingssamarbete med 
Zimbabwe av ett ettårigt avtal om 100 milj kr. Samarbetet kommer att 

koncentreras till ett fåtal sektorer. Det omfattar under budgetåret 1981/82 

följande. områden: 
återuppbyggnad 
landsbygdsutveckling 
personal- och konsultfond 

importstöd 

30 milj kr 
50 milj kr 
10 milj kr 
JO milj kr 

De två sistnämnda posterna är bundna till upphandling i Sverige. 
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Äteruppbyggnad 

Återuppbyggnadsbiståndet är en fortsättning på de insatser av katastrof
karaktär som inleddes omedelbart efter självständigheten. Det omfattar 
bl a skolbyggen och reparationer av förstörda skolor, uppbyggnad av 
hälsokliniker, och ett tilläggskostprogram för undernärda barn och under
visningskostnader för flyktingbarn. 

Landsbygdsutveckling 

Det långsiktiga biståndet till landsbygdens utveckling kommer att inrik
tas på undervisning, hälsovård och utbyggnad av infrastruktur, såsom 

elektricitet, telekommunikationer mm. 

Bistånd utanför landramen 

Svenska enskilda organisationer har hittills fått 5,7 milj kr för att med
verka i återuppbyggnaden och förutses i fortsättningen i ökad omfattning 
delta i utvecklingssamarbetet. SAREC stöder ett forskningsprojekt vid 
universitetet i Salisbury om kvinnans situation på landsbygden samt en 
planeringskonferens om forskningens organisation. Ytterligare insatser i 
samarbete med SAREC är under planering. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Sedan general Zia-ul-Haq övertog makten i Pakistan 1977 har landets 

ekonomi fått en allt starkare inriktning på ekonomisk tillväxt. Många 

tidigare förstatligade företag har återlämnats till privata ägare. Samtidigt 

har regeringen. som ett led i den allmänna islamiseringen av hela det 

pakistanska samhället, infört muslimska skatter på förmögenheter och 
jord. 

Under de senaste åren har den ekonomiska utvecklingen gradvis förbätt

rats. 1980 uppgick tillväxten för tjärde året i rad till 6%. Jordbruksproduk

tionen steg med 6%, främst tack vare goda skördar av vete, bomull och ris. 

Överföringarna från gästarbetare utomlands har fortsatt att öka och beräk

nas detta budgetår uppgå till drygt 10 miljarder kr. Betalningsbalansen har 

förbättrats under 1981. främst genom lån från IMF, lån från OPEC-län

dcrna samt en konsolidering av landets skulder. Exporten har under 1980 

ökat med 22 % i volym. Handelsbalansen försämras dock alltjämt av de 

stigande oljepriserna. 90% av landets oljebehov importerades 1980. Net

tooljeimporten motsvarade vid årets slut 37 % av handelsunderskottet. De 

statliga inkomsterna steg under 1980 med ca 25 % som ett resultat bl a av en 

stram skatte- och avgifts politik medan utgifterna ökade med endast 12 %. 

Inflationen uppgick till 10-12 %. Valutareserven motsvarade i slutet av 

1980 ca sex veckors import. Bistånd utgör merparten av kapitalinflödet till 

Pakistan. 80-90 % av biståndet lämnas som lån. Skuldtjänsten har därmed i 

allt högre grad belastat valutareserven. 

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen fortsatte under 1981, då BNP 

har beräknats stigit med 5 %. 

I regeringens utvecklingsprogram för 1982-84 skall resurserna koncen

treras till högavkastande projekt inom främst jordbruk samt vatten- och 
energiförsörjning. Även den sociala utvecklingen ges ökad vikt. Ett nytt 

befolkningsprogram har antagits för de närmaste fem åren. Målet är att 

göra "den lilla familjen" till en kulturellt och socialt accepterad norm. 

Flyktingströmmen från Afghanistan utgör ett politiskt, socialt och eko

nomiskt problem. Antalet flyktingar uppgavs i augusti 1981 vara ca 2 

miljoner. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet planeras vara avslutat vid utgången av budget

året 1982/83. Ett tvåårigt avtal har slutits för 1981/82 och 1982/83 och 

omfattar totalt 35 milj kr varav 20 milj kr avser första året. 

Biståndet utgår i form av importstöd och används i sin helhet för ett 

lokaltrafikprojekt i samarbete med Volvo International. Projektet, som 

omfattar modernisering och upprustning av kollektivtransporter i Lahore. 
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har pågått sedan 1979, då Volvo International ingick ett femårigt avtal med 
Pakistan. Avtalet förutsatte biståndsfinansiering under de tre första åren 
och omfattar leverans av chassier, underhållsorganisation, trafikplanering, 
förarutbildning och utbildning av mekaniker. SIDA kommer att utvärdera 
projektet efter det att samarbetsavtalet löpt ut 30 juni 1983. 

Bistånd utanför landramen 

Sverige har under budgetåren 1979/80 och 1980/81 bidragit med samman
lagt 23,5 milj kr till de afghanska flyktingarna i landet, dels via llNHCR. 
dels via Röda Korset och Lutherhjälpen och dels direkt till den pa

kistanska regeringen. 
Stödet från SAREC uppgår till 0,8 milj kr för 1981/82 och 1982/83 och 

avser forskningssamarbete om näring i amningsmjölk. 
Hälften av det svenska stödet 1981 till FNs narkotikafond (UNFDAC), 2 

milj kr, lämnades till organisationens projekt i Pakistan. 
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SOMALIA 

f ·~folkning 

Befolkningstillväxt/år 

BN I/invånare 

4,2 milj ( 19801 
2.3 % ( 1970-79) 

ca 140 dollar (19791 

Ekonomisk och social utveckling 

187 

Kriget med Etiopien 1978 blev en vändpunkt i Somalias utveckling. De 

tidigare ambitiösa utvecklingsprogrammen stannade av. Oroligheterna på 

Afrikas Horn under hela 1970-talet har lett till omfattande folkförflyttning

ar. Under samma period har svår torka flera gånger drabbat området. 

Somalia har som en följd av detta fått ta emot flera hundra tusen flyktingar. 

Kriget. torkan och flyktingtillströmningen har skapat stora ekonomiska 

problem för Somalia. Ekonomin är baserad på jordbruk och boskapssköt

scl. Levande boskap svarar för 75 % av landets exportintäkter. Till följd av 

den långvariga torkan har boskapsbeståndet minskat. Akut brist har tidvis 

uppstått på livsmedel och drivmedel. 

I syfte att reda upp landets besvärliga ekonomiska situation har regering

en nyligen beslutat att omorientera ekonomin. Den privata sektorn skall 

ges ökat utrymme. Valutan har devalverats mt:d 50%. Dubbla växelkurser 

har införts i hopp om t:tt ökat valutainflöde från somalisk arbetskraft 

utomlands och ökade investeringar inom industri. jordbruk och fiske. 

Skattesystemet har reformerats och man försöker effektivisera förvalt

ningen. 

Sveriges bistånd 

Utv~cklingssamarbetet regleras av ett treårigt avtal. som löper ut den 30 
juni 1982. 

Sedan budgetåret 1977/78 har biståndet utgått i form av importstöd till 

fiskesektorn med 15 milj kr per år, varav en tredjedel varit bundet till 

upphandling i Sverige. Det har använts för utrustning till nya fiskarbosätt

ningar, för uppförande och drift av en fabrik som tillverkar bl a fiskebåtar 

och för personalbistånd till fiskeministeriet via FAO. 

All utrustning till bosättningarna upphandlas sedan 1980 av SIDA. En 

plan för att rekonstruera och effektivisera driften av fiskebåtsfabriken har 

nyligen utarbetats. Den syftar till att fabriken vid utgången av 1983 skall 

kunna klara sig utan utländskt stöd. De medel som redan anslagits kommer 

att utnyttjas fram till dess. 
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Bistånd utanför /andramen 

Under budgetåret 1980/81 har 17 ,2 milj. kr. av katastrofmedel utnyttjats 

för Somalia. Det har utbetalats via internationella och enskilda organisatio

ner. Den svenska beredskapsstyrkan för katastrofinsatser var verksam i 

landet under 1980. 
SAREC bidrog under 1980/81 med 0,6 milj kr för forskningssamarbete 

med Somalias akademi för vetenskap och konst. 

NORDISKT BIST ÅNDSSAMARBETE 

De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på 

biståndsområdet. I samarbetet ingår gemensamma biståndsprojekt. som 

administreras av något av de nationella biståndsorganen. SIDA adminis

trerar den nordiska insatsen för stöd till jordbruket i M0<;:ambique. På 

samma sätt administrerar Danmark kooperativa projekt i Tanzania och 

Kenya, och Finland ett projekt i Tanzania för utbildning på jordbruksom

rådet. 

Projektverksamheten inom det nordiska biståndssamarbetet har regle

rats i en konvention mellan samtliga nordiska länder, vilken underteck

nades i mars 1981. Enligt denna ska ärenden av principiell karaktär, såsom 

utvidgning, förlängning och revision av insatserna, beslutas av det nordis

ka ministerrådet, som även fastställer ekonomiska ramar. Den löpande 

granskningen av biståndprojekten sker genom den år 1976 inrättade äm

betsmannakommitten för biståndsfrågor. Genom konventionen upprätta
des även en rådgivande kommitte med lekmannarepresentation. 

Förutom samarbetet på projektområdet ~.ker regelbundna överläggning

ar i ämbetsmannakommitten i multilaterala och bilaterala ärenden mellan 

tjänstemän i de nordiska ländernas biståndsadministrationer och utrikes

ministerier. 
Det nordiska samarbetet i utvecklingsärenden omfattar även informella 

överläggningar, t. ex. i anslutning till internationella möten, där de nordis

ka länderna ofta uttrycker en gemensam hållning. De nordiska länderna 

har även gemensam representation i_ Världsbanken, de regionala utveck

lingsbankerna och den internationella jordbruksutvecklingsfonden 

(IFAD). 
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ANDRA ANSLAGSPOSTER 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Det svenska stödet till humanitära insatser i Latinamerika inleddes år 
1973 efter militärkuppen i Chile, då det bilaterala biståndet till Chile 

avbröts. Stödet utvidgades sedan till att också gälla utsatta grupper i andra 

länder i Latinamerika där mänskliga rättigheter kränks. 
Medlen används bl a för stöd till flyktingar och hemlösa, rättslig och 

medicinsk hjälp till politiska fångar och deras anhöriga. för stipendier samt 

underhållsbidrag till familjer, vilkas familjeförsörjare har fängslats eller 

dödats. I några fall lämnas stöd till mindre verkstäder som ger sysselsätt

ning samt till barnbespisningar och sk folkmatsalar i slumområden. 

Efter förslag av beredningen för humanitärt bistånd kanaliseras medlen 
till mottagarna genom svenska eller internationella organisationer. De 

viktigaste är Lutherhjälpen, Kyrkornas Världsråd. Frikyrkan Hjälper, 

Svenska Amnestyfonden, Arbetarrörelsens Internationella Centrum, 
Svenska Röda Korset och World University Service. 

Behovet av stöd till offren för det politiska förtrycket i Latinamerika är 

ston. I Centralamerika är det särskilt situationen i El Salvador som står i 

fokus. Drygt 25 000 människor beräknas ha dödats sedan striderna började 

i slutet av 1979. Antalet flyktingar från El Salvador beräknas uppgå till 

drygt 200 000. Ytterligare 300 000 människor har tvingats lämna sina hem 

och ta sin tillflykt till läger inne i landet. 

Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Stödet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika lämnas dels 

direkt till befrielserörelserna. dels genom svenska och internationella orga
nisationer. De största mottagarna är befrielserörelserna ANC, som arbetar 
för ett Sydafrika fritt från apartheid. och SWAPO, som verkar för ett 
självständigt Namibia. 

Sedan juli 1978 finns en särskild beredning för humanitärt bistånd (tidi
gare den sk flyktingberedningen) med huvud uppgift att till regeringen och 

SIDA lämna förslag om användning av biståndsmedel för främst flykting

ar. befrielserörelser och apartheidpolitikens offer i södra Afrika samt för 

humanitär verksamhet i Latinamerika. 

Under budgetåret 1980/81 utbetalades 145 milj kr av det disponibla 
beloppet på 150 milj kr. Därav har 46 milj kr använts för utvecklingssamar

bete med Zimbabwe, som blev självständigt under 1980 och nu behandlas 

under en egen anslagspost. För budgetåret 1981/82 har anvisats 120 milj kr. 

Dessa fördelas översiktligt enligt följande <milj kr): 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 190 

1980/81 1981/82 

I. Befrielserörelser 
ANC (Sydafrika) 20 23 
SWAPO (Namibia) 33 37 

2. Zimbabwe 46 
3. Sröd genom enskilda organisarioner 39 47 
4. Stöd genom FN 7 IJ 

Summa: 145 120 

Det svenska humanitära stödet till ANC och SWAPO används främst till 

inköp av livsmedel. fordon, kläder, sjukvårdsutrustning mm som används 

till det dagliga uppehället för flyktingar. Inköpen sköts av befrielserörel

serna själva eller av SIDA. I flyktinglägren söker man öka självförsörj

ningsgraden. För sådana ändamål har jordbruksredskap och verktyg upp

handlats. En del av medlen används till utbildning. information och admi

nistration. ANC bygger med svenskt stöd ett stort skolkomplex i Tanza

nia. Under 1981 avtalade Norge, Danmark och Sverige om ett gemensamt 

hälsovårds- och utbildningsprojekt för namibiska flyktingar i Angola. 

Närmare 50% av det svenska humanitära stödet till södra Afrika lämnas 

genom enskilda organisationer, svenska och internationella. De viktigaste 

kanalerna för stipendiering och utbildningsprogram har varit World Uni

versity Service och Africa Educational Trust. Under I 980/81 har det tidi

gare biståndet genom International University Exchange Fund !IUEF) 

avvecklats och stipendiaterna överförts till andra organisationer. Under 

avvecklingsperioden har SIDA samordnat samtliga givares bidrag till sti
pendieprogrammet. Rättshjälp och bistånd till politiska fångar och fångars 

familjer har lämnats genom lnternational Defencc and Aid Fund. Även 

Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen samt fackliga och ideella 

organisationer har förmedlat bidrag. 

För FNs del har bistånd lämnats genom FNs fond för apartheidpoliti

kens offer. FNs Namibia-institut, FNs Nationhood Programme for Nami

bia och FNs utbildningsprogram för södra Afrika. Medlen har fördelats 

efter rekommendationer av beredningen för humanitärt bistånd. 

Regionala insatser 

I. Regionala insatser i södra Afrika 

Ett nära politiskt samarbete har utvecklats mellan de majoritctsstyrda 

staterna i södra Afrika. Under de senaste åren har ansträngningar gjorts att 

utvidga samarbetet till det ekonomiska området. Målet är att få till stånd en 

samordnad och balanserad utveckling för att minska det starka beroendet 

av Sydafrika när det gäller transporter. sysselsättning, kapital. teknologi 

och handel. 
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Grundvalen och strategin för det ekonomiska samarbetet mellan de nio 
berörda länderna (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mrn;ambique, 

Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe) lades fast i den sk Lusaka
deklarationen som antogs i april 1980. Utgångspunkten är att samarbetet 

skall inriktas på konkreta åtgärder på olika områden samtidigt som man i 
möjligaste mån skall undvika att upprätta nya mellanstatliga institutioner. 

De samarbetsområden som först identifierades var: 

Område 

I. Transporter och kommunikationer 
2. Kontroll av boskapssjukdomar 
3. Forskning om jordbruk i torkdrabbade områden 
4. Plan för ökad livsmedelssäkerhet 
5. Samordnat utnyttjande av utbildningsinstitutioner 
6. Samordning av industriutveckling 
7. Samordnad energi försörjning 
8. Regional utvccklingsfond 

Samordnande land 

Mrn;ambique 
Botswana 
Botswana 
Zimbabwe 
Swaziland 
Tanzania 
Angola 
Zambia 

I Lusaka-deklarationen angavs att särskild vikt till en början skulle 

läggas vid transporter och kommunikationer. Redan i augusti 1980 inrätta
des en regional transport- och kommunikationskommission med säte i 

Moc;ambiques huvudstad Maputo. Dess första uppgift blev att identifiera 

angelägna projekt att presenteras för olika biståndsgivare vid den konfe

rens för regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika (SADCC), som 

hölls i Maputo i november 1980. 

Sveriges bistånd 

För budgetåret 1981/82 har 50 milj kr avsatts för det regionala samarbe

tet i södra Afrika. Det befinner sig fortfarande i inledningsfasen. Sverige 

har beslutat stödja transportkommissionen i Maputo med 2 milj kr under 
1981182. Vidare har beslut fattats om en svensk-norsk finansiering av ett 
telclänksystem från Botswana, via Zimbabwe, till Zambia. Det svenska 
bidraget uppgår till 15 milj kr under 1981182. 

Inom SIDA bereds ytterligare insatser för telekommunikationer, järnvä
gar, vägar och hamnar. För regionala projekt övervägs samfinansiering 

med andra bidragsgivare liksom möjligheten att använda medel ur motta
garlandets ram. 

2. Östafrikanska utvecklingsbanken ( EADB) 

East African Development Bank (EADB) bildades 1967. Syftet var att 
främja en balanserad industriell utveckling i den dåvarande östafrikanska 

gemenskapens (EAC) medlemsländer, Kenya, Tanzania och Uganda. 

Sverige lämnade 1972 en kredit på 25 milj kr till EADB. Under 1975 

lämnades ytterligare en kredit på 30 milj kr, och en tilläggskredit beviljades 

1980 på 10 milj kr. Krediterna har lämnats mot 2 % ränta med en återbe
talningstid på 25 år, varav de första 10 åren är amorteringsfria. 
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EADB har trots stora yllre svårigheter lämnat betydelsefulla bidrag till 
utvecklingen av industrisektorn i medlemsländerna. Det har skett genom 

dels finansiering av industriprojekt. dels uppbyggnad av nationella finan

sieringsinstitut. 

Banken har visat en anmärkningsvärd livskraft, Den har lyckats överle

va EACs sammanbrott. de politiska motsättningarna mellan medlemslän

derna och Ugandas interna omvälvningar. Trots svårigheterna har bankens 

kreditgivning kunnat fortsätta, om än i begränsad omfattning, på basis av 

de resurser som tillförts via Världsbanken. Afrikanska utveddingsbanken 

och Sverige. 

Medlemsländerna antog 1980 en ny bolagsordning som innebar följande 

förändringar: 

- Nya länder erbjuds medlemskap, nämligen Ruanda, Burundi, Djibouti, 

Etiopien, Malawi. Somalia, Mo\:ambique, Sudan och Zambia. Bankens 

geografiska verksamhetsområde omfattar nu flera av de länder med vilka 

Sverige har utvecklingssamarbete. 

- Banken får möjlighet att finansiera projekt även inom andra sektorer än 

industri.tex jordbruk och turism. 

- Banken får engagera sig i rådgivning och konsultstudier. 

Bankens låga aktivitet under senare år kan förklaras främst av brist på 

utlåningsbara medel. Banken bedömer tillgången på utvecklingsbara pro

jekt som god. Man ämnar söka utvidga långivarkretsen till institutioner 

som europeiska investeringshanken och Bahreins utvecklingsfond. En fak

tor som emellertid begränsar bankens möjlighet att dra till sig ytterligare 

långivare är dess låga likviditet. 
För att stärka bankens likviditi;:t och därmed dess kreditvärdighet, beslöt 

SIDA 1981 att medge utbetalni"g av hela kreditbeloppet i förskott i stället 

för att som dessförinnan kräva att varje enskilt projekt skulle godkännas 

innan utbetalning skedde. 

Miljö- och markvård samt energi 

Anslagsposten inrättades budgetåret 1981182 med syfte att intensifiera 

Sveriges stöd till bilaterala eller regionala insatser på miljö- och mark

vårdsområdet. Det uppgär till 30 milj kr f'ör 1981182 och är i första hand 

avsett för u-länder Sl)m inte är programländer. Större delen av hittills 

avtalade insatser avser kurser och seminarier, och genomförs av interna

tionella organisationer. 

Följande insatser finansieras: 

- Kurser om havsföroreningar, inriktade på utbildnin~ om hur oljeskador 

i havet ska hanteras. 

- Uppföljning av flera tidigare seminarier om miljövård i pappers- och 

massaindustrin. Uppföljningen avses resultera i en handbok med riktlinjer 
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för hur skadorna skall minskas vid industriproduktion. Stöd planeras ock

så för de förberedande mötena till miljörättskonferensen i Ottawa 1982. 
- Rekrytering av experter för att bekämpa ökenspridningen i Västafrika. 
Därutöver planeras stöd till ökenbekämpning i Sudan, vilket syftar till att 
återställa betesmark. 
- Mark- och vattenseminarier för att sprida kunskap om uttag av grund

vatten. 

- Undersökning i Zimbabwe om flodregleringars inverkan på vatten- och 

markmiljön. 

- Allmänt budgetstöd till Internationella miljö- och naturvårdsinstitutet 

för opinionsbildande verksamhet. 

Inom det bilaterala samarbetet har avtal träffats om följande insatser: 

- Etiopien, för att stärka pågående miljövårdsinsatser. Avsikten är att 

detta stöd, som uppgår till 5 milj kr. skall överföras till landramen nästa 

budgetår. 

- Lesotho, för att organisera ett särskilt miljövårdssekretariat. 
- Östafrika, för ett regionalt utbildningsprojekt om markvård med ut-

gångspunkt i erfarenheterna från programmet i Kenya. 

Avtal om stöd planeras även till: 

- Regionalt utbildningsprojekt i Sydostasien om skydd av den marina 

miljön. 

- Kurser om havsföroreningar. 

- Sudan. för stabilisering av sanddyner, innefattande plantering av gräs, 
träd och kaktus. 

Särskilda program 

Ämnesinriktad l'erksamhet 

Den ämnesinriktade verksamheten är ett komplement till det landinrik
tade samarbetet. Den ger utrymme för en experiment- och försöksverk

samhct, som normalt inte kan rymmas inom enskilda landprogram. Genom 
denna verksamhet deltar Sverige i program och initiativ av utvecklings
strategisk betydelse och därmed förstärks det svenska kunnandet. 

Samarbetet bedrivs med FN-organ, andra mellanstatliga organ samt 

institutioner och företag i Sverige. Den ämnesinriktade verksamheten är 

avsedd för områden, där de internationella insatserna är otillräckliga. 

Verksamheten har hittills främst inriktats på globala och regionala pro
gram, men skall i framtiden också omfatta insatser i enskilda u-länder. 

Inriktningen på regionala program kan därmed komma att minska. 

En utredning om den ämnesinriktade verksamheten har under året gjorts 

av SIDA. Verksamheten kommer att koncentreras både vad gäller ämnes

områden och antalet insatser. Kostnaderna för vissa insatser under av

veckling redovisas 1981/82 under posten Övrigt i tabellen. 

13 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. BilaRa 6 
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Utanför den ämnesinriktade verksamheten redovisas anslaget till inter

nationella enskilda organisationer.dvs Internationella kooperativa allian

sen och Kyrkornas Världsråd. 

Fördelning av medel för den ämnesinriktade \'erksamheten 

Ämnesområde 

Hälsovård 
Lantbruk och livsmedelsförsörjning 
Kooperation 
Undervisning 
Sysselsäl!ning och arbetsmarknad 
Kvinnor i u-land 
Massmedier och kultur 
Industriell teknik 
Handelsfrämjande 
Vattenförsörjning p[t landsbygden 
Energi 
Övrigt 
Internationella kooperativa alliansen 
Kyrkurnas V~ rhlsråd 

Summa 

fliif.W\'ård 

1980/81 

55,0 
34.9 
10.2 
9.6 
7,2 
5,3 
3.7 

!0,5 
5,5 
5,6 

4.4 

151,9 

1981/82 

18.2 
27,2 

10.4 

5.3 
2.4 
8,2 

4,0 
.'i.O 

25,4 
8.9 
R.O 

123,0 

Verksamheten inriktas främst på planering och upplysning inom primär

hälsovård. 

SIDA stöder tillsammans med SAREC ett mctodutvecklingsprogram för 

primärhälsovård genom WHO. Ett aktionsprogram i samarbete med WHO 

inom primärhälsovården förbereds. 
En kurs i hälsoplanering har genomförts i samarbete med nordiska 

hälsovårdshögskolan i Götehon>. Sverige stöder också FAOs arbete med 

att utveckla metoder för att inbegripa näringslära i planering av lands

bygdsutveckling. 
För 1981/82 förbereds stöd till framställning av undervisningsmaterial 

för primiirhälsovård och utrustning speciellt anpassad för u-länderna. In

formation om rehabilitering av handikappade kommer att prioriteras inled

ningsvis. Kyrkornas Världsråd får bidrag till ett försöksprojekt med inte

grerad hälsovård i Asien, familjeråd.givning och utbildning. 

l.anthruk och lirsmedelsförsörj11i11g 

Detta program omfattar frän1st: 

- Integrerad landsbygdsut veckling. 

- Förbättrad livsmedelsförsörjning genom effektivare växtproduktion un-

der bevarande av jordens långsiktiga produktivitet. 

Metoder för folkligt deltagande i utvecklingsprocessen på landsbygden. 

Enkla förädlingsanläggningar på landsbygden. 

Byskogsbruk. 

Förbättring av animalieprodukter. 
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Sverige stöder FAOs program för uppföljning av 1979 års viirldskonfe

rens om jordreformer och landsbygdsutveckling <WCARRS) med 20 milj 

kr under fyra år. Bidrag går också till FAO för ett långtidsprogram för 

husdjur, vilket påbörjades under 1980/81 

I samarbete med r AO och svenska institutioner stöds insatser för att 

skapa i:n effektivare organisation för distribution och hantering av kvali

tetsutsäde. Dessutom går bidrag till en experimentell verksamhet i Kenya. 

Tanzania. Zambia och Botswana för att förbättra småböndernas lagrings

system. 

Avtal har tecknats med FAO om stöd till ett långsiktigt byskogsprogram. 

som bl a omfattar Botswana. Etiopien. Indien, Kenya och Tanzania. Un

der en treårsperiod skall 18.4 milj kr användas för byskogsprogrammet. 

Unden·isning 

Insatserna har koncentrerats till utbildningsplanering och metodutveck

ling. Sverige stöder forsknings- och utbildningsverksamhet vid UNESCOs 

institut för utbi!dningsp!ancring (llEPI samt regional utbildning för utbi!d

ningsplanerare och administratörer på mellannivå i samarbete med 

UNESCO. 

Vidare finansieras ILO-projekt som utvecklar metoder och teknik för att 

bl a standardisera yrkesutbildning som är anpassad till landsbygdens be

hov. 

Bistånd går också till två UNESCO-insatser för att öka utbudet av 

information mellan u-liinder om lösningar på olika utbildningsproblcm. 

Kvinnor i 11-land 

Stödet till u-landskvinnor inom tandprogrammen, genom svenska enskil

da organisationer och direkt till kvinnoorganisationer i u-länder är inrikta

de på att ge försörjningsmöjligheter åt kvinnor och underHitta deras arbete. 

Den ämnesinriktade verksamheten har samma mål och avser utredningar. 

studier. seminarier, krediter, anpassad teknologi osv. Medlen kanaliseras 

bl a genom FNs regionala kommissioner. FNs fackorgan och Women's 

World Banking. 

Massmedier och kultur 

Den sk MaeBride-kommissionen inom UNESCO har understrukit beho

vet av ökat bistånd för att utveckla massmedier i u-länder. Sverige har 

sedan länge gjort insatser bl a på teleområdet. Sverige har också sökt 

främja en fli press och radio- och televisionsnät. som arbetar för ett rikt 

och fritt informationsflöde. bl a för all minska den brist på balans som 

råder också i detta avseende mellan rika och fattiga länder. Bistånd lämnas 

även för regional utbildning på kommunikationsområdet i samarbete med 

UNESCO. 

Under budgetåret 1981/82 skall en utvärdering göras av SIDAs insatser 

för massmedier och kultur. 
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Industriell teknik 

Insatserna omfattar direkt och indirekt hjälp med att anpassa teknik till 
förhållandena i u-länderna. Andra syften är att bidra till att u-länderna 
förmår minska sitt beroende av transnationella företag samt får ökad 

kännedom om internationella överenskommelser och andra rättsregler på 
området. Arbetet inriktas också pa projektutveckling. marknadsföring, 
förhandlingsteknik samt byggprojektledning. 

För detta ändamål anordnas kurser och lämnas bidrag till forskningsin

stitutioner och företag i Svt:rige och internationella organisationer. 
Verksamheten har hittills huvudsakligen genomförts i samarbete med 

FNs organisation för industriell utveckling (UNIDOl. Internationella stan
dardiseringsorganisationen (ISO) och FNs fackorgan för den intellektuella 
äganderätten (WIPO) samt med FNs konferens för handel och utveckli~g 
(UNCT AD) för utbildning i tekniköverföring. 

FNs center för transnationella företag får också bidrag för sin verksam
het, som syftar till att stärka främst de minst utvecklade u-ländernas 

ställning i förhållande till de transnationella företagen. 

\'attenförsörjning på landsbygden 

Erfarenheterna av samarbetet med mottagarländerna inom vattenför
sörjning och avloppshantering pekar på behov av bättre planering och 

samordning. . 
Ett samarbete har därför inletts med WHO för att stödja planering och 

samordning av omfattande internationella aktiviteter under det internatio
nella vattenårtiondet. 

Ett särskilt program diskuteras också med svenska institutioner och 
FNs miljövårdsprogram (UNEP) för kartläggning av u-ländernas vatten
vårdssituation inklusive vattenvårdslagstiftning och utsläppsnormer. 

Energi 

Olika samarbetsprojekt diskuteras fn med Beijerinstitutet i Sverige, som 
bl a arbetar med u-ländernas energiproblem. Ett gäller ett seminarium om 

energiplanering i Östafrika hösten 1982. ett annat utnyttjande av modern 
informationsteknik i hanteringen av energidata. 

SIDA förbereder också, tillsammans med svenska institutioner, insatser 
inom främst energiplanering och utveckling av alternativa energikällor, bl a 

gengas. vind- och solenergi. 

Övrigt 

Stöd lämnas till svenska och internationella organisationer vilka bedri

ver opinionsbildande och utbildande verksamhet. Bidrag utgår till bl a Dag 
Hammarskjöldsfonden för seminarier och symposier om alternativa ut

vecklingsmodcller. 
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Sverige bidrar till utveckling av sysselsättnings- och basbehovsstrategier 
i södra Afrika genom att finansiera en regional rådgivningsgrupp inom 
ILOs världssysselsättningsprogram (WEP). SIDA avser vidare att finansi
era landstudier avseende basbehov och sysselsättning i vissa program
länder. Dessutom ges stöd till sparfrämjande verksamhet. 

Biträdande experter och FNs fredskår 

Under 1980/81 har 40 biträdande experter och 3 FN-volontärer rekryte
rats. För 1981182 beräknas antalet bli 50 respektive 3. 

SIDA har beslutat utvidga programmet till att även omfatta tjänster vid 
mellanstatliga organisationers sekretariat. Sådan rekrytering beräknas bli 

aktuell för ca 10 tjänster under 1981/82. 

Jnsat5fiirheredelser och resultatvärdering 

Av innevarande budgetårs anslag på 20 milj kr tilldelades biståndskon
toren 2,5 milj kr och SID As olika byråer 17 ,5 milj kr, varav ca 6,5 avser 
samarbete med sk institutionella konsulter. Den största samarbetspart
nern är Sveriges Lantbruksuniversitet. Under året tillkom Arbetslivscen
trum som ny institutionell konsult inom arbetsmarknads- och sysselsätt
ningsområdet. 

SIDA har också tillsammans med Exportrådet påbörjat arbetet med att 
ge ut en katalog över utbudet av svenska produkter. 

Under budgetåret 1981182 kommer utvärderingen att intensifieras på 
basis av ett nytt handlingsprogram. Bl a kommer samtliga sektorprogram 

och större insatser att utvärderas. 

Katastrotbistånd m m 

Katastrofbiståndet uppgick under budgetåret 1980/81 till sammanlagt 
318,5 milj kr, fördelat på ett nittiotal olika projekt. 

Det är i första hand Afrika som fått del av detta bistånd, där flykting
strömmar, långvarig torka eller interna oroligheter föranlett omfattande 
nödhjälpsinsatser. Merparten av hjälpen har gått till llyktingar och hemlö
sa. 

Över 20% av medlen har kanaliserats genom olika FN-organ. i första 
hand FNs flyktingkommissarie (UNHCR), FNs barnfond (UNICEFJ och 
det Internationella livsmedelshjälpsprogrammet (WFP). Enskilda organi
sationer har genom sina direkta kontakter med de behövande och obyrå
kratiska rutiner också varit en värdefull kanal. Röda Korset har, som den 
största av dessa organisationer, fått nästan lika omfattande bidrag från 
katastrofanslaget som FN-organen. 

Den svenska FN-berdskapsstyrkans specialenhet för humanitära hjälp-
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insatser avslutade under budgetåret I 980i8 I sina insatser i samarbete med 

FN i Somalia. ThailandiKampuehea. Uganda och Algeriet. 

Specialenheten har rönt uppskattning hos FN-organen och dess tjänster 

fortsätter att vara efte1frågade. 

Bristfälliga samarbetsrutiner och oklar ansvarsfördelning är välkända 

hinder i internationella katastrolhjälpsprogram. Ökad samordning, såväl 

inom FN som mellan FN och enskilda organisationer. fortsätter att vara ett 

svenskt krav. Strävan till högre effektivitet kräver att internationella kata

strofinsatser noga utvärderas. 

Det lager av särskild proteinrik basföda (SEFJ på 2 000 ton som hålls i 

beredskap för att möta akut nfaingsbrist hos framför allt kvinnor och barn 

har under budgetåret 1980/81 och första hälften av budgetåret 1981/82 

utnyttjats uteslutande i Afrika. Ca 500 ton återstår i lager vid slutet av 

kalenderåret 1981. Erfarenheten visar att SEF inte alltid uppskattas. De 

mest positiva resultatet har nåtts bland namibiska flyktingar i Angola och 

västsahariska llyktingar i Algeriet. 

Beslutade insatser (milj krl 

Destination 

AFRIKA 

Budgetåret 
1980/81 

Röda Korset för ICRCs Afrikaprogram I ,0 
Röda Korset för ICRCs Afrikaprogram 5,0 
Röda Korset för Ligans Afrikaprogram 3.0 
Röda Korset för hälsovårdsinsatscr 2,0 
Röda Korset för hjälp mot torka 5.0 
Röda Korset for hjälp mot torka i 

Östafrika 5,0 
WFP/FAO för hjälp mot torka 10.0 
Regionalt samarbete i södra Afrika 3,0 
Östafrikanska utvecklingsbanken (EADB) 10,0 

Algeriet 
Rä.dda Barnen för hjälpt Västra Sahara-

flyktingar 3,0 
Rädda Barnen för hjälp till Västra Sahara-flyk-

tingar 2.950 
Röda Korset för filtar och tält t jord-

bävningsdrabbade 2.0 
BPA för hjälp efter jordbävningen 1,5 
FN-beredskapsstyrkan (specialenheten) för 

insatser efter jordbävningen 3 .0 

Angola 
För hjälpt hemlösa 
Röda Korset för livsmedelshjälp 
För hjälp t flyktingar 
SWAPO för tält t flyktingar 
SW APO för ersättningslevcranser 
Lutherhjälpen för hjälpt flyktingar 
Röda Korset för hjälp 1 hemlösa 
Frikyrkan hjälper för hjälp till torkdrabbade 

och hemlösa 
SWAPO för hjälp till flyktingar 

3,0 
3,0 
2.0 
1,1 
0,250 

l.iuli-
3 I dec 1981 

1,3 
1.0 

1,5 
2,0 
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Beslutade insatser (milj kr) 

Destination 

Djihouti 
Lutherhjälpen för hjälp mot torka 

Etiopien 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för 

liv~medelshjälp i Eritrea 
Eritreagruppen för hälsoklinik 
UNHCR för repartriering av flyktingar 
UNHCR för repatriering av flyktingar 
Evangeliska Fosterlandsstiftclsen för 

livsmedelshjälp i Eritrea 
För hjälp mot torka 

Gumhia 
Rädda Barnen för hjälp mot torka 
Emmaus för akuta sjukvårdsinsatser 

Guinea-Bissau 
För livsmedelshjälp till torkdrabbade 
För tilläggsleverans av ris 

Kamerun 
UNHCR för hjälpt Tchadflyktingar 

Kap Verde 
För hjälp mot torka 

Atoramhique 
Röda Korset för hjälp mot torka 
För hjälp mol torka 
Röda Korset för livsmcdelsinsatscr 

Sao Tomc; e Principc 
Bambördsklinik och stadsplancring 
Vattenförsörjning 

Somalia 
FN-beredskapsstyrkan (specialenheten) 

Budgetåret 
1980/81 

1,850 

3.0 
0.3 
1.5 
1,5 

10,0 
7.0 

0.1 

3,0 
0.1 

l.O 

3.0 

:!.O 
5.0 

2.0 

för flyktinginsatser 1. 7 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen för 

flyktinginsatser 1.5 
UNHCR för flyktinginsatser 6.0 
WFP för flyktinginsatser 3,0 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för 

flyktinginsatser 2.0 
Röda Korsföreningamas förbund för 

flyktinginsatser 10,0 
UNHCR för flyktinginsatser 2,0 
UNICEf för vatteninsatser i flyktinglägren 1.0 

Sudan 
EFS för Etiopienflyktingar 2.0 
För vattenförsörjning 5,0 
EFS för Ugandaflyktingar J .2 
EFS för Etiopienflyktingar 6,0 
UNHCR för flyktinginsatser 4.5 
EFS för Ugandaflyktingar 1,5 
WFP för lastfordon 2.5 
Lutherhjälpen för hjälp mot torka 1.0 

I juli -
31dcc1981 

0,03 

2,0 

3.0 

199 
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Destination 

Tchad 
Frikyrkan Hjälper för risproduktion 

Ugunda 
Frikyrkan Hjälper för livsmedclshjälpen 
Frikyrkan Hjälper för hälsoinsatser 
UNlCEF för insatser i Karamoja 
Lutherhjälpen för katastrof- och 

rehabilite1ingsinsatser 
FN-beredskapsscyrkan (specialenheten) 

för hjälpt hemlösa 
Trosgnistans Mission för nödhjälp 

Zambia 
Extra betalningsbalansstöd 

ASIEN 
Ban1tladesh 
Frikyrkan Hjälper för hjälp mot 

översvämning 
För båtmotorer 
WFP för ofömtsedda kostnader för 

veteleveranser 

Burma 
Röda Korset för katastrofberedskap 

Indien 
Lutherhjälpen för hjälp mot översvämning 

Indonesien 
Amnesty Intemational för hjälpt politiska 

fångar 
Röda Korset för katastrotbercdskap 

Iran/Irak 
Röda Korset för krigsdrabbade och fångar 
Röd;1 Korset för krigsdrabhade och fångar 

Iran 
Röda Korset för jordhävningsdrahhade 

Kampuchea 
UN HCR för repatrieringsprogram 
Frikyrkan Hjälper för utsäde och gödsel 
UN HCR för repatrieringsprogram 
Det internationella hjälpprogrammet 

(UNHCR, WFP och FAOJ 
Det internationella hjälpprogrammet 

(UNHCR, FAO och UNICEFJ 
FN-bercdskapsstyrkan (specialenheten) för 

Kampucheaflyktingar och hemlösa 
Det internationella hjälpprogrammet 

!FAO och UNHCRJ 
Frikyrkan hjälper rör hälsoinsatser 
Frikyrkan hjälper för sjukvårdsinsatser 

Kina 
För hjälp mot torka och översvämning 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret I juli -
1980/81 31 dec 1981 

0,7 

1,0 
0,780 
6,220 

2.0 

6,0 
0,08 

15,0 

1.5 
2,0 

0.006 

2.5 

0,8 

0,150 
1,1 

1,0 
1.0 

0.250 

2,0 
2,0 
2.0 

10,0 

5.0 

2,5 

5,0 
0.250 
l.R 

5,0 

zoo 
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Beslutade insatser <milj kr) 

Destination 

Lihanon 
Röda Korset för hälsoinsatser 
Frikyrkan hjälper för återuppbyggnadsinsatser 

Mellanöstern 
Extra bidrag till UNRWA 

Pakistan 
UNHCR för hjälpt Afghanflyktingar 
UNHCR. Röda Korset, Lutherhjälpen och 

Pakistans regering och tlyktinghjälp 

Svdosrasie11 
Röda Korset för tlyktinghjälp 

Vietnam 
För hjälp mot tyfon och översvämning 
Röda Korset för hjälp mot tyfon och 

översvämning 
För hjälp mot insektsangrepp 

Östra Timor 
Röda Korset för livsmedel och mediciner 
Röda Korset för livsmedel och mediciner 

LATINAMERIKA 
El Sal1'<1dor 
Röda Korset för hjälp t hemlösa 
Lutherhjälpen för humanitära insatser 
Röda Korset för hemlösa och politiska 

fångar 
Frikyrkan hjälper för humanitära insatser 
Frikyrkan hjälper för humanitära insatser 
Frikyrkan hjälper för hjälp till hemlösa 
Frikyrkan hjälper för hälsoinsatser 

Centralamerika 
UNHCR för hjälpt El Salvadortlyktingar 

Honduras 
Frikyrkan hjälper för hjälpt flyktingar 

Jamaica 
För hjälp mot orkan 

Karibiska umrädet 
WHO/PAHO för katastrotberedskap 

Nicarai:11a 
UNICEF för handikappinsatser 
För veteleveranser 

EUROPA 
Italien 

Budgetåret 
1980/81 

1,0 

2.0 

15.0 

0.750 

3,0 

1.0 

1,0 
0,3 

LO 
I.I 

1.0 
2.0 

4,0 

0,5 

0,8 
15,0 

Röda Korset för hjälpt jordbävningsoffer 1,0 

14 Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 

I juli -
31 dec 1981 

0.6 

5,0 

2.0 

1.5 

2.0 
1, 
-.~ 

5.0 

0.750 

201 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 202 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret I juli-
De~tination 1980/81 31dec1981 

Polen 
Röda Korset för hälsoirisatser 1,0 
Rädda Barnen för nödhjälp till barn 2,0 

Turkiet 
Biståndskredit 20,0 

ÖVRIGT 
Röda Korset för katastrofberedskap 0,780 
Beredskapslagret av proteinberikad 

katastrofkost CSEFl 14.0 
Påfyllnad av tältlager för snabba insatser 

(Lutherhjälpen. Röda Korset, SWAPOl 3,0 
Röda Korset för administration 0.466 
Röda Korset för smärre insatser 0,5 
Mervärdesskatt på beredskapslager av tyg 1,024 
Röda Korset för katastrofberedskap 0.5 
Röda Kors-Ligan för katastrofberedskap 0,2 
Röda Korset för administration 0.516 

318,526 41,476 
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Enskilda organisationer 

Svenska enskilda organisationer har under de senaste åren visat ett allt 

större intresse för biståndsarbete i u-land. Ansökningar om bidrag har ökat 
i takt med att nya organisationer kommit till och etablerade organisationer 
utvidgat sin verksamhet. Anslagen har också ökat kraftigt, från 110 milj kr 

1979/80 till 165 milj kr 1981/82. 

Organisationernas utvecklingsarbetc är ett värdefullt komplement till 

det statliga biståndet. Många organisationer har lång erfarenhet av arbete i 

u-Jand och kan ofta med liten administration och till låga kostnader utföra 

värdefulla insatser och nå eftersatta grupper. Det kan gälla handikappades 

rättigheter, särskilda kvinnoinsatser eller att främja facklig verksamhet. 

Med hjälp av biståndsmcdel får ett stort antal svenska organisationer 
möjlighet att i större skala bedriva eget biståndsarhete. Det för med sig att 

ett stort antal svenskar får en vidgad inblick i u-landsproblemen och blir 

personligen engagerade i biståndsverksamheten. I dag är ca 450 bistånds

finansierade volontärer utsända i u-landsarbete av olika organisationer. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1980/81:100, UU 1980/81:20, rskr 

1980/81 :268) att den nya fredskåren skall finansieras över anslagsposten till 

enskilda organisationer. Beslut har fattats om bidrag till fredskårens ad

ministrationskostnader under ett inledningsskede och diskussioner pågår 

om formerna för den fortsatta bidragsgivningen. 

Under 1980 och 1981 har SIDA tecknat treåriga ramavtal med Svenska 

Missionsrådet (samordnande instans för ett tjugotal missionsorganisa
tioner), Pingstmissionens U-landshjälp, Frikyrkan Hjälper, Swedish coo

perative centre ISCC) och LOffCOs biståndsnämnd. De förenklade ruti

nerna innebär administrativa fördelar för både orgamsationerna och SIDA. 

Varje organisation gör nu en samlad årlig framställning, i stället för att söka 
bidrag för varje delprojekt. 

Samtidigt tecknades tvååriga ramavtal i något förenklad form med två 
volontärorganisationer, Afrika-gruppernas Rekryteringsorganisation 
(ARO) och Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV). 

Under 1980/81 har en ny biståndsform prövats, nämligen bidrag direkt 
till kvinnoorganisationer i u-länder. Dessa bidrag, har omfattat drygt 20 
projekt. De flesta projekten är inriktade på att integrera kvinnorna i arbets
livet. Beredningen och uppföljningen av dessa projekt är delvis av annor

lunda karaktär, då en svensk organisation inte är medansvarig. 

De enskilda organisationerna kan ofta vara lämpade att ta fram innova

tiva och experimentella projekt. Organisationerna har på senare år startat 

flera intressanta projekt bl a inom energiområdet, t ex med solenergi och 

vinddrivna pumpar. 
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Särskilt förmånlig kreditgivning till u-land 

För budgetåret 1980/81 har sammanlagt 83 milj kr funnits tillgängliga för 

förmånlig kreditgivning till u-länder. I beloppet ingflr dels 60 milj kr som 

anslogs av riksdagen tprop. 1979/80: 100, bil. 6, U U 1979/80:20, rskr 

1979/80:276). dels 23 milj kr som anvisades av regeringen ur den ointeck

nade reservationen på anslagsposten Bredare samarbete efter budgetåret 

J 979/80. 

Riktlinjer för kreditgivningen antogs av riksdagen i· december 1980 

tprop. 1979/80:41. UU 1980/81:16, rskr 1980/81:122). En förordning tSFS 

1981 :357) om särskilt förmånlig kreditgivning till u-land har utfärdats. 

För budgetåret 1981/82 föreslog regeringen tprop. 1980/81: I 00, bil. 6. 

Ull 1980/81:20, rskr 1980/81:268) att 120 milj kr skulle anvisas till förmån

liga u-landskrediter. Riksdagen beslutade i april 1981 att inte ställa s;irskil

da medel till förfogande. Riksdagen antog dock regeringens förslag till 

totalram för anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbetc, varför 120 milj 

kr funnits tillgängliga som ofördelad reserv. I prop. 1981/82:27 ( U U 

1981182: 12. rskr 1981/82:69) föreslog regeringen att den skulle bemyndigas 

att disponera denna reserv på 120 milj kr för förmånlig kreditgivning. 

Riksdagen beslutade i december 1981 i enlighet med regeringens förslag. 

Förmånlig kreditgivning kan. enligt de riktlinjer som antagits av riksda

gen, ges för svenska leveranser till: 

u-liinder med vilka Sverige bedriver bredare samarbete, 

- programländer för svenskt bilateralt bistånd, och 

- andra u-liinder. vilkas utvecklingspolitik ligger i linje med svenska 

biståndspolitiska målsättningar. 

Förmånlig u-landskredit lämnas av AB Svensk Exportkredit tSEKl efter 

beslut av exportkredit nämnden (EKN) for att finansiera import till 

u-länder av svenska varor ·xh tjänster för utvecklingsfrämjande ändamål. 

U-landskrediter garanteras normalt av EKN. 

Inkomna ansökningar remitteras av EKN till beredningen för internatio

nellt tekniskt samarbete t BITS). Om ansökan tillstyrks rekommenderar 

BITS lämplig förmånlighetsgrad för krediten, uttryckt som ett sk gåvoele

ment. Det beräknas enligt en formel fastställd av OECDs utvecklingskom

mittc (DACL Om ansökan gäller ett programland remitteras den också till 

SIDA. 

BITS har per den I december 1981behandlat34 ansökningar om förmån

lig u-landskredit. Av dessa har 20 tillstyrkts. Del sammanlagda kontrakts

bdoppet för de 18 tillstyrkta ansökningar. som fortfarande är aktuella, iir 

ca 700 milj kr. Gi'tvoelemenlet uppgår totalt till ca 80 milj kr. 

Krediterna gäller svenska leveranser av utrustning för bl a bållillverk

ning, skogsindustri. byggnadsmaterialindustri, mejerianläggningar, kraft

försörjning. mineralutvinning samt transporter och kommunikationer. 

Även vissa tjänster ingår. 
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U-landskredit har beviljats för leverans till fem Hinder med vilka Sverige 

bedriver bredare samarbete: Algeriet, Egypten, Cuba, Portugal och Tuni

sien. Till programlandskretsen har u-landskredit beviljats för leverans till 

Bangladesh, Mrn;ambique, Tanzania och Zimbahwe. U-Jandskredit har 

också tillstyrkts för leveranser till Burma och Ecuador. 

I några fall har medel från anslagsposten Förmånlig kreditgivning till 

u-länder drygats ut med landramsmedel, importstöd, i samband med 

u-Jandskredit till programländer. I ett fall har enbart landramsmedel an

vänts. 

I samband med två ärenden om förmånlig u-landskredit har regeringen 

beslutat ge EKN rätt till ersättning i efterhand från biståndsanslaget om det 

skulle visa sig att mottagarlänuerna inte kan betala. I båda fallen gäller det 

programländer för svenskt bilmeralt bistånd. Åtagandet omfattar ett högs

ta riskbelopp på ca 150 milj kr. 

Denna riskavlyftningsmöjlighet föreslogs i prop. 1980/81 :41. Den inför

des i syfte att göra det möjligt att bevilja u-landskredit också till länder 

vilkas kreditvärdighet bedömdes alltför svag för att de skulle kunna erhålla 

EKN-garanti. Annars skulle sådana u-länder i praktiken inte kunna kom

ma i fråga för u-landskrediter på förmånliga villkor. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 föreslås att eventuella skadefall vid garanti

givning till programländer skall belasta biståndsanslagen (se sid. 63-65). 
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FÖRKORTNINGSLEXIKON 

ADB African Development Bank Afrikanska utvecklingsban-
ken 

ADF African Development Fund Afrikanska utvecklingsfon-
<len 

ANC African National Congress 
AsDB Asian Development Bank Asiatiska utvecklingsban-

ken 
AsDF Asian Development Fund Asiatiska utvecklingsfon-

den 
BITS Swedish Commission for Beredningen för internatio-

Technica!Co-operation nellt tekniskt samarbete 
CDB Carribbean Devclopment Karibiska utvecklingsban-

Bank ken 
CFA Committcc on Food Aid Kommitten för livsmedels-

Policics and Programmcs bistånd 
CGIAR Consultative Group on In- Konsultativa gruppen för 

ternational Agricultural internationell jordbruks-
Research forskning 

CILSS Committee Jnter-ctats de Koordinerande kommitte 
Lutte rnntre la Sechcr- för ut veckling i Sabel-
esse au Sabel området 

DAC Development Assistance OECDs kommitte för bi-
Committee ståndsfrågor 

ECOSOC Economic and Social FNs ekonomiska och soci-
Council ala råd 

EG The Common Market De europeiska gemenska-
perna 

FAC Food Aid Convcntion Livsmedelshjälpskonven-
tionen 

FAO Food and Agricultural Or- FNs livsmedels- och jord-
ganization bruksorganisation 

GATT General Agreement on Allmänna tull- och handels-
Tariffs and Trade avtalet 

HABITAT United Nations Center for FNs boende- och bebyggel-
Human Settlements secenter 

IBRD Jnternational Bank for Re- Världsbanken 
construction and Devel-
opment 

ICA International Co-operative Internationella kooperativa 
Alliance alliansen 

IDA Intemational Dcvelopment Internationella utvecklings-
Association fonden 

IDB Interamerican Develop- Intcramerikanska utveck-
ment Bank lingsbanken 

IEFR Intemational Emergency Internationella katastrof-
Food Reserve lagret för livsmedel 

IFAD International Fund for Internationella jordbruks-
Agricultural Develop- utvecklingsfonden 
ment 
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IFC International Finance Cor- Internationella finansie-
poration rings bolaget 

IIED International Institute for lntermttionella miljö- och 
Environment and Devel- naturvårdsinstitutet 
opment 

ILO Jnternational Labour Or- Internationella arbetsorga-
ganization nisationen 

IMCO Inter-Governmental Mari- Mellanstatliga rådgivande 
time Consultative Orga- sjöfartsorganisationen 
nization 

IMF lnternational Monetary Internationella valutafon-
Fund den 

IMPOD Import Promotion Office Importkontoret för u-lands-
for Products from Devel- produkter 
oping Countries 

IPPF International Planned Par- Internationella familjepla-
enthood Fedt:ration neringsfederationen 

ISO International Standization Internationella standardise-
Organization ringsorganisationen 

ITC lnternational Trade Center UNCTAD/UATTs interna-
tione!la handelscentrum 

IUEF lnternational U niversity 
Exchange Fund 

MON AP Mrn;ambique Nordic Agri- Dd nordiskajordbrukspro-
cultural Programme grammet för Mrn;am-

bique 
OECD Organization for Economic Organisationen för ekono-

Co-operation and Devel- miskt samarbete och ut-
opment veckling 

OPEC Organization of Petroleum De oljeexporterande län-
exporting countries dernas organisation 

SADCC Southern Africa Develop-
ment Coordination Con-
ference 

SAREC Swedish Agency for Re- Styrelsen för u-lands-
search Co-opcration with forskning 
Devcloping Countries 

SlDA Swedish lnternational De- Styrelsen för internationell 
velopment Authority utveckling 

SWAPO South-West Africa Peo-
ple's Org:mization 

SWEDFUND Swedish Fund for lndus- Fonden för industriellt 
trial Co-opcration with samarbete med u-länder 
Devcloping Countrics 

UNCDF United Nations Capita! De- FN s kapitalutvecklings-
vclopmcnt Fund fond 

UNCTAD United Nations Confcrence FNs konferens för handel 
on Trade and Develop- och utveckling 
ment 

UNCTC United Nations Commis- FNs kommission för multi-
sion for Transnational nationella företag 
Corporations 

UNDP United Nations Develop- FNs utvecklingsprogram 
ment Programme 



Prop. 1981/82: IOO Bilaga 6 Utrikesdepartementet 208 

UNEP 

UNESCO 

UNFDAC 

UNFPA 

UNHCR 

UNICEF 

UNIDO 

UNITA 

UNITAR 

UNRWA 

UNSO 

wcc 
WEP 

WFP 

WHO 
WIPO 

United Nations Environ
ment Programmc 

United Nations Educa
tional, Scientific and 
Cultural Organization 

United Nations Fund for 
Drug Abuse Control 

United Nations Fund for 
Population Activities 

United Nations High Com
missioncr for Refugces 

United Nations Children's 
Fund 

United Nations lndustrial 
Development Organiza
tion 

Uniä Nacional para a Indc
pendencia Total de An
gola/National Union for 
the total Liberation of 
Angola 

United Nations Institute 
for Training and Re
search 

U nited Nations Relief and 
Works Agency for Pales
tine Refugees in the Near 
East 

United Nations Sudano
Sahelian Office 

World Council of Churches 
World Employment Pro

gramme 
World Food Programme 

World Health Organization 
World Intellectual Property 

Organization 

FN s miljöprogram 

FNs organisation för ut
bildning. vetenskap och 
kultur 

FNs fond för kontroll av 
beroendeframkallande 
medel 

FNs bcfolkningsfond 

FNs tlyktingkommissaric 

FNs barnfond 

FNs organisation för indu
striell utveckling 

FNs utbildnings- och forsk
ningsinstitut 

FNs hjälporganisation för 
palcstinaflyktingar 

FNs särskilda organ för Sa
hclområdet och Sudan 

Kyrkornas Världsråd 
I LOs världssysselsätt

ningsprogram 
Världs livsmedelsprogram

met 
Världhäl soorganisationen 
Världsorganisationen för 

den intellektuella ägan
derätten 
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I registret upptas de länder som. direkt eller indirekt, tar emot svenskt 
bistånd eller som nämns i propositionens avsnitt om internationellt utveck
lingssamarbete. 

Afghanistan 49, 185 
Algeriet 62, 93, 198, 205 
Angola 54, 55, 56, 116-119, 190, 

191, 198 
Argentina 107 

Bangladesh 54, 56, 57, 73, 120-
123, 200, 205 

Botswana 54, 56, 57, 72, 124-127, 
191, 195 

Brasilien 107 
Burma 200, 205 
Burundi 192 

Chile 189 
Cuba 37, 72, 93, 205 

Djibouti 192, 199 
Dominikanska Republiken 29, 56, 

62, 63. 93 

Ecuador 205 
Egypten 62, 93, 205 
El Salvador 49, 58, 189, 201 
Etiopien 33, 37, 54, 55, 56, 72, 128-

131. 192, 195, 199 

Gambia 199 
Guatemala 58 
Guinea-Bissau 54, 56, 57, 72, 132-

135, 142. 199 

Honduras 201 
Indien 22, 33, 38, 54, 55, 56, 72, 

136-140, 195, 200 
Indonesien 200 
Irak 200 
Iran 200 
Italien 201 

Jamaica 29, 56, 62, 63, 201 
Jordanien 112 
Jugoslavien 107 

Kamerun 49, 199 
Kampuchea 47, 49, 100, 174, 198, 

200 

Kap Verde 54, 56, 57, 72, 141-143, 
199 

Kenya 54, 56, 57, 144-147, 188, 
191. 193, 195 

Kina 149, 174, 200 

Laos 54, 55, 56, 148-150 
Lesotho38,54,56,57, 125, 151-

153, 191, 193 
Libanon 112, 201 

Malawi 191, 192 
Mexico 25, 107 
Mo~ambique 33, 54, 56. 57, 64, 66, 

72, 154-157, 191, 192, 199, 205 

Namibia 59, 189, 190 
Nicaragua 29, 54, 56, 57, 72, 158-

161. 201 
Niger 33 
Nigeria 62, 93 

Pakistan 47, 49, 54, 56, 184-186, 
201 

Polen 202 
Portugal 93, 205 

Ruanda 192 

Sao Torne e Principe 60. 199 
Senegal 33 
Somalia 47, 49, 54, 55, 56, 57, 72. 

187-188, 192, 198, 199 
Sri Lanka 36, 54, 56, 57-58, 72, 

162-165 
Sudan 49, 56, 93, 192, 193, 199 
Swaziland 54, 56, 57, 125, 166-168, 

191 
Sydkorea 107 

Tanzania 33, 37-38, 54, 56, 57, 64, 
66, 72, 145, 169-172, 188, 190, 
191, 195, 205 

Tchad 49, 200 
Thailand 149, 198 
Tunisien 37, 68, 93, 205 
Turkiet I 07, 202 
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Uganda47, 191, 192, 198, 200 

Vietnam 36, 54, 55, 56, 68, 72, 149, 
173-176, 201 

Zaire 49 
Zambia 54, 56, 57, 72, 177-180, 

191, 192, 195, 200 
~m~bwe~'"'~.~.M,72.~. 

178, 181-183. 189, 190, 191. 193, 
205 

Östra Timor 201 
Övre Volta 33 

210 
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Bilaga 3 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979: 54) om beslutanderätt för stiftelse som 
hdr bildats för att främja tillkomst och uh'eckling av tillverkande 
företag i u-länder 

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen ( 1979: 54) om beslutanderätt 
för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av 
tillverkande företag i u-länder samt 1 § i lagen skall ha nedan angivna 
lydel~e. 

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den 
dag då denna lag träder i kraft. 

Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst 

och utveckling av företag i u-länder 

t § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja 
tillkom~t och utveckling av företag i u-länder besluta om 

I. finansiellt stöd till sådant företag, 
2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förut

sättningarna för företag i u-länder. 
Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs 

i samverkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i 
värdlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning. lån eller lånegaranti. 

2 § Den som hos stiftelse som avses i I § har tagit befattning med fråga 
som anges i paragrafen får ej obehörligen yppa vad han därvid har erfarit 
om affärs- eller driftsförhållanden. 

Denna lag träder i kraft efter den dag då lagen enligt uppgift på den 
utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

4 A. Utrikesdepartementet m. m. 

4 Utrikesförvaltningen 
6 Utlandstjänstemännens representation 
7 Inköp. uppförande och iståndsättande av fastigheter 

för utrikesrepresentationen 
9 Inventarier för beskickningar, delegationer och 

konsulat 
9 Kursdifferenser 
9 Ersättning åt olönade konsuler 

10 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom in-
ternationell organisation 

11 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
11 Kommitteer m. m. 
11 Extra utgifter 
11 Kostnader för officiella besök m. m. 
12 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 

13 B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

13 Förenta Nationerna 
14 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling <OECDJ 
14 Europeiska frihandelssammanslutningen <EFT Al 
15 Europarådet 
15 Övriga internationella organisationer m. m. 

17 C. Internationellt utvecklingssamarbete 

40 Bidrag till internationella biståndsprogram 
53 Bilateralt utvecklingssamarbete 
67 Information 
69 Styrelsen för internationell utveckling <SlDAJ 
70 Biståndsutbildningsnämnden (BUNJ 
71 Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ 
74 Nordiska afrikainstitutet 
75 Lån till personal inom biståndsförvaltningcn 
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Kr. 

650576000 
890000 

20500000 

12150000 
I 000 

5 740000 

27 705 000 
200000 
900000 
380000 

4300000 
7700000 

739052000 

59 340000 

18 600000 
8 500 000 

12 448000 
480000 

99368000 

1767000000 
4 054 777 000 

22000000 
130738000 

13945000 
149875000 

2 290000 
4500000 

6145125000 
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76 D. Information om Sverige i utlandet 

76 Svenska institutet 
78 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 
79 Övrig information om Sverige i utlandet 

81 E. Diverse 

81 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m.m. 

81 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendier 

81 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes-
politiska frågor 

83 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings-
institut 

85 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

Summa 

213 

33 700000 
28427000 
9595000 

71722000 

3312000 

40000 

6844000 

12 203000 
10495000 

32894000 

7088161000 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 7 

Försvarsdepartementet 
Översikt 

Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret, civilförsvaret llCh 

psykologiskt försvar. m. m. I departementet bereds dessutom ärenden 

rörande samordning mellan totalförsvarets olika grenar. 

Planerad uh·eckling under perioden 1982/83-1986/87 

Försvarets planering har hittills följt den inriktning som angavs i 1977 års 

försvarsbeslut. Beslutet omfattar perioden 1977178-1981/82 och löper så

ledes ut i och med innevarande budgetår. 1978 års försvarskommitt~ har 

lämnat förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. Förslagen 

avses ligga till grund för proposition till riksdagen under våren 1982 om 

totalförsvarets utveckling på längre sikt och planeringens inriktning för 

perioden 1982/83- 1986/87. 

Det militära försvaret 

J<'örsvarsmaktens nuvarande resurser 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering framgår av följande sam

manställning. 

Armen 

Fältförband 

Fördclningsstaber med stabs- och sambandsförband 

Ca IOO självständiga infanteri-, pansar-, artillcri

och luftvärns(robot)bataljoner m. m. 

24 infanteri- och norrlandsbrigader I motsvarande) 

4 pansarbrigader <motsvarande) 

Totalt ca 300 000 man 

Lokalförsvarsförband 

C<1 100 bataljoner 

400-500 självständiga kompanier 

Totalt ca 300000 man 

I Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr llJO. Bilaga 7 
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Hemvärnet ca 100 000 man 

Armen totalt ca 700 000 man 

Marinen 

3 ytattacktlottiljer (3 jagare och 18 torpedbåtar) 

3 patrullbåtsdivisioner ( 12 patrullbåtar) 

4 helikopterdivisioner 

Ubfttstlottiljer ( 12 ubåtar) 

Minfartygstlottiljcr (3 minfartyg samt hjälpminfartyg) 

14 minröjningstlottiljer 

Kustartilleribrigader 

K u start i I leriba taljoner 

Spärrbataljoner och spärrkompanier <fasta och rörliga) 

Artilleri- och robotbatterier 

Kustjägarkompanier 

Minutläggningsdivisioner 

Ca 30 lednings- och basförband 

Flygvapnet 

Ca 12 jaktflygdivisioner (ca 220 flygplan) 

Ca 5 medeltunga attackflygdivisioner. ca 5 lätta attacktlygdivisioner <ca 

150 flygplan) 

Ca 6 spaningsflygdivisioner (ca 60 tlygplanl 

Ca 5 transporttlyggrupper och en transporttlygdivision 

Ca 6 samhandsflygdivisioner 

Ca 10 helikoptergrupper 

Ca 50 stridslednings- och luftbevakningsförband samt basbataljoner 

Operativ ledning m. m. 

Högkvarteret 

6 militärområdcsstaber m. m. 

Gotlands militärkommandostab m. m. 

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850 000 man (inkl. hemvärn I. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets nurnrande resurser 

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande samman

ställning. 
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Ledning 

Centrala. regionala och lokala lcdningsenheter 

12 alarmeringsledningar grupperade i luftförsvarseentraler 

30 regionala tlyggrupper 

Skydd 

Organisation för utrymning och inkvartering 

54000 skyddsrum med ca 5.7 miljoner platser 

3.5 miljoner skyddsmasker för vuxna 

Räddning 

266 fältstaber 

718 undsättningsplutoner 

350 sjukvårdsplutoner 

434 vattengrupper för brandtjänst 

244 specialplutoner för bl. a. skyddstjänst 

474 observationsgrupper 

793 underhålls-. förråds- och teknikerenheter 

5 251 ordnings- och bevakningsenheter 

742 verkskyddsenheter 

3 

I kommunerna organiseras dessutom ca I 500 självständiga brandgrup

per för lokal brandtjänst. 

Totalt ingår ca 250000 personer i civilförsvarets krigsorganisation. varav 

ca 45 000 personer i verkskyddet. Omfattande ändringar i krigsorganisa

tionen pågår. Omorganisationen beräknas vara genomförd vid utgången av 

budgetåret 1981/82. 

Förändringar till budgetåret 1982/83 

Med anledning av att en proposition om totalförsvarets fortsatta utveck

ling avses lämnas våren 1982 har ett flertal anslag förts upp med beräknade 

belopp. Slutliga förslag läggs nu fram i fråga om anslagen under litt. A 

Försvarsdepartementet m.m. utom anslaget AS. Reglering av pris stegring

ar för det militära försvaret samt i fräga om anslagen under litt. F Gemen

samma myndigheter m. m. och vissa anslag under titt. H Övrig verksam

het. Förändringen under flertalet av dessa anslag beror främst på pris- och 

löneförändringar. 
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Sammanfattning 

De prcliminiirt beräknade förändringarna inom försvarsdepartementets 

verksamhetsområde i förhällande till statsbudgeten för budgetåret 1981 /82 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

A. Försvarsdepartementet m. m. 
B. ArmCförband 
C. Marinförband 
D. Flygvapenförband 
E. Operativ ledning m. m. 
F. Gemensamma myndigheter m. m. 

Summa A-F (Jet militära försvaret) 
G. Civilförsvar (inkl. skyddsrum) 

H. Övrig verksamhet 

Totalt för försvarsdepartementet 

Anvisat 
1981/82 

1946,6 1 

5 749.2 
2 13o.3 
5406.6 

670,0 
1407.7 

17 _,16,4 
551,03 

IU,6 

17981.1 

förslag 
1982/83 

I 946.7~ 
5 749.2' 
2130.Y 
5 406.6' 

670.0' 
1473.0 

IB81,8' 
551,04

' 

123,1' 

18055,9' 

foriind
ring 

+ 0.1 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

+65J 
+65,4 

o.o 
+ 9,5 

+74,9 

1 Inkl. I 900 milj. kr. för beriiknade pris- och löneökningar till mcdelprislilget för 
budgcttiret 1981 /82. 
~ Inkl. I 900' milj. kr. för beräkn;1de pris- och lönt!ökningar till mcdelprisliiget for 
budgetiiret 1982/83. 
3 Inkl. 68 mili. kr. fi.ir beräknade pris- och lönL·ökningar till mcdelpri>liigct för 
budgetäret 1981182. 
4 Inkl. 68 milj. kr. för bcriiknade pris- och löne<.ikningar till medclprisliiget för 
budgetåret 1982/83. 
·' Delta belopp iir preliminärt. Slutligt belopp for budgct<iret 1982!83 begärs i siirskild 
proposition under viiren 1982. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser försvarsde

partementets verksamhetsområde 

1 Huvudtitelns utformning 

Propositionen har i huvudsak disponerats på samma sätt som prop. 

1980/81: 100 I bil. 7). De ändringar som har gjorts beror på det förestående 

försvarsbeslutet. Efter ett avsnitt om detta har propositionen delats in i 

avsnitt för det militära försvaret, civilförsvaret och övrigt totalförsvar 

m.m. 
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2 Det förestående försvarsbeslutet 

1977 års försvarsbeslut (prop. 1976177: 74. Föll 1976/77: 13. rskr 

1976/77: 311 J omfattar perioden 1977178-1981/82. Inför perioden 1982/83-

1986/87 skall ett nytt försvarsbeslut fattas. 1978 års försvarskommitte har i 

betänkandena (SOU 1979: 42) Vår säkerhetspolitik, (Os Fö 1980:2) Vidgad 

säkerhetspolitisk debatt. (Ds Fö 1981: Il Säkerhetspolitiken och totalför

svaret .;amt <Ds Fö 1981: 14) Totalförsvaret 1982/87 övervägt och lämnat 

förslag till riktlinjer för den svenska säkerhetspolitiken och för totalför

svarets fortsatta utveckling. Betänkandena bereds f. n. i regeringskansliet. 

Jag kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen proposition i 

ämnet under våren 1982. 

I detta sammanhang bör den ekonomiska inriktning som giiller för arbe

tet med totalförsvarspropositionen beaktas. Denna inriktning innebiir att 

den besparing om 300 milj. kr. som har beslutats i statsbudgeten for 

budgetåret 1981/82 beräknas ligga kvar under budgetåret 1982/83. P~i sikt 

bör dock helårseffekten. såsom har angetts av 1978 års försvarskommittc. 

nu inte beriiknas högre än till ca 150 milj. kr. Den lägre helårseffektcn 

hänger samman med en successiv utbyggnad av civilförsvaret och hiilso

och sjukvården i krig. 

Chefen för budgetdepartementet har tidigare denna dag vid sin anmälan 

av budgetförslaget liimnat en kort sammanfattning av det aktuella liiget 

beträffande s. k. översynsprojekt och angett att utförligare beskrivningar 

kommer att lämnas senare av berörda statsråd. Inom försvarsdepartemen

tets verksamhetsområde berördes projektet samverkan mellan försvaret 

och övriga samhällssektorer samt översynen av försvarets materielunder

håll. Jag räknar med att utförligt redovisa dessa projekt i totalförsvarspro

positionen. 
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3 Det militära försvaret 

3.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1980/81) 

3. 1. I Myndighct~rnas preliminära årsredovisningar 

Produktionsmymligheterna har enligt utfärdade anvisningar lämnat in 

preliminära och översiktliga redovisningar av produktionen under budget

året 1980/81. Mera fullständiga årsredovisningar kommer att lämnas senare 

under budgetåret 1981/82. Jag finner det emellertid angeläget att redan nu 

lämna en sammanfattande redogörelse för tillståndet inom försvarsmak

ten. Redogörelsen grundas i huvudsak på preliminära redovisningar i an

slagsframställningarna för budgetåret 1982/83 från myndigheter med pro

duktionsansvar samt p<l överbefälhavarens redogörelse för tillståndet inom 

försvarsmakten i programplanen för det militära försvaret för perioden 

1982/83 - 1986/87. 

Antalet kvalifo.:erade krigsförband minskar enligt tidigare fattade heslut. 

Vad gäller Allmän ledning och förbandsverksamhct har verksamheten 

genomlorts med i huvudsak avsedd måluppfyllelse. 

Huvuddelen av krigsförbanden är användhara för sina huvuduppgifter 

omedelbart efter mobilisering. Den relativt korta grundutbildningen i kom

bination med den avkortade eller inställda repetitionsutbildningen för flera 

förband har emellertid medfört att möjligheterna att använda personal och 

förband för alternativa uppgifter minskat. 

Tillgången pft reservofficerare och värnpliktigt befäl för armens behov är 

inte tillfredsställande. 

För krigsorganisationen kan konstateras att flera förbands stridsviinlc 

har höjts genom tillförsel av ny materiel. Inom huvudprocluktionsomrädct 

Materielanskaffning har bl. a. pansarviirnsrobotsystcm TOW och ny am

munition med bättre verkan till stridsvagnar och pansarviirnspjiiser be

stiillts. Renovering av stridsvagnar 102 och 10.3 har påbörjats. De medel

tunga helikoptrarna geno,mgår en genomgripande renovering. Fiir marinen 

fortsätter anskaffningarna av ubiitar typ Niicken. tunga fasta kustartilleri

batterier (ERSTAJ. sjömftlsrnbotar och tunga rörliga batterier. För flyg

vapnet kompletteras bcsHillningarna av utrustning och reservdelar till de 

olika versionerna av flygplan 37. Den tredje delserien av flygplan JA 37 har 

beställts. 

Myndigheterna anser att det i fråga om personalen brister i balans mellan 

olika delar av organisationen. Vid vissa förband är personalbristen besvä

rande stor och arbctsliiget pressat. Åldersfördelningen är ogynnsam bland 

flera personalkategorier. Pågäcnde omorganisationer stiiller ocksi'1 stora 

krav på personalen. 

Införandet av en ny befälsordning fortsätter. 

Utbildningsförutsättningarna varierar mellan myndigheterna inom för-
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svarsmakten när det gäller tillgång på lämplig mark och för ändamålet 

avsedda byggnader, utbildningsanordningar m.m. Kasernrenoveringspro

grammet har fortsatt under budgetåret. Mark av någon större omfattning 

har anskaffats i Uddevalla. Växjö och i Värmland. Av kasernobjekt har 

bl.a. utbyggnaden för K 4 i Arvidsjaur i allt väsentligt slutförts. Utbyggna

den för armens tekniska skola i Östersund har påbörjats. 

3.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Jag går nu över till det ekonomiska utfallet för budgetåret I 980i8 I. 

Utgit'tsramen för det militära försvaret uppgick till 13 688 160000 kr. i 

prisläget februari 1979 (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 83, FöU 13, rskr 316). På 

grund av prisstegringar skall ramen räknas upp med 22.55 % enligt netto

prisindex. I medelprisläget för budgetåret 1980/81, dvs. efter kompensa

tion för prisökningarna, gick ramen alltså upp till (I .2255 x 13 688 160 0001 

avrundat 16774,8 milj. kr. Detta belopp bör emellertid korrigeras enligt 

följande ( 1 000-tal kr.). 

Tillkommer 
Underutnyttjande av utgiftsramen för 

budgetåret 1979/80 !prop. 1980i81: 100 
bil. 7 s. 16) 

Särskild anskaffning 
Löner till personal meds. k. NOM-garanti 
Anskaffning av dator till försvarets 

forskningsanstalt (prop. 1979/80: 25 
bil. 3 s. 10l 

Kostnader för forskning om joniserande 
strålning 

Avgår: 
lnliiscn av fiirvaltningsbyggnader i kvar

teret Hastionen 

Summa korrigering 

+221058 
+ 8300 
+ 16:!5 

+ 1270 

+ 2600 

-118 500 

+234853 

-118500 

+116353 

Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer. 

Undcrutnyttjandet av utgiftsramen för budgetåret 1979/80 skall (prop. 

1979/80: 100 hil. 7 s. 86 FöU 13, rskr 316) Higgas till ramen för budgetåret 

1980/81. Detta har skett genom att prisregleringsmedlen har ökats i mot

svarande mån. 

Upplysningar kan lämnas riksdagens försvarsutskott om posten Särskild 

anskaffning. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 7, FöU 1978/79: 23, rskr 1978/79: 327) anförde 

dävarande departementschefen att särskilda medel inte borde beräknas för 

personal med s. k. NOM-garanti. Han utgick från att berörd personal 

skulle kunna omplaceras inom de angivna myndigheterna eller vid andra 

myndigheter. Om denna omplacering i något fall inte lyckades borde 

frågan om hur och i vaJ mån kostnaderna skulle täckas få omprövas när 
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säkrare underlag för ställningstagande förelåg. Kostnader för pcr~onal med 

NOM-garanti har under budgetåret 1980/81 uppkommit vid försvarsstaben. 

försvarets materielverk och försvarets forskningsanstalt. Ett belopp som 

motsvarar nämnda kostnader har lagts till utgiftsramen genom ökning av 

prisrcgleringsmedlen. 

Datorn DEC-10 vid Stockholms datamaskincentral redovisas fr. o. m. 

den I juli 1979 över den civila statsförvaltningens delfond i stället för över 

försvarets delfond av statens dalamaskinfond. Vid öve1foringen frän för

svarets delfond kvarstod för .det militära försvarets del ett oavskrivet 

viirde. varav I 270 000 kr. faller på budgetärel 1980/81. Prisregleringsmed

lcn för budgetåret 1980/81 har ökats med det sistnämnda beloppet. 

I avvaktan på en särskild utredning om behovet av radiobiologisk forsk

ning i Sverige har viss forskning om joniserande strålning bedrivits vid 

försvarets forskningsanstalt i Stockholm. Forskningen har sålunda bt!kos

tats från anslag inom utgiftsramen för det militära försvaret. För budget

året 1980/81 har ramen därför justerats med 2 600 000 kr. genom tillägg till 

prisregleringsmedlen. 

Regeringen har under våren 1981 beslutat att förvaltningen av en av de 

byggnader, Bastionen, som utnyttjas av de centrala militära staberna i 

Stockholm skall handhas av försvaret istället för som tidigare planerats av 

byggnadsstyrelsen. För att detta inte skall medföra att försvarets ekono

miska resurser ändras på ett icke avsett sätt har prisregleringsmedlcn för 

budgetåret 1980/81 minskats med 118500000 kr. 

Enligt den redogörelse som jag har lämnat i det föregående blir den 

tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1980/81 

( 16 774.8 + 116,4) 16 891.2 milj. kr. Enligt riksrevisionsverkets budget redo

visning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl. ianspråk

tagna prisregleringsmedel till avrundat 16675, 1 milj. kr. Utgifterna var 

alltså ( 16 891,2 - 16675.1) 216.1 milj. kr. lägre än utgiftsramen. Regeringen 

kommer med stöd av riksdagens bemyndigande lprop. 1980/81: 100 bil. 7 s. 

54, FöU 19. rskr 291) att beakta undcrutnyttjandet när utgifterna för det 

militära försvaret för budgetåret 1981/82 prisrcgleras. 

3.1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1980/81. 
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3.2 Verksamheten under innevarande budgetår (1981182) 

Verksamheten under budgetåret 1981/82 bt:drivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1980/81: 100 (bil. 7, FöU 1980/81: 19. 22 och 26. rskr 

1980/81:291, 322 och 331!. prop. 1981/82:30 !FöU 1981/82:11. rskr 

1981/82:49). prnp. 1981/82:25 (FöU 1981/82: 12. rskr 1981/82:71) samt i 
regleringsbrevet för budgetåret. 

Inom huvudproduktionsområdet Ledning och förba!lclsverk

s a m het fortsätter strävandena att minska kostnaderna för fredsdriften 

bl. a. genom en omfattande rationaliseringsverksamht:t. En ny befiilsord

ning (NBOl är under införande. Omorganisationen med anledning av be

slutet om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977178: 63. Föll 

1977178:9. rskr 1977/78: 174) fortsätter. och omorganisation av försvars

maktens högre regionala ledning m. m. !prop. 1979/80: 135. Föll 

1979/80: 15. rskr 1979/80: 318! förbereds. 

Inom huvudproduktionsområdet Materielanskaffning ökar insat

serna inom pansarvärnsområdet bl. a. genom beställning av en ny strids

vagnsmina och tilläggsanskaffning av stridsrobotar till pansarvärnsrobot

system 55 !TOWl. Den operativa rörligheten förbättras genom beställning 

av flytande bro. Tilläggsanskaffning sker av haubits 77. luftvärnsrobot

system 70 och terrängbilar. Inom marinens område beställs ubåtar av typ 

A 17. två ytattackfartyg YA 81 och ett bevakningsfartyg. Anskaffning av 

tunga rörliga batterier och sjömålsrobotar pågår. Inom tlygvapnet fortsät

ter anpassningen av luftförsvarsenheterna till JA 37. Radarsystemet PS 860 

anskaffas. För tlygsystemen kompletteras beställningarna av utrustning 

och vapen. Mnterielanskaffning för Bas 90 fortsiittcr. 

Inom huvudproduktionsomrädet Anskaffning av anliiggningar 

anskaffas mark. byggnader och anläggningar samt vidtas ombyggnads- och 

underhållsarbeten för ca 895 milj. kr. Anskaffningen av mark fortsiittcr för 

I 16 i Halland. I 2 i Värmland samt för Skövde garnison. Under budgetåret 

fortsätter bl.a. utbyggnaden för S I i Enköping samt för armens tekniska 

skola i Östersund. 

Inom huvudproduktionsområdet Forskning och ut veck I in g görs 

försök och utvecklingsinsatser med nya pansarvärnsvapen. Studier och 

försök genomförs inför framtida beslut och ut veckling av nya Hitta strids

fordon. Studierna inför utveckling av fördelningsluftviirn med mörkerka

pacitet avslutas. Inom marinen fortsätter utvecklingen av ubåtar. Inom 

flygvapnet fortsätter visst arbete för att ersätta Viggensystemet med ett 

JAS-system. Utvecklingsarbetet inom strilförbanden fortsätter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1981182. 
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3.3 Genomförd planering för perioden 1982/83-1986/87 

3.3.1 Överbefälhavarens programplan 

Överbefälhavaren har under hösten 1981 överlämnat programplan för . 

det militära försvaret, ÖB 82-87. 1 programplanen lämnas förslag om hur 

programmen bör utvecklas på lång sikt och hur planeringen hör inriktas för 

perioden 1982/83-1986/87. Planen har överlämnats till 1978 i1rs försvars

kommittc som har beaktat den i sitt arbete. 

Den av resp. myndighet bedömda utvecklingen under perioden 

1982/83-1986/87 av delprogrammen inom huvudprogram 5 Gemensamma 

myndigheter m. m. redovisas i anslutning till motsvarande anslag. 

3.3.2 Utbrytningspunkter m. m. 

Försvarskommitten har liimnat vissa förslag i december 1981. Förslagen 

är tillsammans med vissa andra frågor under beredning. På grund härav tar 

jag inte nu ställning till det militära försvarets utveckling under program

planeperioden. Jag tar inte heller nu ställning till utgiftsramcn för budget

året 1982/83. De anslag som anges i följande sammanställning hör t.v. 

föras upp med beräknade belopp. 

Lill. Anslagsruhrik 
och nr 

A 5. Reglering av prisstcgringar för det mililiira försvaret 
B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 
B 2. Armeförband: Materielanskaffning 
B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
B 4. Armt!förband: Forskning och utveckling 
C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marinförhand: Materielanskaffning 
C 3. Marinförband: Anskaffning av anliiggningar 
C 4. Marinförhand: Forskning och utveckling 
[) I. Flygvapenförband: Ledning och förhandsverksamhet 
[) 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
D 4. Flygvapenförhand: Forskning och utvecklirig 
E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 
E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 
E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

Beträffande verksamheten under budgetåret 1982/83 under övriga anslag 

räknar jag f. n. med att den kan behandlas utan att samlad ställning 

behöver tas till det militära försvarets utveckling under perioden 1982/83-

1986/87. Mina förslag grundas på en bedömning av medelsbehovct för 

nästa budgetår för vaije enskild verksamhet med i huvudsak oföriindrad 

omfattningjiimfört med budgetåret 1981/82. Det kan emellertid inte uteslu

tas att jag får anledning att återkomma till något av dessa anslag i totalför

svarspropositionen. 
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Vissa myndigheter har riiknat med viss överhudgetering. En del myndig

heter tillämpar även ett system med överplanering. Jag har funnit det 

lämpligt att göra en sammanvägd bedömning av överbudgetering. över

planering och belastningsanpussning grundad på erfarenhet av utfall m. m. 

Resultatet av denna sammanvägda bedömning kallas i redovisningen under 

anslagen för överplanering. reserver m. m. 

3.3.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört i det föregående. 
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Fjärde huvudtiteln 

A Försvarsdepartementet m. m. 

A 1. försvarsdepartementet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

25 529562 

25600000 

26710000 

Kostnader och medelshelwv (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarsdepartementet 

Til/kommer/111·gär: 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

1980/81 

Planerat 

23400 

+ 1920 

25320 

Utfall 

25 529 

25529 

1981/82 

Planerat 

25600 

25600 

Personal kategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat 

Handläggande personal 88 88 87 
Övrig personal 42 42 42 

130 BO 129 

13 

1982/83 

Föredra
gandi!n 

26 710 

26710 

!\llC/83 

föredra-
ganden 

87 
42 

129 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 26, 7 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsl'(irsdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 26710000 kr. 
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A 2. Vissa nämnder m. m. 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/fG Förslag 

14505078 

15 100000 

16635 000 

14 

Från anslaget täcks utgifter för vapenfrinämnden. värnpliktsnämnden, 

totalförsvarets upplysningsnämnd, försvarets fastighetsnämnd. försvarets 

personalnämnd. riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, 

försvarets skaderegleringsnämnd. försvarets personalvårdsnämnd. försva

rets skolnämnd. sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor, militära 

arbetstidsdelegationen. totalförsvarets chefsnämnd. fiskeskyddsnämnder 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde, försvarets arbetstids

nämnd. försvarets underrättelsenämnd. militärledningens rådgivande 

nämnd. försvarets centrala förslagskommitte och delegationen för eftcr

forskningsbyråns verksamhet. 

Från anslaget utgår vidare hidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 

och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. 

Kostnader och medclshehm· ( l ()(JO-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982183 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
gandcn 

I. Vapenfri nämnden 5 300 5 877 6 125 7620 7085 
2. Värnpliktsnämnden l 975 l 197 l 135 1501 I 320 
3. Totalförsvareh upp-

lysningsnänmd 1240 I 758 885 1474 I·' 10 
4. Försvarets faslig-

hetsnämnd 530 455 550 620 620 
5. Försvaret~ personal-

n[imnd 495 530 550 595 595 
6. Övriga nämnder 1100 783 1300 l 569 I 510 

Bidrag till 
7. Centralförbundet 

Folk och Försvar 2 158 2 287 2 270 2 724 2337 
8. Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum 5 170 5 320 5 580 6335 6235 

Kostnader 17068 18207 18395 22438 21012 

Tillk1Jm111er!111·;:är: 
Centralförbundet Folk 

och Försvar. medlems-
avgifter och skrifter 
m.m. - 373 - 502 - 275 - 427 - 427 

Stiftelsen Gällöfsta 
kurscentrum. drif!in-
täkter m. m. -3145 -3 200 -3445 -3950 -3950 

I ,önereserv + 425 
Medgiven prisregle-

nng +1040 

Medclsbehov 14590 14505 15100 18061 1<1635 
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Personal 

Personalkategori Antal anstiillda omräknat till personfir 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat 1'ämnden Föredra-

Vap<'11friniimndcn 
Handliiggande personal 
Övrig personal 

Viirnplik1.1·11ii11111den 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiir.\"\'tlfl'IS 
fastighcts11iim11d 
Handläggande personal 
Övrig personal 

För.1·1·11rets perso11a/11ii11111J 

17 
6 

3 
4 

Handläggande personal 2 
Övrig personal 

35 

I. Vapenfriniimnden 

17 
5 

3 
4 

34 

17 
6 

3 
4 

35 

17 
6 

3 
4 

35 

ganden 

17 
n 

3 
4 

35 

a) Pris- och löncomräkningcn medför att kostnaderna ökar med 184 000 

kr. 

bl För ett ökat antal dagarvoden per sammanträde behövs ytterligare 

60000 kr. 

c) För att genomföra ett ökat antal utredningar krävs ytterligare 434000 

kr. 

d) För en höjning av arvodcnu till frilansutredare behövs ytterligare 

702000 kr. 

2. V iirnpliktsnämnden 

a) Pris- och löneomriikningen ökar kostnaderna med I 08 000 kr. 

b) För personalutbildning behövs ytterligare 8000 kr. 

c) För en förbättring av delgivningssystemct krävs ytterligare 50000 kr. 

dl För personalförstärkningar erfordras ytterligare 175 000 kr. 

3. Tota(fi'irsl'llrcts 11pplys11i11gs11ii11111d 

al Pris- och löncomräkningen medför att kostnaderna ökar med 80 000 

kr. 

bl För personalförstärkningar krävs ytterligare 163 000 kr. 

c) För tryckning och distribution av en informationsskrift rörande för

svarsbeslutet behövs I 70000 kr. 

dl För tryckning och distribution av en gemensam informationsskrift för 

pojkar och flickor om säkerhetspolitik och totalförsvar behövs 226000 kr. 

e) Besparingar medför att kostnaderna för övrig verksamhet minskar 

med 50 000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 7 Förs\•arsdepartementet 16 

.J. Fiirs\'arets _ti1s tiglretsnii mm/ 

al Pris- och löncomräkningcn ökar kostnaderna med 70000 kr. 

5. Fiirwarets pcrsonalniimnd 

a) Pris- och löncomriikningen medför att kostnaderna ökar med 5 000 kr. 

bl För expertmedverkan på grund av det ökade antalet föriindringar i 

fredsorganisationen kriivs 20000 kr. 

6. Ö1Tiga 11iim11dcr 

a) Pris- och löneumräkning samt vissa volymförändringar inom de övriga 

niimnderna medför att kostnaderna ökar med 269000 kr. 

7. Centra(fi:irb1111det Folk och Fiir.\Tar 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 275 000 

1'r. 

bJ För personalförstärkningar kriivs ytterligare 80000 kr. 

8. StUielsc11 Giill<~(Ha k11r.1·c·c11trum 

a) Pris- och löneomriikningen ökar kostnaderna med 200000 kr. 

b) Kostnaderna för drift av kursgården ökar med 500000 kr. 

c) För utbyggnad av anliiggningen krävs ett banklån på ca 6 mi~j. kr. med 

statlig garanti. 

f"iirl'draganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen över kostnader och medelshehov 

heriiknar jag anslaget till 16 635 000 kr. 

För vapenfri nämnden har jag bl. a. beräknat medel för en heltidsanställd 

vice ordförande och el\ ökat antal utredningar. Jag har vidare räknat med 

medel för en höjning av normalarvodet för fullständiga vapenfriutredningar 

gjorda av frilansutredare. 

För totalförsvarets upplysningsnämnd har jag beriiknat medel för en 

med försvarsstaben samordnad informationssskrift om försvaret riktad till 

unga kvinnor och män inför värnpliktstjiinstgöringen. Vidare har jag riiknat 

med medel for en informationsskrift avseende det kommande försvarsbe

slutet. Frågan om en heltidsanställd sekreterare har behandlats av 1978 års 

försvarskommitte. Jag återkommer till denna fräga i totalförsvarsproposi

tioncn. 

Under posten Övriga nämnder har jag bl. a. beräknat 395000 kr. för en 

delegation för efterforskning av krigsfångar och civilinternerade. 

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Vissa nämnder 111.111. för budgetäret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 16635000 kr. 
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A 3. Kommitteer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 383 208 1 

5100000 

2600000 

' Varav 1,2 milj. kr. i prisrcgleringsmedel. 

17 

Med hänsyn till den beräknade utredningsverksamheten bör anslaget 

minskas med 2,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitt1ler m. m. för budgetåretl 982/83 anvisa ett förslags

anslag av 2 600 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

815470 

750000 

750000 

Rcserv<ition 664807 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra 11/J.:ifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 750000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 11) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till ReJ.:/ering av 

prisstegringar för det militära jörsrnret för budgetåret 1982/83 

beräkna ett förslagsanslag av 1900000000 kr. 

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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B Armeförband 

8 I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhct 

B 2. Armeförband: MaterielanskalTning 

8 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

B 4. Armeförband: Forskning och utwckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 11 I hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Armej('irhand: Ledning och .förhands\'erksamhet ett förslags

anslag av 3971000000 kr.. 

2. till Armefi'irhand: Materielanskajf'ning ett förslagsanslag av 

1170000000 kr .. 

3. till Armi'fi:irhand: Anskaffning m· an/iiggningar ett förslagsan

slag av 460000000 kr.. 

4. till Arme.f('irhand: Forskning och 11t1·eck/i11g ett förslagsanslag av 

148 200000 kr. 
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C Marinförband 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsvcrksamhet 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

C 4. Marinförhand: f<'orskning och utveckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 11 l hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Marinji°}rhand: Ledninr: och.lärbandsrerk.rnmhet ett förslags

anslag av I 283 900 000 kr .. 

2. till Marit{f'örhand: !Ha1ericla11ska.f.li1i11g ett förslagsanslag av 

657000000 kr.. 

3. till Marinfårhand: Anskaffning m· anliiggningar ett förslagsan

slag av 120400000 kr.. 

4. till Marit{fi'irhand: Forskning och utl'eckling ett förslagsanslag av 

75000000 kr. 
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D Flygvapenförband 

D I. HygYapenförband: Ledning och förbandsvcrksamhet 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 11) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Flygl'llpettfi"irhand: Ledning och fiirhandsrerksamhet ett för

slagsanslag av 2306200000 kr.. 

2. till Flygl'llpettfi"irhand: Materielans/.:.aj1;1i11g ett förslagsanslag av 

2455850000 kr .. 

3. till Flygvapenförhand: Ans/.:.ajj;1ing av an/iiggningar ett förslags

anslag av 236600000 kr., 

4. till Flygmpen.forhand: Fors/.:.ning och 11t1•eckli11g ett förslagsan

slag av 407984000 kr. 
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E Operativ ledning m. m. 

E 1. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 11) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Operafil' ledning m. m.: Ledning ochförband.1·1·erksamhet ett 

förslagsanslag av 512 540000 kr., 

2. till Operati1· ledning m. m.: Materielanskaffning ett förslagsan

slag av 77800000 kr., 

3. till Operatfr ledning m. m.: Anskajli1ing m· anliiggningar ett 

förslagsanslag av 79700000 kr. 
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F Gemensamma myndigheter m. m. 

Försvarets civilförvaltning 

Försvarets civilförvaltning är central förvaltningsmyndighet för avlö

nings-, kassa- och räkenskaps väsendet inom försvarsmakten samt för för

svarsmaktens rättsliga angelägenheter. Civilförvaltningen bedriver vidare 

bi. a. redovisningsrevision och är försvarets patentorgan. 

Chef för civilförvaltningen är en generaldirektör. Myndigheten består av 

fyra byråer. lönebyrån, kameral byrån. revisionsbyrån och juridiska byrån 

samt en patentenhet och en för verket gemensam centralenhet. 

Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i Karlstad. Patentenhe

ten ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tre primäruppdrag 

inom delproduktionsområdct Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

nämligen ett för försvarets civilförvaltning. ett för revision och ett för vissa 

ersättningar m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. ersättningar för datorkostnader 

vid drift av ekonomiska redovisningssystem samt inkomster av viss avlö

ningsuträkning och av tjänster inom ekonomi- och patentområdena. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fi)rn·11rets cirilji'ir-

1·a/t11inK bl. a. följande. 

Delprogrammet bör i förhållande till programplanen för perioden 

1981182-1985/86 i stort sett ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltning

ens roll som försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. förvaltningsrätts

liga. civilrättsliga och ekonomiadministrativa frågor kommer att priigla 

verkets handlande under perioden. Verksamheten inom förmåns- och pa

tentområdena samt det allmänt juridiska området kommer alltjämt att 

inriktas på att tillgodose rättssäkerhetskrav och krav på en tillfredsställan

de service. Möjligheter till rationalisering skall tas till vara inom samtliga 

områden. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammanställning !prisläge februari 

1981; I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

92650 1 101394 99584 98 354 

1 Prisläge februari 1980. 

1985/8(! 1986/87 

97 329 96304 

Summa 
1982/87 

492965 
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Den av försvarets civilförvaltning planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom civilförvaltningen framgår av föl

jande sammanställning. 

1981/lC 1982/83 1983/84 

200 198 1% 

F 1. Försvarets civilförvaltning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

99789374 

92650000 

99100000 

1984/85 

190 

Kostnader och medelshe/101· ( J 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 

1985/86 

185 

1982/83 

Planerat Utfall Planerat Försva-

Försvarets civilförvaltning: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 
Försvarets civilför-

valtning 43167 47133 40496 
Revision 4 500 
Vissa ersätt-

ningar m. m. 51 298 55 458 .'i.'i 856 

Kostnader 94465 102591 !00852 

7il/k,11111111·rfal'i:år: 

Avliiningsuträkning m. m. 
för vissa myndig-
heter -1955 -2385 -2100 

Externa tjänster - 410 - 417 - 475 
Ersättningar for dator-

kostnader -6600 
Överplan~ring. n:scr-

ver m. m. 
Medgiven prisregle

ring 

Mcd.:lsbchov 

+9340 

IOI 440 99789 

+ 973 

92650 

rets ci
vilför
vallning 

46485 
4918 

.'i92.'i6 

110659 

-1895 
- 250 

-7120 

101394 

1986/87 

180 

Föredra
ganden 

44.n3 
4 736 

59256 

108 365 

- I 895 
- 250 

-7 120 

99100 
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Personal 

Personalkategori Antal anstä.llda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 198'.Y83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ci- ganden 
vi Iför-
valtning 

Civil personal 209 204 200 198 198 

Budgetåret 1980/81 

Fiir.1·1·arets cil'i/fi'irl'llltni11R anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1980/81 bl. a. att arbetet med att vidareutveckla system 

FIS har fortsatt. Systemets koncernredovisning har kompletterats.En ut

redning om möjligheterna att samordna system F/S och system VD har 

påbörjats. 

Inom ramen för civilförvaltningens översyn av kameralfunktionen har 

försök genomförts i Strängnäs och förberetts i Boden. 

En fortsatt försvarsanpassning av system F/SLÖR har genomförts. 

Budgetåret 1981/ 82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 
(FöU 19 och 26, rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981182 beräknas i huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

Fiirs1·aret.1· ('i1·i((iin·altnini.: 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar försvarets 

civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 7 958 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

I. Planerade personalminskningar medför att lönekostnaderna minskar 

med 210000 kr. 

2. Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen minskar med 25 000 

kr. 
3. Anskaffning av viss datorutrustning genomförs redan under budget

året 1981 /82, varför kostnaderna minskar med 300 000 kr. under budgetåret 

1982/83. 
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C. U ppgiftsförändringar 

I. Ökad användning av datakraft medför all kostnaderna ökar med 

484000 kr. 

2. Medel hehövs för att vidareutveckla system FIS genom försök med 

lokalt datorstöd ( + 2.7 milj. kr.). 

3. Kostnaderna för skadeersättningar beriiknas minska med 800000 kr. 

Ö1·erhefiilha 1·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att civilförvaltningens anslagsyrkande skall minskas med 

994000 kr .. varav 919000 kr. hänför sig till minskade kostnader för att 

vidareutveckla system FIS. 

FiireJraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets civilförvaltning har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982183. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. l min beräkning ingår ett engångsbelopp om 

1700000 kr. för vidareutveckling av system FIS genom försök med lokalt 

datorstöd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försrarcts ciri(fiJrl'liltning för budgetåret 1982/83 an visa ett 

förslagsanslag av 99100000 kr. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelse leder försvarsmaktens hälso- och sjukvård 
och är central förvaltningsmymlighet för sjuk vårdsförnöJenhetcr inom 

försvaret. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare som också är 

chef för försvarets medicinal kår. Styrelsen är organiserad på en enhet för 

hiilso- och sjukvård i krig. en enhet för hälso- och sjukvård i fred. en 

personalförsörjningsenhet. en enhet för förnödenhetsförsörjning samt en 
administrativ enhet. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse ligger i Karlstad. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse hud

geteras p[t ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårds

styrelse. 
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Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ji:irsrnrets .1j11hårds

styrelse bl. a. följande. 

Under programplaneperioden kommer verksamheten att inriktas mot att 

tillgodose styrelsens tillsyns- och ledningsfunktion inom försvarsmaktens 

hälso- och sjukvård i krig och fn:d. att tillsammans med övriga totalför

svarsmyndigheter genomföra samordnade sjukvårdsstudier samt att pf1 

uppdrag av försvarsgrenscheferna förse försvarsmaktens sjukvårdsorgani

sation med ändamålsenliga förnödenheter. 

Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets sjukvårdsstyrclse framgår av följande sammanställning I prisläge feb

ruari 1981; I 000-tal kr.). 

1981i82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982/87 

21865 1 24220 22970 22 450 22280 22 170 11.io90 

1 Prisläge februari 1980. 

Den planerade personalutveeklingcn (antal anställda omriiknat till per

sonår) inom sjukvårdsstyrelscn framgär av följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/8.i 1984/85 1985/86 1986/87 

74 72 69 65 M 63 

I' 2. Försvarets sjukvårdsstyrclsc 

1980/81 utgift 22850690 

1981/82 Anslag 21865000 

1982/83 Förslag 22880000 

Kostnader och medelshelw1· (I 000-tal kr. J 

Primiiruppdrag m. m. 1980/81 1981182 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
reh gamkn 
sjuk-
vårds-
styrelse 

Försvarets sjukvårds-
styrelse: Allmän led-
ning och förbands-
verksamhet 20502 22 851 21447 24220 22 880 

Kostnader 20502 22851 21447 2.i220 22880 

Til/kommerlm·f?år: 

Överplanering. reser-
verm. m. 32 +418 

Medgiven prisreglering +1990 

Medelsbehov 22460 22851 21865 2.i220 22880 
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Pasonal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

Budgctåre t 1980/81 

Antal anställda omriiknat till personår 

1980/81 

Planerat Utfall 

6 
10 
60 

76 

5 
9 

54 

68 

1981/82 1982/83 

Planerat h\rsva-

6 
10 
58 

7-1 

rcts 
sjuk
viirds
~tyrclsc 

6 
10 
56 

72 

Fl\rcdra
gand..:n 

6 
10 
56 

72 

Fiirsvaret.1· .1j11hårdsstyrelse anger sin redovisning för budgetåret 

1980/81 att den planerade verksamheten i stort sett har kunnat genomföras. 

Den planerade utbildningen av förvaltningspcrsonal har genomförts. Det 

årliga gcnomsnittsbehovet i fråga om rekrytering av läkare till medicinal

kårens reserv har täckts. På grund av vakanser vid styrelsen har ompriori

tering av verksamheten måst ske med senareläggning av vissa projekt. 

Behovet av försvarsmedicinsk forskning inom de olika forskningsprogram

men har noga analyserats och prioriterats. Verksamheten vid FN-sjukhu

set i Libanon har prioriterats och krävt stora personalinsatser. 

Budgetåret 1981/82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: I 00 bil. 7 

<Fö U 19 och 26, rskr 291 och 331 l och i regleringsbrevct för budgetåret 

1981/82 beräknas i huvudsak kunna följas. Planeringen för och försörjning

en av FN-sjukhuset i Libanon kommer även under budgetåret 1981/8'.! att 

kräva stora personalinsatser och därigenom inverka på styrelsens förmåga 

att driva och initiera vissa projekt. 

Budget året 1982/83 

Fiir.n·arets ~juk1·årdsstyrelse 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar försvarets 

sjukvårdsstyrclse på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 821 000 

kr. 
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B. Uppgiftsföriindringar 

1. Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 236000 kr. 

2. Hyreskostnaderna minskar med 245 000 kr. som en följd av den 

beslutade personalminskningen. 

3. Anskaffning av ADB-utrustning för krigssjukvi'trdsplanläggningen 

ökar kostnaderna med 800 000 kr. 

Ö1·crhlfiilha1 ·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframshillningar föreslf\r över

befälhavaren att sjukviirdsstyrelsens anslagsyrkande skall minskas med 

650000 kr. Styrelsen har begärt 800 000 kr. för att anskaffa ett datasyqem 

för krigssjukvf1rdsplanläggningen. Överbefälhavaren anser att behovet be

höver klarläggas bättre och föreslår att styrelsen tillförs 150 000 kr. för 

anviindning av försvarets forskningsanstalts dator. 

Fiiredraga !llien 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets sjukviirdsstyrelse har anfört om 

verks;imheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgär av sammanst;illningen över 

kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår ett belopp om 150 000 kr. 

för att använda försvarets forskningsanstalts dator för krigssjukvärdsplan

läggning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försl'(lrets -~iuki·årdsstyrclse för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag ;iv 22 880 000 kr. 

Fortifikationsfön:altningen 

Fortifikationsförvaltningen är central forvaltningsmyndighet för fortifi

kations- och byggnadsviisendet inom försvarsmakten. Förvaltningen skall 

i fred organisera byggnads- och reparationsberedskapen. 

Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör. En överdirek

tör är ställföreträdande chef. Förvaltningen är organiserad på åtta enheter 

nämligen enheten för central planering. administrativa enheten. befäst

ningsenheten. kasernenheten. drift- och fackenheten. byggnadsenheten. 

markenheten och forskningsenheten. I fortifikationsfi.irvaltningen ingår 

även chefen för byggnads- och reparationsberedskapen samt byggnads

och reparationsheredskapens centralkontor. Sex byggnadskontor. ett i 

varje militärområde, ingår vidare i fortifikationsförvaltningen. 

Fortifikationsförvaltningens huvuddel ligger i Eskilstuna. Del av forsk

ningsbyrån samt byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor 

ligger i Stockholmsområdet. 

Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budge-
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teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmiin ledning 

och förbands verksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Huvuddelen av verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifi

kationsförvaltningen. Verksamheten vid forskningsenheten finansieras 

från anslaget Gemensam försvarsforskning. 

Kostnaderna för konsulter som utför projektering täcks från resp. anslag 

till anskaffning av anläggningar. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

BetrMfande utvecklingen av delprogrammet anför ji>rt{fikationsji)n·a/t

ningcn att verksamheten under programplaneperioden i huvudsak skall ha 

samma inriktning som hittills. 

Den av fonifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 

Fortifikationsförvaltningcn framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1981; 1000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982/87 

142 590 1 149 ]()0 147400 143 300 139200 135 100 714 IOO 

1 P1isliige februari 1980. 

Den av fortifikationsförvaltningen planerade personalutvecklingen (an

tal anställda omräknat till personår) inom förvaltningen framgår av föl

jande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

920 907 897 872 847 822 
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F 3. Fortiflkationsförvaltningcn 

1980/81 utgift 85 783506 

1981/82 Anslag 142590000 

1982/83 Förslag 146250000 

Kostnader och medt!lsht!hv1· (i 000-tal /.:r.J 

Primiiruppdrag m. m. 1980/81 1981/8:! 198:!/83 

Planerat Utfall Planerat Fort i- Föredra-
lika- ganden 
tionsför-
vallning-
en 

Fortilikationsförvaltningen: 
Allmiin ledning och 

förbands verksamhet 78 210 84871 136980 147 690 146210 
Centralt vidtagen mate-

rielanskaffning m. m. IWO 913 1300 1540 1540 

Kostnader 79410 85784 138280 149 230 147750 

Tillkommer!a1·Rdr: 
överplanering. reser-

ver m. m. + :!90 +4310 
Medgiven prisreglering +12300 
Intäkter -130 -1500 

Medelsbchov 92000 85784 142 590 149100 146 250 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planera! Utfall Planerat Forti- Föredra-
fika- ganden 
tionsför-
vallning-
en 

Militär personal 22 22 ,, 22 ,, 
Civil personal 908 H13 898 885 885 

930 1135 920 907 907 1 

1 Härav är 2H personer avlönade från anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning. 

Budgetåret 1980/81 

Fortiji/.:atio11.1:fiirl'alt11i11ge11 anmäler i sin redovisning för budgetåret 

1980/81 att omlokaliseringen till Eskilstuna genomfördes planenligt under 

september 1980. 

Personalrörligheten för den del av förvaltningen som har flyttat till 

Eskilstuna har varit mycket stor. Under budgetåret har ca 18 % av perso

nalen nyanställts och ca 44 r;-;,_. tillträtt annan tjänst inom myndigheten. 

Förvaltningen har under budgetåret bedrivit försök med bevakningstek

nisk utrustning för armen, marinen och flygvapnet. Försöken fortsätter. 
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Fastighetsdriften har samordnats med andra statliga myndigheter på tolv 

orter. 

Arbetet med att ta fram en fackplan för facket Fastighetsförvaltning har 

pågått under budgetåret. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(fö U 19 och 26, rskr 291 och 331 l och i regleringsbrcvct för budgetåret 

1981/82 beräknas i stort sett kunna följas. Vakansläget bedöms dock bli 

besvärande och kan komma att i negativ riktning påverka den ambitions

nivå som återspeglas i propositionen och regleringsbrevet. 

Verksamheten kommer bl. a. att inriktas på att utveckla det nya led

ningssystcm som behövs för fortifikations- och byggnadsverksamheten 

fr. o. m. budgetåret 1981 /82. Förvaltningen kommer att under budgetåret 

ge ut föreskrifter och allmänna råd för handläggning av försvarsmaktens 

mark- och byggnadsärendcn. 

Nya föreskrifter och anvisningar för användning av byggnads- och re

parationsberedskapen inom totalförsvaret beräknas kunna fastställas. 

Budgetåret 1982/83 

F1 >rt (fika tion.1fi"in ·a It ni llRC 11 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar fortifika

tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 9 380000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

I. Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen till Eskilstuna beräk

nas minska (- 450000 kr.). 

C. U ppgiftsförändringar 

I. Planerad personalminskning medför att lönekostnaderna minskar 

(- 1770000kr.). 

2. Utveckling av bcvakningsteknisk utrustning ökar kostnaderna med I 

milj. kr. 

3. För arbetsvård behövs två tjänster(+ 270000 kr.). 

4. För att inte överskrida den ram som överbefälhavaren har angett 

måste anslagsbcloppet minskas (- 2030000 kr.). 

5. Medelsbehovet för anskaffning av materiel för byggnads- och rcpara

tionsbcredskapen ökar ( + 240 000 kr.). 

För förvaltningen av försvarets fastigheter beräknas följande resultat

räkning. 
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198li82 Beriiknad ändring 19K:!i!O 

/11tiikter 
Under resp. anslag upptagna 
belopp för ombyggnads- och 
umkrhållsätgi1rder' 

Hvror och arrenden för lokaler 
-och rnarkomdden som 
upplåts till enskilda 

lntiikter av övnings- och 
skjutfält 

Diverse intäkter 

Summa intiikter 

f.:os11111der 

Reparations- och underhålls
kostnader m. m. 

Hvres- och arrendekostnadt·r 
K~)stnader för övnings- och 

skjutfält 

Summa kostnader 

333 000000' 

14000000 

9000000 
10000 000 

366000000 

267000000 
72 500000 

26 500000 

366000000 

fortifika
tions
förvalt
ningen 

+260000000 

+ 1000000 

+ 1000000 

+262000000 

+ 251000000 
+ 7 500000 

+ ~ 500000 

+262000000 

Fiire
dragamkn 

+260000000 

+ 1000000 

+ 1000000 

+262000000 

+ 251 OOt )()00 
+ 7 500000 

+ 3500000 

+262000000 

1 Anslagen till ledning och förhandsverksamhct och anskaffning av anläggningar 
inom huvudprogrammen 1-4 och för ansl<1gen inom huvudprogram 5. 
~ Beloppet innefattar inte centralt beslutade ombyggnads;hgiirder. 

Ö1·erhefiil ha 1 ·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframstiillningar tillstyrker 

överbefälhavaren f"ortilikationsförvaltningens anslagsyrkande utom när 

det gäller anskaffning av ADB-utrustning. 

FiireJraganJe11 

Jag kan i huvudsak godta vad fortilikationsförvaltningen har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av mcdclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och mcdclsbehov. I heriikningen ingår 700000 kr. som utgör 

kvarvarande kostnader för att genomföra fortifikationsförvaltningens om

lokalisering till Eskilstuna. Jag har vidare beräknat I milj. kr. för försök 

med bevakningstcknisk utrustning. 

Min beräkning av medclsbehovet f"ör förvaltning av fastigheter framgftr 

<iv den nyss redovisade sammansWllningcn. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för förvalt

ning av fastigheter för försvarsmakten. 

2. till Fort(fi/.:atio11.\/i.irl'lllt11i11ge11 för budgetfirct 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 146250000 kr. 
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Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central förvaltningsmyndighet för materiel

förvaltningen inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsmatericl och 

fortifikatorisk materiel. Materielverket svarar vidare för anskaffning av 

vissa förnödenheter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verksamheten är f. n. organiserad på en enhet för central planering och 

fem huvudavdelningar. nämligen huvudavdelningarna för armemateriel. 

marinmateriel och flygmatericl, huvudavdelningen i Karlstad samt huvud

avdelningen för administration. 

Den centrala planeringen och huvudavdelningarna för armcmateriel, 

marinmateriel, flygmatericl och administration ligger i huvudsak i Stock

holm. medan huvudavdelningen i Karlstad är lokaliserad till förvaltnings

byggnaden Karolinen i Karlstad. Andra delar av materielverket ligger i 

bl. a. Linköping, Arboga. Karlsborg och Vidsel. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgete

ras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 

förbands verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materiel

verk. 

Planering för perioden 1982/8.3-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försrarets materil'i-

1·erk bl. a. följande. 

Försvarets materielverk har program- och produktionsansvar för delpro

grammet Försvarets materielverk samt produktionsansvar för materielan

skaffning och för forskning och utveckling. Verket har dessutom fackan

svar för materielunderhåll, förrådsverksamhet, verkstadsdrift och förpläg

nad. 

Som produktionsmyndighet för materielanskaffning samt forskning och 

utveckling svarar verket för verksamhet som omspänner såväl allmänna 

förbrukningsvaror som tekniskt högt utvecklade materielsystem. Verk

samheten kräver noggrann uppföljning av den militärtekniska utveckling

en. I verksamheten ingår specificering av materiel samt granskning av och 

ställningstagande till offerter som kommer in från industriföretag. 

Inom ramen för produktionsansvaret skall verket anpassa och disponera 

de tillgängliga resurserna så att kostnaderna minimeras. 

Som fackmyndighet åligger det verket att i samarbete med myndigheter 

som har program- och produktionsansvar påverka försvarsmaktens ut

veckling så att produktionen vid regionala och lokala verksamhetsställen 

bedrivs så rationellt som möjligt. 

Under perioden kommer de organisationsförändringar m:h personal-

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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minskningar som är en följd av riksdagens beslut (prop. 1980/81: 199, FöU 

1981/82: 5. rskr 1981/82: 21) om försvarets materielverks organisation 

m. m. fortlöpande att genomföras. De viktigaste organisatoriska föränd

ringarna avser övergång till verksgemensamma enheter inom såväl den 

tekniska beredningsfunktionen som inom inköpsfunktioncn m. m. Härige

nom avses bl. a. uppnås en förbättrad intern samordning. Andra föränd

ringar avser breddning av verkets kompetensprofil samt utveckling av 

verkets relationer till de militära staberna och till industrin. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1981: 

I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

5203001 5392002 517 300 

1 Prisläge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

497 200 483000 

1986/87 

468000 

Summa 
198::!/87 

2505000 

2 Härutöver begär materielverket 2.1 milj. kr. för s. k. NOM- garanter, för vissa 
rationaliscringskostnader och för merkostnader på grund av ett försenat beslut um 
datoranskaffning till materielredovisningssystemet TOR. 

Den av materielverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 

omräknat till personår) inom verket framgår av följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

3448 1 3318 1 3 193 1 3053 1 2953 1 

1 Exkl. 55 personår för förvaltningskontoret vid huvudavdelningen i Karlstad. 
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F 4. Försvarets materielverk 

1980/8 J Utgift 540599750 
1981/82 Anslag 520300000 
1982/83 Förslag 520750000 

Kostnader och medelshehov I I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
re\s ma- ganden 
tericl-
verk 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och 

förhands verksamhet 475 572 544126 509 575 557 755 528920 

Kostnader 475572 544126 509575 557755 528920 

Tilfkommerla1·går: 
Intäkter av extern 

provning - 1300 - 1200 - 1500 -1500 -1500 
Intäkter av förvalt-

ningskontoret -5 500 -5500 
Intäkter av lokalvård - 2300 -2120 -2120 
Intäkter av admini-

stration av ackord-
.. hästorganisationen 35 26 35 50 50 
Overplanering. reser-

ver m. m. - 1237 +12260 -7 285 
Medgiven prisregle-

ring +67600 
Kapitalkostn. anlägg-

ningar -2000 
Betalningsmedclsan-

passning +3000 

Medels behov 540600 540600 520300 541300 520750 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ma- ganden 
teriel-
verk 

Militär personal 175 175 175 175 175 
Civilmilitär personal 109 111 111 111 111 
Civil personal 3 336 3 274 3 162 3032 3107 

3620 3560 34481 3318 1 339y 

1 Exkl. 55 för förvaltningskontoret vid huvudavdelningen i Karlstad. 
2 Inkl. 75för förvaltningskontoret vid huvudavdelningen i Karlstad. 
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Budgetåret 1980/81 

Fiir.1·1·arets 11111teric/1·erk anger i sin redovisning för budgetiiret 1980181 

att den verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts. 

Materielverket har medverkat i utredningsarbctel inom 1979 f1rs flygin

dustrikommitte, 1979 års matericlanskaffningskommitte samt 1980 års un

derhttllsutredning. 

Materielanskaffning samt forskning tKh utveckling har i huvudsak ge

nomförts enligt uppgjorda planer. 

P{1 uppdrag av överbefälhavaren har ett omfattande underlag tagits fram 

inför beslutet i flygplansfrågan. 

Inom fack verksamheten har uppgifterna i huvudsak genomförts. 

Verket har fortsatt förberedelserna för att siitta det datorbaserade infnr

mationssystemcl för förnödenhetsredovisning !TORJ i drift. 

Verkets centralplanering omorganiserades vid budgetårets inledning. 

Organisationsbyrån har upphört och dess uppgifter fördelats p:'i andra 

enheter. 

En sammanläggning av provningsenheterna i Karlsborg till en enhet 

inom huvudavdelningen för llygmaleriel har inletts med miil att ha en helt 

integrerad organisation den I april 1982. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: IOO bil. 7 

<FöU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i reglcringsbrevet för budgetåret 

1981/82 beräknas i stort sett kunna följas. 

Planeringen av fack.verksamheten förbättras. främst niir det gäller resul

tatuppföljning och analys. Systemet för pruduktiunsuppfiiljning (system 

VD> avses bör:ia tillämpas vid samtliga verkstiicler efter genomförda för

sök. 

Vapen- och ammunitionsavdelningarna inom hu\'udavdelningen för ar

memateriel slås samman till en enhet i slutet av budgetåret. 

Interna utredningar och organisationsarbcte genomförs med anledning 

av riksdagsbeslutet (prop. 1980/81: 199. FöU 1981/82:5. rskr 1981/82:211 

om materielverkets organisation m. m. 

Budgetåret 1982/83 

För.1'\'11rets materie/1-erk 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar for~varets 

materielverk på följande sätt. 

A. Pri~- och li.ineomriikning 

Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 44 .307 000 

kr. 
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B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Kostnaderna för anskaffning av datorer till materielredovisningssyste

met TOR minskar med 14,5 milj. kr. 

C. U ppgiftsförändringar 

I. Den personalminskning som det åligger materielverket att genomföra 

minskar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 med 11,8 milj. kr. 

2. Kostnaderna för det intäktsfinansierade förvaltningskontoret vid hu

vudavdelningen i Karlstad samt för den del av lokalvården som intäktsfi

nansieras har inte redovisats tidigare. Kostnaderna och intäkterna utgör 

5500000 kr. resp. 2120000 kr. 

3. För all höja kompetensen hos personalen i syfte att motverka konse

kvenserna av personalminskningarna begärs en anslagsökning med 400000 

kr. 
4. För löncomriikning krävs - utöver vad som har tagits upp under A -

15 710 000 kr. Medlen var tidigare inplanerade som lönereserv. 

5. Kostnaderna för intern och extern rationalisering ökar med 620000 kr. 

6. Kostnaderna för drift av datasystem ökar med 300000 kr. 

7. Omkostnaderna för personal såsom sjukvård, utbildning och annon

sering ökar med sammanlagt 380000 kr. 

8. Verkets lokalhyror minskar med 2 687 000 kr. 

9. Kostnaderna för kontorsdrift ökar med 1440000 kr. till följd av den 

samlade lokaliseringen till förvaltningsbyggnaden Tre Vapen. Av total

kostnaden för kontorsdrift är 2090000 kr. engångskostnad för inventarier 

och transporter. 

10. Bevakningskostnaderna ökar med 600000' kr. på grund av nya be-

vakningsuppgifter i Karlsborg. 

11. Färre tjänsteresor minskar kostnaderna med 40000 kr. 
12. Kostnaderna för förslagsverksamheten beräknas öka med 40000 kr. 

13. Kostnaderna för administration av ackordhästar ökar med 15 000 kr. 

14. Till följd av att resurserna inte har svarat mot uppgifterna behövs en 
anpassning av betalningsmedlen (överplanering + 3 835 000 kr.). 

15. För att täcka kostnaderna för personal med NOM-garanti, för viss 

rationalisering samt för kostnadsökningar till följd av ett fördröjt beslut om 

anskaffning av datorer till materielredovisningssystemet TOR behövs sam
manlagt 2, I milj. kr. 

Ö1·erblfiilhal'are11 

1 sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att löner till anställda med NOM-garanti inte bör belasta 

utgiftsramen för det militära försvaret, eftersom de regleras i särskild 

ordning. 

Materielverket har begärt 300000 kr. utöver överbefälhavarens ram för 

ut veckling av ett datorstött system för gods hantering. Överbefälhavaren 
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kan inte ännu ta ställning till om systemet skall utvecklas och avstyrker 

materielverkets yrkande. 

Överbefälhavaren föreslår vidare att insatserna för det datorbaserade 

matericlredovisnings- och styrsystemet Rd/FG minskas med 600000 kr. 

I samråd med överbefälhavaren har materielverket under senare år 

utnyttjat en betalningsmedelsanpassning, kallad överplanering, när n:sur

serna inte har svarat mot uppgifterna. Enligt överbefälhavaren bör denna 

överplanering successivt avvecklas. 

f ·iiredruga11de 11 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets materielverk har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medels behov. 

Försvarets materielverk föreslår att medel ställs till förfogande för nya, 

ännu icke definierade. rationaliseringsprojekt samt för utveckling av ett 

datorstött system för alt upprätta krigslivsmedelsplaner. I avvaktan på 

erforderligt beslutsumlerlag har jag budgeterat medel för dessa projekt. 

Vidare föreslås utveckling av ett datorstött system för godshantering. Jag 

anser att medel för detta f. n. ej bör inplaneras. 

Under senare år har materielverket tillämpat en s. k. överplanering för 

att täcka skillnaden mellan kostnaden för planerade uppgifter och givna 

ramar. För budgetåret 1982/83 har denna post av materielverket förts upp 

med 7 .2 milj. kr. Jag anser att denna s. k. överplanering inte längre bör 

tillämpas. Försvarets materielverk bör därför fortsättningsvis planera ut

ifrån anvisade resurser. För att underlätta en anpassning av verksamheten 

till anvisade ekonomiska ramar förordar jag dock att försvarets materiel

verk för budgetåret 1982/83 ges en engångsanvisning av 3 milj.kr. 

Kostnadsökningen för lokaler har varit mycket kraftig under de senaste 

åren. Materielverket avser att genomföra en successiv koncentrering av 

lokalutnyttjandet i takt med omorganisation och personalminskning. Jag 

anser att stora ansträngningar bör göras för att lämna speciellt dyra lokaler 

i Stockholmsområdet. 

Liksom föregående budgetår bör regeringen inhämta riksdagens bemyn

digande att medge att förnödenheter för fredsutbildningen inom det militä

ra försvaret fortlöpande får beställas så att vid varje tillfälle en kostnads

ram av 650 milj. kr. inte överskrids. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att för budgetåret 1982/83 för

nödenheter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje 

tillfälle en kostnadsram av 650000000 kr. inte överskrids. 

2. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 520750000 kr. 
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Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för to

talförsvarsändamål främst inom de naturvetenskapliga, tekniskt- veten

skapliga, medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna. 

Verksamheten är indelad i tio programelement (forskningsprogram). 

Försvarets forskningsanstalt har programansvar för delprogrammet 

samt produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs 

inom delprogrammet. Anstalten leder den tillämpade psykologiska verk

samheten hos myndigheterna inom försvarsdepartementets verksamhets

område. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar för den fortifi

katoriska forskningen och försvarets materidverk har motsvarande ansvar 

för övrig försvarsteknisk forskning. 

Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan

stalten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kansli 

för planering och administration och huvudavdelningarna 1-5. Varje hu

vudavdelning svarar för forskningen inom ett eller flera områden. 

Delar av forskningsanstalten har omlokaliserats. Sålunda ligger enheter 

ur huvudavdelning 5 i Karlstad. huvudavdelning 3 i Linköping och huvud

avdelning 4 i Umeå. Lokaliseringen av kvarvarande delar i Stockholmsom

rådet övervägs f. n. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvars

forskning. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fiirsraretsforsknings

anstalt bl. a. följande. 
Den fortlöpande minskningen av forskningsanstaltens resurser sedan 

slutet av 1960-talet och störningarna från omlokaliseringen har medfört 

kunskapsbortfall och minskad avtappning av resultat från forskningen. Det 

råder f. n. bristande balans mellan totalförsvarets samlade behov av forsk

ningsstöd och möjligheterna att tillgodose detta. Därigenom finns det risk 

för att man inte i tid observerar ändringar i tekniskt- vetenskapligt avseen

de som har betydelse för vår säkerhetspolitik. En stabilisering av de 

ekonomiska resurserna som ger erforderligt utrymme för att rekrytera 

modernt skolad personal är starkt önskvärd. Särskilda åtgärder behöver i 

annat fall vidtas för att förbättra ålderstrukturen, särskilt vid huvudavdel

ning 2. Vid huvudavdelning 4 iir antalet obesatta forskartjänster alltför 

stort. En förstärkning bör ske för att säkerställa huvudavdelningens fort

bestånd på lång sikt. 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning har under budgetåret 

1980/81 genomgåtts. k. stor rullning. varvid både inriktning och dimensio

nering av delprogrammet för perioden 1982/83-1986/87 har granskats av 

berörda avnämarmyndigheter under ledning av överbefälhavaren. 
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Enligt forskningsanstalten tillgl,Joser inte överbefälhavarens rekom

mendationer i grundprogrammet rör forskningsverksamht:tcn llera ange

lägna forskningsbehov som har framförts under rullningen. Forskningsan

stalten finner vidare att de resurser som överbefälhavaren har anvisat i sin 

grundnivii inti.: iir tillräckliga ens för att bedriva den forskning som finns 

angivi.:n i grundprogrammet. 

lntäktsfinansierad verksamhet kommer att bedrivas under perioden. 

Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen

sam försvarsforskning framgär <IV fl>ljande sammanstiillning ( pri~Wge feb

ruari 1981: I 000-tal kr.J. 

l981i82 1982i83 19!U/84 1984/85 1985/86 198hi87 Summa 
1982/87 

2h7 300 1 286 lllll 295 lllll 31.• l\lll .•15911\l .•37 500 1547 700 

' Prisli1g.: fl!bruari 1980. 

Den av forskningsanstalten planerade personal ut vecklingen (antal an

ställda omräknat till personitr) i11lllll delprogrammet Gemensam försvars

forskning framgi'tr av följande sammanställning. 

1981/82 1984185 1985/Rh 1986187 

1 20h 1 197 I 127 1100 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

1980/81 Utgift 280999035 

1981182 Anslag 267 300000 

1982/83 Förslag 267 300000 

Kostnader och medelsbehm· I I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Pl<tnerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
försk- ganden 
nings-
anstalt 

Gemensam försvars-
forskning: 

Tillämpad forskning 
inom försvarets 
forskningsanstalt 188 070 216 700 201020 218 890 212000 

Grundforskning inom 
försvarets forsk-
ningsanstalt 72990 84286 78 140 93 810 83000 

Tillämpad forskning 
för programelementet 
Fortifikatorisk 
forskning 4260 5160 4505 4930 4 750 
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Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
forsk- ganden 
nings-
anstalt 

Grundforskning för pro-
gramelementct Forti-
fikatorisk forskning 750 910 795 870 800 

Tillämpad forskning fik 
programelementet Ovrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 3I10 3800 3 345 4000 3 550 

Grundforskning för 
programelementet Övrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 5 280 6345 5 785 6600 6200 

Kostnader 27.U60 317201 293590 329100 310300 

TillkommeriarRär: 
Intäkter av betald 

uppdrags verksamhet 
Överplanering, reser-

-32 I JO -36202 -35435 -43 000 -43000 

ver m. m. + 9145 
Medgiven prisreglering +36150 

Medelsbehov 278500 280999 267 300 286100 267 300 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
forsk- ganden 
nings-
anstalt 

Civil personal 11801 I 1752 1206-' 1197 11974 

1 Härutöver är 120 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansierad verksamhet. 
~ Härutöver är 130 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansierad verksamhet. 
3 Härutöver är 140 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansierad verksamhet. 
• Härav är 28 personer sysselsatta med fortifikatorisk forskning. 

Budgetåret 1980/81 

Förswirets ji1rskningsa11stalt anger i sin redovisning för budgetåret 

1980/81 att en s. k. stor rullning av forskningsplanerna har genomförts. 

Även under budgetåret 1980/81 har de tidigare genomförda omlokalisering

arna påverkat verksamheten. De omlokaliserade huvudavdelningarna har 

genomfört ett omfattande rekryterings- och reorganisationsarbete. 

Medverkan i totalförsvarets studier och i anskaffningen av materiel har 

varit omfattande. Myndigheten har aktivt deltagit i underlagsarbetet för 
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utvärdering av kommande flygplans- m:h robotsyslem. Underlag har läm
nats till 1978 års försvarskommitte inom vissa områden. 

Under budgetårel har betydande insatser gjorts för att förbereda forsk

ningsanstaltens omlokalisering inom Stockholmsområdet. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(föU 19 och 26, rskr 291 och 33l) och i regleringsbrcvet för budgetåret 

1981 /82 bedöms i stort sett kunna följas. Planeringsinriktningen innebär en 

fortsatt begränsning av verksamheten enligt tidigare fattade beslut. 

De utrikes tjänsteresorna måste minska i omfattning till följd av kost

nadsökningar och rambegränsning. Utrustning för forskningen kan inte 
anskaffas i nödvändig omfattning på grund av den bristande kompensa

tionen för prisökningar. 

Budgetåret 1982/83 

Försvarets forskningsanstalt 

Förändringarna i förhållande till budgetåret l 981/82 motiverar försvarets 

forskningsanstalt på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 9 435 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Som ett resultat av den stora rullning av forskningsplanerna som har 
genomförts begär forskningsanstalten 9 365 000 kr. för att uppnå en effektiv 
och rationell forskningsverksamhct med möjlighet både till en ändamålsen
lig förnyelse av instrument och apparatur och en utökning av den forskning 
som läggs ut på universitet, högskolor och industri. 

2. Ramen för utlandsresor, exkl. resor till de nordiska länderna, bör 

höjas till 2,2 milj. kr. l + 700000 kr.). 
Forskningsanstaltens bemyndigande att utöver anvisade medel lägga ut 

beställningar av materiel bör tas upp med ett oförändrat belopp av 8 

milj. kr. 

Överhefälhararen 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anför överbe

fälhavaren att han i samband med översynen av forskningsanstaltens 

forskningsplaner har tagit ställning till vilken forskning som skall bedrivas 

och avstyrker forskningsanstaltens begäran om ytterligare medel. I övrigt 
tillstyrker överbefälhavaren forskningsanstaltens anslagsframställning. 
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Föredra1:anden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. Jag avser att i anslutning till 

ffrsvarsbeslutet återkomma med förslag till inriktning av verksamheten 

under perioden 1982/83- 1986/87. 

Min beräkning av medelsbehovet t~amgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov .Jag har därvid räknat med en mindre kost

nadsökning än vad forskningsanstalten gjort. Jag har vidare beaktat att viss 

verksamhet som f. n. finansieras över anslaget F 5. Gemensam försvars

forskning fr. o. m. budgetåret 1982/83 avses finansieras över tredje huvud

titeln. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge be

ställningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. 

Kostnadsramen bör bestämmas till 8 milj.kr. 

Det förekommer i årets budgetarbete ytterligare fall av överföring av 

uppgifter och resurser mellan fjärde huvudtiteln och övriga huvudtitlar. De 

berör anslag under fjärde huvudtiteln som tas upp i den kommande total

försvarspropositionen. I den mån en sådan överföring berör anslag inom 

utgiftsramen för det militära försvaret eller civilförsvaret bör motsvarande 

ramberäkning för budgetårt!t 1982/83 justeras så att inte överföringen i sig 

påverkar statsbudgetens totala omslutning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Gemensam försl'arsforskning för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förs lagsanslag av 267 300 000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 medge att 

materiel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram av 

8000000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt svarar för viss kommunikationsteknisk spaning 

inom totalförsvaret. 

Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organi

serad på en produktionsavdelning, en administrativ enhet, en teknisk 

enhet, en utbildningsenhet och ett plarieringssekretariat. 

Radioanstaltens huvuddel ligger i Stockholmsområdet. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 

förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 
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Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Utöver den av överbefälhavaren angivna planeringsramen för delpro

grammet Försvarets radioanstalt har radioanstalten anmält behov av ytter

ligare medel för materielanskaffning m. m. Planeringsramen och det av 

radioanstalten föreslagna tillägget framgår av följande tabell (prisläge feb

ruari 1981: I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982/87 

Planeringsram 140850 154000 154100 153 400 162400 162 300 786200 
Tilliigg 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

140850 1 157000 157100 156400 165400 165 300 801200 

1 Prisläge februari 1980. 

I övrigt är verksamheten av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 

F 6. Försvarets radioanstalt 

1980/81 utgift 156897726 

1981/82 Anslag 140850000 

1982/83 Förslag 153900000 

Kostnader och medelshehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag 1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
dioan-
stalt 

Försvarets radioanstalt: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 98916 110164 102500 114377 114 300 
Centralt vidtagen ma-

terielanskaffning m. m. 32428 46734 34550 44250 41200 

Kostnader 131344 156898 137050 158627 155 500 

TWkommerla1·går: 
Overplanering, reser-

ver m. m. + 406 +3800 -1627 -1600 
Medgiven prisreglering +25 290 

Medelsbehov 157040 156898 140850 157000 153900 
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Försvaret.i· radioanstalt 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 13 407 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar kommer att 

lämnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna 

att kostnaderna ökar med 6 170 000 kr. 

Örerhefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att han inte är beredd att tillstyrka radioanstaltens tilläggsyr

kande om ytterligare medel för materielanskaffning. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets radioanstalt har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. I beräkningen ingår 5180000 kr. för anskaff

ning av ADB-utrustning. Bemyndigande bör inhämtas att för nästa budget

år medge beställningar av datorutrustning inom en kostnadsram av 800000 

kr. 

Bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 för försvarets radioanstalt be

räknas uppgå till 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 153 900 000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att medge att datorutrustning får beställas 

inom en kostnadsram av 800000 kr. 

Värnpliktsverket 

Värnpliktsverket är central förvaltningsmyndighet för inskrivning och 

personalredovisning inom försvarsmakten. 

Verket leds av en verkschef och har huvudkontor i Karlstad. Den 

regionala verksamheten bedrivs i huvudsak militärområdesvis av sju under 

verkschefen direkt lydande värnpliktskontor. 

Verksamheten under delprogrammet Värnpliktsverket budgeteras på ett 

primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Värnpliktsverket. 
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Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför värnplikts1·erket bl. a. 

föijande. 

Inom verket pågår planering för en systemomläggning till en ny data

kraftstruktur. Omläggningen beräknas vara genomförd budgetåret 1983/84. 

Metoder för ett mera rationellt tillvaratagande av värnpliktiga kommer 

att utvecklas. Metoderna för prövning och urval av värnpliktiga ses över. 

Modifierade prövningsmetoder tas i bruk efter hand. Även inskrivnings

systemet modifieras. 

Utvecklingen inom statistikproduktionen fortsätter med bl. a. utveckling 

av ett system för produktionsuppföljning. 

Det stora antalet inskrivningsskyldiga under perioden kommer att med

föra en ökad belastning på såväl inskrivnings- som redovisningssidan. 

Vissa värnpliktigas grundutbildning kan komma att uppskjutas. På grund 

av stora pensionsavgångar för militär personal under perioden kommer 

systematisk utbildning att genomföras i samband med nyrekrytering. 

Antalet inskrivningsskyldiga kommer att minska från ca 59000 i bö1jan 

av perioden till ca 53 000 i slutet av denna. 

Den av värnpliktsverket beräknade utvecklingen av anslaget Värnplikts

verket framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1981; 

I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

740001 95 9002 85300 84800 

1985/86 1986/87 

84200 83600 

Summa 
1982/87 

433800 1 

1 Prisläge februari l980. Värnpliktskontoret för marinen <VKM) ingår inte. 
2 Innefattar medel för anskaffning av datamaskinutrustning. 

Den av värnpliktsverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 

omräknat till personår) inom värnpliktsverket framgår av följande sam

manställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

351 1 367 362 359 355 351 

1 VKM ingår inte. 
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F 7. Värnpliktsverket 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

81777445 

74000000 

100850000 

Bestiil/ningshemyndiganden och hetalningsmede/ (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 1982/83 

47 

Värnplikts- Föredragan-

Värnpliktsverket: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m.m. 

Kostnader 

Tillkommer/a1•går: 
Överplanering, reser-

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medelsbchov 
Bemyndigandebehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

1 VKM ingår inte. 

Budgetåret 1980/81 

verket den 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

72320 86000 - 85 850 

9900 20000 15000 

72320 95900 20 000 100 850 

+1680 

74000 95900 100850 
20000 

Antal anställda omräknat till pcrsonår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Värn- Föredra-
plikts- ganden 
verket 

96 89 96 106 106 
262 257 255 261 261 

358 346 351 1 367 367 

l/ämpliktsverket anmäler att verksamheten inom internprogrammen i 

huvudsak har genomförts enligt planerna. Möjligheterna att samordna 

inskrivning och personalredovisning inom totalförsvaret har studerats. 

Det stora antalet läkarvakanser har varit besvärande. lnskrivningsverk

samheten har kunnat genomföras endast genom att värnpliktiga läkare har 

inkallats för att täcka vakanserna. Personalläget i fråga om psykologer har 

också varit besvärande. 

Studier av värnpliktstillgångarna under 1980- och 1990-talen har genom

förts. Försöken att registrera och redovisa hemvärnspersonal och frivillig 

personal har slutförts. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 48 

Försök med förändrat fysiskt arbetsprov vid inskrivningarna har genom

förts vid Nedre Norrlands värnpliktskontor. Kraven beträffande fysisk 

arbetskapacitet har höjts. Ett nytt inskrivningsprov har införts. 

Försök har bedrivits att utveckla prövnings- och urvalsmetoderna inom 

det beteendevetenskapliga området. 

Förberedelserna för systemomläggning till en ny datakraftstruktur har 

genomförts planenligt. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: HIO bil. 7 

!FöU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 beräknas i stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

Viirnplikts1·erket 

Förändringarna i förhållande till .budgetåret 1981/82 motiverar värn

pliktsverket på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 8 611 000 

kr. 

B. Ändringar föranledda av regeringens beslut 

I. Inrättandet av värnpliktskontoret för marinen (VKMJ ökar kostna

derna med 3.6 milj. kr. 

C. U ppgiftsförän<lringar 

I. Kostnaderna ökar på grund av ett ökat antal inskrivningsskyldiga 

(+ 347000 kr.). 

2. Personalen minskar med fem anställda ( - 558 000 kr.). 

3. För inköp av ADB-utrustning behövs 9,9 milj. kr. 

Ö1 ·erhefiil ha 1·aren 

I sitt yttrande över myndighett:rnas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren värnpliktsvi::rkets anslagsyrkande. 

FörcdraRanden 

Jag kan i huvudsak godta vad värnpliktsverket har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har bl. a. beräknat 

medel för anskaffning av nya datorer och tagit hiinsyn till en förväntad 

ökning av antalet inskrivningsskyldiga värnpliktiga samt beaktat att värn

pliktskontoret för marinen har tillkommit. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till ViirnpliktSl'erket för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 100850000 kr.. 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 medge att 

nya datorer beställs inom en kostnadsram av 20000000 kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet för 

rationaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör 

till försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. Vid 

institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för de 

centrala personalorganisationerna. 

Rationaliseringsinstitutet ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led

ning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen från förslagsanslaget Försva

rets rationaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rationaliserings

arbete kan i vissa fall finansieras genom medel från resp. myndighets 

anslag. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fi:irsraret.1· rationali

serin~sinstitut bl. a. följande. 

I det kommande försvarsbeslutet kan man vänta sig h<lrda krav p{i 

rationalisering inom försvarsorganisationen. Vilka konkreta anspråk på 

institutets resurser dessa krav kommer att medföra hör klarliiggas. Innan 

detta har skett hör institutets utveckling inte styras genom långsiktiga 

beslut om personalminskningar. Utvecklingen bör i stället prövas fortlö

pande mot bakgrund av det reella behovet av stöd. 

För budgetåret 1981/82 har institutet ålagts att intäktsfinansiera en större 

del av sin verksamhet än tidigare. Planeringen har utgått från en nivå för 

den intäktsfinansierade verksamheten som är oförändrad i förhållande till 

detta budgetår. 

Inom internprogrammet Utformning och genomförande av rationalise

ringsförslag väntas höga krav komma att ställas på institutet under peri

oden. Detta beror bl. a. på att det nya försvarsbeslutet kommer att medföra 

krav på både strukturförändringar och rationaliseringar. 

Omfattningen av internprogrammet Kompetens- och teknikutveckling 

kommer att minska i ungefär samma takt som institutets övriga verksam

het. 

4 Rik.l'daRell 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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Internprogrammet Samrådsverksamhet bedöms få en oförändrad om

fattning under perioden. 

Internprogrammet Planering och analys minskar något i fråga om den 

personal som är placerad vid främst de centrala staberna. Rationaliserings

planeringen samt analysen av genomförda och planerade rationaliseringar 

bedöms däremot få en oförändrad omfattning. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget 

Försvarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning 

(prisläge februari 1981: 1 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

21440 1 20350 19760 

1 Prisläge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

19160 18550 

1986187 

17950 

Summa 
1982/87 

95 770 

Planerad pcrsonalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom rationaliseringsinstitutet framgår av följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984185 1985/86 1986/87 

93 85 81 77 73 69 

F 8. Försvarets rationaliscringsinstitut 

1980/8 I Utgift 24910047 

1981/82 Anslag 21440000 

1982/83 Förslag 19420000 

Kostnader och 111edelsbelw1· (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
se rings-
institut 

Försvarets rationa-
liseringsinstitut: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 23 134 26990 24150 23600 22670 

Kostnader 23134 26990 24150 23600 22670 

Tillkommerlm·går: 
Intäkter -1600 -2080 -3 250 -3250 -3250 
överplanering. reser-

ver m. m. + 66 + 540 
Medgiven prisreglering +3285 

Medelsbehov 24885 24910 21440 20350 19420 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1980/81 

Antal anställda omräknat till personår 

1980181 

Planerat Utfall 

5 
92 

97 

5 
80 

85 

19Rll82 1982183 

Planerat Försva-

6 
87 

93 

rets ra
tiona!i
serings
institut 

6 
79 

85 

51 

Föredra
ganden 

6 
79 

115 

Försvarets rationaliseringsinstitlll anger i sin redovisning av verksam

heten under budgetåret 1980/81 att personal har tjänstgjort vid centrala 

staber i planerad omfattning. Den externa rationaliseringsuthildningen har 

omfattat ca I 700 utbildningsdagar. 

Ett konsultutvecklingsprogram med deltagare från olika försvarsmyn

digheter har genomförts. Liksom tidigare budgetår har anvisningar för 

rationaliseringsverksamhet getts ur och försvarets rationaliseringsplan 

lämnats till regeringen. 

Försvarets delfond av statens datamaskinfond har avvecklats. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(FöU 19 och 26, rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 bedöms kunna fullföljas. Detta innebär att verksamheten i stort 

sett är oförändrad jämfört med föregående budgetår. 

Budgetåret 1982/83 

Försvarets ra tionaliseringsin.1·titut 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar försvarets 
rationaliseringsinstitut på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 2 210 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. En personalminskning enligt statsmakternas beslut medför att kostna

derna reduceras med I 171 000 kr. 

2. Institutets nyttning medför att lokalhyran minskar med I 349000 kr. 

3. Till följd av personalminskningen och den allmänna ambitionssänk

ningen minskar kostnaderna för resor, kurs- och konferensavgifter samt 

vissa övriga kostnader ( - 240000 kr.). 
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Ö1·erhefiilha1·11ren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren rationaliseringsinstitutets anslagsyrkande. 

Föredrag11nden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets rationaliseringsinstitut har 

anfört om verksamheten under budgetåret 1982/lB. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Försrarets rationaliseringsinstitut för budgetåret 1982/83 an

visa ett förslagsanslag av 19 420 000 kr. 

Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär, civilmilitär och 

civil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom total

försvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef. en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 

Försvarshögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Förwarshögskolan budgeteras på 

ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Utbildning till och av fast 

anställd personal m. Il. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fiir.1T11rshiigskolan 

bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca titta dagar och två 

allmänna kurser om vardera elva veckor. Därutöver skall anordnas spe

cialkurser avsedda för deltagare från de civila delarna av totalförsvaret. 

Det beräknade elevantalet för vart och ett av budgetåren 1981182-

1986/87 framgär av följande tabell. 

Elevantal 

1981 /82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

En chefskur' 40 40 40 40 40 40 
Två allmänna 

kurser 80 80 80 80 80 80 
Övriga kurser 1 40 35 35 35 35 35 

160 155 155 155 155 155 

' Antalet kursdeltagare är preliminärt. 
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Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1981; I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

2560 1 2750 2700 

1 Prisläge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

2700 2700 

1986/87 

2700 

Summa 
1982/87 

13550 

Den av försvarshögskolan planerade personalutvccklingen (antal an

ställda omräknat till personår) inom skolan framgår av följande samman

ställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Il Il Il JI Il Il 

F 9. F örsvarshögskolan 

1980/81 utgift 2406277 

1981/82 Anslag 2560000 
1982/83 Förslag 2620000 

Kostnader och mede/sbehol' ( 1000-tal kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Försvars- Föredra-
högsko- gamlen 
Ian 

Försvarshögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd 
personal m. fl. 2394 2406 2490 2 733 2620 

Kostnader 2394 2406 2490 2733 2620 

Tillkommer/a"Rår: 
Övc:rplanering. reser-

ver m. m. + 6 +70 +12 
Medgiven prisreg-

le ring +300 

Medelsbchov 2700 2406 2560 2745 2620 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till pcrsonår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfäll Planerat Försvars- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militär personal 7 7 6 6 6 
Civil personal 5 5 5 5 5 

12 12 11 11 Il 

Budgetåret 1980/81 

För.1·1·(irshögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1980/81 att den 

planerade verksamheten har genomförts. Sammanlagt 153 deltagare har 

utbildats vid skolans kurser. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(Fö U 19 och 26, rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 bedöms kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

F örs1'(11"Slzö gsko/an 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar försvars

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 60000 kr. 

B. U ppgiftsförändringar 

Övriga kostnader ökar med sammanlagt 115 000 kr. 

Överhefälharnren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att anslaget förs upp med 2,7 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarshögskolan har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiir.1·1·arshögsko/an för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 2620000 kr. 
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Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att ge yrkesorficerare de kunskaper som 

behövs för tjänstgöring på bataljonschefsnivå (obligatoriska kurser) samt i 

kvalificerade befattningar vid staber. förvaltningar och skolor eller som 

chefer för högre förband lhögre kurser). Militärhögskolan genomför också 

annan högre utbildning i form av t. ex. cht:fskurser. Militärhögskolan sva

rar för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer. nämligen 

arme-. marin- och flyglinjerna samt en särskild linje för armens allmänna 

kurser. Till högskolan är knuten en militärhistorisk avdelning. 

Militärhögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av 

fast anställd personal m. fl. samt Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Planering för pt.>rioden 1982/83- J 986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militiirhögskolan 

bl. a. följande. 

Några större förändringar förutses inte under perioden. Högskolans 

verksamhet är prioriterad av överbefälhavaren. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie allmänna och högre 

kurserna framgår av följande sammanställning. 

Elevantal 

1981/82 1982/83 198Ji84 1984/85 1985/86 1986/87 

A.llmänna kurser 
Armen 147 155 125 120 120 120 
Marinen 39 55 50 51 52 49 
Flygvapnt!l 42 40 30 30 JO 30 

228 250 205 201 202 199 

l/iigr<' kurser 
Armen 98 118 116 116 116 116 
Marinen 23 ·p 38 36 36 36 
Flygvapnet 30 38 30 30 30 30 

151 188 184 182 182 182 

Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) har i en särskild fram

ställning anfört att man med nuvarande anslag inte har någon möjlighet att 

fylla sin uppgift som ett sammanhållande och rådgivande organ för militär

historisk forskning. Delegalionen har därför hemställl att anslaget succes

sivt höjs för att dels återställa delegationens reella resurser till den nivå 
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som förutsattes år 1962 då DMF inrättades, dels tillgodose det behov av 

ökade resurser som föranleds av all den forskning delegationen skall stödja 

numera bedrivs i projektform. 

Den av militärhögskolan (MHSl beräknade utvecklingen av anslaget 

Militärhögskolan och det av delegationen för militärhistorisk forskning 

bedömda medelsbchovet framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1981;!000-talkr.). 

1981/82 1982183 1483/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982187 

MHS 26650 30 230 _l I 325 30025 30225 30025 151 830 
DMF 350 450 550 650 750 850 3 250 

270001 30680 31875 30675 30975 30875 155080 

1 Prisläge februari 1980. 

Den av militärhögskolan planerade personalutvecklingen (antal anställ

da omräknat till personår) inom skolan framgår av följande sammanställ

ning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

116 113 113 111 109 107 

F 10. Militärhögskolan 

1980/81 Utgift 27 158585 

1981/82 Anslag 27 000000 

1982/83 Förslag 29270000 

Kostnader 11ch mede/sbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Milihir- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd per-
sona! m. n. 22891 25 257 24650 29158 27740 

Grundforskning 1410 1537 1625 1522 1530 
Varav delegationen 

för militärhistorisk 
forskning (300) (300) (350) !450) (35()) 

Kostnader 24301 27159 26275 30680 29270 

Tillkommeriui·går: 
Överplanering. reser-

ver m. m. + 99 +725 
Medgiven prisrcgle-

ring m. m. +2150 

Medels behov 26550 27159 27000 30680 29270 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högsko- gandcn 
Ian 

Militär personal 81 81 81 84 81 
Civil personal 36 36 35 29 28 

117 117 116 113 109 

Budgetåret 1980/81 

l\-lilitiirhiiRskolan anger i sin redovisning för hudgetårct 1980/81 att hög

skolans verksamhet förändras endast obetydligt från ett år till ett annat. 

Givna primäruppdrag har genomförts. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: I 00 bil. 7 

!FöU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna föijas. 

Budgetåret 1982/83 

Militärhögskolan 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar militär

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 685 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Högskolan föreslår inrättande av tjänster för lärare i luftvärnstjänst 

vid armelinjen. lärare i vapenteknik. kansliskrivare/assistent vid kameral

enheten samt biträdande lärare i ADB ( + 565 000 kr.). 

2. För stabstjänstutbildning begärs ytterligare 90000 kr. 

3. För anskaffning av smådatorer behövs 205 000 kr. 

4. Kostnaderna för utrikes resor bör räknas upp med 35 000 kr. 

Delegationen j(Jr militärhistorisk forskning 

U ppgiftsförändringar 

För att kunna stödja olika forskningsprojekt krävs ytterligare 100000 kr. 
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Överbefii/havaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren inrättande av en tjänst för assistent vid kameralenheten 

men avstyrker inrättande av övriga tjänster. Överbefälhavaren föreslår 

dock att militärhögskolan tillförs 30000 kr. för traktamenten m. m. till en 

kommenderad lärare i vapenteknik. 

I avvaktan på en utredning om behowt av ADB-utrustning avstyrker 

överbefälhavaren datoranskaffning vid militärhögskolan. 

Vissa övriga uppräkningar är enligt överbefälhavaren för höga. rriedan 

löneomräkningen är för låg. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad militärhögskolan har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelshehov. Jag har härvid tagit ställning för att en tjänst 

för assistent tillkommer vid kameralenheten inom nuvarande personalram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militiirhögskolan för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 29 270 000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola leds av en styrelse. 
Skolan ligger i Uppsala. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budge

teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdct Utbildning till och 

av fast anställd personal m. tl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets gymnasie

skola. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets gymnasie

skola bl. a. följande. 

Enligt riksdagens beslut (FöU 5, rskr 50) med anledning av prop. 

1979/80: 7 om gymnasial utbildning för försvaret läggs försvarets gymnasie

skola ned den I juli 1982. För avvecklingen behövs viss personal t. o. m. 

september 1982. 
Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymnasie

skola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1981; I 000-tal 

kr.). 
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1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

2400 1 126 

1 i>risläge februari 1980. 

Summa 
1982/87 

126 

59 

Den av försvarets gymnasieskola planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom gymnasieskolan framgår av följande 

sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

16 

1 Avser tiden juli-september 1982. 

f' 11. Förs\'arets gymnasieskola 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3301295 

2400000 

126000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets gymnasie
skola: 

Utbildning till 
och av fast anställd 
personal m. fl. 

Kostnader 

Tillkommerlm·går: 
Överplanering, reser

ver m. m. 
Medgiven prisreg

lering 

Medelsbehov 

Personal 

1980/81 

Planerat Utfall 

2943 

2943 

+ 7 

+371 

3321 

3301 

3301 

3301 

1981/82 

Planerat 

2400 

2400 

2400 

1985/86 

1982/83 

Försva
rets gym
nasie
skola 

126 

126 

126 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 

Planerat Utfall 

Civil personal 24 24 

1 Avser tiden juli-september 1982. 

1981/82 

Planerat 

16 

1982/83 

Försva
rets gym
nasie
skola 

1986/87 

Föredra
ganden 

126 

126 

126 

Föredra
ganden 
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Budgetåret 1980/81 

Fi"ir.1Tarets gymnasieskola anger i sin redovisning av verksamheten un

der budgetåret 1980/81 att utbildning har genomförts både på den två-och 

treåriga gymnasielinjen. 

Budgetåret 1981182 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

<FöU 19 och 26, rskr 291 och 331) och i rcgleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 beräknas kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

Fc"irs1·l1rets gym11asieskola 

Avvecklingen avses pågå under tiden juli-september 1982. Därefter 

upphör verksamheten helt. • 

B. Uppgiftsförändringar 

Genom avvecklingen av skolan beräknas kostnaderna minska med 

22 7 4 000 kr. 

Överhefiillwvaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren gymnasieskolans anslagsyrkande. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försmrets gymnasieskola för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 126000 kr. 

Försvarets förvaltningsskola 

Försvarets förvaltningsskola svarar för utbildning av personal för för

valtningsverksamhet inom försvarsmakten. 

Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. Chef för skolan är en 

skolchef. Verksamheten är organiserad på en administrativ enhet och en 

utbildningsenhet. 

Försvarets förvaltningsskola ligger f. n. i 'sotna men kommer att flytla till 

Östersund år 1984. Viss del av verksamheten förläggs till Karlstad år 1982. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personalm. fl. Elevberoende kostnader budgeteras på 

sekundäruppdrag. 
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Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvalt

ningsskola samt från sekundäruppdrag från överbefälhavaren och för
svarsgrenscheferna. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets förva/t

ningsskola bl. a. följande. 

Förvaltningsskolan bedömer att övertagandet av bl. a. personaltjänstut

bildningen inom försvaret medför en total ökning av såväl antalet kurser 

som elevdagar. 

Skolans omlokalisering till Karlstad och Östersund medför ökade drift

kostnader. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets förvalt

ningsskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1981; J 000-tal kr.J. 

1981/82 1982/83 1983/84 

4900 1 7162 7180 

1 Prisläge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

8080 8080 

1986/87 

8080 

Summa 
1982/87 

38582 

Den av försvarets förvaltningsskola planerade personal utvecklingen (an

tal anställda omräknat till personår) inom förvaltningsskolan framgår av 

följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

25 29 29 25 25 25 
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F 12. Försvarets förvaltningsskola 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7776240 

4900000 

6860000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets förvalt
ningsskola: Utbildning 
till och av fast an
ställd personal 
m. tl. 

Kostnader 

Tillkommer/a1·{(år: 
Överplanering, reser

ver m. m. 
Medgiven prisreglc

ring m. m. 

Medelsbehov 

Personal 

1980/81 

Planerat Utfall 

5 182 

5182 

+ 18 

+882 

6082 

7776 

7776 

7776 

1981/82 1982/83 

Planerat Försva-

4 765 

4765 

+135 

4900 

rets 
förvalt
nings
skola 

7 162 

7162 

7162 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1980/81 

1980/81 

Planerat Utfall 

17 
8 

25 

15 
8 

23 

1981/82 1982/83 

Planerat Förs va
re Is 
förval!
nings
skola 

17 
8 

25 

19 
Il 

30 

62 

Föredra
gandt:n 

6860 

6860 

6860 

Föredra
ganden 

18 
Il 

29 

Försvarets förva/tningsskola anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1980/81 att skolans kapacitet har varit helt utnyttjad och 

delvis överutnyttjad. De uppsatta utbildningsmålen har i stort sett nåtts. 

Sammanlagt har 580 elever utbildats vid 28 kurser under 37000 elevdagar. 

Budgetåret 1981/82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(FöU 19 och 26, rskr 291 och 3311 och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 bedöms kunna följas. Under budgetåret kommer skolan bl. a. alt 
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starta personaltjänstutbildningen inom försvaret. Totalt planeras 49 kurser 

om sammanlagt 34 000 elevdagar. 

Budgetåret 1982/83 

Försvarets fiirvaltningsskola 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981 /82 motiverar försvarets 

förvaltningsskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 564 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. För att genomföra utbildning inom det kamerala området behövs en 

tjänst som lärare och kurschef ( + 130000 kr.). 

2. För planläggning av den kommande omlokaliseringen krävs att skolan 

får anställa en person mot arvode ( + 60000 kr.). 

3. Hyreskostnaderna ökar med l 083 000 kr. 

Örerbefiilhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren den begärda tjänsten, medan det äskade arvodet för att 

förbereda skolans flyttning tillstyrks. Överbefälhavaren anför att vissa 

kostnader har räknats upp med för höga belopp. 

I övrigt tillstyrker överbefälhavaren förvaltningsskolans anslagsfram

ställning. 

FöredraRanden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets förvaltningsskola har anfört om 
verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. I beräkningen har jag beaktat förslaget om 

arvodering av en person för att förbereda skolans t1ytrning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förs\'{jrets fiirmltning.ukola för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 6 860 000 kr. 

Försvarets läromedelscentral 

Försvarets brevskola har den I juli 1981 organiserats om och sam

manslagits med produktionsresurser vid de centrala staberna till försvarets 

läromedelscentral som utgör en gemensam stödfunktion för samtliga för

svarsgrenar när det gäller publikations- och läromedelsverksamheten. 

Läromedelscentralens verksamhet skall huvudsakligen finansieras genom 

uppdrag. 
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Försvaret~ läromede\scentral är organiserad på en chef. en administrativ 
och ekonomisk enhet, en produktionsenhet och en driftenhet. 

Försvarets läromedelscentral ligger i Stockholm. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför f("ir.1·1·arets läromc

delscc11tral bl. a. att strävan är att under den senare delen av perioden nå 

en i det närmaste fullständig självfinansiering av verksamheten. Beträffan

de organisation och utveckling av antalet anställda skall flexibilitet efter

strävas för att möta växlande behov bland kunderna. 

Regeringen har uppdragit åt läromedelscentralen att inför hudgetåret 

1982/83 senast den I mars 1982 redovisa förslag om finansieringen m. m. av 

verksamheten fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

I avvaktan på läromedelscentralens förslag redovisas anslagets utveck

ling enligt överbefälhavaren i följande sammanställning (prisläge februari 

1981: I 000-taf kr.). 

1981/82 1982/83 1983184 1984/85 

33601 (I) 

1 Prisläge februari 1980. 

1985/86 1986/87 

(I) (I) 

Summa 
1982/87 

(5) 

Den av försvarets liiromedclscentral planerade personalutvecklingen 

(antal anställda omräknat till personårl inom färomedelsc.:ntralen framgår 
av följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

85 79 1 791 791 

1 I avv;1ktan på erfarenheter av verksamheten beräknas an\alct personår t.v. bli 
oförändrat under perioden. 
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F 13. Försvarets läromedelscentral 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4211445 1 

3 360000 

3 630000 
1 Anslaget F 13. Försvarets brevskola. 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1 

Planerat Utfall 

Försvarets läromedels-
central: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 7469 9755 

Tillämpad forskning 125 159 

Kostnader 7594 9914 

Tillkommerla1•går: 
Intäkter av uppdrags-

verksamhet -4900 -5 703 
Överplanering. reser-

ver m. rn. + 6 
Medgiven prisreg-

lering +1510 

Medelsbehov 4210 4211 

1 Avser försvarets brevskola. 

Personal 

1981/82 19fC/83 

Planerat Försva-

21500 
135 

21635 

-18 335 

+ 60 

3360 

rets 
läro
medels
central 

25 000 
150 

25150 

-21525 

+ 60 

3685 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 1 

Militär personal 
Civil personal 

1980/81 ~ 

Planerat Utfall 

2 
43 

45 

2 
43 

45 

1 Inkl. personal för uppdragsverksamheten. 
2 Avser försvarets brevskola. 

Budgetåret 1980/81 

1981/82 1982/83 

Planerat Försva-

6 
79 

85 

rets 
läro
medels
central 

6 
73 

79 

65 

Föredra
ganden 

25 000 
150 

25150 

-21520 

3630 

Föredra
ganden 

6 
73 

79 

För.1Tarets brevskola anger i sin redovisning för budgetåret 1980/81 att 

den verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat genomföras. 

5 Riksdagen 1981182. 1 rnml. Nr 100. Bilaga 7 
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Budgetåret 198 J /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

(FöU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetäret 

1981/82 bedöms kunna genomföras. 

Budgetåret 1982/83 

För.1·1·t11"ets liiromedclscentral 

Verksamheten kommer att ha ungefär samma omfattning som under 

budgetåret 1981/82. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar lärome

delscentralen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkning m. m. innebär att kostnaderna ökar med 325 000 

kr. 

Öl'erhefiilha1•are11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar framhåller 

överbefälhavaren att läromedelscentralens verksamhet bör vara intäktsfi

nansierad och föreslår att anslaget förs upp med 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under budget

året 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medeJsbehov. Jag räknar med att - om läromedelsccntra

lens kommande förslag beträffande finansieringen av verksamheten m. m. 

ger anledning - återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försl'{/rets /iiromede/scentra/ för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 630 000 kr. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet leder och övervakar arkivtjänsten hos myndigheter inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Krigsarkivet är arkivmyn

dighet och arkivdepå. 

Chef förkrigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 

sektioner. 

Krigsarkivet ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 
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Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Krigsarkivet. Som upp

bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krig.1·arkii·et bl. a. föl

jande. 

Krigsarkivet avser att främst inrikta verksamheten på service åt myndig

heter. Servicen åt forskare skall bedrivas på i stort sett samma ambitions

nivå som hittills. lnformationsverksamhetcn får ökad omfattning under de 

två första budgetåren av perioden. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 

av följande sammanställning (prisläge februari 1981; I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982/87 

4840 1 5 538 5433 5 831 5 831 5 829 28462 

1 Prisläge februari 1980. 

Den av krigsarkivet planerade personalutvccklingen (antal anställda om

räknat till personår) inom arkivet framgår av följande sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

28 29 

F 14. Krigsarkivet 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

29 

5 225 505 
4840000 

5 352 000 

Kostnader och medelshehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Krigsarkivet: Allmän 
ledning och förbands
vcrksamhet 

Kostnader 

Tillkommeria1·11är: 
Inbetalningar för ko

pieringsverksamhet 
Överplanering. reser

ver m. m. 
Medgiven prisreg

lering 

Medelsbehov 

1980/81 

Planerat Utfall 

4477 

4477 

- 27 

+867 

5317 

5 253 

5253 

- 27 

5226 

29 

1981/82 1982/83 

Planerat Krigs-

4 7.~0 

4730 

- 27 

+D7 

4840 

arkivet 

5572 

5572 

- 34 

5538 

1986/87 

29 

Föredra
ganden 

5 386 

5386 

- 34 

5352 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/8'.! 198'.!/83 

Planerat Utfall Planerat Krigs-
arkiv.:1 

Civil personal 28 28 28 29 

Budgetåret 1980/81 

68 

Föredra
ganden 

KriR.rnrkivet anger i sin redovisning för budgetåret 1980/81 att planerad 

verksamhet i stort sett har genomförts med de begränsningar som är en 

följd av den otillräckliga personaltillgången. Krigsarkivet har arrangerat 

två större utställningar. varav den ena rörde rekryteringen till krigsmakten 

under 400 år och den andra krigsmaktens byggnadsverksamhet under 300 

år. 

Budgetåret 1981/82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil.7 

<FöU 19 och 26, rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 bedöms i huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

Kri,;sarki1·et 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 motiverar krigsarki

vet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att koslnaderna ökar med 418000 kr. 

8. Uppgiftsförändringar 

1. Medel för ytterligare en tjänst för arkivarie beräknas till 125 000 kr. 

2. Kostnaderna för att säkerställa lokalbehovet för olika typer av hand-

lingar uppgår till ytterligare 405 000 kr. 

3. För engångsanskaffning budgetåret 1981/82 avgår 240000 kr. 

4. Ökade intäkter minskar medels behovet med 7 000 kr. 

5. Det lokalt vidtagna underhållet minskar med 10000 kr. 

Ö1·erbefälhamre11 

Överbefälhavaren avstyrker förslaget om inrättande av en tjiinst för 

arkivarie. Han föreslår att arkivet erhåller 350000 kr. för upprustning av 

arkivutrymmen och att lönekostnaderna räknas upp med 100000 kr. 
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F iireclraga11cle11 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under budget

året 1982/83. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. Jag har därvid beräknat rriedel för upprust

ning av arkivutrymmen med 350000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigsarkh·et för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 5 352 000 kr. 

Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistoriska museer omfattar armemuseum. marinmu

seum och flygvapenmuseum och har bl. a. till uppgift att bevara föremål av 

betydelse för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet och ut

veckling genom tiderna. 

Försvarsmuseerna leds av en styrelse. Varje museum förestås av en 

chef. 

Armemuseum ligger i Stockholm. marinmuseum i Karlskrona och flyg

vapenmuseum i Linköping. 

Verksamheten under delprogrammet Statens försvarshistoriska museer 

budgeteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 

ledning och förbandsverksamhet, ett för resp. museum samt ett för den 

centrala ledningen. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Statens försvarshisto

riska museer. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesav

gifter. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför statens för.1·\·arshis

toriska museer bl. a. följande. 

Museerna skall bedriva insamlande. bevarande. bearbetande. offentlig

görande samt rådgivande och stödjande verksamhet. 

Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av 

anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande samman

ställning (prisläge februari 1981: I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

7600 1 10919 11120 12155 13 297 

1 Prisläge februari 1980. 
' Inkl. 75 000 kr. för anordnande av en internationell kongress. 

Summa 
1982/87 

57676 
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Den av försvarsmuseerna planerade personalutvecklingen (antal anställ

da omräknat till personår) inom museerna framgår av följande samman

ställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

42 46 46 46 46 46 

F 15. Statens försvarshistoriska museer 

1980/81 Utgift 9119986 

1981/82 Anslag 7600000 

1982/83 Förslag 8990000 

Kostnader och medf.'/shehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981182 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- garn.len 
histo-
riska 
museer 

Statens försvarshisto-
riska museer: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 

Central ledning 340 339 380 408 4\lO 
Armcmuseum 4270 5 285 4260 6407 5290 
Marinmuseum 1415 2063 l 390 2296 1870 
Flygvapenmuseum 1260 1503 I 380 I 833 1460 

Kostnader 7 285 9190 7410 10944 9020 

Tillkommer!u1·gc'Jr: 
lnträdesuvgifter vid 
al Armcmuseum 
bl Marinmuseum 25 - 70 - 25 - 25 - 30 
c) Flygvapenmuseum 
Överplanering. reser-

ver m. m. + 40 +215 
Medgiven prisreg-

le ring +1550 

Medelsbehov 8850 9120 7600 10919 8990 
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Personal 

Primärupp<lrag Antal anställda omräknat till pcrsonår 

1980/81 1981/82 1982/83 

Planerat Utfall Planerat Statens Fört!<lra-
försvars- gandcn 
histo-
riska 
museer 

Central ledning 0.5 0.5 
Armemuscum 27 26 27 29.5 26.5 
Marinmuseum 7 8 7 9 7 
Flygvapenmuseum 8 4 8 8 8 

42 38 42 47 1 42 1 

1 H~irutövcr tillkommer 15 löncbidragsanställda. 

Budgetåret 1980/81 

State11s.får.1Tarshistoriska museer anger i sin redovisning av verksamhe

ten under budgetåret 1980/81 att AB-förhandlingar har förts genom den 

centrala ledningen i samband med genomförandet av en ny organisation för 

museerna. 

Armcmuseum har fortsatt förnyelsen av basutställningar och utvecklat 

nya former för samarbete med skolan. 

Marinmuseum har prioriterat den offentliggörande verksamheten. 

Flygvapenmuseum har bl. a. till följd av omstruktureringarna inom flyg

vapnet samlat in ett omfattande material. 

Budgetåret 1981 /82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81:100 bil.7 

(FöU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981 /82 bedöms i stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1982/83 

Statens .fi'ir.n-arshistoriska museer 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981182 motiverar statens 

försvarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 206000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Vid armemuseum föreslås en tjänst för amanuens. en tjänst för expe

ditions vakt och en tjänst för lokalvårdare ( + 292 000 kr.). För extra kostna

der för höjda arvoden för förbandsmuseiföreståndare, etnologiskt fältar

bete vid militära förband och utrustning av tjänsterum begärs ytterligare 

206000 kr. 
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2. Vid marinmuseum föreslås en tjänst för förste intendent(+ 150000 

kr.). För inredning av magasin. konservering av arkiv och säkerhetsfilm

ning begärs ytterligare 215 000 kr. 

3. Vid flygvapenmuseum begiirs 250000 kr. för flyttningskostnader. 

Ö1·erbefiilha1·are11 

l sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren inrättandet av de nya tjänsterna. Han tillstyrker uppräk

ningen av lokalhyror, begärda lönekostnader med 640000 kr. och en upp

räkning av övriga kostnader med 112 000 kr. 

Föredrai.:anden 

Jag kan i huvudsak godta vad statens försvarshistoriska museer har 

anfört om verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Medel har beräknats för konserveringsåt

gärder av arkiv. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ji'irsrnrshistoriska museer för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 8 990 000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvarsupplysning och 
rekryteringsverksamhet, medverkar vid och leder viss utbildning av frivil

lig personal samt tecknar avtal med. registrerar och krigsplacerar viss 

sådan personal. 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 

m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom dclproduktionsområdena 

Allmän ledning och förbandsvcrksamhet samt Utbildning till och av fast 

anställd personal m.11. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Frivilliga försvarsor

ganisationer m. m. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ii1·erblfiilhamren 

bl. a. föijande. 

De organisationer som har till ändamål att bedriva befälsutbildning eller 

som utbildar personal för uppgifter i försvarsmaktens krigsorganisation 

och hemvärnet skall prioriteras. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att 

repetitionsutbilda personalen. bl. a. genom att ordna kurser och annan 

utbildning som ersättning för uteblivna krigsförbandsövningar. 
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Utbildning m. m. skall huvudsakligen bedrivas enligt de grunder som har 

föreslagits av 1966 års värnpliktskommitte. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 

försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (pris

läge februari 1981: I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

53 700 1 63100 63100 63100 63100 63100 

1 Prisläge februari 1980. 

F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

58093177 

53 700000 

60100000 

Kostnader och medelsbelzov (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 

Planerat Utfall 

Frivilliga försvars-
organisationer m. m.: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 19374 19374 

Utbildning till och 
av fast anställd per-
sona! m.11. 34026 38 719 

Kostnader 53400 58093 

Tillkommer: 
Medgiven prisregle-

ring +7100 

Mcdelsbehov 60500 58093 

Budgetåret 1980/81 

1981/82 1982/83 

Planerat Överbe-

15 830 

37 870 

53700 

53700 

fälhava
ren 

16625 

46475 

63100 

63100 

Summa 
1982/87 

315 600 

Föredra
ganden 

17 425 

42675 

60100 

60100 

Örerh1Jällzal'llren anger sin redovisning för budgetåret 1980/81 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Utbildningen av 

A- och B-personal har haft tillfredsställande omfattning. 

Budgetåret 1981/82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

fföU 19 och 26. rskr 291 och 331) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 är i stort sett oförändrad jämfört med föregående budgetår och 

bedöms kunna följas. 
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Budgetåret 1982/83 

Öl'erhefälhavaren 

74 

Förändringarna i förhållande till budgetård 1981/82 motiverar överbefäl

havaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkning innebär att kostnaderna ökar med 9.7 milj.kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för en 

förbättring av frivilliginstruktörernas arvoden. Jag har också beräknat 

vissa medel för att övergångsvis kompensera de frivilliga försvarsorganisa

tionerna för att tjänstebrevsrätten upphör fr. o. m. den I januari 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivilliga .fiJr.1w1r.wrganisationer m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 60 100000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral har till uppgift att med datorutrustning. som ställs 

till datacentralens förfogande, på uppdrag utföra främst administrativ data

behandling åt myndigheter som hör till försvarsdepartementets verksam

hetsområde. Datacentralen skall också på uppdrag av dessa myndigheter 

medverka vid utveckling, modifiering och ADB-teknisk förvaltning av 

datorbaserade informationssystem. 

Datacentralen skall vidare svara för beredskaps- och krigsplanläggning i 

fråga om driften av den datorutrustning som ställs till datacentralens fö1fo

gande. 

I den mån det kan ske utan att andra arbetsuppgifter eftersätts. får 

datacentralen också åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än som 

anges i första stycket. 

Försvarets datacentral leds av en styrelse. Chef för datacentralen är en 

direktör. Inom datacentralen finns ett centralt organ som utgörs av en 

enhet för administration. en enhet för teknik, en enhet för produktion och 

en enhet för systemutveckling samt produktionsorgan för datainsamling 

och datordrift. 

Driftledningen är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Lokala produk

tionsorgan, s.k. driftenheter, finns i Stockholm. Arboga. Karlstad. Kristi

anstad och Östersund. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras 
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för budgetåret 1982/83 på två primäruppdrag inom dclproduktionsområ

dena Allmän ledning och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen ma

terielanskaffning m.m. 

Verksamheten under primäruppdraget Försvarets datacentral: Allmän 

ledning och förbandsverksamhet redovisas som självbärande. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför Jörsrnrets datacen

tral bl. a. följande. 

Försvarets datacentrals framtida verksamhet är helt avhängig den Jata

kraftstruktur som skall gälla och de uppgifter som Jatacentrakn tillJeias 

inom försvarets ADB-verksamhet. Överbefälhavarens informationssys

tem- och datakraftplan är ett väsentligt underlag för den långsiktiga plane

ringen. 

Den av Jatacentralen beräknade årsomslutningen under anslaget För

svarets datacentral (exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Cen

tralt vidtagen materielanskaffning m. m. l framgår av följande sammanställ

ning (prisläge februari 1981: 1 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

61321 1 73601 69901 

1 Pri~läge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

66901 66401 

198fi/87 

65901 

Summa 
1982/87 

342705 

Den av försvarets datacentral planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom datacentralen framgår av följande 

sammanställning. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

263 270 264 257 254 250 
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F 17. l'örsvarets datacentral 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1610416 

8651000 

1201000 

Bcstiillningshemyndiganden och betalningsmcdel (I 000-tal kr. J 

Primiiruppdrag m. m. 1981/82 19lQ/83 

Försvarets 
datacentral 

Fl\redra
ganden 

76 

Bcm. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Försvarets datacentral: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 
Centralt vidtagen 

m;tterielanskaff
ning m. m. 

Kostnader 

Tillko111meri111·gär: 
Rörelsekapital 
Intäkter 

Medels behov 
Bemyndigandebehov 

fil 321 

8()50 

69971 

73601 

2 500 

76101 

73 601 

1200 

741101 

-61320 -73600 -73600 

8~1 2~1 IWI 
410!1 4 100 

Kostnader och intäkter (I 000-tal kr.) 

Kostnader/intäkter 1980/81 1981/82 1982183 
för primäruppdraget 
Försvarets datacent- Planerat Utfall Planerat Förs va-
ral: Allmän ledning rets 
och förhandsverk- data-
samhet central 

Ingående balans den 
I juli resp. år 4180 4180 2180 5 800 

Utgifter -51201 -55601 -()1321 -73601 

Summa utgifter -47021 -51421 -59141 -67801 

Ti/lkom111erla1·11år: 
Inkomster 49200 57 220 59140 73 600 
Meddsbehov I I I I 

Utgående balans den 
30 juni resp. år 2180 5800 5!100 

Anm.: Ackumulerat rörelsekapital per den 30 juni 1981 är 6097 340 kr. 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 

Antal anställda omräknat till pcrsonar 

1980/81 

Planerat Utfall 

218 218 

1981/82 

Planerat 

1982/83 

Försva
rets 
data
central 

270 

Föredra-
ganden 

5800 
-73601 

-67801 

73()00 
I 

5800 

Föredra
ganden 

270 
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Budge\året 1980/81 

Försrnrets datacentra/ anger i sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1980/81 att produktionserfarenheterna av Univacdatorerna är 

goda. Terminalverksamheten i anslutning till datorerna har ökat ytterliga

re. Beläggningen har genomsnittligt varit hög. 

Vid de två kvarstående driftenheterna med Burroughsdator har tillgäng

ligheten varit tillfredsställande. 

Datainsamlingsbehovet har varit oförändrat. 

Datacentralens försäljningspriser har totalt sett kunnat sänkas med 6 %. 

Förberedelser har vidtagits för att etablera enheten för systemutveckling. 

Budgetåret 1981/82 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1980/81: 100 bil. 7 

fföU 19 och 26, rskr 291 och 331) och regleringsbrevet för budgetåret 

1981/82 bedöms kunna följas. 

Datacentralens verksamhetsområde utvidgas främst genom tillkomsten 

av gemensamma systemutvecklingsresurser. 

Budgetåret 1982/83 

Fiirsvaret.1· datacentral 

Verksamheten kommer i stort sett att bedrivas som hittills. 

Datacentralen begär 2,5 milj. kr. för anskaffning av datorer. 

Ö1·erbefii/hamre11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att det redovisade utrustningsbehovet utöver överbefälha

varens ram för anslaget intäktsfinansieras. Anslaget bör därför i:nligt över

befälhavaren föras upp med totalt I 201 000 kr. 

Fiiredra1:ande11 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets datacentral har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbcmyndiganden och betalningsmedel resp. kostnader och in

täkter. Jag har därvid räknat med medel för datorutrustning till I 200000 

kr. Ytterligare utrustningsbehov får intäktstinansieras. Det bör ankomma 

på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar som bör ske inom 

ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att 

lämna. Kostnadsramen bör bestämmas till 4100000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Försl'arets datacentra/ för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av l 201 000 kr.. 

2. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av datorutrust

ning får läggas ut inom en kostnadsram av 4100000 kr. 
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I<' 18. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

16839569 

11 700000 

24400000 

78 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 

försvarets forskningsanstalt. 

Kostnader och medelsbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1981/82 

Nybyggnad m. m. för delprogrammet 
Gemensam försvarsforskning 11 700 
Beräknat medelsbehov 11 700 

Budgetåret 1980/81 

1982/83 

Försvarets Före-
forsknings- draganden 
anstalt 

24900 
24900 

24400 
24400 

Den planerade verksamheten har i stort sett genomförts. Projektering av 

nybyggnad i Botkyrka har avbrutits. Projektering av ny- och ombyggnad 

av lokaler i Grindsjön har fortsatt. 

Budgetåret 1981/82 

Planerad verksamhet beräknas kunna genomföras. Projektering av ny

och ombyggnad av lokaler i Grindsjön fortsätter. 

Budgetåret 1982/83 

F ör.1·1·arets forskningsanstalt 

Medelsbehovet för budgetåret 1982/83 beräknas till 24.9 milj. kr. enligt 

vad som framgf\f av sammanställningen över kostnader och medelsbchov. 

För objekt som har påbörjats eller avses att påbörjas före den I juli 1982 

beräknas medelsåtgängen under budgetåret 1982/83 till 24.4 milj. kr. För 

objekt som avses att påbörjas 1982/83 beräknas medelsbehovet till 500000 

kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Regeringen har tidigare beslutat att den på

gående projekteringen av nybyggnad av lokaler för forskningsanstalten i 

Botkyrka skall avbrytas i avvaktan på översynen av försvarsforskningens 

inriktning. Jag beräknar därför inte några medel för budgetåret 1982/83 för 

projektering eller nybyggnad där. Jag förordar att medel anvisas enligt 

följande anskaffningsplan. 
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Anskaffningsp/an (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

Faktisk lkräknad för 
t.o.m. 

80-04-01 81-04-01 81-06-30 1981/82 1982/83 

A. Nybyggnad m.111. 

Delprogram 5.5 

(/. Företag påbör-
jade.fåre 
1981-07-01 76810 88290 23 167 10900 23900 

h. Förefllg påbiir-
jade eller 111·-

sedda att på-
hii1jas 
1981182 1700 1850 800 500 

c. F,)retag ar.fedda 
att påbörjas 
1982183 1900 500 

Summa A (a-c) 78510 93940 23 167 11 700 24400 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anskqffning av a11läRRlli11Rarfiirfi.ir.1T1iret.1·fiHsk11ing.rn11stalt 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 24 400 000 kr. 
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4 Civilförsvaret 

4.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1980/81) 

4.1.1 Civilförsvarsstyrelsen 

Den verksamhet som planerades för budgetåret 1980/81 har i stort sett 

kunnat genomföras. 

Ändring av lednings- och undsättningsorganisationen till organisation 80 

har i huvudsak slutförts i vad avser planläggning och överföring av perso

nal. 

Det nya utbildningssystemet har tillämpats vid grund utbildning och öv

ning av civilförsvarspliktiga. 

r samråd med värnpliktsverket har en utredning påböi:iats om förutsätt

ningarna för att registrera civilförsvarets personal i värnpliktsverkets data

system. 

En översyn av civilförsvarets matericlförsörjning pågår. 

Tilldelade resurser har medgett att skyddsrumsbesked har kunnat liim

nas för produktion av ca 145 000 skyddsrumsplatser vilket är ca 55 000 

platser färre än vad som skulle ha behövts för att vara i takt med nyproduk

tionen av byggnader och anläggningar. 

4.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Beträffande det ekonomiska utfallet för budgetåret 1980/81 vill jag anfö

ra föijande. 

Utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum exkl. investeringar för 

bistånds- och katastrofutbildningen var i prisläget februari 1979 236590000 

kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 279. FöU 19. rskr 326). Efter omräkning till 

medelprisläget för budgetåret 1980/81 enligt nettoprisindex motsvarar det

ta 0 .2255 x 236 590000) avrundat 289.9 milj. kr. Utgiftsramen för budget

året 1979/80 underutnyttjadcs med 4 707000 kr. Enligt de regler som gällde 

för budgetåret 1979/80 (prop. 1976177:74 bil. Is. 138, FöU 13, rskr 311) 

skall beloppet läggas till utgiftsramen för budgetåret 1980/81. Detta har 

skett genom att prisreglcringsmedlen har ökats i motsvarande mån. Ramen 

skall ökas med 270000 kr. för investeringar för bistånds- och katastrofut

bildningen i Sandö och I 557 000 kr. på grund av all basbeloppet för 

budgetåret minskades med ett belopp som då beräknades motsvara kapi

talkostnaderna för civilförsvarets anläggning::ir, men som visade sig vara 

för högt. Det tillgängliga utrymmet inom utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum budgetåret 1980/81 var alltst1 !289,9 + 4. 7 + 0,3 + 1.6) 296.5 

milj. kr. 

Enligt riksrcvisionsvcrkets budgetrcdovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum till 300.4 milj. kr. under 
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budgetåret 1980/81. Utgifterna var alltså 3,9 milj. kr. större än den tillgäng

liga ramen. Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande 

(prop. 1980/81: 100 bil. 7 s. 217, FöU 22. rskr 322) att beakta överutnytt

jandet när utgiftsramcn för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 

1981/82 prisregleras. 

Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budgetåret 1980/81 till 105,5 

milj. kr. i prisläget februari 1979 (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 279. FöU 19, · 

rskr 326). Efter omräkning till medel prisläget för budgetåret med nettopris

index motsvarar detta ( 1.2255 x 105,5> avrundat 129.3 milj. kr. Enligt riks

revisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom utgiftsramen 

för skyddsrum till 100,4 milj. kr. Utgifterna var alltså 28,9 milj. kr. lägre än 

den tillgängliga ramen. Med hänsyn till nu tillgängliga prognoser för belast

ningen på skyddsrumsramen budgetåret 1981/82 räknar jag inte med att det 

blir nödvändigt att ta i anspråk riksdagens bemyndigande (prop. 

1980/81: 100 bil. 7 s. 217, FöU 22. rskr 322> att justera utgiftsramen för 

budgetåret 1981/82 på grund av det nämnda underutnyttjandet. 

4.1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 

under budgetåret 1980/81. 

6 RiksduRen 1981182. I sam/. Nr 100. BilaRu 7 
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4.2 Verksamheten under innevarande budgetår (1981/82) 

Verksamheten under budgetåret 1981182 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1980/81: 100 (bil. 7) och prop. 1980/81: 124 (Föll 

1980/81 :22. rskr 1980/81 :322) samt i regleringsbrevet för budgetåret. 

Övergången till ny krigsorganisation pågår. 

De åtgärder som syftar till att nå och upprätthålla en grundläggande 

beredskap på kort sikt ges företräde framför annan verksamhet. Detta 

gäller främst krigsorgani~ationens mobiliseringsberedskap och skyddet för 

befolkningen. Ökad vikt läggs vid åtgärder som förbättrar krigsorganisa

tionens förmåga att säkerställa detta skydd. Utbildningen och informatio

nen om den nya grundsynen på skydd/utrymning ges en ökad omfattning. 

Den planerade verksamheten beräknas kunna bli genomförd. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 

under budgetåret 1981/82. 
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4.3 Genomförd planering för perioden 1982/83-1986/87 

4.3.1 CMlförsvarsstyrelsens programplan 

Civilförsvarsstyrelsen har i september 1981 överlämnat programplan 

1982/87 för huvudprogram 6. Civilförsvar. I programplanen lämnas förslag 

om hur programmet bör utvecklas på lång sikt och hur planeringen bör 

inriktas för perioden 1982/83-1986/87. Planen har överlämnats till 1978 års 

försvarskommitte som har beaktat den i sitt arbete. 

4.3.2 Utbrytningspunkter 

Försvarskommitten har lämnat vissa förslag i december 1981. Förslagen 

är tillsammans med vissa andra frågor under beredning. 

Civilförsvaret kommer i sin helhet att behandlas i den proposition grun

dad på försvarskommittens betänkande som jag avser föreslå regeringen 

att förelägga riksdagen under våren 1982. De anslag som anges i följande 

sammanställning bör därför t. v. föras upp med beräknade belopp. 

G I. Civilförsvar 
G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 
G 4. Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret 

4.3.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört i det föregående. 
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Fjärde huvudtiteln 

G Civilförsvar 

G I. Civilförsvar 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

G 4. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 83) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Cil'iljörsrnr ett förslagsanslag av 271 980 000 kr.. 

2. till Civilfiirsmr: A11skqt.fi1i11g ar an/iiggningar ett förslagsanslag 

av 11 000000 kr.. 

3. till Cil'i{(örsvar: Skyddsrum ett förslagsanslag av 200000000 kr., 

4. till Reglering m• prisstegringar för cil'ilförsrnret ett förslagsan

slag av 68000000 kr. 
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5 Övrigt totalförsvar m. m. 

5.1 Inledning 

Övrigt totalförsvar har av tradition ansetts omfatta de delar av totalför

svaret som inte ingår i det militära försvaret, civilförsvaret eller det ekono

miska försvaret. Övrigt totalförsvar är sålunda inte någon enhetlig total

försvarsgren utan utgör ett samlande begrepp för den försvarsverksamhet 

som bedrivs av ett antal olika myndigheter och för vilken verksamhet 

medel anvisas under särskilda anslag eller delar av anslag. Vilka anslag 
som skall tas upp under rubriken Övrigt totalförsvar kan diskuteras. För

teckningen över dessa anslag kommer därför att ses över under kommande 

budgetår. För budgetåret 1982/83 förutsätts följande myndigheter/anslag 

ingå i övrigt totalförsvar. 

Departement 

Justitiedepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Kommunikationsdcpartementet 

Bostadsdepartementct 
Kommundepartementet 

Anslag 

82 

HI 

H3 

H5 
H6 
H7 
H8 
El 
E8 

H4 

H5 

H6 

HI 

04 
Bl 
84 

Myndighet/verksamhet 

Polisväsendet: Särskild polisverk
samhet för hindrande och uppda
gande av brott mot rikets säkerhet 
m.m. 
8eredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar 
Anläggningar m. m. för vissa militä
ra ändamål 
Signalskydd 
Vissa tcleanordningar 
Vissa skyddsrumsanläggningar 
ldentitetsbrickor 
Socialstyrelsen (del av anslaget) 
Statens bakteriologiska laboratori
um: Försvarsmedicinsk verksamhet 
Beredskapslagring för hälso- och 
sjukvftrdcn m. m. 
Driftkostnader för bcredskapslag
ring m. m. 
Utbildning av personal för hälso
och sjukvård i krig m. m. 
Teleanläggningar m. m. (del av an
slaget) 
Lantmäteriet: Förwarsberedskap 
Länsstyrelserna (del av anslaget) 
Civilbefälhavarna 

I det följande tas dessutom upp följande anslag som varken hör till det 

militära försvaret, civilförsvaret eller övrigt totalförsvar men som hör till 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Anslag 

H2 
H4 

Myndighet/verksamhet 

8eredskapsstyrka för FN-tjänst 
Flygtekniska försöksanstalten 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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5.2 Föredraganden 

Försvarskommitten har lämnat sina förslag i december 1981. Förslagen 

bereds f. n. och avses ligga till grund för 1982 års försvarsbeslut. Den 

fortsatta utvecklingen av de verksamheter som finansieras över anslagen 

för övrigt totalförsvar m. m. kommer till stor del att påverkas av försvars

beslutet. Anslagen anmäls av ansvarigt statsråd i vederbörande departe

ments bilaga till budgetpropositionen. 

Vissa av anslagen bör t. v. föras upp med beräknade belopp. Ifråga om 

försvarsdepartementets verksamhetsområde gäller detta de anslag som 

anges i följande sammanställning. 

Anslag M yndighet/vcrksamhct 

H I Beredskapsnänmden för psykologiskt försvar 
H 4 Flygtekniska försöksanstalten 
H 5 Signalskydd 
H 6 Viss<t teleanordningar 

Beträffande verksamheten under budgetåret 1982/83 under övriga anslag 

räknar jag f.n. med att de kan behandlas utan att ställning tas till utveck

lingen under perioden 1982/83-1986/87. Det kan emellertid inte uteslutas 

att jag fär anledning att återkomma till något av dessa anslag i totalför

svarspropositionen. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna över 

statsbudgeten för verksamheten inom övrigt totalförsvar till ca 412 milj. kr. 

Hiirav faller 98 335 000 kr. på anslag under tjärde huvudtiteln. De anslag 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som inte hör till det 

militära försvaret, civilförsvaret eller övrigt totalförsvar har tagits upp med 

24 752 000 kr. 

5.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om övrigt totalförsvar m. m. 
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Fjärde huvudtiteln 

H Övrig verksamhet 

H I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 861 hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskaps

nämnden .for psykologiskt Jörsl'ar för budgetåret 1982/83 beräkna 

ett förslagsanslag av 2 725 000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 

rekrytering. organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan 

för FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsvcrksamhet och fi
nansieras från förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delpro

grammet omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna 

verksamhet finansieras från reservationsanslagen FN-styrkors verksamhet 

utomlands och Övervakningskontingenten i Korea som anvisas på tilläggs

budget. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

Il 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18567 531 

19730000 

22492000 

Kostnader och medelshehol' I I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 

Planerat Utfall 

Beredskapsstyrka för 
FN-tjänst: Allmän led-
ning och förhandsverk-
samhet 16 730 18568 

Kostnader= medels-
hehov 16730 18568 

1981/82 1982/83 

Planerat Cht!fcn 
för 
armen 

19730 21996 

19730 21996 

Föredra-
gandcn 

22492 

22492 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 1981/8'.! 1982/83 

Planerat lit fall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
armen 

Militär personal Il Il Il 9 9 
Civil personal 22 

,, 22 19 19 

33 33 33 28 28 

Budgetåret 1980/81 

Under budgetåret 1980/81 har två beredskapsbataljoner om vardera ca 

700 personer rekryterats och utbildats vid I 4/Fo 41 i Linköping och 

P 10/Fo 43 i Strängnäs. Av dessa har totalt omkring 800 personer tagits i 

anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i FN:s frcdsstyrka i 

Republiken Cypern. 

För tjänstgöring vid sjukhuskompaniet i södra Libanon har rekryterats 

och utbildats omkring 300 personer. 

För tjänst i FN:s observatörsstyrkor i Mellersta Östern. Indien och 

Pakistan har rekryterats och utbildats 46 observatörer. 

Till specialenheten för katastrofujälp har rekryterats_och utbildats ca 100 

personer. 

Budgetåret 1981 /82 

Under budgetåret 1981/82 kommer verksamheten att få i huvudsak sam
ma omfattning som under föregående budgetår och omfatta bl. a. rekryte

ring. organisation och utbildning av omkring I 800 personer. 

Under budgetåret införs ett datasystem för personalredovisning. En 

eventuell centralisering av beredskapsbataljonernas utbildning utreds. 

Budgetåret 1982/83 

Chefen .fi"ir ann en 

Två beredskapsbataljoner om vardera ca 700 personer kommer att re

kryteras och utbildas. Bataljonernas utrustning moderniseras under bud

getåret. Den utredning om beredskapsbataljonernas utbildning som pågår 

under innevarande budgetår kan komma att innebära att utbildningen 

centraliseras. Under förutsättning att mandatet förlängs kommer under 

budgetåret 1982/83 totalt omkring 760 personer att tas i anspråk för tjänst

göring vid den svenska bataljonen i FN:s fredsstyrka i Republiken Cypern. 

Det sjukhuskompani som tjänstgör i södra Libanon avvecklas under 

augusti 1982. 
Rekrytering och utbildning av observatörer. personal till specialenheten 

för katastrofhjälp m. fl. enheter förutsätts få i stort sett oförändrad omfatt-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 89 

ning, varvid dock specialenheten för katastrofhjälp förutses bli ianspråkta

gen i högre grad än tidigare. 

Om deltagande i en ny fredsbevarande FN-insats beslutas under budget

året. krävs en utökad rekrytering och utbildning av FN-styrkan. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1981/82 detaljmotiverar che

fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 1558000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Volymförändringar innebär att medelsbehovet ökar med 708000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Chefen för armen har förutsatt att verksam

heten i Sverige beträffande de beredskapsstyrkor för FN-tjänst som deltar 

i fredsbevarande operationer skall bedrivas enligt de riktlinjer som har 

fastställts tidigare. Chefens för armen anslagsframställning är beräknad i 

medelprisläget för budgetåret 1981/82. Utbildningsvolymen minskar med 

omkring 300 personerjämfört med budgetåret 1981/82 .. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsstyrkaför FN-tjänst för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag 22 492 000 kr. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mili

tära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas av medel utanför 

utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår för budgetåret 

1982/83 den projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten inom de 

delar av Järvafältet som har överlåtits till Stockholms m. tl. kommuner, 

anskaffning av !llark i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde som 

kompensation for övningsmark som har överlåtits till Skövde kommun 

samt nybyggnad av diverse befästningsobjekt. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 

på ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Centralt vidtagen ma

terielanskaffning m. m .. markanskaffningen på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Markanskaffning. nybyggnaden av befästningsob

jekt på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Nybyggnad m. m. 
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Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Anläggningar m. m. 

för vissa militära ändamål. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överhefii!lwl'aren 

bl. a. följande. 

Enl;;t avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om överlå

telse av vissa delar av Järvafältet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna 

områdena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har försenats 

på grund av bl. a. de svåra arbetsförhållandena och beräknas nu kunna 

avslutas under budgetåret 1983/84. Totalkostnaderna från arbetets början 

år 1963 beräknas till ca 29 milj. kr. 

Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj:t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 

försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3:s 

kasernområde och om att dra en större trafikled över P 4:s övningsområde. 

Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till avrundat 2.7 

milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75, FöU 17. rskr231J att P4och K 3 

skall kompenseras för de försämrade övningsmöjligheter som har blivit en 

följd av överlåtelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i anslut

ning till pansarövningsfältet med en beräknad anskaffningskostnad av 4,2 

milj. kr. Förvärv av denna markfärske endast genom frivilliga uppgörelser 

med markägarna. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Anlägg
ningar m. m. för vissa militära ändamål framgår av följande sammanställ

ning (prisläge februari 1981: I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

58000 1 82800 24500 

1 Prisläge februari 1980. 

1984/85 1985/86 

17 500 13 300 

1986/87 

5500 

Summa 
1982/87 

143600 
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Il 3. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

67 475156 

58000000 

62000000 

Behållning 

Kostnader och medelshelwv (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

Överbefäl-
hav aren 

Anläggningar m. m. för 
vis~a militära iindamid: 

Centralt vidtagen 
materielanskaffning 
m.m. 2500 2 500 2 500 

Markanskaffning 500 500 500 
Nybyggnad m. m. 66000 55000 74 300 
Centralt beslutade om-

byggnads- och under-
hållsåtgärder 5000 

Utrednings- och projek-
teringskostnader 500 

Kostnader= mcdelsbehov 69000 58000 82800 

Budgetåret 1980/81 

91 

2 242 920 

Före-
draganden 

2500 
500 

59000 

62000 

1 sin redovisning för budgetåret 1980/81 anmäler Ji1rt(fikatio11.1jårrnlt

ningc>11 att förvärv av kompcnsationsmark i Skövde har genomförts i be

gränsad omfattning. Projektilröjningen på Järvafältet har kunnat genomfö

ras i planerad omfattning. Nybyggnaden av förvaltningsbyggnaden för 

fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna samt en administrationsbyggnad i 

Märsta har blivit färdiga. 

Budgetåret 1981 /82 

Kompensationsmark i Skövde beräknas bli tillgänglig i begränsad om

fattning. Projcktilröjningen beräknas kunna genomföras enligt planerna. 

Budgetåret 1982/83 

Ö1·erhefi"il ha 1 ·are11 

Medclsbehovet för budgetåret 1982/83 beräknas till 82.8 milj. kr. enligt 

vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader m:h medelsbehov. Överbefälhavaren har beräknat 15 .3 milj. kr. 

för nybyggnad av ett repetitionsövningsläger vid K 4 i Arvidsjaur. Jag 
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anser att det är angeläget att ett sådant läger byggs. Med hänsyn till det 

statsfinansiella läget har jag dock inte beräknat medel för detta ändamål för 

budgetåret \ 982/83. 

Jag förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan och an-

slagsberäkning. 

A11skaffi1ingspla11 (I 000-tal kr. J 

Objekt Kostnadsram 

80-0'.!-0I 81-0'.!-0I 

A. Centralt l"idtu1<:e11 
materielamkl{ff-
nill/!111.m. 

I. Projektilröjning 
på Järvafältet '.!9000 29100 

Summa A 29000 29100 

B. Markanskqffning 
I. Förvärv av kom-

pensationsmark 
i Skövde 3 700 4200 

Summa B 3700 42011 

c. Nyhyg1<:1wd m. 111. 
il. Fi.iretag påhör-

jadefiire 
1981-07-01 157 500 207 800 

Summa C 157 500 207800 

Totalt A-C 190200 241100 

Anslar:sheräkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgäng 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 
(förslag) 

1981-07-01 
1981/82 
1982/83 

2 243 
58000 

62000 

122243 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
81-06-30 1981/8'.! 198'.!/83 

21100 2500 2500 

21100 2500 2500 

600 500 500 

600 500 500 

59000 55000 59000 

59000 55000 59000 

80700 58000 62000 

Beräknad medelsförbrukning 

1981/!Q 
1982/83 
Beräknad 
behållning 
1982-06-30 

58000 
62000 

2 243 

122243 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A11/iigg11i11gar 111. m. j(Jr vissa militiira ändamål för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 62000000 kr. 
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H 4. Flygtekniska försöksanstalten 

H 5. Signalskydd 

H 6. Vissa teleanordningar 

Med hiinvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 86) hemstiiller jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Flygtekniska fiirsöksanstalten ett förslagsanslag av 2 260000 

kr., 

2. till Signa/skydd ett förslagsanslag av I 050000 kr., 

3. till Vissa teleanordningar ett förslagsanslag av 27160000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 

omfattar anskaffning av andelar i anläggningar för civilförsvarets krigsor

ganisation för statliga myndigheter, anskaffning och underhåll av viss 

sambandsutrustning samt anskaffning av inventarier för vissa gemensam

ma stabsplatser. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 

budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Centralt 

vidtaget materielunderhåll m. m .. Centralt vidtagen materielanskaffning 

m. m. och Nybyggnad m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Vissa skyddsrumsan

läggningar. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Cii'i/försvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verk

samheten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning som är 

gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters 

programmässiga mål. 

Den av civilförsvarsstyrclsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa 

skyddsrumsanläggningar framgår av följande sammanställning (prisläge 

juli 1981; 1000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Summa 
1982/87 

1915 1 4535 3 635 4335 5 935 9635 28075 

1 Prisläge juli 1980. 
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H 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

934658 

1915000 

4535000 

Kostnader och medelsbe/10\' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 1982/83 

94 

Planerat Utfall Planerat Civil- Förcdra-
försvars- ganden 
styrelsen 

Vissa skyddsrumsanläggningar: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 4 520 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll m. m. 65 7 65 75 75 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m.m. \0 

Nybyggnad m. m. I 700 

Kostnader= medelsbehov 6295 

Budgetåret 1980/8 l 

\I) 

918 

935 

50 
1800 

1915 

fil) 
4400 

4535 

60 
4400 

4535 

Cil'iljörsvarsstyrelsen anmäler att anskaffningen av utrymmen i skydd 

för statliga myndigheter inte har haft den omfattning som var planerad på 

grund av att byggstarten för ett antal anläggningar för civilförsvarets krigs

organisation har uppskjutits. 

Budgetåret 1981 /82 

Den planerade verksamheten beräknas kunna bli genomförd. 

Budgetåret 1982/83 

Ci1•ilförs1•arsst_,.relse11 

I. För underhåll av viss sambandsutrustning beräknas ett medclsbehov 

av 75000 kr.(+ 10000 kr.) för budgetåret 1982/83. 

2. För anskaffning av viss sambandsutrustning och inventarier för vissa 

gemensamma stabsplatser beräknas ett medelsbehov av 60000 kr. för 

budgetåret 1982/83 ( + IO 000 kr.). 

3. För anskaffning av andelar i anläggningar för civilförsvarets krigsor

ganisation för statliga myndigheter beräknas ett medelsbehov av 4.4 

milj. kr. för budgetåret 1982/83 ( + 2,6 milj. kr.). 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad civilförsvarsstyrclsen har anfört om inrikt

ningen av verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skyddsrumsanliigxningar för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 535 000 kr. 

ldentitetsbrickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribu

tion av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn 

till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra personer. allt 

enligt riktlinjer som har godkänts av riksdagen lprop. 1962: I bil. 13. SU 11. 

rskr 11). 

Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras på ett 

primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsvcrksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Identitetsbrickor. 

Planering för perioden 1982/83-1986/87 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför länsstyrelsen i Kris

tianstads län att framställning och distribution av identitetsbrickor skall 

genomföras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett. 

Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Identitets

brickor framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1981: I ()()0-tal 
kr.). 

1981/82 1982/83 1983/84 

808 1 867 850 

1 Prislägejuli 1980. 

1984/85 1985/86 

833 816 

1986/87 

800 

Summa 
1982/87 

4166 
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H 8. Idcntitctsbrickor 

I 980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

485 244 

805000 

865000 

Kostnader och medelshc/101' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 

Planerat Utfall 

Identitctsbrickor: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 750 501 
Kostnader= medels-

behov 750 501 

Personal 

1981/82 1982/83 

Planerat Länssty-
relsen i 
Kristian-
stads län 

805 867 

805 867 

Pasonalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1980/81 

Planerat Utfall 

Civil personal 5 5 

Budgetåret 1980/81 

1981/82 

Planerat 

5 

1982/83 

Länssty
relsen i 
Kristian
stads län 

5 

96 

Föredra-
ganden 

865 

865 

Föredra
ganden 

Under budgetåret 1980/81 har 110000 identitetsbrickor tillverkats för 

nyfödda och invamlrarbarn. Länsstyrelsen har tillhandahållit 5 000 brickor 

till självkostnadspris. 

Budgetåret 1981 /82 

Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1982/83 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 62 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad länsstyrelsen i Kristianstads län har anfört 

om verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Identitetsbrickor för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 865 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

5 1 Huvudtitelns utformning 

6 2 Det förestående försvarsbeslutet 

3 Det militära försvaret 
7 3.1 Verksamheten under det senast förflutna 

budgetåret ( 1980/81 l 
10 3.2 Verksamheten under innevarande budgetår 

( 1981/82) 
11 3.3 Genomförd planering för perioden 1982/83-1986/87 

A Försvarsdepartementet m. m. 
13 I. Försvarsdepartementet 
14 2. Vissa nämnder m. m. 
17 3. Kommitteer m. m. 
17 4. Extra utgifter 
17 5. Reglering av prisstegringar för 

det militära försvaret 

B Armcförband 
Armeförband: 

18 I. Ledning och förbandsverksamhet 
18 2. Materielanskaffning 
18 3. Anskaffning av anläggningar 
18 4. Forskning och utveckling 

C Marinförband 
Marinförband: 

19 1. Ledning och förbandsverksamhet 
19 2. Materielanskaffning 
19 3. Anskaffning av anläggningar 
19 4. Forskning och utveckling 

D l'lygvapenförband 
Flygvapenförband: 

20 1. Ledning och förbandsverksamhet 
20 2. Materielanskaffning 
20 3. Anskaffning av anläggningar 
20 4. Forskning och utveckling 

* Beräknat belopp. 

98 

26710000 
16635 000 
2600000 

750000 

I 900 000 000* 

1946695000 

3 971 000 000* 
1170000000* 

460000000* 
148200000* 

5749200000 

1 283 900 000* 
657000000* 
120400000* 
75000000* 

2136300000 

2 306 200 000* 
2455850000* 

236600000* 
407984000* 

5406634000 
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E Operativ ledning m. m. 
Operativ ledning m. m.: 

21 I. Ledning och förbandsverksamhet 
21 .., Materielanskaffning 
21 3. Anskaffning av anläggningar 

F Gemensamma myndigheter m. m. 
22 I. Försvarets civilförvaltning 
25 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 
28 3. Fortilikationsförvaltningen 
33 4. Försvarets materielverk 
39 5. Gemensam försvarsforskning 
43 6. Försvarets radioanstalt 
45 7. Värnpliktsverket 
49 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 
52 9. Försvarshögskolan 
55 10. Militärhögskolan 
58 11. Försvarets gymnasieskola 
60 12. Försvarets förvaltningsskola 
63 13. Försvarets läromedelscentral 
66 14. Krigsarkivet 
69 15. Statens försvarshistoriska museer 
72 16. Frivilliga försvarsorganisationer 
74 17. Försvarets datacentral 
78 18. Anskaffning av anläggningar för försvarets 

forskningsanstalt 

Summa för det militära försvaret 

4 Civilförsvaret 
80 4.1 Verksamheten under det senast förflutna 

budgetåret ( 1980/81) 
82 4.2 Verksamheten under innevarande budgetår 

(( 9811821 
83 4.3 Genomförd planering för perioden 

1982/83- 1986/87 

G Ch·ilförsvar 
84 I. Civilförsvar 
84 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
84 3. Civilförsvar: Skyddsrum 
84 4. Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret 

85 Summa för civilförsvaret 

* Beräknat belopp. 

99 

512540000* 
77800000* 
79700000* 

670040000 

99100000 
22880000 

146250000 
520750000 
267 300000 
153900000 
100850000 

19420000 
2620000 

29270000 
126000 

6860000 
3630000 
5 352000 
8990000 

60 100000 
I 201 000 

24400000 

1472999000 

17 381868000 

271 980000* 
11 000000* 

200000000* 
6800000()* 

550980000 
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5 Övrigt totalförsvar m. m. 

H Övrig \·erksamhct 
87 I. Bcrcdskapsnämnden för psykologiskt försvar 2 725000* 
87 2. Bcrcdskapsstyrka för FN-tjänst 22492000 
89 3. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 62000000 
93 4. Flygtekniska försöksanstalten 2 260000* 
93 5. Signal skydd I 050000* 
93 6. Vissa teleanordningar 27 160000* 
93 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 4535000 
95 8. Identitetshrickor 865000 

123087000 

Totalt för försvarsdepartementet 18 055 935 000 

* Beräknat belopp. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 



Bilaga 8 till budgetpropostionen 1982 Prop. 19081/82:100 
Bilaga 8 

Socialdepartementet 

Översikt 

Till socialdepartementet hör det sociala trygghetssystemet i form av 

folkpensionering. ATP och delpensionsfiirsiikring. allmän sjukförsäkring 

och tandvårdsförsäkring. arhetsskadeförsäkring. föriildraförsäkring. barnbi

drag. flerbarnstillägg och annat stöd till harnfamiljerna. barnomsorg. 

äldreomsorg. omsorger om handikappade och övriga sociala vårdomrt1den 

samt hälso- och sjukvård liksom ansvar för forskning och utvccklingsarbete 

inom den sociala sektorn. 

för socialdepartementets verksamhctsomrildc liiggs fram förslag som för 

budgetåret 1982i83 medför utgifter på sammanlagt 64 641 milj. kr. i 

statsbudgeten. Det är en ökning med 3 170 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetar. 

Socialhuvudtiteln priiglas av ett bibehållande av den standard som 

kännetecknar svensk socialpolitik. Det allvarliga samhällsekonomiska läget 

framtvingar dock i hesparingssyfte förändringar av vissa generella förmåns

system. Dessa förändringar kombineras med åtgärder för att förstärka 

grundtryggheten i samhället. Det gäller främst förbättringar för de mest 

utsatta grupperna. Solidariteten mellan olika grupper måste förstärkas i 

ekonomiskt kärva tider. Utrymme har således kunnat heredas för vissa nya 

reformsatsningar. såväl inom handikapp- och misshruksområdena som inom 

socialförsäkringssystemet. 

Pensionstillskotten för pensionärer med läg eller ingen ATP föreslås höjda 

frän den l juli 1982 med 2 7c av basheloppet. 200 milj. kr. anslås hiirför. 

Handikappcrsättningen nivå höjs med 1-2 ~'( av basheloppet till 63. 48 och 

32 % av basbeloppet. LO milj. kr. anslås härför. 

Förslag om förbättringar av vårdbidraget för handikappade barn motsva

rande 10 milj. kr. kommer att läggas fram i särskild proposition under varen 

1982. 

Stödet till handikapporganisationerna ökas med 3.8 milj. kr. För särskilda 

insatser för flerhandikappade anslås totalt 7 milj. kr. - en fördubbling 

jämfört med innevarande budgetår. 

För att minska väntetiden vid besvärsprövning av försäkringsärendcn i 

högre instans föreslås 5 milj. kr. för personalförstärkningar hos försiikrings

rättcrna. 

En allt större del av sociala och medicinska insatser samt lagstiftning 

inriktas på åtgärder för att förebygga ohälsa och sociala problem. 

I Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Rit. 8 
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Alkohol och narkotika orsakar stora skador för individ och samhälle. 

En fortsatt kraftig s<ttsning p{1 samhällets insatser mot alkohol- nch 

narkotikaproblem genomförs. Ett särskilt statsbidrag för vård av missbru

kare och ungdomar införs fr. o. m. den 1 januari 1983 dt1 kommuner och 

landsting övertar huvudmannaskapet för vården. Statsbidraget kommer [ir 

1983 att uppga till 570 milj. kr. lliirtill kommer särskilda medel för 

upprustning av befintliga anläggningar med sammanlagt 150 milj. kr. 

Särskilda medel anvisas för utveckling av bättre dtcrvt1rd för missbrukare. 

Särskilda medel anslås till vårdinsatscr för kvinnliga missbrukare. lnforma

tionsinsatscrna mot alkohol och narkotika fortsätter. I en särskild proposi

tion kommer att föreslås ytterligare Mgärdcr motsvarande 7 .5 milj. kr. inom 

bl. a. skolans, tullens, polisens och kriminalvårdens omd1den. 

En betydande decentralisering av uppgifter till kommuner och landsting 

genomförs. Bl. a. ändras huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolor och 

nyktcrhetsvärdsanstalter den 1 januari 1983 då kommuner och landsting tar 

över verksamheten. Stockholms läns landsting har den 1 januari 1982 tagit 

över huvudmannaskapet för karolinska sjukhuset i Stockholm. Vidare har en 

preliminär uppgörelse träffats med Uppsala liins landsting om ett övertagan

de av huvudmannaskapct för akademiska sjukhuset i Uppsala fr. o. m. den I 

januari 1983. Sammanlagt berörs drygt 15 000 anstiillda av här niimnda 

huvudmannaskapsförändri ngar. 

En rad besparingar och förenklingar av regelsystem inom socialdeparte

mentets ansvarsomd1de föreslås. 

Med hiinsyn till det samhällsekonomiska läget är det nödvändigt att 

åstadkomma kostnadshesparingar inom sjukpenningsförsiikringen som hit

tills inte berörts av vidtagna besparingsåtgiirder. En proposition med förslag 

om införande av viss självrisk i sjukförsäkringen kornmer att liimnas till 

riksdagen under våren 1982. Förslaget kommer att utformas sii att en 

likvärdig självrisk införs för alla grupper pit arbetsmarknaden. Ett siirskilt 

högriskskydcl för hälsosvaga grupper kommer att i;1föras inom sjukförsiik

ringcns ram. 

Andra åtgärder som föresläs är betydande administrativa besparingar 

inom försäkringskassorna som följd bl. a. av reducering av ari1etsvolymen 

och ändrade utbetalningsrutincr. Riksförsiikringsverket ges samtidigt i 

uppdrag att redovisa hur verket och försäkringskassorna under en fyra{1rs

period kan minska antalet tjänster med 2 500 alternativt 4 000. Vidare 

föresläs att ersättningen fri.in sjukförsäkringen till fiiretagshiilsovården 

avvecklas. Även inom tandvårdsförsäkringcn föresläs ytterligare besparing

ar. Höjt sjukpenningavdrag vid sjukhusvistelse föreslås liksom höjda avgifter 

för besök hos privatpraktiker. Anslaget för vidareutbildning av liikare 

föreslås reducerat. · 

Totalt beräknas dessa besparingsåtgärder innebära minskade kostnader 

under socialhuvudtiteln och inom socialförsäkringen med sammanlagt 2 483 
milj. kr. för helt är. När hänsyn tas till skatte bortfall m. m. uppgår 
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besparingarna till ca I 880 milj. kr. Härtill kommer en minskad anslagsbe

lastning med 475 milj. kr. under buclgctarct 1982/83 som en följd av 

överföring av vissa fondmedel fr[m de allmiinna försiikringskassorna. 

Effekterna av föreslagna besparingar och det under senare år minskande 

antalet sjukdagar gör det möjligt att siinka arbetsgivaravgiften till sjukför

siikringen och samtidigt minska skattefinansieringen av folkpensionskostna

derna genom en höjning av folkpensionsavgiften inom ramen för en 

oförändrad total arbetsgivaravgift. Därigenom kan effekterna av de vidtagna 

åtgärderna och det sjunkande sjuktalet i sin helhet påverka statsbudgeten. 

Förslag i denna fråga läggs fram under våren 1982. 

Anslagen till myndigheter och motsvarande har med några fä undantag 

beräknats med utgfmgspunkt i anslagsframstiillningarnas huvudförslag. dvs. 

en minskning av det löne- och prisomräknade anslaget med 2 % . 

Socialdepartementets största utgiftspost är anslaget till folkpensioner. 

Antalet folkpensionärer beräknas i januari 1983 vara 2 milj. varav l.4 milj. 

:llderspensioniirer. Ca hiilften av folkpensionärerna med åkkrs-. förtids

eller änkepension har pensionstillskott. Folkpensionskostnaderna beräknas 

för nästa budgetår till 37 320 milj. kr.. vilket är en ökning med 2 690 milj. kr. 

jämfört med innevarande budgetår. ATP-utbetalningarna beräknas till 

29 600 milj. kr. Tillsammans utbetalas frän den allmiinna pensioneringen 

(inkl. ATP och bostadsstöd) ca 72 miljarder kr. under nästa budgetår. 

Äldreomsorgen kommer även i fortsättningen att vara en av de viktigaste 

socialpolitiska uppgifterna. Ålderspensionärerna har i det närmaste för

dubblats sedan år 1960. Antalet personer över 85 år kommer att öka med 

närmare 70 000 fram till sekelskiftet. Befolkningsutvecklingen medför att 

samhället måste avsätta kraftigt ökade resurser för att tillgodose de iildres 

behov av ekonomisk trygghet. omsorg och sjiilvstiindighet. Dessutom m{1ste 

de iildrc erbjudas en god omvårdnad när de blir sjuka eller annars behöver 

vard. En under år 1981 tillsatt parlamentarisk äldreberedning behandlar 

fragor om samordning av samhällets insatser för de äldre. 

Social hemhjälp och färdtjänst utgör viktiga delar av samhällets stöd till 

äldre och handikappade. Statsbidragen för social hcmhjiilp och färdtjänst 

beräknas för budgetäret 1982/83 uppgå till I 840 milj. kr., vilket är en ökning 

med 235 milj. kr. 

Familjepolitiken intar en betydelsefull plats i det socialpolitiska arbetet. 

Genom det allmänna barnbidraget för alla familjer ett grundläggande 

ekonomiskt stöd. Barnbidraget är 3 000 kr. per barn och år. Fr. o. m. den 1 

januari l 982 kompletterades de allmänna barnbidragen med ett flerbarns

tilliigg om 750 kr från det tredje barnet och I 500 kr. per barn och år för de 

därpå följande. 

Kostnaderna för barnbidragen och flerbarnstilläggen under budgetåret 

1982/83 beräknas till 5 205 milj. kr. 

Det ekonomiska stödet till föräldrarna vid viird av barn i hemmet har 

väsentligt vidgats under senare ar. De sammanlagda utbetalningarna från 
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föräklraförsäkringen uppgår nästa budgetår till 4 830 milj. kr. 

ATP-rätt för värd av egna små barn i hemmet införs den l januari 

1982. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter. Statsbidragen till barnomsor

gen ökar med ca 140 milj. kr. till 5 550 milj. kr. budgetåret 1982/83. 

Kommunförbundcts enkät v1n:n 1981 visar att 68 000 platser i dagh.:m och 

30 800 platser i fritidshem beräknas b-li färdigställda under aren 1977-198 l. 

Dessutom beräknas tillkomma 49 700 platser i familjedaghem. vilket är 

39 700 fler iin som förutsattes vid 1976 års riksdagsbeslut. 

Genom att statsbidraget den I januari 1983 utvidgas till att omfatta ocksi't 

deltidsförskolor och öppna förskolor markeras rätten för alla barn att få del 

av de stimulerande aktiviteterna inom barnomsorgen. 

Bidragsförskott, som är ett ekonomiskt grundskydd för barn vars föräldrar 

lever åtskilda, utgår f. n. för drygt 230 000 barn. Bidragsförskott utg{1r med 

41 % av hasbeloppet. 

En genomgripande förändring av socialvården sker genom den nya 

socialtjänstlagen som träder i kraft den l januari 1982. Lagen utgår från en 

helhetssyn på människan. Sociala aspekter får genom den nya lagen en 

väsentligt ökad betydelse i samhällsplaneringen. Delegationen för social 

forskning som är knuten till socialdepartementet kommer bl. a. att prioritera 

forskning och utveckling med anknytning till den nya lagstiftningen. 

En överenskommelse har träffats om att kommuner och landsting den I 

januari 1983 tar över huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolor och 

nykterhctsvårdsanstalter m. m. Det innebär att kommuner och landsting 

gemensamt skall svara för att behovet av hem för vård eller boende inom 

socialtjänstt:n blir tillgodosett. Förutsättningar har därigenom skapats för en 

biittre fungerande vårdkedja inom såviil ungdomsvarden som missbrukar

vilrden. 

Socialhuvudtiteln ger inte ensam en fullstiindig bild av sam_hiillets insatser 

på det socialpolitiska området. Till totalbilden hör även vissa anslag som 

redovisas under andra huvudtitlar, kostnader för allmiin försäkring som inte 

tas över statsbudgeten. samt landstingens och kommunernas kostnader för 

sjukvård och sociala insatser. 

I följande sammanställning redovisas de totala samhällsutgifterna för 

socialpolitiken åren 1977 och 1982. (Arbetsmarknad och bostadsproduktion 

är inte medräknade.) 
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Utgifter i milj. kr. Ökning 
1977-1982 

1977 1982 Milj. kr. C:·(-. 

Sjukvård och sjukförsäkring 42 065 66 560 24 495 58 
Äldre och handikappade 37 300 79 540 42 240 I Ll 
Barnfamiljer 15 880 29 700 Ll 820 87 
Övrigt 2 170 4 130 1960 90 

Sammanlagt 97 415 179 930 82 515 85 

Utgifterna för den sociala tryggheten beräknas alltså öka med 85 % under 

femårsperioden 1977-1982. Det allmiinnas totala kostnader för sociala 

insatser under t1r 19H2 uppgår till ca 180 miljarder kr. Räknat i andel av 

bruttonationalprodukten innebär detta en ökning från 26 'c·( till 29 ~'r. 

Allmän försäkring 

Den allmiinna försiikringens ekonomiska omfattning ökar kontinuerligt 

för varje år. både absolut och relativt i förhållande till den totala samhälls

ekonomin. Ersättningarna som betalas ut från försäkringen motsvarar efter 

skatteavdrag omkring 25 q,. av den totala privata konsumtionen i landet. 

Försäkringens ökande andel av folkhushållet beror främst på de successiva 

höjningarna av folkpensionsbeloppcn som skett under 1970-talet. det 

ökande antalet pensionärer med ATP liksom den allmänna ökningen av såväl 

antalet som andelen pensionärer bland befolkningen. Även sjukförsäkringen 

med föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring har byggts ut betydligt 

under denna tid. 

Förmåner från folkpensioneringen utgär f. n. till ca 2 milj. personer. 

Därav är ca I .4 milj. ålderspensionärer och 310 OUO förtidspensionärer. 

ATP-pensionerna får för varje år allt större betydelse. F. n. har 59 % av 

ålderspensionärerna ATP utöver folkpensionen. Bland förtidspensionärerna 

iir motsvarande andel 74 %. 

Flera betydelsefulla och kostnadskrävande pcnsionsreformer har genom

förts under det senaste årtiondet. Den allmänna pensionsåldern har sänkts 

och möjligheterna till rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 års ålder har 

vidgats. De folkpensionärer som saknar eller har låg ATP har sedan år 1969 

fatt årliga standardförbättringar genom höjda pensions~illskott. Pensionstill

skott utgår normalt inte till pensionärer som begärt undantagande från ATP 

och inte heller till efterlevande till dessa. 

För att särskilt värna om de pensionärer som har enbart folkpension eller 

låg ATP förcsltis en utbyggnad av pcnsionstillskottcn med 2 % av basbelop

pet den I juli 1982. vilket innebär en ökning med 356 kr. för år räknat. Fullt 
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pcnsionstillskott kommer dit att uppgå till 47 ~·;- av basbeloppet. För 

förtidspensionärerna blir motsvarande pensionstillskott 92 c .. ;. av basbelop

pet. 

Folkpensionens årsbelopp inkl. helt pensionstillskott uppg{tr för år 1982 till 

24 920 kr. för ensamstående ålderspensionär och till 43 610 kr. för ett 

pensionärspar, motsvarande 95 % resp. 155 % av basbeloppet. För en ensam 

förtidspensionär uppgår årsbeloppet till 32 930 kr. I liirtill kommer nyss

nämnda höjnig av pensionstillskottet med 356 kr. för helt är. 

Folkpensionsförmånerna är indexreglerade och storleken pt1 pensionen 

bestäms med utgångspunkt i basbeloppet. Fr. o. m. januari 1981 gäller nya 

beräkningsgrunder för basbeloppet. Det innebär att pensionsheloppen följer 

den allmänna prisnivån men vid indexberäkningen bortses frttn indirekta 

skatter. tullar och avgifter samt förändringar av energipriser. 

Tidpunkten för indexuppräkning av folkpension m. fl. basbeloppsanknut

na förmåner har ändrats så att uppräkning fr. o. m. den I januari 1982 görs 

endast en gång om aret. Basbeloppet skall i fortsättningen faststiillas i 

december året före det år basbeloppet avser. Basbeloppet för år 1982 har 

fastställts till 17 800 kr. 

För att uppväga effekterna av den ändrade tidpunkten för indexuppräk

ningen föreslas utöver utbyggnaden av pensionstillskotten höjda ersiittnings

nivåer för handikappersättningen. 

För nästa budgetår beräknas folkpensionskostnaderna öka med 2 690 milj. 

kr. jämfört med innevarande budgetår, och uppgå till 37 320 milj. kr. Härtill 

skall läggas ATP-utbetalningarna som beräknas till 29.600 milj. kr. och 

kostnaderna för bostadsstödet till pensionärerna vilket har uppskattats till 

3 400 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Sedan år 1980 utgiir statsbidrag till kommunalt hostadstilliigg till folkpen

sionärer (KBT). Den I januari 1982 höjs de statsbidragsgrundande 

bostadskostnadsgränscrna med 50 kr./mån. till 800 kr./mån. för ensamstä

ende och med 100 kr./mån. till 950 kr./mån. för makar. 

En nedre hyresgräns i statsbidragsreglerna för KBT införs fr. o. m. den I 

april 1982. Det innebär att statsbidrag inte utgår för den del av bostadskost

naden som ligger under 80 kr./mån. 

Antalet A TP-pensionärcr är f. n. drygt 1.3 miljoner. ATP finansieras 

genom avgifter fran arbetsgivare och egenföretagare. Fr. o. m. t1r 1982 

bcriiknas ATP-avgiften på samma löncunderlag som övriga socialavgifter. 

ATP-avgiften för ar 1982 är 9.4 % . vilket är en viss höjning jämfört med ar 

1981. Genom höjningen tillförs allmänna pensionsfonden medel som 

underlättar att klara de mer långsiktiga utgiftsåtagandena inom ATP

systemet. 

Delpensionsförsäkringen infördes den I juli 1976 för anställda. Hiirigenom 

öppnades en möjlighet att successivt minska arbetsinsatsen mellan 60 och 65 

års ålder för en mjuk övergång till ålderspension. År 1980 vidgades 

delpensioneringen till att omfatta även egna företagare och uppclragstaga

re. 
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För dem som beviljats delpension före ar 1981 utgör pensionen 65 1
:{ av 

inkomsthortfallct. för nytillkommande deltidspensionärer utgör pensionen 

50 l.'.'<· av inkomstbortfallct. F. n. har ca 64 500 personer delpension. Sedan är 

1976 har dclpcnsionsreformen utnyttjats av ca 113 000 personer. 

Sjukförsäkringssystemet som omfattar hela befolkningen ger r~itt till dels 

sjukpenning vid sjukdom med 90 0'1: av arbetsinkomster upp till 133 500 kr. 

per år, dels viss ersättning i samband med liikarvård och läkemcdelsinköp, 

tandvård. sjukhusvård och viss annan sjukvårdande behandling samt för 

sjuk resor. Mellan aren 1974 och 1976 ökade antalet sjukdagar som ersätts av 

sjukförsäkringen från drygt 19 till knappt 23 dagar per försäkrad och år. 

Sedan år 1976 har dock antalet sjukdagar minskat till 19.5 år 1981. 

Avgiften för en patient vid läkarbesök i den offentliga sjukdrden iir 30 kr. 

fr. o. m. den J januari 1982. Patientavgiften vid hesök hos privatpraktise

rande läkare är i allmänhet 35 kr. Avgiften för receptbelagda läkemcdelsin

köp är fr. o. m. den I januari 1981 maximalt 40 kr. 

Ett förbättrat skydd för de grupper som har höga sjukvårds- och 

läkemedelskostnader infördes den 1 juli 1981. Det innebär bl. a. att man inte 

behöver betala för mer iin sammanlagt 15 läkarbesök och/eller läkcmedels

inköp under en tolvmiinadersperiod. Liikarbesök och läkcmedclsinköp 

räknas tillsammans för alla barn under 16 år i en familj, vilket särskilt gynnar 

flerbarnsfamiljerna. 

Antalet ersatta behandlingar i öppen v[1rd ökar. Framför allt har en snabb 

utveckling skett av hemsjukvården, en vårdform som är av stor betydelse för 

de äldre och som ofta utgör ett gott alternativ till omhändertagande inom den 

slutna sjukvården. 

Som nämnts inledningsvis är avsikten att få till stånd kostnadsbesparingar 

bl. a. genom ett system med ökad och likvärdig självrisk i sjukförsäkringen. 

Ett siirskilt skydd för hälsosvaga grupper skall da införas inom sjukförsäk

ringens ram. En proposition med förslag i dessa frägor skall lämnas till 

riksdagen under våren 1982. Det nya systemet skall träda i kraft fr. o. m. 

kalenderåret 1983. 

Den allmänna tandv:'trdsförsäkringen omfattar alla försäkrade fr. o. m. 20 

års ålder. Barn och ungdomar under 20 års i1lder har rätt till avgiftsfri 

tandvård genom landstingens folktandvärd. Tandvårdsförsäkringen ersätter 

kostnaderna för tandvård enligt tandvc'trdstaxan med 50 ':F upp till 2 500 kr. 

och med 75 ~'i av kostnader däröver. Ett förslag till ytterligare besparingar 

inom tandvårdsförsiikringcn motsvarande 200 milj. kr. kommer att föreläg

gas riksdagen under v[1ren 1982. 

En parlamentarisk kommitte har till uppgift att se över tandvårdsförsäk

ringen. Däri ingår bl. a. att se över reglerna om nyctahlering. Utredningen 

kommer inom kort att överlämna sitt huvudbetänkande. En proposition 

kommer cfarefter att läggas fram under hiisten 1982. 

Kostnaderna för sjukförsiikringcn exkl. föräldraförsiikringen beriiknas för 

är 1982 till 26 140 milj. kr .. varav 14 105 milj. kr. är kostnader för 

sjukpenning. 
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Sjukförsiikringen finansieras till 15 lfi-, av statsbidrag och till 85 c,; av 

socialförsäkringsavgifter trän arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäk

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. m. {1r 1981 llJ.5 (7( av 

löneunderlaget. 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenfö

retagare. Försäkringen träder in vid skada som leder till inkomstbortfall. I 

princip utgår full ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada 

i sitt arbete. Det är den faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att 

skaffa sig inkomst genom förvärvsarbete som bestämmer livräntans stor

lek. 

Den allmänna försiikringen administreras centralt av riksförsäkringsver

kct och lokalt av de allmiinna försäkringskassorna. 

Vidare finns en besvärsorganisation för överprövning av försäkringskas

sornas beslut i socialförsäkringsärenden m. m. Denna bestär av tre regionala 

försäkringsrätter och som högsta instans en försäkringsöverdomstol. 

Antalet nya ärenden som kommer in till försäkringsrätterna är större än 

vad rätterna hinner behandla. En besvärlig balanssituation har därför 

uppstått. Regeringen har nyligen lagt fram förslag om åtgärder för att minska 

iirendebalanserna hos försäkringsrätterna. Dessa atgiirder innebär införande 

av en utökad omprövning av beslut hos försiikringskassorna, överflyttning av 

mål om arbetsgivaravgift m. m. frän försäkringsdomstolarna till de allmänna 

förvaltningsdomstolarna, en utökad behörighet för domare att ensam fatta 

beslut samt vissa förenklingar i de interna arbetsrutinerna. Vidare föreslås en 

full föl jdsbegränsning i försäkringsöverdomstolen. 

Härutöver föreslås för att fä en snabbare ärendehantering i försäkrings

rätterna en ökning av anslaget med 5 milj. kr.. motsvarande en personal

förstärkning med 28 tjänster. Dessa ätgärder hör tillsammans i betydande 

grad minska väntetiderna för besvärsärenden. 

Allmän försäkringskassa finns i varje landstingskommun samt i kommun 

som inte tillhör landstingsområde. Totalt finns 26 försäkringskassor. En stor 

del av verksamheten bedrivs vid lokalkontor och filialcxpeditioner. F. n. 

finns ca 450 lokalkontor och 135 filialexpeditioner. Antalet anställda vid 

försäkringskassorna har under senare f1r ökat kraftigt. från ca 11 800 

årsarbetare år 1975 till ca 17 UUU årsarbetare år 1981. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 införs ett nytt budgetsystem för försäkrings

kassornas förvaltningsutgifter. Anslag till dessa utgifter skall anvisas på 

statsbudgeten enligt motsvarande regler som gäller för statliga myndigheter. 

Vidare ändras försäkringskassornas räkenskapsår från kalenderår till statligt 

budgetar. 
Medel anvisas till försäkringskassornas förvaltningskostnader enligt de 

nya principerna. Därvid förutsätts en betydande reducering av förvaltnings

kostnaderna under nästa budgetår till följd av reducering av arbetsvolymen, 

ändrade utbetalningsrutiner m. m. Reduktionen av anslaget utöver huvud

förslaget kan medföra en begränsning av antalet anställda vid försäkrings-
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kassorna med 700--800 arsarbetare. Förändringen av antalet anställda blir 

beroende av hur besparingen fördelas pa olika kostnadsslag. Nedgtingen i 

arbetsvolymen. olika förenklingar i socialförsiikringssystemet samt rationa

liseringar i iirendehanteringen medför att man pi1 sikt kan minska fiirvalt

ningskostnaderna ytterligare. Riksförsäkringsverket ges i uppdrag att 

redovisa hur verket och försäkringskassorna under en fyra;lrsperiud kan 

minska antalet tjiinster med 2 500 alternativt 4 000. 

De fonder för den obligatoriska sjukförsäkringen snm sedan manga t1r 

tillbaka finns bokförda hos försiikringskassorna förcsliis överförda till staten. 

De överförda fondtillg:ingarna. 475 milj. kr.. bör diirvid riiknas av mot 

statens löpande utgifter för sjukförsiikringcn. 

Fr. o. m. lir 1982 gäller ett enklare och enhetligare system för beriikningen 

av arbetsgivaravgifter och egenavgifter till socialförsiikringen m. m. De olika 

avgifterna förs samman till en gemensam lag om socialavgifter med enhetliga 

regler för avgiftsunderlag m. m. De nya avgiftsn:glerna innebär förenklingar 

och administrativa lättnader för si'iviil myndigheter som arbetsgivare och 

egenföretagare. 

För att gii vidare pä viigen att fil ett effektivare dcbikrings- och 

uppbördssystem för socialavgifterna har en socialavgiftsutredning tillsatts för 

att göra en översyn av rutiner och organisationsfriigor pa detta omrade. 

Familjcpoli1iken 

Familjepolitiken måste siitta barnet i centrum. Samhiillcts familjepolitiska 

uppgift är att skapa förutsättningar för att föriildrar och barn tillsammans 

skall kunna.forma sin tillvaro s;I att den biist passar varje familj. Ansvaret för 

barns vård och fostran stälkr krav dels pi1 föräldrarna. dds pE1 samhiillet. Det 

är ett ansvar för samhiillet att skapa förutsiittningar fi\r fullviirdiga livsvillkor. 

I planeringen av boende- och uppviixtmilji.ier liksom arbetsliYct m{1ste 

hiinsyn tas till barnfamiljernas situation. 

Barn behöver niira kontakt med sina b[1da föriiklrar. Detta iir en viktig 

utgångspunkt för familjepolitiken. Striivandcna att göra det möjligt för 

föräldrar att dela pä föräldraansvaret ing;lr ocksö som ett led i arbetet att 

åstadkomma jämstiilldhet mellan kvinnor och miin. 

Ekonomiskt stöd och social service iir medel att skapa social trvgghct för 

barnfamiljerna. 

Samhiillets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs friimst av 

allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstilliigg. bostadsbidrag. föriildrapcnning. 

bidragsförskott och barnpcnsinner samt bidrag för vi1rd av handikappade 

barn. 

Genom de allmiinna barnbidragen tillfiirsiikras alla familjer med barn ett 

grundliiggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget. som utg<ir med lika belopp 

för alla barn. utbetalas till omkring I :nilj. familjer med ca 1.7 milj. barn 

under 16 ilrs [lider. 
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Barnbidraget utgår med 3 ()()() kr. per barn och {1r. 

Fr. o. m. den 1 januari 1982 kompletteras de allmiinna barnbidragen med 

ett flerbarnstillägg. Det utg<'lr med ett fjiirdcdels barnbidrag. f. n. 750 kr. per 

är, för familjer med tre barn under 16 :·1r och med ytterligare ett halvt 

barnbidrag. dvs. 1 500 kr. per <'tr. för varje diirpå följande barn. 

Kostnaderna for barnbidragen och flcrbarnstilliiggcn under nästa budgetar 

beriiknas till 5 205 milj. kr. 

Som kl~mplcmcnt till de allmiinna barnbidragen utgar inkomstprövade 

bostadsbidrag till familjer med li1ga inkomster och familjer med !lera barn. 

Oet utg:lr till ca 3.+ll 000 familjer med drygt 685 llOO barn. Anslaget för 

bostadsbidrag behandlas under hostadshuvudtitcln. 

Föriildrafors~ikringen ger alla föriildrar ett ekonomiskt skydd i samband 

med barns födelse och sjukdom. Den ger ockst1 föriildrarna ekonomiska 

möjligheter att vara hemma hns sina barn under viss tid fram t. o. m. barnets 

första skoli'tr. hirsiikringcn infördes ftr 197.+ och har sedan dess successivt 

byggts ut och förbättrab. 

Försiikringens föriildrapenning utg{1r med en garantinivå på 37 kr. per dag 

under scx m:inader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår 

föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen. dvs. med 90 Se 
av den sjukpcnninggrundande inkomsten. 

Den 1 januari 191-W infördes en siirskild rätt till havandeskapspenning. 

Denna ersiittningsform är kombinerad med en riitt till omplacering för 

kvinnor som i graviditetens slutskede pf1 grund av arbetets art inte kan 

fortsiitta i sitt normala arbete. 1-Iavandeskapspenning utgiir under högst 50 

dagar till den som inte har kunnat bli omplacerad till lättare arbete. 

Föräldrar med barn födda efter den 1 januari 1978 har riitt till särskild 

föriildrapenning under sammanlagt tre mimader för varje barn. Även den 

särskilda föriildrapenningen utg!1r med lägst 37 kr. per dag eller det högre 

belopp som svarar mot sjukpenningen. Föriildrar med barn födda efter den I 

januari l 98fl har fr{in den I juli 19811 rätt till siirskild föräldrapenning under 

sammanlagt sex r1imader. Under tre av de m:'\naderna utgår ersättningen 

med belopp som motsvarar sjukpenningen. dock lägst 37 kr. per dag. Under 

de iivriga tre mimaderna utg[tr ersiittningen enligt garantinidn lika för alla 

oavsett inkomst. 

Den siirskilda fiiräldrapcnningen frtr tas ut under de tidsperioder som 

föriildrarna sjiilva finner liimpliga under tiden fram till och med barnets första 

skobr. Den kan anviindas bitde vid heltidsledighet och vid förkortad 

arbetstid och utg:ir som hel. halv eller fjärdedels föriildrapenning. 

Den flirhiittring av sti\det vid vi1rd av smii barn som skett genom 

utbyggnaden av föriildrafiirsiikringen utgör ett ekonomiskt komplement till 

den lagstadgade riittcn till förkortad arbetstid som giiller för sm[1barnsför

iildrar sedan den 1 januari 1979. Lagen om rätt till lcdighet för v[trd av barn 

ger föriildrar riitt att vara helt lediga fr{in arbetet eller att förkorta sin dagliga 
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arbetstid till tre fjärdedelar av normal arbetstid så liingc de vårdar barn under 

ett och ett halvt års ålder. 

Riitten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag giillcr till 

dess barnet iir åtta är eller har avslutat det första skolåret. Denna riitt till 

ledighet är fristående från ersiittningsrcglerna inom föräldraförsäkringcn. 

Föriildrarna har dock alltid rätt till ledight't från sin anstiillning under tid dii 

ersättning utgtir från föriildraförsäkringen. 

Förvärvsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma vid 

barns sjukdom har rätt till föriildrapenning utöver de tider som niimnts i det 

föregaende. Föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan utgi1 niir barnet 

eller dess ordinarie vårdare är sjuk eller i samband med besök i den 

förebyggande barnhälsovården. Föriildrapenningcn utg{1r i dessa fall med 

samma belopp som sjukpcnningen. Ersättning kan utg~i under högst 60 dagar 

per {lr och barn under 12 tm i1lder. Vidare kan siklan föräldrapenning utgå 

under JO dagar till fadern i samband med barnets födelse. 

De totala kostnaderna för föräldraförsiikringcns förmåner beräknas för 

nästa budgetår till ca 4 830 milj. kr. Enligt de finansieringsregler som giiller 

täcks 85 'k av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 

socialavgifter till sjukförsäkringen och 15 q, genom statsbidrag. vilket 

innebär att ca 725 milj. kr. faller på staten. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut om införandc av en rätt till ATP för 

föräldrar som vårdar egna barn undcr 3 års <lider i hemmet. De nya reglerna 

gäller fr.o.m. den 1 januari 1982. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan fil vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. V(trdbidragct iir 

graderat i helt eller halvt bidrag. Helt vårdbiclrag utgår f. n. med 185 '.:;.av 

basbeloppet vilket för ar 1982 innebär 32 930 kr. Vardbidraget beskattas som 

inkomst och blir ATP-grundande för den föriildcr som svarar för om\'ärd

naden av barnet. Vårdbidrag utgår f. n. för ca 13 600 barn. 

Anhörigvårdskommitten har nyligen avliinmat ett delbetiinkandc med 

förslag till förändringar av vi\rdbidraget. Utredningens förslag innebiir 

huvudsakligen att en del av vårdbidraget skall utgiira en skattefri mcrkost

nadsersiittning för de särskilda kostnader som handikappet medför. Propo

sition i denna fri1ga kommer att lämnas till riksdagen under våren 1982. 

Genom bidragsförskotten ger samhiillct ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever {1tskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är diirför inte beroende av elen underhällsskyldige föriildcrns form~1ga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgi1r med 41 c;;.. av basbeloppet 

vilket innebiir 7 296 kr. per år vid basbeloppet 17 800 kr. Bidragsforsknt! 

utgår f. n. för drygt 230 000 barn. 

Barn vars föräldrar avlidit fär ett ekonomiskt grundskydd genom 

barnpcnsion fr[111 folkpensionering och ATP. Harnpcnsionen frän folkpcn

sioneringcn utgiir med Wgst 26 <:;.. av basbeloppet och högst med 41 ~:; av 

basbeloppet i de fall dit inte änkepension eller barnpension från ATP utg[1r. 
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Barnpension fr:ln folkpensinncringcn utgi1r f. n. till ca 42 000 harn. 

Flera utredningar arbetar med översyner av det ekonomiska stödet till 

barnfamiljerna. Familjeekm10111iska kommitten har i uppdrag att se över det 

ekonomiska stödsystemet och diirvid siirskilt beakta flerbarnsfamiljernas 

situation. 

13ostacbbidragskommitten - som har tillsatts av chefen för bostadsdepar

tementet -- arbetar med frägor om bostadsbidragets konstruktion. inkomst

priivning och administration. 

Föriildraförsiikringsutrcdningen har i uppdrag att göra en översyn av 

föriildrafi'irsiikringen och av regh:rna för rätt till ledighet för värd av barn. 

Översynen skall bl. a. ta sikte p{t behovet av och möjligheterna till att 

{1stadko111ma förenklingar i regelsystemet. Utredningen väntas redovisa ett 

dclbetiinkanck under första halv;"irct 1982. Utredningen har ocksit f{1tt i 

uppdrag att utreda friigan om arbetsmiljörisker för gravida kvinnor. 

Ensamföriilderkommitten utreder fri1gorna om hur samhällsstödet till de 

cnsamstilcnde föriildrarna och deras barn skall utformas. Kommitten skall 

bl. a. kartliigga de stiidbehov som nu finns och hur de nuvarande 

stödformerna svarar mnt dessa behov. En rapport som belyser de ensam

stående föräldrarnas situation har nyligen redovisats. 

Pensionskommitten har nyligen avliimnat sitt slutbetiinkande. Förslagen, 

som bl. a. berör barnpensionerna. iiverviigs f. n. i regeringskansliet. 

Barnomsorgens fortsatta utbyggnad intar en central plats niir det gäller 

samhiillcts [1tgiirder för social service och omviirdnad. 

Riksdagen anslöt sig ,·;)ren I 97n till ett utbygg.nadsprogram som innebar att 

umkr peri<.lden 1977-1 Y~ I skulle llJO 000 nya platser i daghem och 50 000 nya 

platser i fri tidshem färdigställas. Samtidigt förutsattes ytterligare 10 000 

platser tillkomma i familjedaghem under perioden. Kommunförbundets 

enkiit vttrcn 1981 visar att 68 {I()(). platser i daghem och 30 800 platser i 

friticlshem beriiknas bli fördigstiillda under perioden. Dessutom beräknas 

tillkomma 49 700 platser i fa111iljeclaghem. vilket iir .W 700 platser fler iin som 

förutsattes vid 1976 i1rs riksdagsbcslut. Av familjedaghemsplatscrna iir 

34 lJUO avsedda kr förskolebarn. 

I 1981 iirs knmplettcringsproposition konstateras att de uppgifter som 

föreligger rörande barno111sorgcns utbyggnad under aren 1980 och 1981 tyder 

p[1 att en viss uppbromsning har skett i förhitllande till tidigare planer. Vidare 

anges att nya platser i stor utstr~ickning mf1ste tillskapas genom ett biittre 

utnyttjande av redan befintliga resurser. Detta underlättas av den förenkling 

av de statliga reglerna inom barnnmsorgsomr~ldct som riksdagen beslutat om 

under hösten 1981. 

Statiqiska centralbyrM1 genomförde p{t socialdepartementets uppdrag en 

efterfr;lgcundcrsiikning i landets kommuner under värcn 1.980. Undersök

ningsresultatcn visar att det \';1ren l 980 eftcrfr[igadcs 137 (I()() nya platser för 

förskolebarn i barnomsorgen. varav 99 uno platser i daghem och 33 {)()() 

platser i familjedaghem. För ~'ngrc skolbarn efterfrågades ..In 000 nya platser 
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varav 38 000 i fri tidshem och 6 000 i annan form av kommunal barnomsorg. 

Vidare framkommer i undersökningen att dterfragan p{1 deltidsnmsorg iir 

högre för de barn som inte har plats än för dem som redan har plats. 

Statsbidrag till driften av daghem utg~1r under iir 1981 med 19 750 kr. per 

plats och för fritidshem med 9 875 kr. För familjedaghem utgiir statsbidrag 

med 35 %. av kommunernas bruttokostnader för verksamheten. I liirtill 

kommer ett grundbelopp som för barn i förskoldldern utgi1r med 3 550 kr. 

För barn i skolaldern utg{ir grundbelnppet med 1 775 kr. 

Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspri1kstriining för 

invandrarbarn. Bidrag utgår för fem- och sex<iringar som deltar i hemspr[1ks

träning som anordnas av kommunen. 

Vid årsskiftet 1981/82 triider socialtjiinstlagen i kraft. Samtidigt upphiivs 

lagen om barnomsorg. De centrala bestämmelserna i den tidigare barnom

sorgslagen tas in i socialtjänstlagen som en integrerad del av reglerna <>m 

socialtjtinsten. För de frågor som i iivrigt regleras i barnomsorgslagen har 

bestämmelser tagits in i socialtjiinstförordningen. 

Efter årsskiftet f:'tr begreppet omsorg om barn och ungdom en utvidgad 

betydelse. I socialtjänstlagen anviinds nämligen begreppet som en samman

fattande beteckning för all den verskamhet som socialtjiinsten skall bedriva 

för barnc och ungdomsgrupperna. 

Riksdagen har nyligen på grundval av förslag i propositionen om 

förenklade statliga regler inom barnomsorgen beslutat om vissa riktlinjer 

betriiffande den kommunala barnomsorgen samt om en ny och förenklad 

statsbidragsgivning till barnomsorgen. 

Statsbidrag till kommunal barnomsorg kommer diirmcd att fr. o. m. den I 

januari 1983 utgå med .tO c,:; av kommunens bruttokostnader för barnom

sorgen, exkl. administrationsutgifter. I bidragsunderlag:et far ingä kostnader 

för daghem, fritidshem, familjedaghem. deltidsfiirskolor. öppna förskolor 

samt en sehablonmiissigt beriiknad kostnad för pedagogisk ledning. Statsbi

draget för befintlig verksamhet i daghem och fritidshem i viss kommun far 

öka i förhiillandc till föreg{1ende iir h!"igst motsvarande den genomsnittliga 

årliga löneutvccklingen för anställda i offentlig tjänst. 

Den pedagogiska ledningen iir en viktig kvalitetsfaktor i barnomsorgen 

och för inräknas i underlaget med en barnomsorgsassistent per 500 barn. 

Genom att statsbidraget utvidgas till att omfatta ocksi"1 deltidsfi\rsklllor och 

öppna förskolor markeras riittcn fiir alla barn att fti del av de stimulerande 

aktiviteterna inom barnomsorgen. 

Dcltidsförskolan viinder sig i första hand till _scxaringar som vistas i 

familjedaghem eller vars föräldrar iir hemarbetande. Genom att de It ids för

skolan nu blir statsbidragshcriittigad iikar kommunernas mi.ijlighet att 

anlägga en helhetssyn p~I barnom~orgsverksamheten. 

Utbyggnaden Cl\' den öppna förskolan fortsiitter. För i1r I C.JS I beriikrrns det 

finnas totalt nära 300 öppna förskolor i 130 kommuner i landet. Fram till {ir 

1985 planeras att ytterligare ca 225 siidana förskolor skall inriittas. Dl·n 
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öppna förskolan har visat sig kunna spela t:'n viisentlig roll i striivandena att 

skapa srn.:iala kontakter mellan människor i bostadsomrädena. Den utgör 

ofta en bas för arbetet med föriildrasamverkan och föräldrautbildning och iir 

ett stöd för dagbarnvimlarna i deras arbete. 

Till enskilda daghem och fritidshem som finns upptagna i kommunens 

barnomsorgsplan kommer att utg{1 bidrag med 40 '.} av en av socialstyrelsen 

för ftr 1982 bcriiknad gcnomsnittskostnad per plats för kommunal<, daghem 

och fritidshem. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nlbta budgetår 

beriiknas till sammanlagt 5 550 milj. kr. Det iir jämfört med innevarande 

budget<lr en anslagsiikning med ca 140 milj. kr. Härtill kommer medel frim 

bostadshuvudtiteln som utgär i form av statliga bostadsltm till förskolor och 

fri tidshem. 

Statsbidragssystemet finansieras genom socialavgiften frim arbetsgivare 

och egenföretagare. Den andel av denna avgift som avser barnomsorgen 

utgör 2.2 ':'.(: av löneunderlaget. 

I beslutet om förenklade statliga regler för barnomsorgen understryks 

kommunernas ansvar för barnomsorgen. Införandet av det nya statsbidrags

systemet inncbiir begränsningar av den statliga regleringen av barnomsor

gen. Samtidigt umkrstryks behovet av en god kommunal barnomsorg. 

Samhiillets barnomsorg mäste i ökad grad anpassas till de lokala förhållanden 

som dider i de olika kommunerna. De resurser som st<lr till förfogande miistc 

användas för en verksamhet som motsvarar barnens behov. föräldrarnas 

cfterfriigan och samhiillets möjligheter. 

Avsikten iir att statistiska centralbyr~m skall fa i uppdrag att genomföra en 

förnyad cfterfr{1geundcrsökning vars resultat kan utgöra en av grunderna för 

planeringen av barnomsorgen. 

Socialstyrelsen har nyligen fatt ett siirskilt uppdrag att i samr{1d med 

Svenska kommunförbundet studera barnomsorgens nuvarande organisation 

för att sammanställa erfarenheter och finna modeller för verksamheten som 

iir anpassade till morgondagens behov av en god barnomsorg. Socialstyrelsen 

skall härvid särskilt redovisa det arbete som görs för att konkretisera 

förskolans målsiittning och innehMI för kommunerna. 

P~1 grundval av förslag från barnomsorgsgruppen har riksdagen godkänt 

allmänna riktlinjer för en allmän föriildrautbildning kring barnets födelse. 

som successivt genomförs i landstingen fr. o. m. år 1980. 

Sncialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utarbeta niirmare förslag 

om hur föriildrautbildningcn skulle kunna göras tillgänglig för invandrarför

iildrar. Soeialstvrelsen har under hösten 198 I redovisat sina uppdrag i 

rapporten Föriildrautbildning i ett m{mgkulturellt samhiillc. Förslagen 

överviigs f. n. i regeringskansliet. 

Barnmiljörådet inrättades den 1 juli 1980 som ett självständigt centralt 

organ med uppgift att samordna frågor som rör barns miljö och barnsäker

het. Rt1det har bl .a. bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor för att 
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fä en samordning av insatserna inom barnsiikerhetsomri1det. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfri1gor (NIA) inriittades som 

en självständig central myndighet den 1 juli 1981. Niimnckn övertog diirvid 

de uppgifter som tidigare handlagts av socialstyrelsens niimnd för interna

tionella adoptionsfrågor, dvs. att underliitta adoption i Sverige av uthindska 

barn samt att utöva tillsyn över och informera om verksamheten. 

Omsorger för de iildre 

Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och iir 

nu 1.4 milj. eller 17 t;''(, av totalbefolkningen. Utvecklingen innehiir att 

samhällets insatser för de äldre tar i anspdk allt större ekonomiska och 

personella resurser. 

De vägledande målen för samhällets insatser för de iildre iir ekononfr;k 

trygghet, gemenskap och närhet. god bostad och vid behov ser\'ice av skilda 

slag. Hörnpelaren för den ekonomiska tryggheten iir pensionssystemet. En 

ökande andel pensionärer har tilliiggspension. 

Med elen materiella tryggheten som grund bör äldre\imsorgen medverka 

till en meningsfull livssituation för de iildre. De äldre skall kunna bo kvar i sin 

invanda hemmiljö så länge de själva önskar. Detta stiillcr stora krav si·iviil p[1 

bostäder och utemiljö som p;I kompletterande samhällsservice i form av 

social hemhjälp, färdtjänst. tekniska hjiilpmeclcl. SlKial jour och andra 

insatser. 

Den nya socialtjiinstlagen utgår ifrån att samhiillets insatser skall utformas 

så att de äldre kan leva ett sjiilvständigt och aktivt liv i gemenskap med andra. 

Förutsättningarna härför är ekonomisk trygghet. iindam{ilsenliga bost:ider 

och personlig service. 

Den sociala hemhjiilpcn har byggts ut kraftigt under 1 %0- och 19711-talen. 

År 1960 fick 80 000 äldre och handikappade hemhjiilp och nu iir antalet ca 

350 000. Antalet arbetstimmar har ökat frtin 8 milj. till 50 milj. Avcn 

barnfamiljer får hemhjiilp genom hemvttrdar- och barnviirdarverksamhet. 

Under senare år har ökningen av hem hjälpen avtagit i takt med att behoven 

har tillgodosetts, men fortfarande ökar hjiilpen till iildre och handikappade. 

Kostnadsökningen har dock varit betydande. 

För att de äldre skall kunna erbjudas ett boende som tiJJgndoscr behov av 

mera omfattande personlig omsorg. skall kommunerna enligt den nya 

socialtjänstlagen inrätta bostäder med gemensam service för dem som 

behöver särskilt stöd. I begreppet servicehus innefattas även de nuvarande 

ålderdomshemmen. vilka tillgodoser mera omfattande behov av service och 

vård. Genom om- och tillbyggnad av befintliga Mderdomshem försöker 

kommunerna ge individuellt anpassad service. Antalet lägenheter i service

hus iir f. n. ca 20 000 och antalet platser i itldcrdomshem ca 5X OUO. 

Kommunerna planerar att under åren 198U-19X6 bygga ytterligare niira 

Ll 000 servicebostäder. Under samma period beräknas antalet platser i 
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~1lderdomshem minska med ca l 200. 

Antalet pensionärer i de högsta illdrarna kommer som niimnts att lika 

kraftigt under kommande i1r. Eftersom behovet av mera omfattande social 

omviirdnad därigenom blir alltmer p<'ttagligt. ger den avstannande planering

en i fr{1ga om i1lderdomshem och behovet av s:unvakan mellan primiirkom

munernas sociala hem hjälp och landstingskommunernas hemsjukvård anled

ning att pröva bl. a. inriktningen av statsbidraget till social hemhjiilp. En 
översyn av statsbidragsregler m. m. kommer diirfiir att ske för att i1stadkom

ma hiista möjliga vtird och omsorg inom ramen för biista möjliga resursut

nyttjande av vi1rdinsatserna för de äldre. D;irvid hör bl. a. belysas 

konsekvenserna av olikheterna i det statliga stödet till servicehus och 

{1lderdomshem. Reglerna hiir inte utformas si"! att de verkar styrande p<I 

kommunernas val av omsorgsform. 

Fiirdtjiinsten visar en snabb utveckling under 1970-talct. Den avser att 

tillgodose behovet av lokal förflyttning för yngre och tildrc personer. som har 

vasentliga sv<lrigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmiinna 

kommunikationer. Färdtjänst finns i alla kommuner. och niirrnare 300 000 

medhorgare har legitimation att anlita den. 

Social hemhjälp och fiirdtjiinst har grundliiggande betydelse för möjlighe

terna att ge service fit äldre och handikappade och för möjligheterna att 

uppfylla mi1lcn inom dessa omri1den. Statsbidragen till denna kommunala 

socialtjiinst iir 35 i;; av kostnaderna. Som ett miitt på den snabba 

utvecklingen under de senaste ären kan anges. att utgifterna fiir bidrag till de 

h[1da serviceformerna under budgetåret 1976/77 var ca 744 milj. kr. och för 

niista budgeti"tr beräknas till l 840 milj. kr. Detta innehiir att enbart den 

statsunderstödda delen av sådan socialtjiinst har ökat frt111 2 100 milj. kr. till 

5 2(l(J milj. kr. Om fiiriindringen i penningvärdet beaktas. kan ökningen 

heräknas till ca 40 r:r-. 
Pensioniirsorganisationerna spelar en betydelsefull roll för inriktningen 

och utformningen av insatserna fiir de iildrc. Det iir särskilt viktigt. att de 

förmedlar sin kunskap om iildres situation. problem och behov till samhiillets 

nrgan. 

AI.:lrcbcredningen har börjat sitt arbete under iir 1981. Den är parlamen

tariskt sammansatt. Dessutom ingih företriidare för pcnsioniirsorganisatio

nerna och kommunförbunden. Beredningen hl'l1ancllar frågor om samord

ning och prioritering av samhiillets insatser för de iildre. friimst inom boende. 

omsorg. service och viird samt fri1gor om behovet av i1tgiirder pit dessa 

omri1den. Den avser att under första halvärct 1982 avge ett betänkande om 

ekonomiska. organisatoriska och sociala synpunkter på trygghetslarm. 

Vidare görs en jiimförande analys av samhiillets kostnader för olika former 

a\ boende och vi1rd. Beredningen iir remissorgan 11t socialdepartementet i 

iirenden om stöd till forskning. utveeklingsarbete och försiibverksamhet 

inom iildreomri"idet. Under sommaren 1982 hälls FN:s världskonferens om 

iildrefrågor i Wien. Beredningen svarar för det svenska förberedelsearbetet 

för konferensen. 
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Anhörigvårdskommitten fortsätter sitt arbete med en översyn av de frägor 

som gäller vård genom anhöriga. Den bedömer vilka åtgärder som behöver 

vidtas utöver vårdhuvudmfömens planer för att tillgodose det viixandc 

vårdbchovet som följer av att antalet iildre ökar. Diirvid överviigs iiven 

frågan om stöd till vård av anhöriga i hemmet. 

Hälso- och .1j11kl'ård 

Förändringarna inom hälso- och sjukvårdens omr;\de inriktas på en 

fortsatt utbyggnad av den öppna vården, långtidssjukvården. psykiatrin och 

de förebyggande insatserna. En förbättrad kontinuitet i kontakterna mellan 

patienter och vårdgivare efterstriivas bl. a. genom att den öppna viirden kan 

organiseras enligt husläkarprincipen, liksom mindre vårdenhctcr nära 

patienterna. Ett angeläget område för verksamheten pft 1980-talet blir att så 

långt som möjligt förebygga ohälsa genom att upptiieka och bekämpa orsaker 

till sjukdom och skador. Resurser härför mi1ste i första hand tillskapas genom 

omprioritering från den slutna sjukvården. 

De senaste årtiondena har präglats av en kraftig utbyggnad av resurserna 

inom den slutna sjukvården. Investeringarna har medfört en badc kvalitativ 

och kvantitativ upprustning. Detta har. tillsammans med personalpolitiska 

åtgärder såsom arbetstidsförkortningar och en lönepolitisk satsning på 

låglönegrupper, lett till starkt ökade driftkostnader. Hiilso- och sjukvardcns 

andel av bruttonationalprodukten har under de senaste tjugo {1rcn ökat från 

3,6 % år 1960 till ca 7 'i'r· år 1970 och ca lO q, år 1980. Antalet anstiillda inom 

hälso- och sjukvården uppgår nu till ca 400 000. vilket motsvarar 8 %. av det 

totala antalet yrkesverksamma i landet. 

En gynnsam utveckling av samhällsekonomin har varit en viktig förutsätt

ning för denna utbyggnad. Betydande framsteg inom medicin. farmakologi 

och teknik har gjort det möjligt att framgangsrikt behandla sjukdomar som 

tidigare inte har gått att lindra eller bota. Också i andra avseenden har 

möjligheterna att minska mänskligt lidande \'äsentligt förbiittrats. 

Trots detta återstår ännu icke tillgodosedda behov framför allt inom 

långtidssjukvården, den öppna hälso- och sjukv[1rden samt inom psykia

trin. 

En omfattande utbyggnad av vårdcentraler pågår. Utvecklingen av 

primärvårdens organisation och arbetssätt är inne i ett dynamiskt skede. 

Bristen på allmänläkare är på väg att hävas. En viss brist på distriktssköter

skor finns fortfarande. Ansträngningar görs emellertid centralt och regionalt 

för att öka distriktssköterskeutbildningen. 

För budgetåret 1982/83 föreslås 3.5 milj. kr. för t1tgärder som syftar till att 

förbättra kontinuiteten mellan patienter och personal och bl. a. underlätta 

införandet av ett husläkarsystem. Dessa medel skall användas för att fullfölja 

ett antal utvecklingsprojekt inom primärvardcn. efterutbildning av sjuk-

2 Riksdagen 198//82. 1 sam!. Nr WO. Bil. 8 
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vårdspersonal samt för tilHimpad forskning. 

En särskild interdepartemental arbetsgrupp har sett över organisations

och finansieringsformer för viss forskning inom primiirv!1rden och angriins

ande områden inom socialtjänsten. /\rhetsgruppens förslag, som främst rör 

forskningen i Dalby, Tierp och Vilhelmina. kommer att behandlas i 

regeringens forskningsproposition våren 1982. 

Riksdagen kommer inom kort att förehiggas ett förslag till ny hiibo- och 

sjukvårdslag som innebär att den nuvarande sjukviirdslagen ersiitts med en 

målinriktad ramlag. Samtidigt syftar flera av förslagen till att stiirka 

patienternas ställning i vården. 

I förslaget till ramlag slas fast att malet för all hiilso- och sjukv;ml iir en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare siigs att vimlen 

skall vara av god kvalitet och tillfredsstiilla patienternas bchnv av trygghet. 

vara lättillgänglig samt tillgodose patienternas behov av sjiilvbestiimmande 

och integritet. I sistnämnda hänseende illiiggs landstingen att informera 

patienterna om deras hälsotillstand och de hehandlingsmöjlighcter som 

finns. Patienten skall vidare. sä langt det iir möjligt. ges tillfälle att samråda 

med personalen om den egna värden och behandlingen. En god kontinuitet i 

kontakterna mellan patienten och hälso- och sjukvärclspersonalen skall 

friimjas. Detta kan ske bl. a. genom att den öppna vi\rden kan organiseras 

enligt husläkarprincipen. 

Landstingen kommer också. till skillnad mot vad som nu giiller. att äliiggas 

ett ansvar för förebyggande v!ircl. I-liilsoupplysning och hälsort1dgivning till 

enskilda individer och bestämda mfilgrupper i samhället blir en allt viktigare 

uppgift för sjukvårdshuvudmännen som ett led i en utåtriktad offensiv hiilso

och sjukvårdspolitik för att pä sikt minska behovet av mer kvalificerade 

vårclformer. Därigenom kan resurser frigöras för en utveckling av den öppna 

sjukvården. 

Samstämmighet har uppnåtts med företrädare för sjukvårdshuvudmiinnen 

om att elen nya hälso- och sjukv{mlslagen som sådan inte behöver medföra 

några omedelbara merkostnader för sjukdrclshuvuclmiinnen. 

Landstingen erhäller fr. o. m. den l januari 1982 en siirskild ersättning fri111 

sjukförsäkringen med 200 milj. kr. per i1r för bl. a. förebyggande Mgiirder. 

Bidraget kommer att utbetalas under iHen 1982 och 1983. 

I det förebyggande hälsovårdsarbetct iir det viktigt att koncentrera 

insatserna till tunga problemområden. såsom cancer, hjiirt-kärlsjukdomar 

och rörelseorganens sjukdomar samt sjukdomar betingade av arbetsmilji)n 

eller bruk av alkohol, narkotika och tobak. Speciell uppmärksamhet måste 

riktas på åldrandet och dess specifika sjukdomar. 

För att utveckla och förmedla kunskaperna om hälsoriskerna i miljön 

inrättades två nya statliga myndigheter elen I juli 1980. nämligen statens 

miljömedicinska laboratorium och statens institut för psykosocial miljiimedi

cin. 

Statens miljömedicinska laboratorium bedriver l{lllgsiktig forskning samt 
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svarar för undersökning. utbildning och information inom den fysikalisk

kemiska miljömedicinen och den allmänna hälsovården. 

Verksamheten vid statens institut för psykosocial miljömedicin omfattar 

målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och information. 

Institutets verksamhet är siirskilt inriktad pil studier av psykologiska 

risksituationer och riskgrupper. 

Det är numera klarlagt genom väl dokumenterade svenska och interna

tionella undersökningar att tohaksrökning är en starkt bidragande orsak till 

ett flertal allvarliga. ibland obotliga, sjukdomar. Det är därför angeliiget att 

genom lämpliga åtgärder minska tobaksriikningen i samhället. Tobakskom

mittcn har i sitt slutbetänkande föreslagit en rad Mgärder för att minska 

tobakens skadeverkningar. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Rätt utformade hälsoundersökningar kan ocksa spela en viktig roll i den 

förebyggande hälsovården. Den pågående försöksverksamheten i Koppar

bergs- och Östergötlands läns landsting med mammografiundersökningar för 

att spåra bröstcancer beräknas vara avslutad under ar 1983. 

Av de individinriktade förebyggande åtgärderna har vaccinationerna en 

mycket stor humanitär och samhällsekonomisk betydelse. Socialstyrelsen 

har nyligen. efter medgivande av regeringen. utfärdat en rekommendation 

om allmän vaccinering mot påssjuka. miissling och röda hund. Det nya 

vaccinationsprogrammct beräknas på sikt kunna ge en samhällsekonomisk 

besparing med drygt HJO milj. kr. per {ir. 

Inom socialdepartementets sjukvardsdelcgation har gjorts en rad studier 

som är avsedda att bilda underlag för planeringen av den framtida hälso- och 

sjukvården med sikte på åren 1990--2000 (HS 90). Dessa studier samt det 

fortsatta arbetet med HS 90 skall anviindas som konkret underlag för såväl 

statens som landstingens långsiktiga planering. 

Frågor som rör dimensioneringen och utbildningen av personal för hälso

och sjukvården uppmärksammas särskilt i HS 90. 

Antalet läkare har ökat starkt under 1970--talet. från JO 000 år 1970 till 

drygt 19 000 år 1980. Fortfarande rader dock hrist pä läkare inom vissa 

geografiska områden och specialiteter. såsom allmänliikarv[ird, långvärds

medicin och psykiatri. Under är 1981 har utbildningen av allmänläkare 

förlängts och allmänmedicin fått ställning som en specialitet. 

Den nuvarande uthildningskapaciteten innebär en risk för överskott på 

läkare i framtiden. Med hänsyn till utbildningstidens längd hör ett beslut om 

minskning av antalet utbildningsplatser för läkare fattas i god tid. Under 

utbildningshuvudtiteln föreslås.en minskad intagning till medicinska studier 

från 1 026 till 936. Inom ramen för sjukvårdsdclegationens arbete med 

projektet "Hälso- och sjukvård inför 90-talct'' (HS 90) p[igär undersökningar 

av det framtida läkarbehovet. Sjukvårdsdclegationcn kommer att redovisa 

resultaten av detta arbete under år 1982 i s{1dan tid att materialet kan beaktas 

inför 1983 års budgetproposition. 

Antalet nyetableringar av privatpraktiker har varit ringa under senare år. 
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Inom socialdepartementet har därför under hösten I LJKU tillsatts en 

arbetsgrupp vars uppgift är att föreslil ~ttgiirckr som kan underliitta 

nyetableringar av privatpraktiserande Hikare, speciellt i ek delar av landet 

där Hikarvt1rdsresurserna iir otillfredsstiillande. I arbetsgruppens uppJrag 

ingår även att utreda hur samarbetet mellan privatpraktikerna nch den 

offentliga vården kan utvecklas. bl. a. vad giiller jourverksamheten. 

Arbetsgruppen räknar med att redovisa sitt uppdrag under vilren 1 ')82. 

Tillg{mgen pil tandläkare iir nu avseviirt biittre iin tidigare. Intagningen till 

tandläkarutbildningen kmnmer därför fr. o. m. budgetaret 1982/83 att 

minskas frtm -1-20 till 380 ~tuderande. 

Frågan om bl. a. tandv{mlens organisation utreds av 1978 års tandv{irds

utredning. Utredningen kommer att överlämna sitt huvudhetiinkande inom 

kort. 

Socialstyrelsens nya organisation har triitt i kraft i sina huvuddrag och 

beräknas vara fullt genomförd under budgetåret 1%W85. 

Utgångspunkten för elen nya organisationen är att socialstyreben i ökad 

utsträckning skall inrikta sin verksamhet på fr{1gor rörande samordning och 

utvecklingsarbete samtidigt som styrl'lsens detaljkontroll skall minska. 

Kommuner och landsting skall inom de ramar srnn statsmakterna anvisar ha 

frihet att utforma vårdorganisationen med hiinsyn till lokala hehov och 

förutsiittningar. Det successiva genomförandet av den nya organisationen 

innebär för budgetäret 1982/83 att antalet hel~lrstjiinster kommer att minska 

med drygt .+O. 

Särskilda medel föreslås till socialstyrelsens liikemedclsavdelning för att 

ytterligare p{1skynda arbetet med liikcmedl'lsrcgistreringcn och för att 

förbättra efterkontrollen av läkemedel. För att hl. a. underliitta hanteringen 

av biverkningsrapporter har regeringen nyligen anvisat medel fiir vissa 

installationskostnader för ett bättre datasyskm. 

Enligt beslut av riksdagen giiller fr. o. m.den 1juli1981 att naturmedel för 

injektion fär tillhandahällas vid sidan av liikemedelsfiirordningcns bestiitn

melser under förutsättning att de iir oskadliga samt att vissa kvalitetskrav iir 

uppfyllda. I littills har endast ett fötal sl1dana naturmedel anmiilts till 

socialstyrelsen. 

Inom regeringskansliet iiverviigs f. n. hiilsovardsstadgeutredningens 

betänkande med förslag till ny hiilsoskyddslag. 

Under året har undertecknats en överenskommelse mellan Sverige, 

Danmark. Finland och Norge om godkännande av vissa yrkesgrupper för 

verksamhet inom hälso- och sjukviirden och veteriniirviisendet. Genom 

överenskommelsen har införts en i princip fri nordisk arbetsmarknad för 17 

yrkesgrupper tillhörande hiilso- och sjukvärden samt fi.ir veteriniirer. 

Huvudmannaskapet för karolinska sjukhusets övertas den I januari 1982 

av Stockholms läns landsting. 

Förhandlingar om överförande av huvudmannaskapct för akademiska 

sjukhuset i Uppsala från staten till Uppsala läns landsting har nyligen 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 21 

slutförts. En preliminär uppgörelse har trMfats om att Uppsala läns landsting 

kommer att överta akademiska sjukhuset fr. o. m. den I januari 1983. En 

proposition i denna fråga kommer att Himnas till riksdagen i början av är 

1982. 

Sociala insatser 

Samh:illsutvecklingen har medfört stora sociala pMrestningar. Förekom

sten av arbetslöshet. otrygghet och brist pi·t gemenskap fitr djupt allvarliga 

och tragiska konsekvenser. Missbruksproblemet är ett av v{irt lands största 

sociala problem. 

De sociala crfar~·nhetcrna av denna utveckling mästc tillmiitas större 

betydelse vid samhällsplanering och samhällsutformning. Fiir for~knings

och utvecklingsarhete samt fiirsöksn:rksamhet inom socialdepartementets 

verksamhetsomr{1de föreslås 25.6 milj. kr. för budgettirct 1982/X.3. 

Den nya socialtjänstlagstiftningen giillcr fr.o.m den 1 januari 1982. 

Nuvarande barnavårdslag. nyktcrhetsvardslag och socialhjiilpslag samt lag 

om barnomsorg ersiitts av en socialtjiinstlag. som iir gemensam för hela 

vardområdet. Socialtjänstlagen har karaktiircn av en mi1linriktad ramlag. 

l lelhetssyncn på människan och pi1 familjen skall tilliimpas. I och med 

socialtjänstreformen lagregleras att socialniimndcn skall medverka i sam

hällsplaneringen. Varje kommun skall svara för socialtjänsten inom sitt 

område. Kommunen får inom ramen för vad lagen anger ordna verksamhe

ten efter egna förutsiittningar och behov. 

Till insatserna inom socialtjänsten hör omsorger om barn och ungdom. 

äldre människor och människor med handikapp samt stöd och v[1rd. 

ekonomisk hjälp och annat bistand åt familjer och vuxna som behöver det. 

Av central betydelse iir bcstiimmclsen om den enskildes riitt till bisti'1nd fiir 

sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

De kommunala socialnämnderna ges ett särskilt ansvar till skydd och stöd 

för de ungas uppviixt. Socialniimnderna far ocksä ansvaret för v;lrd utom 

hemmet i särskilda fall. I lagen finns ocks<I siirskilda bestiimmelser. som avser 

omsorgen om äldre människor och omsorger om miinniskor med handi

kapp. 

Samhällets insatser för att främja en gynnsam utveckling och goda 

uppväxtvillkor för barn och ungdom är i första hand av förebyggande 

karaktär. Samhällets grundläggande insatser sker i betydande utstriickning 

genom barnavårdscentraler. förskole- och fritidsverksamhet samt genom 

skolan. Insatser för att skapa en mera barnviinlig miljö i bl. a. bostadsom

r{1den sker i viss utsträckning genom medverkan i samhällsplaneringen av 

företrädare för sociala myndigheter och av organisationer och boende. 

En omfattande försöksvcrksamhet med fritidsverksamheter för barn och 

ungdomar bedrivs med stöd av allmänna arvsfonden. Fonden stöder också 

försök med bl. a. särskilda insatser för ungdomar med sociala problem. 
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När det gäller vård utan samtycke av barn och ungdom kompletteras 

socialtjänstlagen av lagen med siirskilda hestämmelser om vare! av unga 

(LVU). Vård med stöd av denna lag skall heredas den som är under 18 är. om 

hrister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker för 

hans hälsa eller utveckling. För den som hchöver värd på grund av sitt 

beteende kan vård med stöd av lagen beslutas till dess den unge fyller 20 ar. 

Vård med stöd av L VU beslutas av länsriittcn efter ansökan av socialnämn

den. 

Riksdagen har i december 1981 heslutat anta lagen om vård av missbrukare 

i vissa fall (L VM). Lagen är avsedd att komplettera socialtjiinstlagcn på 

samma sätt som den särskilda lagstiftningen om v?1Td utan samtycke av unga. 

Både missbrukare av alkohol och av narkotika skall kunna beredas vård 

oheroende av samtycke om vissa förutsättningar är uppfyllda. Missbrukaren 

skall vara i trängande behov av vård till följd av ett fortgacndc missbruk. 

Vård med missbrukarens samtycke eller utan hans samtycke enligt annan 

vårdlagstiftning skall ha bedömts vara otillräcklig. Vidare fordras det att 

missbrukaren antingen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig 

fara eller befaras komma att allvarligt skada sig sjiilv eller någon niirståcnde. 

L VM träder enligt riksdagens uttalade iinskemal i kraft samtidigt som 

socialtjänstlagen och L VU, dvs. den I januari 1982. 

Den år 1980 tillsatta socialheredningen har enligt sina direktiv i uppdrag 

bl. a. att dels genomföra en översyn av bestämmelserna om vård oberoende 

av samtycke inom socialtjänst- och sjukvårdslagstiftningen. dels följa och 

utvärdera den sociala vårdlagstiftning som beslutas med anledning av 

propositionen 1979/80: 1 orn socialtjänsten. 

Enligt en överenskommelse mellan staten å ena sidan och svenska 

kommunförbundet och landstingsförbundet å andr.t sidan skall huvudman

naskapet för hl. a. ungdornsvärdsskolorna och nykterhetsvhrdsanstalterna 

övergå till berörda kommuner och landsting den I januari 1983. 

Överenskommelsen innebär att kommuner och landsting gemensamt 

svarar för att hchovet av hem för vård eller boende inom socialtjänsten hlir 

tillgodosett. Kommuner och landstingskommuner har under samverkan 

upprättat en vårdplan för institutionsvården inom respektive län. Planering

en - som hl. a. gäller varet av barn och ungdom och vfml av alkohol- och 

narkotikamissbrukare - har i huvudsak genomförts under hösten 1981. 

Syftet med huvudmannaskapsförändringen är att skapa förutsiittningar för 

en bättre fungerande vårdkedja inom s{1viil ungdomsvården som missbru

karvården. 

En särskild överenskommelse om statsbidrag har träffats och innebiir att 

staten skall utge bidrag till kommuner och landstingskommuner för driften av 

de hem för vård eller boende som avses i principöverenskommelsen. 

Bidraget har med utgångspunkt i statens kostnader för den nuvarande 

verksamheten fastställts till 570 milj. kr. för ~lr 1983. Fördelningen av 

bidraget för åren 1983 och 1984 har fastställts i avtalet. Staten skall vidare 
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lämna sammanlagt 5 milj. kr. som bidrag till projektering av vissa 

anläggnings- och husbyggnadsarbeten och sammanlagt .150 milj. kr. i 

upprustnings- och utvecklingsbidrag. 

Av upprustningsbidraget utbetalas 70 milj. kr. per den I januari 1983 och 

återstoden i den ordning som parterna senast den 31 december 1982 

fastställer. I detta sammanhang skall parterna även pröva konsekvenserna av 

elen genomförda institutionsplaneringen i vad avser behovet av vårdplat

ser. 

Parterna skall gemensamt verka för en lösning av problemen med vissa 

barns och ungdomars vistelse i hiikte. 

En kommittc utreder formerna för den psykiska barna- och ungdomsvår

dens samt elen kommunala familjer{1dgivningens framtida verksamhet. 

Prostitutionsutredningen har slutfört sitt arbete och avliimnat betiinkandet 

Prostitutionen i Sverige - bakgrund och ätgärdcr. Remissbehancllingen av 

betänkandet pågår. En proposition med förslag till Mgärder kommer att 

avlämnas viiren 1982. 

Inom regeringskansliet pågår ett beredningsarbete för att kartlägga 

misshandlade kvinnors situation. I arbetet ingår ocksa att överviiga hur 

samhällets insatser på omd1clet liimpligen bör utformas. 

F. n. finns 18 ungdomsv[1rdsskolor med ca 500 elevplatser. Utbyggnaden 

av den öppna vården medförde att ungdomsvårdsskolenrganisationcn 

minskade fram till iir l 975. Efterfrågan av vård på ungdomsvårdsskola har 

ökat sedan år l 978. Särskilt gäller detta efterfrågan av platser på sluten 

avdelning. Sedan flera år pägår ett utveeklingsarbete vid ungdomsvårdssko

lorna för att förbättra behandlingsmetoderna. 

Fr. o. m. den 1 januari 1980 giiller nya regler för ersiittning till kommun

erna för hjiilp till flyktingar och vissa andra utliindska medborgare. Reglerna 

innebär bl. a. att kommunerna får ersättning av staten för ekonomisk hjälp 

till flyktingar och utHinningar som viintar pa'uppeh{tllstillst<lnd. Vad gäller 

flyktingar ersätts också kostnaderna för vissa andra insatser. En utviirdering 

av ersiittningsreglerna pägiir f. n. 

En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet har liimnat förslag 

om lokalt omhiindertagande av flyktingar. Förslaget innebiir bl. a. att 

omhändertagandet av flyktingar fr. o. m. den I juli 1983 sä bngt möjligt bör 

ske i kommunal regi med statligt kostnadsansvar i stiillet för i särskilda 

statliga mottagningsförliiggningar eller i s. k. enskild inkvartering genom 

länsarbetsnämndens försorg. Arbetsgruppen har ocksi1 föreslagit ändringar 

av nuvarande statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar. 

Förslagen remissbehandlas f. n. 

Vad gäller familjepedagogisk verksamhet bland zigenare har en arbets

grupp inom socialdepartementet föreslagit att nuvarande statsbidrag skall 

förändras sä att ersättning även kan lämnas till andra försöksprojekt än 

familjepedagogprojekt som syftar till att utveckla nya former för arbetet med 

zigenare. Förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet. 
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Alkoholpolitik m. 111. 

Under de senaste åren har en markant omsviingning inträffat inom 

alkoholområdet. A.lkoholkonsumtioncn har minskat kraftigt. Försäljningen 

av alkoholdrycker har gi1tt ned från 7. 7 liter mätt i ren alkohol per vuxen 

invånare år 1976 till 6.75 liter år 1980. Minskningen har fortsatt i ännu 

snabbare takt under <'tr 1981. Första haldret 1981 kunde jämfört med samma 

tid är 1980 noteras en minskning av alkoholkonsumtionen per vuxen 

inv?mare med hela 9.5 ')( .. Störst var minsknin_l!en för spritdryckerna. 15.4 

~i·. 

Särskilt glädjande är de förbättringar som har skett bland ungdomar. 

Skolöverstyrelsens regdbundet aterkomrnande undersökningar av elever i 

årskurserna 6 och 9 visar exempelvis att konsumtionsmiingden. antalet 

konsumtionstillfällen och andelens. k. storkonsumenter av alkohol minskar. 

Undersökningar av viirnpliktiga visar samma tendens. 

Även niir det gäller ordningsWget - som har starkt samband med 

alkoholkonsumtionens omfattning - har förbättringar inträffat under det 

senaste {trct. I anslutning till den försöksverksamhet med lördagsstiingda 

systembutiker som genomfördes under månaderna juni-september 1981 har 

rikspolisstyrelsen redovisat preliminära uppgifter frfm sommaren 1981 

jämförda med samma period ar 1980. Antalet ingripanden har minskat 

kraftigt i Stockholms polisdistrikt. framför allt vid veckosluten. Även 

flertalet andra polisdistrikt har uttalat att ordningen förbättrats markant 

under senare tid. Anrnlet omhiindertaganden av berusade personer har 

likaledes minskat särskilt bland yngre. Samtidigt har en tydlig attitydförän

dring till bruket av alkohol inträffat under de allra senaste ären. Debatten 

kring alkoholproblemen har varit mycket omfattande och blivit alltmer 

nyanserad och realistisk. Intresset för missbruksproblemen har breddats och 

fördjupats. 

Allt detta visar att man under de senaste aren har lyckats vända en lång tids 

negativ utveckling inom detta omri.ide. Det för emellertid inte undanskymma 

att alkoholskadorna alltjämt är ett av de stora folkhälsoproblemen. 

Alkoholkonsumtionen medför kostnader för samhiillet som har uppskattats 

till i.itskilliga miljarder kronor varje år. Till dessa kostnader hör bl. a. 

vårdutgifter och produktionsbortfall genom frtmvaro. Det finns också ett 

samband mellan alkoholberusning och viss kriminalitet. Alkoholen är vidare 

en viktig faktor bakom flera typer av olyckor. Överdödligheten bland 

alkoholmissbrukare är stor. Alkohol är en av de främsta orsakerna bakom 

sjukdom och för tidig död. En mycket betydande del av sjukvardens resurser 

tas i anspråk av människor med sådana sjukdomar och skador som orsakats 

av alkohol. Inom socialtjiinsten utgör människor med missbruksproblem en 

av de stora klientgruppcrna. 

Det är mot denna bakgrund nödviindigt att genom fortsatta intensiva 

insatser på skilda områden reducera de skador som alkoholen vållar. 
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Politiken bör syfta till att undanriija sociala hakgrundsförh~illanden till 

missbruk. Den bör också innefatta åtgärder riktade direkt mot bruket och 

överkonsumtionen av alkohol. 

För att samordna och intensifiera de alkoholpolitiska insatserna tillsatte 

regeringen våren 1980 ett samordningsorgan för alkoholfdgor (SAMO). I 

december 1980 avHimnade SAMO sin första rapport. Rapporten redovisade 

förslag till ätgärder i ett kortare tidsperspektiv. fiirslagen beaktades i 

ekonomiskt avseende i förra ärets budgetproposition och behandlades 

därutöver i en särskild proposition under varen 1980. Medel anvisades för 

ökad information och opinionsbildning i drogfr~1gor. effektivare missbruks

förebyggande insatser i skolan. utvecklingsarbete inom värdomrädet och 

särskilda insatser för kvinnor med missbruksproblem. Vidare höjdes 

straffmaximum för olovlig tillverkning och överl<ltclse av alkoholdrycker 

m. m. För att motverka överlätelse av alkoholdrycker tili ungdomar infördes 

en särskild regel om förbud och straff för gäva och 1{1n av alkoholdrycker till 

underåriga. 

I enlighet med riksdagens beslut genomfördes ett försök med lördagsstiing

da systembutiker under perioden juni-september 1981. En arbetsgrupp har 

tillsatts för att göra en utviirdering av försökets effekter. Resultaten av 

utvärderingen beräknas föreligga i bör.ian av <'ir 1982. Preliminiira uppgiftl'r 

från polisen talar dock för att försöket har haft gynnsamma verkningar. 

I december J 981 lämnade SAMO en slutrapport med förslag till ytterligare 

åtgärder. I rapporten behandlas olika möjligheter att minska alkoholkon

sumtionen genom information, attitydpåverkan och begriinsning av alkoho

lens tillgänglighet. liksom frågan om ansvarsfördelningen för den framtida 

informationsverksamhcten. SAMO har vidare lagt fram förslag niir det giiller 

tidiga vårdinsatser för personer pf1 väg in i missbruk och förslag till en 

försöksverksamhet med eftervård av missbrukare. I enlighet med SAMO:s 

förslag beräknas I milj. kr. för en s{1dan verksamhet med syfte att utveckla 

olika modeller för eftervård. SA\10 har också lagt fram förslag till visst 

utvecklingsarbete kring missbruksvårdens inneha!!. Utredningen har även 

uppmärksammat vissa oegentligheter och missförh{1llanclen inom restau

rangbranschen. I rapporten behandlas ocks{1 fragor om forskning och 

statistik. 

Avsikten är att senare under värcn Merkomrna till riksdagen med en 

särskild proposition om atgiirder mot alkohol- och narkotikamissbruket. 

Den under hösten påhörjade Aktionen mot droger fortsätter även under 

våren 1982. Aktionen genomförs under socialdepartementets ledning. 

Intensiva riksomfattande informationsinsatser av detta slag bör vara 

avgränsade i tiden. Annars riskerar man att en miittnadseffekt uppstiir och 

att intresset mattas av. De nu pågi1endc centrala aktiviteterna skall vara 

avslutade under innevarande budget<'tr. 

För nästa budget<'ir föresläs 2.5 milj. kr. för att stimulera en uppföljning av 

aktionen mot droger och för vissa kompletterande informationsinsatser i 
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övrigt. I lärutöver föres Itts att statens ungdomsr~'td för 4, I milj. kr. att fördela 

till ungdomsorganisationer. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor före

slås fä disponera 9.25 milj. kr. för informationsinsatser inom alkoholområ

det. 

Vi1rden av alkoholmissbrukare förändras väsentligt till följd av den nya 

socialtjiinstlagen. I lagen stadgas en uttrycklig skyldighet för socialnämnder

na att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Insatser för att motverka missbruk bland barn 

och ungdomar iir särskilt angelägna. 

Trots mänga insatser i riktning mot samarbete mellan olika enheter är 

bristen på samverkan mellan medicinska och sociala insatser allt.iämt ett av 

de stora problemen inom missbrukanimlen. För innevarande budgefr1r har 

anvisats 2.5 milj. kr. för lokala utvecklingsprojekt i syfte att stimulera bäde 

värdhuvudmännen och missbrukarvi1rdens personal att finna biittre samvcr

kansformer. 

De dolda missbrukarna och svårigheterna att tidigt fä kontakt med dem 

utgiir ett särskilt problem. Dessa svftrigheter är särskilt uttalade när det gäller 

kvinnor. Inom ramen för det s. k. KJ\ RT AD-projektet vid karolinska 

sjukhuset p{1gf1r försök att göra vi\rdinsatscrna bättre anpassade till de 

kvinnliga missbrukarnas särskilda behov. 

Vidare har regeringen ställt 1. 7 milj. kr. till socialstyrelsens förfogande för 

att i samverkan med landstingsförbundet genomföra en utbildning för 

personal inom mödra- och barnhiilsov{mlen. Behovet av ~ltgärder inom detta 

omrade har också understrukits i ett särskilt betänkande frän socialbered

ningen med förslag till atgiirder nwt missbruk under graviditeten. 

Den försöksverksamhet med tillnyktringsenheter som har bedrivits. och 

fortfarande pt1gttr i en del orter. har omfattat totalt tio tillnyktringsenhet..:r. 

Enheterna har utformats olika och resurserna har varierat. Gemensamt för 

dem alla har varit att de svarar för ett medicinskt och socialt omhiinderta

gaJl(lc av berusade persuner. Sedan början av är 19111 pågår iiven en 

försöksverksamhet med sjukvärdsutbildad personal i anslutning till polisar

resten. 

Försöksverksamheten har fortlöpande utviirderats under ledning av en 

arbetsgrupp inom socialdepartementet. En preliminär slutrapport för hela 

försöksverksamheten har nyligen redovisats. 

Arbetsgruppens rapport visar att det finns behov av att priiva ytterligare 

försiiksmocleller med samverkan mellan polis. sjukvårdspersonal och 

socialarbetare. Personaltiithet och knmpetens för att omhiinderta de 

berusade bör också studeras. 

2 milj. kr. av de medel som avsatts för försöksverksamhet innevarande 

budgeti1r förs över till näqa budgetar och utnyttjas för en sädan ny 

försöksverksamhet. 

Resurserna för de öppna frivilliga vi1rdformerna inom nykterhetsvihden 

har successivt byggts ut. Den I juli 191\ I fanns ca 120 alkoholpolikliniker i 110 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 27 

kommuner. Vid inackordcringshcm fanns I 73k platser. Antale! platser i 

drift vid dessa hem beräknas vid 1982 {1rs utgäng ha iikat till I 990. 

Maximibidraget till driften av inackorderingshemmcn höjs frim högst 60 000 

kr. till högst 66 000 kr. per plats och år. 

Vid vårdanstalterna finns sammanlagt 2 409 platser. varav I 556 \'id 

allmänna anstalter. Efterfrägan pä platser vid de allmänna anstalti..:rna ökar 

alltjämt. Beläggningen vid dessa anstalter uppgick till 86 '';. är 1980. Antalet 

tvångsintagningar vid samma anstalter \'ar 23 c:; av totala antalet intagningar 

år 1980. År 1979 var motsvarande procenttal 18.5. Antalet beslut om 

tvångsintagning har efter en nedgång till 722 ~ir 1977 iiterigen ökat och 

uppgick till I 248 år 1980. 

Missbruk ar narkotika m. m. 

Enligt den kartläggning som genomförts av utredningen om narkotika

missbrukets omfattning omfattar det tunga narkotikamissbruket 

10 000-14 000 personer. Av dessa är 7 500-10 000 injektionsmissbrukare. 

l 500-2 000 injicerar dagligen eller så gott som dagligen. 

Brottsförebyggande radets narkotikagrupp gör ftterkommande bediim

ningar av narkotikasituationen i landet. Enligt narkotikagruppen dominerar 

fortfarande missbruki..:t av centralstimulantia. Under senare år har tillg{mgen 

på eentralstimulantia varit liten. Sedan vitren 1981 har dock situationen 

förändrats. Tillgången har ökat. lnsmugglingen :ir omfattande och produk

tion sker numera även på illegala laboratorier i Sverige. 

Tillgången p{1 heroin iir stor i landet. Det heroin spm missbrukas i Sverige 

kommer till huvuddelen frim Mellersta Östern. Genom ;'trets rekordskördar 

av opium i Fjärran Östern iir risken stor att tillg{tngcn p{1 hernin kommer att 

öka i Sverige. 

Missbruk av kokain har tidigare varit mycket begränsat. Under senare tid 

finns dock tecken på ökning av detta missbruk och pi1 att kokain i större 

utsträckning saluförs p[1 gaturnarknaden. 

Cannabismissbruket iir omfattande. Tillgiingcn pi"! cannabis iir stor i hela 

landet. 

Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning redovisade iir 1981 

delbetänkandet Ungdom. droger och förebyggande arbete. Enligt beriik

ningar som utredningen har gjort har ca 2011 ()(}()ungdomar i ;'tldrarna under 

25 ar någon gtmg prövat narkotika. I !uvudsakligcn har dessa rökt hasch. Av 

dessa ungdomar har ca 30 000 använt narkotika de senaste f~Ta \'eckorna före 

utredningens undersökning. 

Samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket bygger pa uppfattningen att 

allt bruk av narkotika som in!t' iir medicinskt motiverat iir missbruk och skall 

bekiimpas med kraft. 

En omfattande utbyggnad av behandlingshem for narkotikamissbrukare 

har genomförts sedan är 1977. År 1978 fanns 180 statsbidragsberiittigade 
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hehandlingshemsplatser. Den l juli l 9~ l hade antalet platser iikat till 

352. 

För innevarande budget{1r finns medel för anordnande av .io nya platser. 

Diirutöver finns medel för ytterligare .ix platser. som kvarstitr pi1 grund av 

försenad utbyggnad. 

Riksdagens beslut om iindrat huvudmannaskap för institutionsvården för 

missbrukare kommer att innebära att det nuvarande statsbidraget för att 

anordna och driva behandlingshem upphiir fr. o. 111. den l januari 1983. 

Antalet platser i drift vid dessa hem bcriiknas vid l 9K?. f1rs utgång. ha ökat till 

.i.io. Bidraget till drift av behandlingshemmen förcsfo höjt till hiigst 80 000 

kr. )ll'r plats och itr. 

Den öppna värden iir en viktig resurs i behandlingen av narkotikamiss

brukare. Den 31 dt:'cember 1981 fanns 26 vitrdcentraler. '(tterligare tv{1 

ber:iknas tillkomma under v{1ren 1982. 

Vtml i enskilt hem iir ett betydelsefullt komplement till institutionsdrden. 

Varje tir placeras omkring .ioo narkotikamissbrukare i familjevitrd. Famil

jevi1rdsutredningen som har haft i uppgift att initiera. samordna och 

utviirdera viss fiirsöksvcrksamhet med familjevttrd för missbrukare iiverläm

nade sitt betiinkande i oktober l 981. Utredningens förslag remissbehandlas 

f. n. 

Fr<"tgan om metadonbehandling av narkotikamissbrukare har diskuterats 

irrnm socialckpartementcts sjukviirdsdclegation. I 110111 delegationen uttryck

tes stöd för att verksamhetrn med metadonhehandling vid Ulledkers 

sjukhus hör fortsiitta under i första hand tre ;)r enligt den principiella 

inriktning som föresli1s i rapporten. Diirvid hör omfattningen av verksam

hl'ten begränsas till högst 150 patienter och upptagningsomradet hör vara 

hela landet. Socialstyrelsen hör följa verksamheten och utviirdera denna i 

slutet av treårsperioden. 

Rikspolischefen delar de synpunkter som redovisats frän sjuk\";1rdsdde

gationen. 

Den nya lagen om vi1rd av missbrukare. L V\1, innebiir att de institutioner 

som iir inriktade p;"t vitrd av vuxna narkotikamissbrukare nu ocksi1 i vissa fall 

skall kunna vi1rda missbrukare även utan deras samtycke. Detta kommer att 

innch~ira att berörda behandlingshem till viss del mi1ste förändra sin 

\Wksamhet. I SAMO:s slutrapport föresli1s att siirskilda medel anvisas till 

projekt för utveckling av v{1rd enligt elen nya lagstiftningen. Detta fiirslag 

liksom fiirslagen fr<'rn familjevårdsutredningen kommer att behandlas i den 

siirskilda proposition som kommer att liimnas v<'tren 19~2 med förslag till 

i1tg:irder mot alkohol- och narkotikamissbruket. 

Regeringen har givit frtigan om bek~impning av alkohol- och narkotika

missbruket hiigsta prioritet. PrLlpositioncn kommer inte att hegriinsas till 

socialdepartementets ansvarsområde utan iiven innefatta {1tgiirder inom 

polisens. tullens. kriminalviirdens och skolans omrftdcn. Sammanlagt 

beriiknas ca 7 .:'i miij. kr. för dessa insatser. 
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Narkotikaproblemet iir ett globalt problem. För att stPppa tillg~ingen pi1 

narkotikä krävs ett intensifierat internationellt samarbete. f:'\J :s generalför

samling beslutade i december om ett viirldsomfattande strategi- och 

policyprogram mot narkotikamissbruket. Programmet innchitlkr ocks{1 ett 

aktionsprngram som skall genomföras de niirmaste fem ;"ircn. Sverige har 

arbetat aktivt för att FN-programmet skall bli si1 konkrl'I snm möjligt samt 

för att erforderliga ckonomiska resurser skall stiillas till prngrammcns 

förfogande. Under fem <tr har regeringen anvisat 2 milj. kr. i1rligcn av 

biståndsmedcl till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medd. 

För t1r 1981 höjdes bidraget till 4 milj. kr. Dessa medd anviinds till projekt 

som syftar till att minska den illegala odlingen av opiL'\'allmnn i Pakistan. 

Thailand och Laos. Vidare utgi1r sedan flera iir ett bidrag till narkotikafon

dens allmänna verksamhet. 

En speciell samarbetsgrupp för narkotikafdgor har sedan [Il' I lJXO knpplats 

till Europarf1det. elen s. k. Pompiclougruppen. i vilken S\·crige iir medlem. 

Gruppen har beslutat genomföra ett aktionsprogram under de niirmastc tv;\ 

åren. Programmet innch:Hler olika typer av ätgiirder som syftar till att 

effektivisera kampen mot narkPtikamisshruket i Eunipa .. 

Mellan de nordiska liindcrna föreligger sedan liingc ett niira samarbete 

kring narkotikafrt1gorna. I syfte att ytterligare utveckla detta samarbete och 

att sä h'tngt möjligt utarbeta en gemensam nordisk strategi i kampen mot 

narkotika har Sverige inbjudit till ett särskilt n1mliskt ministermöte lim 

narkotikafrågorna. Mötet planeras iiga rum i februari 191{2. 

Åtgärder för handikappade 

År 1981 har v~Hit FN:s internationella handikappi1r. Mottot för ;\ret \'ar 

Full delaktighet och jiirnlikhct. Detta iir ocks:'i liktydigt med mi\len for s\·ensk 

handikappolitik. Handikappade skall ha sjiilvklar del i samhiillets gemen

skap. Därför m{1stc olika samhiillsvcrksamhetcr vara tillgiingliga för handi

kappade. 

Stora insatser har gjorts inom handikappomriiclct. friimst tmdcr det 

senaste i'1rtiondct. Alltjiirnt möter dock handikappade rniinnisknr mhnga 

hinder i sitt dagliga liv. För att bcmiistra dem 111~1ste \'i ncksa i fortsiittningen 

förutsätta hela befolkningens solidariska engagemang. 

Snart sagt varje samhiillsfdga har en handikappaspekt. Nllrmaliscrings

prineipen bör vara vägledande iiven för det fortsatta handikapparbetct. Det 

innebär att handikappade skall fä del av service och verksamhet i samhiillet 

på samma villkor som andra. 

Regeringens utgängspunkt i budgetarbetet har varit att i det ddancle 

ekonomiska läget siirskilt skydda de svaga i samhiillct. I budgetförslaget 

markeras handikappfdgornas höga prioritet. Statens kostnader för handi

kappMgärder beriiknas för budget{1rct I 9H2/X3 till 14 H:''i( I milj. kr. 13udgcti1ret 

1976177 var kostnaderna 6 2!10 milj. kr. Om föriindringcn a\· pcnningviirdet 
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under perioden beaktas :ir ökningen ca 35 "i·. 

Handikappnrganisationernas arbete har stor betydelse för inriktningen 

och utformning.en av statens. landstingens och kommunernas insatser på 

handikappomrt1det. Statens stiid. som avser riksorganisationernas verksam

het. har ökat kraftigt under de senastL' fem iiren. Budgeulrct 1976/77 var 

stödet 5.5 milj. kr. Bidragen till handikappriirclsen för niista budget<lr 

föresl<ls öka med drygt 3.8 milj. kr. till 31.1 milj. kr. Dessutom fär De 

handikappades riksförbund ett eng<lngsbidrag om 1 milj. kr. för sina 

rekreationsanliiggningar. Under utbildningshuvudtiteln beriiknas medel för 

ungdomsverksamheten inom l landikappförbundens ccntralkommitte. 

För att tillgodose handikappades behov av drdartjiinst beriiknas för niista 

budgctär 9.3 milj. kr. Förhandlingarna om kom:~1unalt övertagande av viss 

verksamhet med ornvi1rdnad Ett handikappad•· ymnasieelever har iinnu inte 

slutförts. I avvaktan hiirp{1 beriiknas medei :ör detta iindamiil. 

Omsorgshuvudmännens insatser för psykiskt utvecklingsstörda är inrik

tade pil ökad integration i skola. boende och sysselsiittning. Statens 

finansiella stöd avser skolan och anslaget för lönekostnader i särskolan 

beriiknas öka frän 377J1, milj. kr. till 402.9 milj. kr. 

Förbättringar av vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn kommer 

att föreslf1s under v;lren 1982. 

HandikappersiHtningens nivå höjs till 63 resp. 48 oeh 32 ~··;..av basbeloppet. 

Kostnaderna för denna höjning beräknas till ca I 0 milj. kr. 

Ordinationerna av texttelefoner <'it döva och vissa andra handikappade 

beräknas omfatta 2 000 personer under innevarande budget;ir. Beslut har 

fattats om att förmedlingstjiinst skall anordnas för kommunikation mellan 

texttcldoner och vanliga telefoner. Den nya teletjiinsten kommer att ta sin 

början i februari 1982. Anslaget till televerket för dess befattning med 

texttelefoner ökas med 8.3 milj. kr. till 16 milj. kr. 

En rad s:irkilda insatser för synskadade. t. ex. verksamhet för synskadade 

hantverkare. anskaffning av ledarhundar. utgivning av tidskrifter pil 

ljudband och i punktskrift. nyhdsförmedling för dövblinda samt vissa andra 

i!tgärder för synskadade med tlerhandikapp uppg{1r till sammanlagt 1.+A milj. 

kr. En proposition om stöd till dagstidningar för synskadade avses att läggas 

fram under innevarande riksmöte på föredragning av chefen för utbildnings

dcpartementet. 

För siirskilda tlerhandikappinsatser anslås sammanlagt ca 7 milj. kr.. vilket 

innebär en fördubblin~ jämfört med innevarande budget~lr. 

Reredningsgruppen för det internationella handikappäret har i början av 

{1r 1981 givit ut skriften Svensk handikappnlitik. Efter remiss har synpunkter 

pi\ den kommit in frän ca 125 intressenter. Pt1 gruppens uppdrag har 

statistiska centralbyr{111 publicerat rapporten l landikappad. delaktig och 

jämlik'.' Beredningsgruppen har även pt1 en rad andra sätt stimulerat till en 

bred debatt i handikappfrågorna. Regeringen har beviljat handikapporgani

sationerna och andra understöd ur allmänna arvsfonden med 6.5 milj. kr. för 
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olika aktiviteter i anslutning till handikappiirct. 

Forskning och utvccklingsarbetc inom handikappllmrådct har beviljats 

betydande bidrag. 

Omsorgskommittens slutbetänkande remissbchandlas f. n. l bc::tiinkandct 

föreslås vidgade uppgifter inom handikappomriidet för landstingskommun

crna i en lag om vissa handikappomsorgcr som crsiittning för bl. a. 

nuvarande lag angitcmk omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

Vidare föreslås att särskolan förs in i det allmiinna primiirkommunala 

skolviisendet. m. m. 

Bilstödskommittcn arbetar med fr{1gor som rör möjligheterna för handi

kappade att fä tillgång till bil. Den beriiknas redllvisa uppdraget under första 

halvåret 1982. 

Boendeservicegruppen har i en rapport i augusti 191' 1 redovisat resultatet 

av personliga intervjuer om behovet av boendeservice med ca 400 ungdomar 

med rörelsehinder i Stockholms liin. Gruppen har vidare under ;\rct inleH ett 

projekt med bocndcträning samt kartlagt situationen och planeringen för 

boendeservice i länet. Arbetet i gruppen inriktas nu p[1 att i samarbete med 

länets kommuner söka tillgodose de individuella behoven av boendeser

vice. 

Inom socialdepartementets omr<lde beriiknas för {1tgiirder för handikap

pade - utöver pensioner. färdtjänst och social hcmhjiilp - anslag om 

sammanlagt 487.7 milj. kr. Det innebär en ökning med 32.2 milj. kr. jämfört 

med innevarande budgetår. I liirtill kommer saledcs departementets anslag 

för färdtjänst. social hemhjälp samt förtidspensioner och handikappersiitt

ning inom folkpensioneringen m. m. Vidare tillkommer kostnaderna för 

förtidspensioner inom ATP vilka för i1r 191'2 beriiknas till o 500 milj. kr. 

Internationell sa1111·erkan 

Internationellt samarbete inom hiilso- och sjukviirdcns område samt det 

socialpolitiska området bedrivs inom ett flertal organ. !'v1ellan de nordiska 

länderna förekommer en nära samverkan inom ramen för nordiska 

ministerrådet och nordiska socialpolitiska kommitten. V:irldshiibovt1rdsor

ganisationen (WHO). Förenta nationerna (FN). Europaddet och organisa

tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) :ir andra nrgan 

som bedriver verksamhet inom ornn niimnda sakomri\den i vilka Sverige 

deltar aktivt och kontinuerligt. 

En ny nordisk socialkonvention triidcr i kraft den l januari 19!'2 och 

ersiitter 1955 års nordiska trygghetskonvcntion. 

Den s-venska delegationen vid 1981 iirs WHO-församling medverkade 

aktivt till att församlingen antog en internationell kod för marknadsföring a\· 

bröstmjölkscrsättningar. 

Sverige samarbetar iiven p[i bilaterial basis med flera liindcr pi1 hiilso-. 

socialvårds- och socialförsäkringsomr;'1dena. 
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Samma nstiil !11 i nx 

Anslagsföriindringar·ia inom socialdcpartcmenkts verksamhetsområde 

för budg.ctfrret 1982/83 i förhiillandc till statsbudgeten för budgetitret 1981182 

frarngär av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Statshudg..:t Fi>rslag Fiiriindring 
llJKli82 1982/83 

Femte hu\'l1dtitl'in 

A. s, ici aldcpa rt cme n tel 
lll.111. i7.J 80,3 + 3.11 

B. Allmiin försiikring ni. m. .j().j(llJ.lJ -12 875.1 +2 -165.2 
c. Ekonomiskt stiid till 

barnfamiljer m. m. 6 8-17.7 (1 923.6 + 75.lJ 
D. Sociala sc.:rviceåq~iirder 7 018.9 7 3%.7 + 377 .8 
E. Myndigheter inom hiilso-

och sjukdrd. socialvitrd 
111. m. 251.X 261.2 + 9.-1 

F. Förchvggande hiilso- och 
sjukv:lrd 26.2 23.2 3.11 

G. U nde rvisni ngssj u k hus 
m. m. I 56-l.2 I 078.5 - -lfl.5.7 

H. Övrig sjukvård m. m. 3 9-17.5 .j -132.1 + -lfl.-1.6 
I. U ngdllllls\·{ml 111. m. J8tl.H 697.'l + 317.1 
J. Alkoholpolitik l.lch miss-

hrukarvard -177.0 3<12.J - 11.J.71 
K. Vissa fttgiirder fiir h:111di-

kappade -155 . .'i -187.7 + 32.2 
I.. In1crnationcll sam\'crkan 13.8 22.3 + 8.5 

Totalt for sncialdepartcrncntct .61 470,6 64 641,0 +3 170,4 
·---·----

I Övnfiiring. till I. l I ngdomsv;\rd m. m. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

33 

Föredragande: Statsrådet Söder, såvitt avser frågor under avsnitten A-D, E 

(punkten 1 ), I, J och L, statsrådet Ahrland, såvitt avser frågor under punkten 

A 5 (delpunkten 2) samt avsnitten E (utom punkten I), F-H och K. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret J 982/83 såvitt avser 
socialdepartementets verksamhetsområde 

FEMTE IIUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m.m. 

A 1. Socialdepartementet 

1980/81 
1981/82 
1982/83 

Peno11al 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Anslag enligt statsbudgeten 

17135414 

16 631 000 

17 673 000 

1981/82 

96 

16 770 000 
( 15 483 000) 

16 770 000 

16 631 000 

Beräknad ändring 
1982/83 

+ 903 000 
( + 805 000) 

+ 903 000 

+I 042 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 17 673 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing 

motsvarande myndigheternas huvudförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 17 673 000 kr. 

3 Riksdagen 198Ji82. I samt. Nr 100. Bil. 8 
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A 2. Kommitteer m.m. 

1980/81 Utgift 28 415 674 Resnvation 149 

1981182 Anslag 27 5ll0 000 

1982/83 Förslag 26 500 ()(l() 

Fiir den utredningsverks~:mh.:t m.m. som bekostas frtm detta anslag 

beriiknar jag ett anslagsbehov av 26.5 mil.i. kr. för niista budgetår. Jag har 

därvid räknat medel för bl.a. en ny efterfrågeundersökning avseende 

kommunal barnomsorg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko111mi11ecr m.m. för buclget<'trct I 982/83 anvisa ett resen·a

tionsanslag av 26 500 OUO kr. 

A 3. t'orsknings- och utvecklingsarbete samt försöks,·crksamhet 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 948 255 

25 365 ()()()! 

25 600 000 

Reservation 

I Inkl. Vårdcentralen i Dalby: Forsknings- och utbildningsverksamhL·t. 

18 ()()() 508 

Frän detta anslag utgar bidrag till forskning. unders\ikningar. utvecklings

arbete och försöksvcrksamhet inom socialdepartementets verksamhetsom

råde. 

Bidrag kan utgå bl.a. för prövning och utviirdering av socialpolitiska 

reformer och nya metoder inom olika v{1rdomdden. liksom för undersök

ningar som syftar till utveckling av sociala insatser pii ett visst omrttdc i frt1ga 

om siiviil miil och metoder som organisation och resursanviindning. 

En siirskild delegation för social forskning är knuten till socialdepartemen

tet. l delegationen ing[\r företriidarc för sm:ia\styrelsen och riksförs~ikrings

verket, kommunförbundet och landstingsförbundet. den kommunala social

vården samt representanter för den samhällsvetenskapliga och medicinska 

forskningen. Delegationen har bl.a. till uppgift att svara för bedömning och 

samordning av pägäcncle och planerade projekt avseende forskning och 

utvecklingsarbete samt att initiera projekt av betydelse för socialpolitiken. 

Under det senaste året har dekgationcns initiativverksamhet framför allt 

inriktats på narkomanvårclsforskning samt social- och hälsosektorns medver

kan i samhällsplaneringen. Forskning om det ekonomiska trygghetssystc

mct, barn- och ungclomsfr{igor och samhiillsutvecklingens sociala konse

kvenser är andra omritclcn som delegationen lagt stor vikt vid. 

Ett prioriterat område är forskning och utveckling med anknytning till den 

nya sociallagstiftning som träder i kraft elen 1 januari I 982. Av särskild 

betydelse är här den forskning inom ämn.:t socialt arbete som är under 

uppbyggnad vid institutionerna för socionomutbildning. Vid dessa institutio-
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ner pågår med stöd fr<'\n detta anslag ett flertal projekt som syftar till att 

belysa den sociala värdlagstiftningens praktiska tillämpning och hur social

tjänstens intentioner förverkligas. Flera pågående undersökningar avser att 

belysa olika sociala konsekvenser av samhällsutvecklingen samt förutsätt

ningarna för social- och hälsovårdens medverkan i samhällsplaneringen. 

Vidare studeras samverkan mellan primärvård och socialvård bl. a. genom 

metodutveckling som pågår vid flera vårdcentraler. 

Från anslaget utgår också medel till den välfärdsforskning som bedrivs vid 

institutet för social forskning. Bl.a. ges finansiellt stöd till en ny uppföljning 

av den lcvnadsnivåundersökning som genomfördes första gången år 1968. 

Även andra projekt som syftar till att utveckla nya metoder för välfärdsmät

ning får stöd liksom studier av levnadsförhållanden för olika samhällsgrup

per. 

När det gäller barn- och ungdomsfrågor pågår ett flertal projekt som rör 

samhällets stöd till barnfamiljerna. Ett par undersökningar görs om utnytt

jandet av föräldraförsäkringen. Vidare studeras betydelsen av förändrade 

föräldraroller och sociala nätverk. 

Ett viktigt område för forsknings- och utvecklingsarbete är barnomsorgen. 

bl. a. med tanke på riksdagens nyligen fattade beslut om vissa riktlinjer för 

den kommunala barnomsorgen samt en förenklad statsbidragsgivning. Flera 

undersökningar behandlar förskolans innehåll och organisation. Ett par 

försöksprojekt gäller vidgad samverkan mellan barnomsorg och skola. 

Vidare studeras frågan hur kommunerna skall möta ett växande behov av 

barnomsorg på deltid. Omsorgen om barn med behov av särskilt stDd inom 

ramen för den reguljära förskoleverksamheten studeras i ett par projekt. 

Vidare pågår en studie av fritidsherrimens roll och organisation. 

Frågor om barns vårdnad och om samhällets ansvar för barn med instabila 

hemförhållanden markerar en annan viktig tyngdpunkt bland barn- och 

ungdomsprojekten. Här återfinns dels vissa studier rörande värdnadsutred

ningar. barnavårdsmål och fosterhemsplaceringar. dels projekt som syftar till 

att utveckla nya metoder i vård- och behandlingsarbetet i barnavårdsären

den. Vidare uppmärksammas invandrarbarnens situation och frågor om 

barns språkutveckling under de första levnadsåren. 

Ett flertal projekt belyser de äldres livssituation, hälsa och servicebehov. 

Bl.a. har det tvärvetenskapliga forskningsprogrammct "Äldre i samhället -

förr, nu och i framtiden" heviljats ml:'del för att studera attityder till äldre 

samt belysa vilken inverkan industrialisering. urbanisering och strukturom

vandling haft på solidariteten mellan generationer. 

Utvecklingsprnjekt och försöksverksamheter inom äldreomsorgen bör 

lämnas fortsatt aktivt stöd från detta anslag. Medel bör reserveras för att i 

anslutning till äldreberedningens arbete stimulera och stödja utvecklings

och försöksverksamhet inom iildreomsorgen främst vad gäller äldres boende. 

service och fritid. 
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På alkoholforskningens område har medel beviljats till projekt som avser 

alkoholkonsumtionens effekter på sjukvi'.lrdsutnyttjandet, utvärdering av 

behandlingsmetoder och alkoholpolitiska reformer samt till övergripande 

kartläggning och analyser av nykterhctsvårdande insatser. Vidare studeras 

sambanden mellan alkoholmissbruk bland gravida kvinnor och skador på 

fostren och barnens utveckling. Försök pågår att bestämma omfattningen av 

s.k. dold alkoholism och effekterna av preventiva insatser. 

En initiativgrupp för narkomanvårdsforskning har medverkat till att ett 

omfattande arbete satts igfmg med syfte att utarbeta instrument och 

procedurer för utvärdering av olika behandlingsinsatser, för att därigenom 

skapa underlag för att utforma nya hehandlingsprogram och för att förbättra 

redan pågående program. Ett stort antal värd- och hehandlingsenheter ingår 

i projektet. 

Inom narkomanvärdsområdet pi\går vidare bl. a. en undersökning av 

kontraktsbunden vård av missbrukare som dömts för brott samt flera studier 

av opiatmissbrukare. 

Miinga projekt inom handikappområdet rör de handikappades möjlighe

ter till ett liv utanför institutionerna. Bl. a undersöks möjligheterna att 

ätervända till enskilt boende efter vård pf1 långviirdsklinik eller rehabilite

ringsklinik. Vidare piig<'1r kartläggning och analyser av pedagogiska och 

sociala utvecklingsprojekt för handikappade barn och ungdomar samt 

behovet av allmiinna stiidinsatser till handikappade barn och deras famil

jer. 

Från anslaget finansieras iiven undersökningar inom det psykiatriska 

v:'mlomrt1det. Bl. a. görs en utvärdering av öppna v;'\rdformer inom psykia

trin. varvid vissa punkter i de vårdorganisatoriska principprogram för 

psykiatrisk vård som lagts fram av socialstyrelsen kommer att prövas i en 

lokal modell. Vidare görs en studie som gäller avinstitutionalisering och 

eftervård av bngtidsvårdade psykiatriska patienter. varvid man hl.a. skall 

klarlägga hur de f.d. patienterna klarar sig ute i samhiillet och på vilket sätt 

samhällets.stöd bör utformas för att underlätta deras ilteranpassning. 

Jag vill framhålla vikten av att information kommer fram om det 

utvecklingsarbetc och den försöksvcrksamhet som bedrivs med stöd från 

detta anslag så att resultaten kan komma till nytta i det praktiska vårdarbetet 

m.m. Projekt som beviljats medel beskrivs kortfattat i en årlig verksamhets

berättelse frän delegationen för social forskning. En försöksverksamhet med 

en dokumentationscentral för alkohol- och narkomanvårdsforskning pågår. 

Stöd har även lämnats till en försöksverksamhet med en nordisk facktidskrift 

för socialt arbete. med stark tonvikt på forskning inom ämnet. En brett 

upplagd konferens om socialtjänsten och forskningen har genomförts med 

medel från detta anslag. 

En interdepartemental arbetsgrupp, som sett över organisations- och 

finansieringsfrågor för viss forskning och utbildning inom primärvården 
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m.m., har föreslagit att den försöksverksamhet som under ett antal år har 

bedrivits i Dal by. Tierp och Vilhelmina skall inordnas i universitetsorganisa

tionen fr.o.m. den 1 juli 1982. Vissa basresurser för forskning och 

utvccklingsvcrksamhet vid forskningsstationerna i Dal hy. Tierp och Vilhel

mina föreslås därvid hli överförda från socialhuvudtiteln till utbildningshu

vudtiteln. Vidare föreslås att medel anvisas från förevarande anslag för att 

pågående projcktverksamhet vid dessa forskningsstationer skall kunna 

avslutas. 

Arbetsgruppens rapport bereds f.n. inom regeringskansliet. Oberoende av 

det fortsatta ställningstagandet till arbetsgruppens förslag bör det siirskilda 

anslaget för forskningsprojekt vid vårdcentralen i Dalby föras samman med 

förevarande anslag för ni"ista budgetär. Förvaltningskostnadsanslagct för 

vårdcentralen (G6) berörs i högre grad av arbetsgruppens förslag. I det 

följande kommer därför att föresh\s att nämnda anslag. i avvaktan pä en 

särskild proposition i iimnct. tas upp med ett prcliminlirt beräknat belopp. 

Med hänvisning till vad jag här har anfört förcslt1r jag att förevarande 

anslag för nästa budgetår tas upp med 25 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

att till Forsknings- och utvecklingsarhcte samt försök.l'l'erk.mmhet 

för budget;1ret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

25 600 oon kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 
1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 383 801 
1520000 

1560000 

Reservation 223 969 

Från anslaget utgår bl.a. bidrag till vissa pcnsioniirsorganisationer. Dessa 

bidrag uppgår för innevarande budgetår till 1 280 000 kr. För nästa budgetår 

bör anslaget räknas upp med 40 000 kr. för detta iindam<ll. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgcti1ret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 1 560 000 kr. 

A 5. Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartementets verksamhets-

område 

1980/81 Utgift 3 351 119 Bchallning 

1981182 Anslag JO 7 ()() ()()()I 

1982/83 Förslag 9 oon ()(J() 

1 Därav 2 000 OOU pil tilläggsbudg.:t. 

Medel bcriiknas under detta anslag för följande ändamäl. 

1. Vissa byggnadsarbeten vid ungdomsvfmlsskolorna. 

2 539 070 
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2. Vissa byggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium. 

3. Diverse projekt. 

4. Vissa projektcringskostnader. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för 

anslagsframstiillningarna och för beräkningen av de medclsbehov som 

sammantagna hör ligga till grund för beräkningen av förevarande reserva

tionsanslag. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för s[1dana projekt 

som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen 

föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhiijningar som 

föranletts enba_rt av den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. Med 

utgångspunkt frän kostnadsutvecklingen under tiden den 1 april 1980 - den 

I januari 1981 beräknar byggnadsstyrelsen ett uppriikningstal för kostnads

ramarna på 9 %, . 

I. Vissa byggnadsarbeten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Bygg11adsstyrelse11 

Efter samråd med socialstyrelsen föreslflf byggnadsstyrclsen byggnadsfö

retag för vilka det sammanlagda medelsbehovet för budgetåren 1981/82 resp. 

1982/83 uppgår till 5,3 resp. 9,8 milj. kr. Av den beräknade medelsförbruk

ningen avser ca 1.6 milj. kr. budgetåret 1981/82 och ca 7.1 milj. kr. 

budgetåret 1982/83 tre projekt, nämligen om- och tillbyggnad av specialav

delning Täppan vid Margarctelunds yrkesskola. specialavdelningen vid 

Lövsta och mottagningsavdclningen Skoga vid Hammargärden. Enligt 

tidigare beslut av riksdagen får två av projekten påbörjas under budgetåret 

1981/82. 

De i investeringsplanen för innevarande budgetår angivna kostnadsramar

na har i vissa fall höjts beroende på den allmänna byggnadskostnadsstegring

en. Fyra byggnadsprojekt har slutredovisats till en kostnad som understiger 

gällande ramar med 446 000 kr. 

Huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna övergår från staten till 

landsting och berörda kommuner från och med den 1 januari 1983. Enligt en 

överenskommelse den 25 mars 1981 mellan statens förhandlingsnämnd och 

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om statsbidrag vid 

ändrat huvudmannaskap skall staten betala sammanlagt 5 milj. kr. under 

perioden 1982-04-01-1983-12-31 som bidrag till projektering av vissa anlägg

nings- och husbyggnadsarbeten. 

Med hänsyn till beslutet om det ändrade huvudmannaskapet och överens

kommelsen om statsbidrag till projektering av byggnadsarbeten för bl.a. 

ungdomsvårdsskolorna har några nya projekt inte tagits upp i anslagsfram

ställningen utöver pågående projekt, projekt som är färdigstiillda men iinnu 

ej slutredovisade samt här nämnda projekt. 
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Föredraganden 

Under senare år har om- och tillhyggnad skett av ett flertal slutna 

avdelningar vid ungdomsvårdsskolorna. Jag anser- inte minst mot hakgrund 

av att efterfrägan på platst:r vid slutna avdelningar är hög - att det iir 

angeliiget att upprustning av sådana avdelningar fortsätter. För innevarande 

budgetår iir två projekt aktuella. nämligen om- och tillbyggnad av specialav

delningen samt nyhyggnad av tillhörande verkstad vid Lövsta och mottag

ningsavdelningen Skoga vid Hammargården . .lag har i investeringsplanen 

räknat medel för slutförande av dessa projekt under budgetåret 1982/83. Jag 

förutsätter att projekten i huvudsak är avslutade vid {1rsskiftet J 982/83. da de 

ny:i huvudmännen tar över ansvaret för ungdomsv:lrdsskolevården. Det biir 

ankomma pa regeringen att slutligt besluta om dispositionen av den totala 

kostnadsramen. Vissa medel för hastigt uppkomna behov av byggnadsMgär

der vid bl. a. ungdomsvårdsskolorna har bcriiknats under förevarande 

anslag. posten 3. Diverse projekt. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag under anslaget I 6 heräknat 

150 milj. kr. som bidrag till upprustning och utveckling av hem för vård eller 

hoende. Vidare har riksdagen under hösten 1981 pä tilläggshudget I till 

statshudgeten för hudgett1ret 1981182 anvisat 5 milj. kr. som bidrag till 

projektering av vissa anliiggnings- och husbyggnadsarheten som bl.a. avser 

ungdomsvårdsskolorna. Dessa medel st{1r till de nya huvudmännens förfo

gande. 

Jag förordar att den invcsteringsplan som jag här redovisar liiggs till grund 

för beräkningen av medclsbehovet för niista budgetf1r. Av investeringspla

nen framgår att mcdelsförbrukningen för budgct;iret 1982/83 för vissa 

byggnadsarheten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna hcriiknas uppgt1 till 

8.(J milj. kr. 
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Investering.1plan (I 000-tal kr). 

Projekt Kostnadsram kr. Medclsförbrukning 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
80-06-30 81/82 82/83 

Projekt färdigställda före 
1980-07-01 men ännu ej 
slutredovisadc 14 .390 14 360 12 98.3 I 357 

1-lammargården 
Mottagningsavdclning Sko-
ga. Om- och tillbyggnad .3 300 () 800 2 500 

Liil'Slll 
Spcc·ialavdclning. Om- och 

tillbyggnad samt nybyggnad 
av verkstad 4 260 0 400 .3 860 

Långa näs 
Sp..:cialavdelning Torpet. 

Om- och tillbyggnad 3 800 4 200 175 I 600 2 425 
Rvagclrden 
Sjuk- och behandlingsavdel-

ning. l~tbvtc av fönster. 720 785 150 6.35 
Jolwnnisberg 
Hil- och snickeriverkstad. 

Tillbyggnad 780 850 8 700 142 

Summa 19 690 27 755 1.3316 5 492 8 927 

2. Vissa byggnadsarhetcn vid statens bakteriologiska laboratorium ISBLl 

SBL 

SBL har i skrivelse den I november 1976 redogjort för lokalhehovet vid 

lahoratoriet. SBL konstaterar att vissa lokaler är undermåliga ur säkerhets

och arbetsmiljösynpunkt och att de av enstämmiga utomstående myndighe

ter och personer förklarats oacceptabla. SBL erinrar om att byggnadsstyrcl

sen gemensamt med SBL under 1960-talet utarbetade en utbyggnadsplan 

som anmäldes för socialdepartementet 1967. SBL hemställer i skrivelsen att 

byggnadsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till nödvän

diga investeringar i byggnader. 

SBL framför i anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 att lokalsi

tuationen under hela 1970-talet präglats av att pågående utredningar medfört 

uppskov med nödvändiga investeringar. Trots viss upprustning kvarstår i allt 

väsentligt lokalproblemen. SBL pekar pli några särskilt angelägna behov som 

lokaler för produktion av diploida celler. lokaler till enheten för sjukhusin

fektioner. lokaler för tillverkning av vissa vacciner. kemisk service. 

administration och motionsaktiviteter. 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/man. ar/mån. 

82-03 82-12 

82-06 83-02 

82-02 82-12 

81-03 81-08 

81-09 IC-04 
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R_1·ggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelscn har den 19 april 1978 redovisat byggnadsprogram för 

om- och tillbyggnad av lokaler för den immunologiska avdelningen. 

Kostnaden uppskattades till 2.8 milj. kr. i prisläget 1978-04-01. Byggnads

styrelsen har vidare den 18 december 1979 redovisat byggnadsprogram för 

ombyggnad av vissa förråds- och servicelokaler vid SBL sammanfattat i ett 

ätgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet omfattar om- och tillbyggnad för 

kylverkstad. administrationslokaler. portvaktsstuga och bergrumförr~td samt 

byk av transformatorer. I giillande investeringsplan finns uppfört en 

kostnadsram p~t 890 000 kr. i prisHiget 198ll-04-01 för byte av transformato

rer. vilket motsvarar 970 000 kr. i prislägct 11J81-0l-OI. 

Byggnadsstyrelscn har iinnu inte crhållit n{1got projckteringsuppdrag. 

Hyggnadsstyrelsen har vidare dcn 30 september 1980 redovisat program 

avseendc brandskyddsåtgärdcr vid laboratoriet. Kostnaderna uppskattas till 

1,2 milj. kr. i prisliigct 1980-04-01 vilkct motsvarar l.3 milj. kr. i prisläget 

1981-01-01. Byggnadsstyrclsen har därefter i skrivelse den 13 oktober 1981 

redovisat kompletterande synpunkter på brandskydds{1tgärdcrna. I denna 

skrivelse föreslås ytterligare i:iverviiganden beträffande ett föreslaget sprink

lersystem. Byggnadsstyrelsen föreslär att övriga brandskyddsMgiirdcr 

genomförs oberoende av vilket sprinklersystem som väljs. Kostnaderna för 

brandskyddsatgärderna beräknas till 950 000 kr. i prisläget 1980-04-01 vilket 

motsvarar 1050 000 kr. i prisliiget 1981-01-01. 

Byggnadsstyrelsen har också den 14 oktober 1980 redovisat byggnadspro

gram för ombyggnad av central- och pipettdisk. Åtgiirderna avser i huvudsak 

installation av ny ventilationsanHiggning. Nuvarande anHiggning iir undcr

mi\lig och värme och fukt skapar pMrestande arbetsförhttllandcn för 

personalen. Kostnaderna beräknas till 1 550 000 kr. i prisläget l 980-04-01 

vilket motsvarar 1 685 OUO kr. i prisläget 1981-0!-0l. Byggnadsstyrelsen har 

genom beslut den 23 juli 1981 fött byggnadsuppdrag for ombyggnad av 

central- och pipcttdisk. 

Byggnadsstyrclscn föresli1r vidare att de nämnda projekten finansieras 

från den i investeringsplanen uppförda anslagspostcn Diverse projekt som 

st<lr till regeringens disposition och att regeringen för besluta om igiingsiitt

ning av projekt för vilka kostnaderna i varje enskilt fall inte tiverstigcr 4 milj. 

kr. enligt det prisläge som giiller dä arbetena pt1börjas. f-iir enskilda projekt 

som är finansierade inom anslagsposten Diverse projekt och vars kostnad 

understiger 4 milj. kr. föresliis ocksä att kostnadsrarnarna inte skall behöva 

redovisas för riksdagen. 

Regeringen godkiinde den 27 juli 1981 ett avtal mellan SBL 1>ch 

liikcmedclsföretaget Mcrck & Co. Inc. angi'1endc licenstillverkning av vaccin 

mot miissling. p;'tssjuka nch riida hund. 

För att SBL skall kunna tillverka detta kombinationspreparat kriivs vissa 

investeringar i lokaler och utrustning. Sl3L har i samarbete med socialsty-
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relsen och hyggnadsstyrelsen utarbL'tat förslag till ombyggnad a\' en f. n. 

outnvttjad byggnad (hus K). Riksdagen har pii tilliiggsbudgl'I I för 

budget;irct 1981/82 under förevarande anslag anvisat dels 2 milj. kr. för 

ifrtigavarande ombyggnad och dels :.. 75 milj. kr. för hithörande utrustning 

under anslaget E 9 Statens bakteriolngiska laboratorium: Utrustning. 

Ombyggnaden ger en god permanent lösning a\' lokalbehovet för 

frystorkning och pMyllning a\' levande virusvacciner som 111;"1ste vara åtskild 

friin annan produktion. Uyg:gnadsstyrelsen beräknar kostnaderna till 

preliminiirt 3 milj. kr. i prisliiget 1981-01-01. 

Fiiredraganclen 

Jag förordar att följande investeringsplan !liggs till grund för beriikning av 

medclsbeho\'ct för niista budgetitr. 

/111·estcri11gspla11 I I !HJO-tal kr. J 

Projåt 

Ombvggnad a\' Cl'ntral-
'>d1 pipcttdisk 

H\'tl' a\' transfnrmat<>rer 
B randsk vddsatl!iirdcr 
Ombvgg.nad av" hus K I 

3. Diwrsc projekt 

B1·gg11a1lss1_1·relse11 

Kostnadsram kr. l'l.lcdclsfiirbrukning 

X0-114-111 Xl-OJ-tll Faktisk Hcriiknad för 
l.0.111. 
X I -llo-30 X I !S2 X2!S3 

I 5511 I l>K:'i I 3110 3x5 
K911 9711 INll Kli 

I 21111 I 3011 Y>O 9411 
3 11011 2 0110 I OIJll 

4 550 2405 

l ,!!iillande inn:steringsplan finns uppförd en knstnadsram av 5 130 000 kr. i 

prisbgc 1980-04-01. Ramen skall användas fiir hastigt uppkomna behov av 

byggnads;'1tgiirder under i'iret. Av ramen. som sthr till regeringens disposi

tion. har hittilb .+ 6311 0110 kr. i prisl:iget llJX0-04-111 - mntsvarandl' 5 150 IHI() 

kr. i prisliigL'! 198 l-ll l-11 I - tagits i ansprak för bl.a. \"issa hyggnadspnijL'kt \·id 

ungddm'''itrdsskolorna. 

Hygg-
start 
i1r/111<ln 

Kl-12 
Xl-12 
82-05 

Fiirdig
stiillandc 
[1r/111;in. 

82-114 
82-116 
X2-0lJ 

- .. ---
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Fört!draganden 

Jag förordar att i likhet med vad som giillcr för innevarande budgetår en 

anslagspost till regeringens disposition för diverse projekt förs upp under 

anslaget. Av den tidigare anvisade kostnadsramen har regeringen hittills 

disponerat ca 4 630 llllO kr. för smärre projekt vid ungdomsvårdsskolorna. 

Detta belopp motsvarar 5 150 000 kr. i prisläget den I januari 1981. För nästa 

hudgetar förordar jag att kostnadsramen höjs till 6 150 Ollll kr. 

lnvesteringsp/an (I 000-tal kr) 

Projekt Kostnadsram kr. Medclsförhrukning 

R0-04-01 81-01-01 Faktisk lkriiknad för 
t.o.rn. 
81-06-30 81/1'2 KY~3 

Slutredovisade projekt 200 198 
P!tgaendc projekt 4 030 5 150 I 984 2 060 I 000 
Tillkommand.:: projekt 300 I 000 650 650 

5 130 6 150 2 182 2 716 I 650 

4. Vissa projekteringskostnadcr 

Föredraganden 

Under anslagsposten beräknas medel för de projektcringskostnader som 

avser projekt för vilka medel anvisas under anslaget. Medel har bl.a. 

beräknats för att slutföra projekteringen av ombyggnad av specialavdelning

en vid Margretelunds yrkesskola. Mot bakgrunden av huvudmannaskaps

skiftet för ungdomsvärdsskolor och nyktcrhetsvardsanstaltcr m. m. den 1 

januari J 983 bör kostnaderna för projekteringen avskrivas. Projekterings

handlingarna bör kunna överlämnas till den nye huvudmannen. Siirskilt 

bidrag utgår till de nya huvudmännen för upprustning m.m. efter den I 

januari 1983 under anslaget I 6 Bidrag till upprustning och utveckling av hem 

för värd eller boende. För budgetåret 1982/83 hör 200 Ollll kr. bcriiknas för 

vissa projekteringskostnadcr. 

Sammanfattning 

f-"öredragandrn 

Med hiinvisning till vad som tidigare n:imnts under de olika anslagsposter

na om erforlkrligt medclsbehov för de byggnadsprnjckt som bekostas fr~in 

ifdgavaramk in\"esteringsansla)!. flirordar jag att följande sammanfattande 

investcringsplan liiggs till grund för beriikning av anslaget. 
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(/ 000-wl krJ 

fkriiknad mcdcbförbrukning 

l. Vissa byggnadsarbcten m.rn. vid ung-
dornsv{trdsskol(>ma 

2. Vissa byggnadsarbctcn m.m. vid statens 
bakteriologiska laboratllrium 

3. Div.:rse projekt 
4. Vissa projektcringskostnader 
Erforenhetsmiissig n:duktion av 
metklsbehovct 

Summa 

Anslagsheriikning (I 000-tal kr.) 

!'vkdelstillgång 

Beh{11ining 1981-07-01 
Anslag för 1'18li82 
Anslag för 1982/831 

Summa 1 

l Avrundat. 

2 539 
[() 7110 
9000 

22 200 

1'181i82 

5 4'12 

4 550 
2 716 

hllO 

-2 1108 

Il 350 

Mcdelsförbrukning 

1981/82 
1982i83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1'182/83 

8 927 
\ 

2 405 
I t15ll 

200 

-2 332 

10 850 

11 350 
10 850 

22 200 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

rn.m. inom socialdepartemt:ntcts vt:rksamhetsomr{1dc inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Vissa byggnad.rnrbeten m.m. inom socialdepartementets 

1·erksamhetsområt/e för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 9 nno ()()() kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Socialförsäkringssystemet iir till större delen samordnat inom den allmän

na försäkringen. som omfattar folkpensionerir.g. allmän tilläggspensioncring 

(ATP) och sjukförsäkring (inkl. tandvardsförsäkring och föriildraförsiik

ring). Den allmänna försäkringen kompletteras bl. a. av bestämmelser om 

hustrutillägg och kommunala bostadstillägg samt av en arbetsskadeförsäk

ring och en delpensionsförsäkring. 

Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning har ökat kraftigt 

under 1970-talet. både absolut och relativt i förhållande till den totala 

samhällsekonomin. Försäkringens växande roll belyses av följande samman

ställning 

Den allmänna försäkringens andel m· bruttonationalprodukten (BNP) och 

den pril'ata konsumtionen. Miljarder kr. 

1960 1965 1970 1975 1980 

Omslutning inom allmiin försäkring 4.2 10.2 21.4 47.2 99.7 
BNP till marknadspris 72.2 I 13.2 170.8 286.9 5llJ.2 
Försäkringen i <::i-- av BNP 5.8 9.0 12.5 16,5 19.2 
Transfereringar från försäkringen 

till hushållen I 3.7 7.0 13.9 J4.2 66.4 
Total privat konsumtion 43.3 63.9 92.1 149.5 266.5 
Transfereringar i %- av privat 

konsumtion 1 8.5 11.0 15.l 22.9 24.9 

1 Åren 1960---1975 brutto före skatt. år 1980 netto efter skatt. 

De ersättningar som efter skatteavdrag utgår från den allmänna försäk

ringen motsvarar omkring 25 l}'t;; av den totala privata konsumtionen i 

landet. 

Dessa ersättningar har således stor betydelse för hush<'lllens ekonomi. 

Försäkringens ökande andel av folkhushållet beror främst pä de successiva 

höjningarna av folkpensionsbeloppen, det ökande antalet pensionärer med 

ATP liksom den allmänna ökningen av såväl antalet som andelen pensionii

rer bland befolkningen. Även sjukförsäkringen med föräldraförsäkring och 

tandvårdsförsäkring har byggts ut betydligt under 1970-talct. 

För att begränsa den fortsatta kostnadsutvecklingen inom socialförsäk

ringen har sedan hösten 1980 genomförts ett antal kostnadsbesparande 

åtgärder främst avseende indexreglerna för folkpension och ATP ( prop. 

1980/81:20. SfU 14. rskr 84, prop. 1981/82:30. SfU 4. rskr 50 och prop. 

1981182:50, SfU 6. rskr 85). Därvid har bl. a. införts nya regler för 

fastställande av basbeloppet fr. o. m. januari 1981. De nya beräkningsgrun

derna innebär att vid indexberäkningen bortses från indirekta skatter, tullar 

och avgifter samt förändringar av energipriser. 

Fr. o. m. januari 1982 kommer vidare tidpunkten för indexuppräkning av 
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folkpen:;ion m. fl. basbeloppsanknutna förmaner att ändras. Basbeloppet 

som ligger till grund för beriikningen av pensionsbelopp och andra förmåner 

skall i fortsättningen faststiillas för {1r i stället för som hittills för mänacl. 

Faststiillandet sker i december fll'et före det {1r basbeloppet avser. I liirigenom 

kommer de basbl'loppsanknutna förm[merna, som hittills har räknats om 

under löpande {!1' vid förändring av basbeloppet. att fr. o. m. år 1982 räknas 

om endast i januari varje år. Vidare införs en nedre hyresgriins i 

statsbidragsbestämmelserna för kommunalt bostadstilliigg till folkpension. 

Som resultat av dessa i1tgiirder kan förutses en liigre kostnadsutvcckling 

inom elen allmiinna försäkringen under de niirmaste {l!'en. 

De hittills vidtagna atgiirderna för att begriinsa kostnadsutvecklingen har 

friimst gällt de allmiinna pensionsförmanerna. Med hiinsyn till det samhälls

ekonomiska liiget iir det nödvändigt att fö till st{md kostnadsbesparingar iiven 

inom sjukpenningförsiikringen. som hittills inte berörts av de beslutade 

besparingsåtgiirderna. Regeringen har diirför uttalat sin avsikt att föreslå 

riksdagen att ett system med ökad sjiilvrisk i sjukförsäkringen skall införas. 

Ett siirskilt skydd för hiilsosvaga grupper skall d{t införas inom sjukförsiik

ringens ram. Avsikten iir att förslag i bl. a. dessa frågor skall Higgas fram för 

riksdagen i en särskild proposition under dren l 982. Det nya systemet avses 

tilliimpas fr. o. m. kalenderäret 1983. Jag kommer i det följande att 

återkomma till frågan om olika besparingsatgärder inom sjukförsäkring

en. 

Bcriik11adc kos111adcr och fi11ansicring år 1982 för dt'11 a/1111ii1111a jörsiikringen !inkl. fiiriildrc~fiirsiik
ring) samt för delpe11sio11sfiirsiikringrn och arhetsskadcförsiikringen. ;\,filj. kr. 

Folkpen- ATP Sjukför- Delpcn-
sioncrinl! siih:ring sionsfiir-

siikring 
------------. 

l\.vstnad,·r 361)2(1 27 280 33 Ll!l I 4(111 

Fi111msiaing 
I. Socialförsiikringsavgiftcr 24 200 26 l)!IO 29 520 I 435 

d:irav till fondc.:ring I Y1!1 
Andel <l\ k11stnadcr i r1 67 IOO 85 [()() 

Andel aY löncundcrlaget i ~; 8.45 l),4 10.5 0.5 
1 Statliga medel IlL'tlO Il 820 4 971l 

And.:lcn av kostnaderna i (;. 33 15 

De bc:sparingar som nu aktualiseras inom sjukförsiikringen liksom det 

minskande antalet sjukdagar under senare ftr gör det möjligt att siinka 

arbetsgivaravgiften till sjukfiirsiikringcn och samtidigt minska skattefinan

sieringen av folkpensionskostnaderna genom en höjning av folkpensionsav

giften inom ramen för en oföriindrad total arbetsgivaravgift. Diirigetlllm kan 

effekterna av de vidtagna bcsparings<'ttgiirderna och det sjunkande sjuktalet i 

sin helhet pöverka statsbudgeten. Jag iiterkommer till denna fråga i annat 

sammanhang. 

Ar hets-
sh:adcför-
siikring 

I 400 

I :'illl 
l lll 
[(I() 

0,(J 

Summa 

l)l) 290 

83 565 
1 470 

83 

lti 790 
17 
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Fiirsäkringcns omfattning och kostnader 

Folkpensioner 

Den ekonomiska tryggheten iir av avgörande betydelse för de äldres 

välfärd. Reformarbetet pä detta omr~tde har varit omfattande under 

1970-talet. Den allmiinna pensionsäldern siinktes. möjligheterna till rörlig 

pensionsålder mellan 60 och 70 iirs ålder vidgades och folkpensionens 

grundbelopp höjdes. Vidare genomfördes ett program för ftrliga standard

förbättringar genom höjda pensionstillskott till de folkpensioniirer som 

saknar eller har låg ATP. Den sista etappen i det faststiillda utbyggnadspro

grammet för pensionstillskotten genomfördes den I juli 198 I. Diirmed 

uppgår pensionstillskotten till 45 <:·( av basbeloppet för {ild<.C'rspensioniirer 

och iinkor. För att höja inkormtnivtrn för den som blivit sjuk eller 

handikappad i unga t1r utgf1r till förtidspensioniirer med ingen eller hlg ATP 

dubbla pensionstillskott. vilket innebiir 90 c; av basbeloppet utiiver folkpen

sionens grundbelopp. 

Basbeloppet för år 1982 har faststiillts till 17 800 kr. 

Som jag anförde vid min anmiilan till proposition 1981 /82:30 om vissa 

ekonomisk-politiska åtgärder m. m. avsäg jag att senare [1terkomma med 

förslag om höjning av den allmiinna pensionens grundniv{1 genom utbyggnad 

av pensionstillskotten och om vissa förbättringar av handikappcrsättning

en. 

l det följande kommer jag att föresl~i en utbyggnad av p<.C'nsionstillskotten 

för budgetåret 1982/83 med tvö procentl'nheter för ttlderspensioniirer och 

änkor liksom för förtidspensioniirer. Det innebiir att fullt pensionstillskott 

fr. o.m. den I juli 1982 kommer att uppgt1 till 47 r.;. av basbeloppet för en 

ålderspensionär eller iinka och till 92 ''i för en förticlspensinnär. Jag kommer 

också att lämna förslag till höjda ersiittningsniv[ier för handikappersiittning

en för att kompensera effekterna av elen iinclrade ticlpunktrn för indexupp

räkning. Kostnaderna för dessa förbilttringar a\· pensionstillskntten och 

hanclikappersiittningarna uppgitr till 210 milj. kr. för niista budgetitr. 

Antalet folkpensioniircr och kostnaderna för folkpensionerna framgitr av 

följande sammanställningar. 
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Antal folkpensioniirer 

-----
I början Atders- Förtids- Hustru- Änke- 13arn- Handi- Summa 
av år pension pension tilliigg pension pL·nsion kappcrs. 

m. m. 1 

1960 738 81)1) 1-13 !Ull 33 70tl 55 OlJO 27 000 997 600 
1965 827 20() 150 600 -Il 700 8-1-100 35 900 25 800 I 165 600 
1970 9-16 600 187 900 53 700 IOO 700 3-1300 35 000 I 358 200 
1975 I 061 700 288 900 68 000 lll5 800 -1-1600 -1-1 ton I 613 HJO 
19XIJ I 363 IOO 293 300 55 500 83 700 -12 900 86 -100 I 92-1 900 
1981 I 382 200 303 00() 56 500 82 600 -12 -IDO 87 200 I 953 900 
19822 I 3% 500 3!0 ()(10 56 000 81 900 -12 000 87 80() I 97-1 200 
198-12 I -121 000 319 000 56 000 81 600 -12 000 88 800 2 008 -100 

Genomsnittlig i1rlig ökning 
1960---6-1 17 700 I 500 I 600 5 900 I 800 5 100 33 (100 
1965---69 23 900 7 -10() 2 500 3 200 ---300 I 800 38 500 
1970--75 23 ()(Il) 18 ]()() 2 800 800 I 600 3 -100 -19 700 
1976.1 199 900 ---311 500 --1-1 700 ---19 000 ---500 19 300 146 500 
1977---79 26 200 11 700 ---IOO --900 ---300 -I 000 -10 600 
19811---113 1-1 700 6 -100 100 ---500 ---200 600 20 900 

I Hiir redovisas även drdhidrag och barntillägg. 
2 Bcriiknat. 
-1 Redovisas separat p. g. a. pensionsäldcrssiinkningen den I juli 1976. 

Folkpensionskostnader. milj kr. 

År Ålders- Flirt ids- Änkepens. Övrigt Summa Bostadsstöd 

pension pension 13arnpens. till pcnsio-
nt\rcr 

1960 2 001 378 115 11-1 2 5711 275 

1965 3 1-16 577 3-15 131 -I 199 -1-19 

1970 5 180 I 040 590 2-1-1 7 05-1 1149 

1975 9 945 2 660 I 020 629 1-1 25-1 I 663 

1980 21 9-10 5 200 I 315 1 267 29 722 3 512 

I 98I' 2-1 880 5 980 I -170 I -170 33 81JO 3 760 

19821 26 560 6 365 I 515 1 580 36 020 3 400 

1 Beräknat 

Den första sammanställningen visar att antalet personer med olika 

förmåner inom folkpcnsionssystemet har ökat successivt under de senaste 20 

åren. Orsaken härtill är främst ökningen av antalet iildre i befolkningen. 

Andelen personer över 65 ar av hela befolkningen var 11.8 r;-(, ar 1960 och har 

därefter successivt ökat till 13.8 'le år 1970 och är f. n. ca 17 %. 

Denna utveckling i kombination med den allmänna pensionsåldcrssänk

ningcn år 1976 har bl. a. inneburit att antalet älderspcnsionärer nära nog 

fördubblats under de två senaste decennierna. Vidare har andra reformer 

inom folkpensioneringen bidragit till utvecklingen, t. ex. vidgade möjlighe

ter till förtidspension och iindrade regler för handikappersättning. 

Bostads-
stiid till 
pensioniircr 

538 000 
580 700 
657 900 
739 00() 
791 -100 
800 00() 
765 000 
7-IO !)()() 

8 500 
15 -150 
17 950 
2-1 -100 

500 
---12 8()() 
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Det ökade antalet iildre personer liksom genomförda reformer har 

medfört kraftigt ökade pensionskostnader. Kostnadsiikningen orsakas ocksa 

av förmtrnernas anknytning till basbeloppet och diirmed anpassning till 

förändringar av penningviirdet. Vidare har de ärliga standardförbiittringarna 

i form av höjda pensilinstillskott medfört en ökad kostnad. Av det totala 

antalet folkpensioniirer ilf l 982 beriiknas 880 uon eller 49 % ha helt eller 

reducerat pensionstillskott. 

Fr. o. m. januari l 982 uppgi"ir folkpensionens Cnsbelopp - inklusive helt 

pensionstillskott men exklusive kommunalt bostadstilliigg- till 24 9211 kr. för 

ensam <llderspensioniir och till 43 6lll kr. för ett pcnsioniirspar. Motsvarande 

årsbclopp för en ensam förtidspensionär uppgår till 32 9311 kr. Hiirtill 

kommer den i det foregi'1ende nämnda höjningen av pensionstillskotten den 1 

juli 1982 med 35(1 kr. per är. 

Fiir nästa budget~1r beriiknas statens sammanlagda folkpensionskostnader 

öka med 2 69U milj. kr. jiimfört med uppfört ansli1g för innevarande 

budgetar. Av kostnadsökningen beror 210 milj. kr. p!1 ett iikat antal 

pensioniirer och <ikrstoden p;i pt>nsionernas anpassning till prisutvccklingen. 

Förbättringarna av pensionstillskotten och handikappersiittningarna medför 

inga yttt>rligare kostnader jämfört med anslaget för innevarande budgetår. 

genom att kostnaderna för nuvarande pensionstillskott minskar till följd av 

den ökande andelen A TP-pension:irer. Dessa minskningar kan vid 1981 iH"s 

basbelopp. 17 300 kr., beriiknas till 3511 milj. kr. om en fortsatt utbyggnad 

inte kom till stimd. Anslagsbcllllvet för folkpensioner undL'r hudget{1ret 

1982/83 beräknas till 37 320 milj. kr. 

Folkpensionskostnaderna finansieras delvis genom en socialförsäkringsav

gift som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsav

gift iir fr. o. m. ar 1982 8.45 ':i:· av löneunderlagct. Avgiften. som tillförs 

statsbudgeten, beriiknas vid nämnda avgiftsuttag tiicka ca 67 (·;. av statens 

kostnader för folkpensioneringen i1r 1982. 

Anhörigvårdskommittcn har nyligen avliimnat ett delbetänkande (Os S 

1981: 15) med förslag till förändringar av vtmlbidrag:et till föräldrar med svårt 

handikappade barn. Utredningens förslag innebär huvudsakligen att en del 

av vt1rdbidraget skall utgöra en skattefri ersättning för de särskilda kostnader 

som handikappet för med sig. Bctiinkandet remissbehandlas f. n. och jag 

räknar med att senare <ltcrkomma med förslag i frågan. 

Pensionskommittcn (S 1970:40) har för kort tid sedan redovisat sitt 

slutbetänkande om efterlevandepensioneringens framtida utformning. Fiir

slaget innebär bl. a. att nuvarande änkepensionering ersätts av en cfterlevan

depension till vuxna. lika för miin och kvinnor. Denna föresl{ts kunna utgå 

dels som ett omställningsbidrag under viss tid efter dödsfallet. dels som ett 

försörjningsbidrag till efterlevande som har nedsatta möjligheter att försörja 

sig genom förviirvsarbete. 

4 Riksdagen /981/82. I sam/. Nr /110. I/il. 8 
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Bostadsstöd till pensionärer 

Kommunerna bestämmer själva om kommunalt bostadstillägg till folkpen

sion (KBT) skall utgå och vilka grunder som skall gälla. Inkomstprövnings

reglerna är dock fastlagda i lag. Samtliga kommuner har beslutat att KBT 

skall kunna utgå. KBT administreras av riksförsäkringsverket och försiik

ringskassorna och betalas ut samtidigt med folkpensionen. KBT utgi\r f. n. 

till 765 000 pensionärer. 

För att minska skillnaderna i bostadstilläggens maximibelopp före 

inkomstprövning mellan olika kommuner och i syfte att uppnå en ökad 

samordning mellan reglerna för KBT och statskommunalt bostadsbidrag 

infördes fr. o. m. år 1980 statsbidrag till kommunernas kostnader för KBT. 

Statsbidrag utgår för ar 1981 under förutsiittning att kommunen svarar för 

minst 80 % av bostadskostnaden upp till 750 kr./mån. för ensamstående 

pensionär och 850 kr./mån. för makar. 

Fr. o. m. år 1982 höjs de statsbidragsgrundande bostadskostnadsgränser

na med 50 kr. till 800 kr./mån. för ensamstående och med !()() kr. till 950 

kr./mån. för makar. Kommunerna har möjlighet att lata KBT utgå även för 

högre bostadskostnader. men dessa merkostnader ingår inte i statsbidri1gs

underlaget. 

Efter förslag i prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk - politiska åtgärder. 

m. m. har riksdagen för kort tid sedan beslutat att. i likhet med vad som gäller 

för bostadsbidragen till barnfamiljer m. fl .. införa en nedre hyresgräns i 

statsbidragsreglerna för KBT. Denna gäller fr. o. m. den I april 1982 och är 

80 kr./mån. för såväl ensamstående pensionär som för makar. Statsbidrag 
utgår inte för den del av hostadskostnaden som ligger under detta belopp. 

Statsbidrag kommer därmed att utgå för hostadskostnader mellan 80 och 800 

kr./mån. för ensamstående och mellan 80 och 950 kr. för makar gemen

samt. 

Statsbidrag utgår f. n. med 38 %· av hyreskostnaden upp till nu gällande 

övre hyresnivåer. Samtidigt med den nyss nämnda ändringen i hidragsbe

stämmelserna justeras procentsatsen för statsbidraget till 25 S·l: av kommu

nernas kostnader för KBT. Statsbidragskostnaderna har för år 1981 

beräknats till 1 340 milj. kr. och för år 1982 till 820 milj. kr. Kommunernas 

totala KBT-kostnader under resp. år har beräknats till 3 760 resp. 3 400 milj. 

kr. 

Allmän tilläggspension 

Antalet ATP-pensionärer och kostnadsutvecklingen framgår av följande 

sammanställningar. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet SI 

Antalet A TP-pensioniirer 

I början Ålders- Förtids- Änke- Harn- Summa 
av år pension pension pensi<Jn pension 

1963 2 500 -I 500 6 -100 -I 2110 17 60U 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 22-1 600 70 JOO 61-: 100 30 ()()() 393 OLIO 
1975 419 900 173 700 136 -100 ·-10 000 770 000 
19f.:0 756 700 208 500 217 101) -1-1300 I 226 600 
1981 1 796 500 221 800 233 600 -1-1 800 I 296 700 
198-1 1 902 000 248 ()(I() 281 000 -1-1000 I 475 000 

Genomsnittlig årlig ökning 
1965--69 34 650 JO 550 9 700 3Nl 58 350 
1970--75 39 150 19 300 LI 950 I 850 74 250 
19762 163 700 --22 500 16 200 l 000 158 400 
1977--79 -14 500 15 000 16 -100 700 76 600 
1980--83 36 300 9 900 16 000 --10() 62 100 

I Beriiknat. 
2 Redovisas separat p. g. a. pensionsäldcrssiinkningen den I juli 1976. 

Kostnaderna för ATP. milj. kr. 

År Akters- Förtids- Änke- Harn- Summa 
pension pension pension pension 

1963 7 9 1-1 5 .~5 

1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 ]95 52 lh6 
1975 2 450 I 830 610 116 5 006 
1980 12 350 4 640 1 780 25H 19 028 
19~1 1 15 400 5 650 2 190 290 23 530 
1982 1 18 000 6 425 2 535 320 27 280 

I Beräknat. 

ATP:s ålderspension utgör 60 % av den pensionsgrundancje inkomsten. 

räknat på medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstiir i arbetslivet. 

Pcnsionsgrundandc inkomst beräknades första gängen för ar 1960. Enligt 

huvudregeln krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga 

pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan l 

och 7 .5 basbelopp. ATP-poäng för år 1982 beräknas således på inkomster 

mellan 17 800 och 133 500 kr. Reglerna för pensionsålder m. m. överens

stämmer med motsvarande regler inom folkpensioneringen.ATP-förmåner

na är anknutna till basbeloppet. 

Av de redovisade saqJmanstiillningarna framgår att ATP-förmånerna 

successivt fått ökad betydelse. Under den första tioarsperioden ATF

reformen var i kraft ökade antalet ATP-pensionärer fortlöpande och 

utgjorde år 1970 nära 33 q. av samtliga pensionärer med motsvarande 
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förmåner från folkpensioneringen. Denna andel har fortsatt att öka och 

uppgar år 1981 till drygt 70 <;~ .. Av de f. n. niira 1 A milj. !1lderspcnsioniirerna 

och ca 310 000 förtidspensionärerna med folkpension har ca 830 000 (59 r:;.) 

resp. 230 000 (74 % ) också ATP-pension. Utvecklingen med ett ökat antal 

A TP-pensioniirer fortsätter. Utöver denna ökning av andelen folkpensionii

rcr med ATP sker det också en markant ökning av den genomsnittliga 

ATP-pensionens storlek genom att de nytillkommande pensioniirerna 

vanligen har en högre ATP-poäng. 

ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

Fr. o. m. år 1982 beräknas ATP-avgiften pa samma löneunderlag ~om övriga 

socialavgifter. ATP-avgiften utgiir då 9,40 <:~ av lönesumman, vilket iir en 

viss höjning jämfört med ar 1981. För de följande två iiren höjs avgiften med 

0,20 procentenheter per {ir och kommer diirmcd att utgöra 9.81J r·; ar 1984. 

Genom den beslutade avgiftshöjningcn för de närmaste ;'!ren tillförs 

AP-fonden medel som skall underlätta de mer långsiktiga utgiftsi1tagandena 

inom ATP-systemet. 

ATP-avgiften betalas in till AP-fonden. Fondförvaltningen iir uppeldad pil 

fyra delfonder med var sin fondstyrelse. AP-fonden uppgick ~tr 1965 till 7 300 

milj. kr. och ökade till 31 343 milj. kr. år 1970 samt 76 963 milj. kr. ar 1975. I 

januari 1982 beräknas AP-fonden uppga till 183 400 milj. kr. 

Riksdagen har i oktober 1981 beslutat om införande av en riitt till ATP för 

föräldrar som vårdar egna smi1barn i hemmet. Rätten iir utformad som en 

garantiregel för att de föräldrar som väljer att sjiilva vara hemma och v!1rda 

sina barn under någon period inte skall drabbas av en urholkning av sitt 

pensionssk ydd. 

Delpension.1försiikring 

Förvärvsarbetande anställda eller egenföretagare har möjlighet att minska 

arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder genom att ii\'erga till deltidsarbete i 

komhination med delpension. Delpensionen fyller dti ut en viss andel av det 

inkomstbortfall som följer av arbetstidsrninskningen. För att delpension skall 

kunna utga krävs att den försiikrade enligt huvudregeln har haft ATP

grundande inkomst under sammanlagt minst lll år fr. o. m. 45 iirs t1ldcr uch 

att vederbörande under de senaste tolv månaderna före arbctstidsminskning

en förvärvsarbetat under minst fem månader. 

För anställda giiller att arbetstiden måste minskas med minst fem timmar i 

veckan och uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare mi1ste 

minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hiilften och diircfter arbeta i 

genomsnitt minst 17 timmar i veckan. För dem som beviljats del pension före 

ar 1981 utgör pensionen 65 % av inkomstbortfallct vid minskningen av 

arbetstiden. För nytillkommande delpcnsioniirer fr. o. m. den I januari 1981 

utgör pensionen 50 % av inkomstbortfallet. Delpensionen iir knuten till 

basbeloppet och är pensionsgrundande för ATP. 
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Av följande sammanställning framgår att antalet delpensionärer och 

kostnader har ökat kontinuerligt sedan pensionsformen infördes. Under fa 
1981 har dock ökningen ersatts av en viss minskning av antalet personer med 

del pension. 

11ma/('t delpl'nsionärcr och kostnaderna 

I början a\' <ir Antal delpcnsionlircr Kostnader per <ir. milj. kr. 

IY77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1'1821 

1 13criiknat. 

18 (()() 
33 900 
43 (1(10 
:;o son 
08 500 
64 50(1 

412 
li87 
890 

l 23'! 
I 5551 
I 4fiOl 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift fran arbetsgivare 

och egenföretagare som fr. o. m. iir 1980 utgör 0.50 r;; av avgiftsunderlagct. 

Avgiften förs till en siirskild fond. Den frfm 0.25 '}· till 0.50 c; höjda 

socialförsiikringsavgiften fr. o. m. iir 1980 avses att pi1 sikt ge full kostnads

tiickning för de löpande pensionsutbetalningarna och därutöver lämna 

successiv täckning av de underskott som uppstått i delpensionsfonden. 

Underskottet den l oktober 1981 var 784 milj. kr. Detta underskott beriiknas 

öka ytterligare mlgot <lr för att diireftcr minska under efterföljande f1r. 

Sa111111anfattning.1'l'i.1· kan konstateras att utbetalningarna frän de allmänna 

pensionssystemen uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslagct uppgår således till 37 320 milj. kr. under nästa 

budgetiir. Härtill skall liiggas statens och kommunernas kostnader, 3 400 

milj. kr. för kommunala bostadstilliigg. Vidare tillkommer clelpensions- och 

ATP-utbetalningarna. som för det kommande budgetäret beräknas uppgå 

till i runda tal 1 450 resp. 29 600 milj. kr. Totalt kommer kostnaderna för 

förmänerna frän den allmiinna pensioneringen och bostadsstödet diirmed att 

uppgi1 till omkring 72 miljarder kr.. vilket innebär en ökning med närmare 6 

miljarctcr kr. i förhällande till motsvarande beräkningar för innevarande 

budget;!.-. 

Sju kförsiikringen 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försiikringen ger 

riitt till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 ';''l av arbetsinkomster upp till 

7.5 gih1ger basbeloppet (B3 500 kr. [1r 1982), dels viss ersättning i samband 

med läkarvard och läkemcdelsinköp, tandvård, sjukhusvärd och viss annan 

sjukd1rdsbchandling samt för sjukresor. 

Sjukfors:ikringens ers:ittningsrcglcr för öppen sjukvård innebär att 

patienten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift p{t högst 30 kr. per besök i 
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offentlig vård fr. o. m. den I januari 1982 och vanligen 35 kr. per besök hos 

privatpraktiserande läkare. Försäkringskassan betalar sedan ersättning 

enligt fastställd taxa till sjukvärdshuvudmannen resp. läkaren. Motsvarande 

ersättningsrcgler gäller även för sjukvimlande behandling som utförs av 

annan personal än läkare. Patientavgiften iir där vid offentlig vård 20 kr. per 

besök och 25 kr. per besök hos privatpraktiserande sjukgymnast. Vissa 

höjningar av dessa avgifter kommer att ske den I januari 1983. 

För personer med stort behov av sjukv~1rd och läkemedel finns sedan den l 

juli 1981 ett högkostnadsskydd. Skyddet gäller för såväl läkar- och 

tandläkarordinerade läkemedel som Hikarvård och sjuk vårdande behandling 

i privat och offentlig öppen v[\rd. Det innebär att en person blir befriad frän 

ytterligare kostnader för läkemedel och vårdbesök när han har betalat avgift 

för 15 inköp eller vårdbesök. Befrielsen gäller under en tolvmånadersperiod, 

räknat från första inköpet eller besöket. För barnfamiljer är högkostnads

skyddet extra förmånligt eftersom inköp eller vårdbesök för samtliga barn 

under 16 år i en familj far läggas samman. 

När en försäkrad vårdas på sjukhus betalar sjukförsäkringen en vårdavgift 

till sjukvardshuvudmannen med 45 kr. per dag fr. o. m. den I januari 1982. 

För varje dag som den försäkrade v<1rdas på sjukhus görs samtidigt avdrag 

från hans sjukpenning. Avdraget utgör fr. o. m. nästa år 35 kr. per dag. dock 

högst en tredjedel av den utgående sjukpenningens bruttobelopp. 

Sjukförsäkringen innefattar ocksa den allmänna tandvårdsförsäkringen. 

Den omfattar alla försäkrade fr. o. m. 20 års ålder. Barn och ungdomar 

under 20 års ålder har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens 

folktandvård. Slicialstyrelsen har dock rätt att för ett är i sänder bevilja 

undantag för huvudman från skyldigheten att erbjuda behandling till barn 

under 5 år och ungdomar fr. o. m. det år de fyller 17 år. Tandvårdsförsäk

ringen ersätter kostnaderna för tandvård enligt tandviirdstaxan med 50 <;;, 

upp till 2 500 kr. och med 75 1?1r· för kostnader däröver. 

1978 års tandvårdsutredning ( S 1978:0 I) har till uppgift att se över 

tandvårdsförsäkringen. Däri ingår bl. a. att se över reglerna om nyetable

ring. Utredningen kommer inom kort att avge sitt huvudbetänkande 

angående tandvårdsförsäkringens framtida utformning. Efter remissbehand

ling av betänkandet kommer förslag i dessa frågor att läggas fram för 

riksdagen under hösten 1982. 

Kostnaderna för sjukförsäkringen beräknas för fJT 1982 till 26 140 milj. kr. 

Kostnadsutvecklingen för sjukförsäkringen (ex kl. föräldraförsäkringen) 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Ar Sjuk- Öppen Tand- Läke- Övriga Summa 
penning sjukviird värd medel sjukvårds-

utgifter 

1965 I 139 280 15 176 160 1 770 
1970 2 602 584 15 516 334 4 111 
1975 8 108 1 181 989 I 276 461 12 015 
1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1 721 22 595 
198JI 13 040 4 150 2 460 2 300 I 765 23 715 
19821 14 105 4 800 2 630 2 530 2 075 26 140 

' Beräknat. 

Den kraftiga kostnadsökningen mellan åren 1970 och 1975 beror främst på 

införandet av den beskattade sjukpenningen och tandvårdsförsäkringen år 

1974. Kostnadsstegringen mellan åren 1981 och 1982 föranleds framför allt av 

lönehöjningarnas effekt på sjukpenningbeloppen samt höjningar i vårdtax

orna. 

I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar, sjukfallsfrek

vens m. m. 

Ar 

1960 
1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19811 

I Beräknat. 

Ersatta sjukdagar 
per försäkrad 

13,2 
15.7 
19.8 
22.0 
22,9 
22,8 
22.8 ,.,,., ,., 
--·"-
21.2 
19.5 

Sjukfallsfrekvens 
Antal fall per 
försäkrad 

0,55 
IJ,66 
1.09 
1.37 
1,47 
1.45 
1.52 
1.52 
1,49 

Genomsnittligt antal 
dagar per fall 

24.2 
23,9 
18,2 
15.6 
15,8 
16,0 
15,2 
14,3 
14,9 

Antalet sjukdagar som ersätts av sjukförsäkringen påverkades givetvis av 

att karensdagarna togs bort år 1967. Antalet ersatta sjukdagar var därefter i 

stort sett oföriindrat till år 1974, då antalet genomsnittligt ersatta sjukdagar 

ökade under några år. Sedan år 1976 har antalet ersatta dagar minskat. 

Minskingen av antalet ersatta sjukdagar beräknas fortsätta även under åren 

1981 och 1982. En minskning av det genomsnittliga antalet ersatta sjukdagar 

med en dag motsvarar totalt omkring 600 milj. kr. 

Som framgår av tabellen har sjukfallsfrekvensen, dvs. det genomsnittliga 

antalet sjukfall per försäkrad, ökat t. o. m. år 1978 för att därefter stagnera 

och minska något. Däremot har det genomsnittliga antalet ersatta dagar per 

sjukfall blivit lägre. 

Av följande tabell framgar hur andelen sjuk dagar resp. sjukfall fördelar sig 

på sjukfall av olika längd för åren 1968-1980. De långa sjukfallen svarar för 
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ca 85-90 % av antalet sjukdagar men endast för ca 30 c:; av antalet sjukfall. 

För de korta sjukfallen är förhMlandet det omviinda. Vidare kan utl;isas att 

de korta sjukfallens andel i.ikar. 

År 

1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1978 
198() 

Sjukfallets varaktighet 

1-6 dagar 

Amid av And<:! av 
sjukfalk:n dagarna 
rl 

(. c;, 

61 10 
64 Il 
65 Il 
(18 12 
(il) 13 
70 D 
72 13 

7 dagar eller mer 

Andel av 
s.iukfalk:n 
r;.;-

.W 
36 
35 
-~2 

31 
-~O 
28 

Andel av 
dagarna 
~-··(. 

l)(I 

X'I 
89 
XR 
87 
87 
87 

Ur sjukfallsstatistiken för ~lr 11J80 kan utliisas vissa regionala skillnader. 

Således hade de tre storstadsor1n{1dena markant högre antal ersatta 

sjukdagar per försäkrad och antal sjukfall per försäkrad. Antalet ersatta 

sjukdagar per försäkrad var för Stockholms län 24,4. för Göteborg 28.3 och 

för Malmö 25.6 jiimfört med riksgenomsnittet 21.2. Antalet sjukfall per 

försäkrad var 1,88 för Stockholm. 1.73 för Göteborg och l.65 för Malmö 

jämfört med I ,49 för hela landet. 

Sjukförsiikringen finansieras till 15 c;. av statsbidrag och till t-:5 'i .. av 

socialförsiikringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Socialfi.irsiik

ringsavgiften till sjukförsiikringcn utgör fr. o. m. t1r 1981 10,5 c:; av 

löneunderlaget. 

Sjukpenningkommitten avlämnade under våren 1981 betiinkandet ( SOU 

1981 :22) Sjukersiittningsfr[1gor. i vilket redovisas bl. a. olika alternativ för att 

genom ökad sjiilvrisk uppn{1 kostnadsbesparingar inom sjukpenningförsiik

ringen. Som jag niimnt inledningsvis iir avsikten att under dren I 982 liigga 

fram en proposition till riksdagen med förslag i dessa fragor och med 

ikraftträdande kalcnderfirct 1983. Jag räknar med att dessa förslag skall leda 

till besparingar för sjukförsiikringen av storleksordningen 2 000 milj. kr. för 

tir riiknat niir hänsyn tagits till kostnaden för ett hiigriskskydd. I det 

sammanhanget bör ocksi't tas upp fr{1gan om en höjning av sjukpenningav

draget vid sjukhusvistelse samt om en avveckling av sjukförsäkringens 

ersättningar till arbetsgivare för vissa utgifter för förctagshiilsoviml. .Jag 

riiknar med att dessa iltgiirder tillsammans med hiijda avgifter hos 

privatpraktiker skall innebära en besparing för sjukförsäkringen med 195 

milj. kr. under år 1983. Vidare bör en kostnadsbesparing med 200 milj. kr. 

per år genomföras inom tandvi'1rclsförsiikringen. 
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Sjukreseutn:dningen har avlämnat bctiinkandet (SOU 19~1 :35) Sjukre

sor. samordning och förenkling. I betiinkandet föresli1s en fiiriindring i två 

steg av ersiittningsreglerna för sjukresor. Det första stq!ct innebiir vissa 

förenklingar i det nuvarande n:gdsystL'met. medan steg tva a1·ser en 

överflyttning av ansvaret för sjuk resorna till sjukviirdshuvudmiinnen. 

Betänkandet har n:missbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet. 

A rhC'tss k adcf örsiik ringen 

Arbetsskadeförsiikringen omfattar anstiillda. uppdragstagarc och egenfö

retagare. Den ger i princip full crsiittning för inkmnstbortfall till den som 

drabbas av skada i sitt arbete. 

Arbctsskadeförsiikringen anknyter till de principer som giilkr för invali

ditetsbedömning inom den allmiinna försiikringen. Det iir diirigenom den 

faktiska nedsättningen i den försäkrades förmäga att skaffa sig inkomst 

genom förviirvsarbete som bestiimmcr livri"intans storlek. Livriintan vid 

arbetsskada skall i princip utgöra skillnaden mellan elen inktimst som den 

försäkrade kan antas ha haft om han inte hade skadats nd1 dt•n inkomst som 

han trots skadan kan beriiknas fä. Arbctsskadcförsiikringen iir samordnad 

med den allmänna sjukförsäkringen pi\ sEt siitt att er~iittning utg:ir fri111 

sjukförsäkringen för de första 90 dagarna sedan skadan uppklllll (samord

ningstiden). Fr{111 arbetsskadeförsäkringen utg~1r efter samordningstidens 

slut crsiittning för sjukviirdskostnader inkl. resor och andra kostnader. 

Vidare utgär sjukpenning och- som tidigare niimnts - livriinta. Livriinta kan 

ocksa utgå till efterlevande anhörig. Den ersiitter ärlig inkomstförlust upp till 

samma inkomsttak som giiller för ATP dvs. 7 .5 gf111ger basbeloppet vilket för 

år 1982 motsvarar 133 500 kronor. 

För är 1980 redovisades ca 190 (J(J(J anmiilda arbetsskador. A\· dessa avs;\g 

50 ()()() fall skador som skall ersiittas frim arbetsskadcförsiikringen eller 

mobvarande äldre lagstiftning. För il ren 1981 och J 9X2 beräknas antalet 

skadefall till ungefär oförändrat antal. 
Utbetalningarna friln försiikringen var ca 720 milj. kr. under iir 197:-i och 

har stigit till ca l 390 milj. kr. iir 1981. 

Arbetsskadeförsiikringen ligger utanfiir statsbudgeten och finansieras helt 

genom avgifter fr~lll arbetsgivare och egenföretagare. Arbetsgivaravgiften 

till arbetsskadeförsiikringen utgör fr. o. m. [1r 191\IJ 0.6 c~ av löneunderla

get. 

Administration 111. m. 

Den allmänna försiikringen administreras lokalt av de allmiinna försiik

ringskassorna och centralt a\· riksförsiik rings\ erket som ocks~1 iir t illsynsmy 11-
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dighet för försiikringskassorna. Vidare finns det en besviirsorganisation som 

tit:stär av tre regionala försiikringsriitter och - som högsta instans - en 

försäkringsöverdomstol för överprövning av försäkringskassornas beslut i 

socialförsiikringsiirenden m. m. Fiir bevakning av rättspraxis inom socialför

siikringsomr~1det finns en siirskild ombudsenhet inom riksförsiikringsvcrket 

som kan gi't in som part hos försiikringsclomstolarna. 

Antalet nya iirenden hos försäkringsrätterna är större iin vad rätterna 

hinner behandla. En besvärlig balanssituation har därför uppstätt. I prnp. 

1981/82:88 har regeringen lagt fram förslag om åtgiirder för att minska 

iin:ndebalanserna hos försiikringsriitterna. Dessa i1tgiircler innebär införande 

av en utökad omprövning av beslut hos försäkringskassorna. överflyttning av 

111{11 om arbetsgivaravgift m. m. fr{111 försiikringsdomstolarna till de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. en utökad behörighet för domare att ensam fatta 

beslut samt vissa förenklingar i de interna arbetsrutinerna. Vidare föreshls en 

fullföljdsbegränsning i försiikringsöverdomstolen. 

Utöver de i propositionen föreslagna {1tgiirderna behövs dock vissa 

resursförstärkningar. Jag kommer i det följande att föreslå betydande 

personalförstiirkningar hos rätterna. 

Kommitten för översyn av riksförsiikringsverkets organisation m. m. har 

under hösten lagt fram sitt slutbetänkande ( Ds S 1981: 13) Riksförsäkrings

verkets roll. uppgifter och organisation. Kommitten har i enlighet med 

direktiven inriktat sitt arbete p[1 att inom befintlig resursram föresla särskilt 

angeliigna föriindringar. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Den s. k. ALLrA-kommittcn har under äret lagt fram betiinkanclet (SOU 

1981 :24) Socialförsiik ringens datorer. som inneh{1ller förslag till organisation 

av socialförsäkringens framtida ADB-verksamhet. Remissbchandlingen av 

betiinkandet har nyligen avslutats och ärendet bereds f. n. inom regerings

kansliet. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 införs ett nytt budgetsystem för försäkrings

kassornas fiirvaltningsutgifter (prop. 1980/81: 135. SfU 25. rskr 262 ). Anslag 

till dessa utgifter skall anvisas p<i statsbudgeten enligt samma teknik som 

giillcr för statliga myndigheter. f-'iirsäkringskassornas riikenskapsär ändras 

fdn kalenderi1r till statligt budgetår. 

Fiirsiikringskassornas förvaltningsutgifter har ökat kraftigt under den 

senaste fcmärsperioden, fr[in 1 089 milj. kr. i1r 1976 till omkring 2 375 milj. 

kr. 1981. dvs. mer iin en fördubbling. Antalet anställda iirsarbetare hos 

kassorna har under samma tid ökat fr[m 12 700 till över 17 000. 

I det följande kommer jag att föres!a att medel till försäkringskassornas 

förvaltningskostnader an\'isas enligt de nya principerna. Därvid kommer jag 

att riikna med en betydanck r~·dueering a\' förvaltningskostnaderna under 

n;ista budget<ir till följd av reducering a\' arbetsvolymen. iindrade utbetal

ning~rutiner m. m. Reduktionen a\' anslaget utiiver huvuclfiir~lagct kan 

medföra en begriinsning av antalet anstiillda vid försiikringskassorna med 
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700--800 ärsarhetare. Föriindringen av antalet anst:illda blir beroende av hur 

besparingen fördelas pii olika kostnadsslag. 

Vidare kommer jag att föreslä att riksförsäkringsverket ftir i uppdrag att i 

niira kontakt med försäkringskassorna utarbeta en samlad rationaliserings

plan för verkets och försiikringskassornas verksamhet under den niirmaste 

fyraarsperioden. 

Jag kommer ocks{1 att föresl(1 att de fonder tillhörande den obligatoriska 

sjukförsäkringen. som sedan mimga i1r tillbaka finns bokförda hos försäk

ringskassorna, överförs till staten. De överförda fondtillgängarna hör diirvid 

räknas av mot statens löpande utgifter för sjukförsäkringen. vilket innebär en 

minskad anslagsbelastning med 475 milj. kr. för nästa budgeti1r. 

Fr. o. m. år 1982 gäller ett enklare och enhetligare system för beriikningen 

av arbetsgivaravgifter och egenavgifter till soeialforsiikringen m. m. Dt: olika 

avgifterna förs samman till en gemensam lag om S11L"ialavgifter med enhetliga 

regler för avgiftsunderlag m. m. De nya avgiftsreglerna innebiir administra

tiva lättnader for säväl myndigheter som arbetsgivare och egenföretagare. 

Genom nya kontrollåtgärder. bl. a. i form av jiimförelser mellan under

laget för preliminiira arbetsgivaravgifter och lönesummorna fiir redovisad 

preliminärskatt, har riksförsäkringsverket kunnat uppnä en avseviirt biittrc 

beräkning och debitering av preliminära arbetsgivaravgifter fr. o. m. år 1980. 

De nya kontrollåtgiirderna har lett till en höjning av de debiterade 

preliminära arbetsgivaravgifterna för ären l 980 och l 981 med omkring l 500 

milj. kr. per tir. 

För att gå vidare p{1 viigen att fä ett effektivare debiterings- och 

uppbördsystem för socialavgifterna har en socialavgiftsutredning (S 1981 :04) 

tillsatts för att göra en översyn av rutiner och organisationsfriigor på detta 

område. 

Fördelningen m· m-giftcr mellan allmiinna pcnsionsjimdens de/fonder 

De nya bestämmelserna om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter, 

som triideri kraft den 1januari1982 (prop. 1980/81: 178. SfU 28. rskr406) ger 

mig anledning att hiir ta upp en friiga om iindring av rL'glerna för fördelning av 

ATP-avgifterna mellan allmiinna pensionsfondens delfonder. 

Tilläggspensionsavgifter enligt lagen om socialavgifter ( J 981 :69 l) skall 

ingå till elen allmiinna pensionsfonden. som förvaltas av fyra fondstyrelser. 

Riksförsiikringsverket skall till varje fondstyrelses förvaltning överföra 

tilliiggspensionsavgifter . enligt följande fördelning. första fondstyrelsen 

förvaltar avgifter som har betalats av staten, kommuner och diirmed 

jämförliga samfälligheter samt av bolag. föreningar eller stiftelser. i vilka 

staten. kommun eller diirmed pmfi.irlig samfällighet har ett bcstiimmandc 

inflytande. Andra och tredje fondstyrelserna fi.irvalur avgifter som har 

erlagts av enskilda arhetsgivare. Principen iir att andra fondstyrelsen 
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förvaltar avgifter frtrn arhetsgivare som har minst 50 anstiillda och tredje 

fondstyrelsen avgifter friin arhetsgivare med förre anstiillda. Tredje fondsty

relsen mottar ocksi1 avgifter som hetalats av egenföretagare. Fjärde 

fondstyrelsen erhi'lller inom en viss ram medel som annars skulle ha tillförts 

de övriga styrelserna. 

Griinsdragningen mellan avgifter som skall överföras till andra respektive 

tredje fondstyrelsens fön·altning har hittills skett med ledning av den 

tidrcclovisning som l~imnats i arbetsgivaruppgifterna och som legat till grund 

för bestiimmande av antalet (1rsarhctare hos arbetsgivaren. För de avgifter 

som avser utgiftsi1ret 1981 eller tidigare utgifts:ir behövs tidredovisningen för 

beriikningen av bashcloppsavdrag som skall göras vid avgiftsheriikningcn. 

De nya förenklade reglerna om socialförsäkringsavgifter innebiir bl. a. att 

bashcloppsavdraget slopas. Ett m· syftena med de förenklade reglerna iir att 

;'\stadkomma administrativa liittnader genom att arbetsgivarna fr. o. m. 

utgiftsår.:t I 9R2 inte liingre skall behöva liimna en tidredovisning i 

arbetsgi,·aruppgifterna. På grund härav hör griinsdragningen mellan avgifter 

som skall föras till andra och tredje fondstyrelsens förvaltning ske pä annat 

sätt än mi:d utgfrngspunkt i antalet ~1rsarbi:tare hos arbetsgivaren. 

Riksförsiikringsverket har föreslagit i:n ändring i 2 ~ ri:gkmentet 

( 1959:293) angi1ende allmiinna pi:nsionsfomkns förvaltning. s[1 att gränsen 

mellan avgifter. som iir hiinförliga till andra ri:spcktive tredje fondstyrdsL"ns 

förvaltning. fast~tiills till viss liini:summa i stiillet för till visst antal 

arbi:tstagare. Lönesumman i fr{1ga biir i:nligt verki:t liimpligen knytas an till 

det vid fö·ets ingång giillande basbeloppet. 

Vid debiteringen av preliminiira avgifter för är l ':182 har riksförsäkrings

verket som ett provis,1rium i fr[1ga om nytilkommandc arbdsgivare best[imt 

griinsen mellan ifr~1gavarande pensionsfnndl'r till 50 ~1rsarbetare multiplice

rat mi:d i:n bi:riiknad genomsnittslön per arbetstagare. Med utgimgspunkt i 

tillgiingliga uppgifti:r om \iinesummur och antal ~1rsarbetare - dvs. uppgif

terna i 1979 itrs arbetsgivaruppgifter - och med uppräkning av avgiftsunder

laget fdn ilr 1979 synes denna lön enligt verket kunna beräknas till ca 78 000 

kr.. vilket ungefä1 motsvarade 4.5 gånger det vid framstiillningcn gilllande 

basbeloppet. 17 300 kr. Verket har saledes vid debiteringen av preliminära 

arbetsgivaravgifter för är 1982 för nytillkommande arbi:tsgivare låtit ett 

belopp motsvarande 225 (50 x 4.5) basbelopp utgöra griinsen mellan 

tilliiggspensionsavgifter som iir hänförliga till andra respektive tredje 

fondstyrelsens förvaltning. 

I fråga om arbi:tsgivare. som ri:dan iir registrerade hos riksförsiikringsvcr

ket. sker fördelningi:n av de preliminiira avgifterna för år 1982 med ledning 

a\· tidigare liimnade arhctsgivaruppgifter. 

Allmiinna pensionsfondens första, andra och tredje fondstyrdser har 

yttrat sig Ö\'L'r VL'rkets framsttillning. Fnndstyrelserna har inte haft nagon 

inviindning mot att en pt1 niimnda siitt bl'riiknad lönesumma används som 
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gräns för avgifternas fördelning rn:h inte heller mot att den av riksfiirsiik

ringsverket tillämpade metoden försöksvis tillämpas. Styrelsen har föreslagit 

att en utvärdering sker efter ca fem itr av den valda teknikens effektn p<i 

beriikningen av lönesummor och diirmed p<1 fiirdclningen av avgifter mellan 

andra och tredje fondstyrelserna. 

Även jag kan ansluta mig till riksförsäkringsverkets förslag till fördelnings

grunder för avgifterna mellan andra och tredje fondstyrelserna. Jag föreslär 

s{1ledes - savitt gäller fördelningen av tilliiggspensionsavgifter fn\n enskilda 

arbetsgivare- att till andra fondstyrelsens förvaltning skall överföras avgifter 

från arbetsgivare som debiterats ett avgiftsunderlag överstigande ett 

gränsbelopp som motsvarar 225 basbelopp. och att till tredje fondstyrelsen 

skall överföras övriga avgifter. 

De nya reglerna om griinsdragningen för avgifternas fördelning hör 

tilliimpas första gången i fr{1ga om tilliiggspensionsavgifter som avser 

utgiftsiiret 1982. 

Vad jag här har anfört föranleder ändring av 2 * reglementet (1959:293) 

angående allmänna pensionsfondens förvaltning. Ett inom socialdeparte

mentet upprättat lagförslag bör fogas till protokollet i detta iirentk som 

bilaga 8.1. 
Jag hemställer att regeringen föresl<lr riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring i reglementet (! 959:293) 

angående allmänna pensionsfondens förvaltning. 

8 I. Försäkringsöverdomstolcn 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

7 326 222 

7 108 000 

8 039 000 

Försäkringsöverdomstolen iir högsta prörningsinstans för socialförsiik

ringen. Domstolen har att pröva sådana rmll som fullföljs fr«m fiirsiikringsriitt 

och från arbetsmarknadsstyrelsen eller som styrelsen unclerstiillcr dom

stolens prövning. Domstolen har f.n. tio lagfarna och nio icke lagfarna 

ledamöter. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostn.) 

Lokalkostnader 

1981/K:! 

37 

ti 5(,11 ll(lfl 
(5 82~ ()(1(1) 

:i.181J(I() 

7 108 000 

Ikriiknad iindring 1982!83 

Dornstokn 

- 77011011 
(~ ()().'\ ()()(1) 

+ 383 ()()() 

+1153000 

1-örcdra
gandL·n 

+551 ()()() 
( +5JJ ()()()) 
+3811 ()(l(l 

-931 000 
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Försäkringsöverdomstolen 

Överdomstolen har redovisat en resultatanalys för hudget<"tret 1980/81. Av 

denna framgår att mfötillströmningen ökat i samhand med att antalet 

avgjorda iirenden hos försäkringsriitterna ökat. lJ nder år 1980 inkom 1 881 

mål och för år 1981 räknar försiikringsöverdomstolcn med att 2 300 nya mal 

skall komma in. Antalet avgjorda mM uppgick tir 1980 till 2 012 och 

överdomstolen räknar med att under tH 1981 avgöra i stort sett lika mimga 

mål. Den 1 juli 1981 hade försäkringsiiverdomstoll'n 1 669 mi1l som våntade 

på avgöranck. 

1. Pris- och löneomräkning + 1 090 000 kr. 

2. Den besparing som försäkringsöverdomstolen har redovisat enligt 

huvudförslaget innebär personalminskning och skulle enligt domstolen 

medföra minskad mMavverkning och iinnu större mttlbalans än f.n. Vidare 

försämras domstolens möjligheter att möta de övriga krav som ställs pf1 

domstolen som slutinstans (- 164 000 kr.). 

3. För bl.a. rese- och traktamentskostnader för att domstolen skall kunna 

rekrytera föredragande utanför Stockholmsområdet samt för upprustning av 

bibliotek och nödvändig personalutbildning behövs en förstärkning med 

63 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för försiikringsöverclomstolens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i domstolens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

8 039 ()()() kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försiikringsöverdomstolcn för budgetärct 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 039 nno kr. 

B 2. Försäkringsrätter 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

27 504 515 

31174000 

38 478 000 

Försäkringsriittcrna är första besdrsinstans för främst soeialförsiikrings

ärcnden m.m. som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. 

Det finns tre försäkringsrätter, namligcn försiikringsriittcn för Mellansvc

rige (fem avdelningar). försiikringsriittcn för Södra Sverige (fyra avdelning

ar) och försiikringsrätten för Norra Sverige (tvi"i anklningar). 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav l<jnckostn.) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Försäkrings rätterna 

1981/82 

142 

26 789 l.)()() 

(23 82.'i ()flll) 
-t 38.'i ono 

31 174 000 

Bcriiknad iindring I 'l82!83 

Försiikrings
riilterna 

-68 

+ 12 89.S llOO 
(-12 U700ll) 

!- 11.S-llll)() 
-1171100 

+ 14 466 000 

Föredra
ganden 

-28 

+h :'ill8 lltl0 
(. 5 8-12 ()1)(1) 

- h \(I()()() 

- 11'6 ()(}(} 

-7 304 000 

63 

Försäkringsriitterna har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1980! 

81. Av denna framgår att antalet inkomna m<'il har fortsatt att öka och 

överstiger betydligt det antal mM som försäkringsriitterna har kunnat avgöra 

under budgetåret. Antalet avgjorda m[1l var 11 ll50 och antalet inkomna mid 

17 550. Detta har lett till att den redan tidigare besviirliga balanssituationen 

ytterligare förvärrats. Den 1 juli 1981 fanns 26 374 ej avgjorda m<'il hos 

försä kri ngsrii t tern a. 

l. Pris- och löneomriikning + 2 817 000 kr. 

2. Huvudförslaget (- 696 000 kr.) inncbiir personalminskning och därmed 

minskad målavverkning. Det iir diirför inte möjligt att genomföra. 

3. Med hänsyn till målbalans och måltillströmning behiivs kraftiga 

personalförstärkningar för att de redan alltför långa viintctiderna för 

allmänheten inte ytterligare skall förliingas. Fiirstiirkning behövs med fem 

dömande avdelningar. varav en vid försiikringsrätten för Norra Sverige och 

två vid vardera av de övriga försäkringsriitterna. Härutöver behiivs förstärk

ning av föredragande- och biträdespersonakn. Sammanlagt behövs 68 nya 

tjänster varav 28 vid försäkringsriitten för \1ellansverige. 31 vid försiikrings

rätten för Södra Sverige och 9 vid försiikringsriitten för Norra Sverige 

( + l l 580 000 kr.). 

Föredraganden 

Försäkringsriitterna har alltsL·dan de inledde sin verksamhet ar 1979 haft 

en stiindigt stigande måltillströmning som väsentligt har överstigit vad som 

beräknades då rätterna inrättades. Detta har lett till att försäkringsriitterna 

trots att de har erh?1llit viss personalförstärkning inte har kunnat avverka miil 

i takt med tillströmningen. Försiikringsriitterna har f.n. mycket stora 

ärendebal;m~er. I prop. 1981/82:88 har regeringen lagt fram försl'.lg om 

åtgärder som syftar till dels en minskning av tillströmningen av iircndcn till 

försäkringsrätterna dels en ökad mi\.lavverkning. bl.a. genom ändrade 
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domförhetsregler. Utöver de föreslagna i1tgiirderna behövs d11ck vissa 

resursfiirstiirkningar för att minska ärendebalanserna. I enlighet med vad 

som förutskickades i niimnda prop11sition i1terkommer jag diirför nu i 

resursfrågan. 

\1ältillstriimningen till försiikringsr<itten för Södra Sverige giir det nödviin

digt att tillföra denna en ordinarie femte avdelning. I (ivrigt hehiivs 

förstiirkningar för avarbetning av balanserna under ett antal i"tr. En extra 

avdelning hiir inr~ittas vid vardera försiikringsriitten för \1ellansverige och 

försiikringsriittl'n för Siidra Sverige. Genom omorganisation av de befintliga 

avdelningar som f.n. har 7 domare kan antalet nya tjiinster i viss 111:1n 

hcgriinsas. Jag bniiknar medel for vid försiikringsriitten for Södra Sverige 9 

domare. 6 föredragande och 4 bitriiden samt vid försiikringsdtten för 

Mellansvcrige 3 domare. 1 föredragande och 2 bitriiden. Vad beträffar 

försiikringsriitten för Norra Sverige beriiknar jag medl'l för extra personal 

motsvarande l domare. 1 föredragande oeh l hitriide som förstiirkning till 

befintliga avdelningar. 

Sammanfattningsvis heriiknar jag medel för pern.inalfiirstiirkningar vid 

försiikringsriitterna motsvarande 28 tjiinslL'r. 

Med hiinvisning till sarnmanstiillningen och till vad jag nu har anfört 

beräknar jag anslaget till 38 478 OOll kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresl<\r riksdagen 

att till Försiikringsriirrer för budget<'1ret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 38 478 ()()() kr. 

B 3. Riksförsäkringsnrkct 

1980/81 Utgift 1411584 238 

198\!:'C. Anslag 129 4()3 Ol ){) 

1982/83 Förslag 221' 242 ()()() 

Riksfiirsäkrings\·erket iir central förvaltningsmyndighet friimst för iiren

den som rör den allmiinna försäkringen - dvs. sjukfiirsiikring med föriildra

försiikring och tanddrdsförsiikring. folkpensionering. tilHiggspensioncring

samt delpcnsionsfhrS:ikring och arht'lsskadeförsäkring. allmiinna barnbidrag 

och bidragsförskott samt för iirenden som riir utbetalning av studiestöd vid 

vuxenutbildning. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och dag

penning: till vissa viirnpliktiga. 

I verkets uppgifter ingår bl.a. att utii\'a tillsyn över de allmiinna 

försiikringskassorna. som iir lokala organ för den allmänna försiikringen 

m.rn. Utbetalning a\· förmtrnerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 

Verket bedri\'l'r iiven fiirsiikringsverksamhet enligt lagen om yrkesskadcför

siikring m.fl. iildre författningar inom motsvarande omri'1de. I verket 

handliiggs iiven iirenden ang:i1ende debitering och uppbiird av arbetsgivarav

gifter. flir bevakning a\' rii!tspraxis innm sneialförsiikringsmnrädet finns en 
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särskild ombudsenhet som iiven fullgör verkets uppgift att intriida som part 

vid socialförsäkringens överinstanser. Verket iir vidare redovisningscentral 

och har ett revisionskontor för ett antal statsmyndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföre

trädare. Verket är organiserat pä en administrativ avdelning, en tillsynsav

delning. en planeringsavdelning, en yrkesskadeavdelning och en omhudsen

het. Avdelningarna iir organiserade pii s:immanlagt 12 byråer och en 

fristående sektion samt ett revisionskontor. Verkets tekniska hyri:t med 

datacentral är placerad i Sundsvall. 

/>ersonal 

l\11s/ag 
Utgifter 
Fiirvaltningskostnader 

( diirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Kostnader för drift av 

datamaskinanltiggning rn.m. 
Ersättning till postverket m.m. 
Revisionskontor - siirkostnader 

Summa utgifter 

I11komster 
Fiirsäljning av 
publikationer rn.m. 

Ersättning frUn allmiinna 
pensionsfonden 
[rsiittning från de allmiinna 
fiirsiik ri ngskassorna 
Ersiittning frän statens lline- och 
pensionsvcrk för datadrift rn. m. 

Nettoutgift 

Bidrag till förvaltningskost
nadcrna för arhets-
skadcf örsäkringcn 
(redovisas på inkomsttitel) 

Riksförsäkrings1oerket 

1981/82 

I 031 

1:16 413 000 
( 125 263 0110) 

22 316 OOll 

61 113 ()()() 
2 267 ()()IJ 

999 uoo 
223 108 000 

15 000 

J4 080 000 

57 ooo oon 

2 6IO ilUO 

129 .tOJ 000 

5U 800 000 

Ikriiknad iindring 1982/83 

Riksförsiik
ringsverkl'l 

-7 

+ 14 218 000 
(~ 9 599 000) 

+ 1 469 Oll() 

- 3 656 000 
+ 84 912 (1()(1 

62 I}()() 

+ 10.t ]17 000 

- 5 61:-il (1(11) 

:no ono 

J5 000 

+ 110 333 000 

+ 2 JO() 000 

Fiirl·dra
ganden 

-1.t 

"11191 000 
(+ 8 699 000) 

•· 1543000 

- 2 566 0011 
-82 480 0110 

+ 75 0()(1 

-92 823 000 

-5681000 

370000 

+ J5 000 

-91! 839 000 

.. 2 300 000 

V crket har för budgetärct 1980/81 redovisat en resultatanalys som visar att 

på grund av otillräckliga resurser har flera väsentliga arbetsuppgifter måst 

senareläggas eller eftersättas. 

5 Riksdagm 1'18/i8:!. 1 sam/. Nr 100. //il. 8 
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I. Pris- och löneomriikning + 15 969 000 kr. 

2. Fr.o.m. budgetåret 1981/82 har en iivergfmg till direktdehitl'ring av 

följesedclsbunden post genomförts vid riksförsiikringsverkets tekniska hyri1. 

Ett belopp om 82 250 000 kr. har hiirvid enligt regeringsheslut d.:n 4 juni l LJ8 l 

överförts frfm tjänstehrevsanslaget till riksförsiikringsverkets anslag. 

3. De besparingar som riksfiirsäkringsverket har redovisat dels enligt 

det obligatoriska huvudförslaget dels enligt sin dfektiviscringsplan inne

bär i första hand en personalminskning motsvarande 14 tjänster 

(-I 992 000 kr.). 

4. I avvaktan ptt slutbetänkande fran kommitten (S l lJ79:08) för iiversyn av 

riksförsäkringsverkets organisation m.m. giir verket inte niirrnare in pt1 en 

allmän bedömning: av behovet av förstiirkta insatser inom olika delar av 

verkets ansvarsomr;'tllen. För första tillsynshyri\n hehiivs dock förstärkning 

med fyra handläggare för planering och genomförande av det nya systemet 

med ekonomiska ramar för försäkringskassorna. Vidare behövs en förstiirk

ning på ombudsenheten med tre hanclliiggare till följd av ökad besviirsfrek

vens inom socialförsiikringsomriidet ( + 1 172 000 kr.). 

5. För ökade maskinkostnader vid tekniska byr;in behövs + I 486 000 kr. 

6. Riksförsäkringsverkets telefonviixlar iir synnerligen föritldrade oeh 

verket är i stort behov av en ny växel. ivkdel behövs för den eng;lngsavgift 0111 

3 290 000 kr. som skall erliiggas i samband med beställningen. 

Föredraga ml en 

Kommitten för översyn av riksförsiikringsverkets organisatiun m.m. har 

under hösten lämnat sitt sluthetiinkande (Os S J lJ8l:13) Riksfiirsiikringsver

kets roll. uppgifter och organisation. Kommitk'n har i enlighet med 

direktiven inriktat sitt arbete pö att inom befintlig resursram föresl{1 siirskilt 

angeliigna förändringar. De resursmässiga förstiirkningar som kommitten 

föreslår förutsätts säledes kunna ske genom en omfördelning av resurser fr[1n 

andra delar av verket. Betänkandet remisshchandlas f.n. 

För nästa budgetar bör medel för riksförsiikringsverkets förvaltning:skost

nader beriiknas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Jag riiknar diirvid 

besparingen med 2 % på verkets totala bruttokostnader. Diirutöver heriiknar 

jag 2 795 000 kr. för en ny telefonväxel. for ersiittning till post verket för 

portokostnader för följcsedelshunden post vid tekniska hyr:ln beriiknar jag 

82 250 000 kr. Beloppet har redan för innevarande budgetfir överförts fr{m 

tjänstebrevsanslaget till riksfiirsiikringsverkets anslag. Med hiinvisning till 

sammanställningen beräknar jag anslaget till 228 242 ()()()kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresliir riksdagen 

att till IW.:.sförsäkringwerkl't för budgetäret 19~2/~3 anvisa ett 

förslagsanslag av 228 242 nuo kr. 
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B 4. Allmänna försäkringskassor 

l 981l/8] 

1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

323 077 97:0 
:,30 oon ono 
343 nno onn 

67 

Frän anslaget finansieras statens andel av försiikringskassornas förvalt

ningskostnader. 

Ärenden inom den allmänna försäkringen handläggs i första instans av de 

allmänna försäkringskassorna. Allmän försäkringskassa finns i varje lands

tingskommun samt i kommun som inte tillhör landstingskommun. Försäk

ring~kassorna är sjiilvständiga juridiska personer och leds av en styrelse som 

bcstär av ordförande och vice ordförande som utses av regeringen samt fyra 

övriga ledamöter som utses av landstinget eller. i förekommande fall. av 

kommunfullmäktige. Riksförsäkringwerket utfärdar anvisningar för kassor

nas verksamhet. 

Bestämmelserna om allmiinna försäkringskassor itterfinns i lagen 

( 1962::081) om allmän försäkring. En stor del av den verksamhet inom 

försäkringskassan. som kräver kontakt med de försäkrade. hedrivs vid 

lokalkontor och filialexpeditioner. F.n. finns ca 450 lokalkontor och 135 

filialexpeditioner. 
Utgifterna för försiikringskassornas administration finansieras på samma 

sätt som sjukförsäkringens utgifter. dvs. till 15 l.:.;, med statsbidrag och till 

85 r·~ med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 

Fr.o.m. budget{1ret 1982/83 införs ett nytt budgetsystem för försiikrings

kassornas förvaltningsutgifter (prop. 1980/8l:135. SfU 25, rskr 262). Anslag 

till dessa utgifter skall anvisas pil statsbudgeten enligt samma teknik som 

gäller för statliga myndigheter. Försiikringskassornas räkcnskapsär ändras 

från kalendcrär till statligt budgetår. Anslaget till försiikringskassornas 

förvaltningsutgifter skall vidare ges i form av en totalram för kassornas 

sammanlagda förvaltningsutgifter. 

Ar Förvaltningsut- Antal arsarbc-•an: 
gifter milj. kr. den 1 januari 

1975 818 11 828 
1976 I 089 12 697 
1977 1 .162 1.i .109 
1978 I 660 15 3')3 
1979 1 855 1<1231 
1980 22.16 16 727 
1981 2 375 1 17 o.io 

1 Prognos 
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Utg~fier 

Förvaltningskostnaclc:r 
Lokalkostnader 
Pensionskostnader 

Summa utgifter 

Inkomster 
Ersättning fran ;1llmiir111a 
pensionsfond..:n 

Ersättning från centrala 
studiestödsniimndc:n 

Ersiittning för eJ'tern 
verksamhet 

Arbetsgivaravgifter nL m_ 

Nettoutgift 

Rik.lförsiikringsverket 

llJXl/82 

330 000 000 

fkriiknaclc: helnpp l9fQ.'X-1 
---------------
Riksf(irsiik
ringsvc:rket 

2 166 9"27 ()(){_) 
J5U h-18 0110 

25 ti22 (l(l(J 

2 54-1 187 {_)()(I 

\31)1)\)lll)\lll 

k 812 tltl(J 

I 111100011 
2 ll4J _-i,75 t)l)l) 

360 000 000 

Förc:dra
gandc:n 

2 054 9illl 1)(10 
349 6(1(1 ()(l(J 

2:' 600 (){)l) 

2 430 100 ()()() 

l31l 1100110ll 

8 800 011() 

( l)l)(l (I()() 

I 947 l_ltl() (l()t) 

.l4] 000 000 

Budgetförslaget bygger pil uppgifter som riksfiirsiikringsvcrh't inhiimtat 

från försiikringskassorna. De sehablnnheriikningar rambudgetsystemet del

vis slutligen skall bygga pä har ännu inte kunnat tas fram. varför beräkning

arna baserats på de redovisningsdata som finns tillgiingliga i nuvarande 

system. Den beräknade nedskärningen av förvaltningsutgifterna enligt 

huvudförslaget uppg[tr till 2.1 '0 i förhållande till 1981 {irs fast~tiillda budget 

- efter pris- och löneomriikningar. 

Föredraganden 

Vid beräkningen av försiikringskassornas förvaltningskostnader vid oför

ändrad verksamhet under budget[ll"et 1982/83 har jag i huvudsak utgJ1tt från 

den anslagsframställning riksförsäkringsverket har \ämnat p:1 grundval av 

uppgifter från försäkringskassorna. Jag har dock riiknat med att det skall vara 

möjligt att begränsa kostnaderna väsentligt som en följd av minskad 

arbetsvolym och ändrade utbetalningsrutiner m.m. Denna begriinsning av 

kostnaderna bör till vissa delar kunna komma till st{md redan under 

innevarande budgetår. 

För nästa budgetår biir medel för försäkringskassornas förvaltningskostna

der således beräknas med utg{rngspunkt i riksförsäkringswrkets huvudför

slag med viss justering av heriiknad löne- och prisomräkning m. m. Jag 

beräknar medelsbehovet, före de ytterligare kostnadsbesparingar jag hiir 

kommer att redovisa. till 2 512 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag räknar vidare med att slopandet av statskommunala bostadsbidrag till 
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folkpensioniirer vid utgimgen av {tr 1981 skall reducera administrationskost

naderna hos försäkringskassorna med ca 9 milj. kr. (pnip. l 98ll/8 l :30. CU :3. 

rskr 30). 

Riksförsäkringsverket har p{1 regeringens uppdrag redovisat konsekven

serna av dels ändringar av utbetalningssystemet för sjukpenning och andra 

dagersättningar och dels ändrade regler för omräkning av vissa inkomstprö

vade förmäner vid basbeloppsiindring. Av redovisningen framgår att det i"ir 

möjligt att åstadkomma besparingar och förbättringar genom vissa iindringar 

p~1 båda dessa omr[1den. 

När det gäller utbetalningssystemet för dagersiittningar avser jag att senare 

denna dag föreslå regeringen besluta att försäkringskassornas utbetalning av 

dagersättningar fr.o.m. den I juli 1982 skall ske genom kontoinsiittning eller 

postanvisning. Därmed kan försäkringskassornas kontantutbetalningar i 

stort sett upphöra. Samtidigt biir utbetalningsintervallerna för dagersättning

ar begränsas så att utbetalning av löpande ersiittning sker högst en g{ing per 

14-dagarsperiod. I anslutning till iindringen av utbetalningsrutinerna bör 

ökade informationsinsatser göras för att öka andelen utbetalningar genom 

kontoinsättning. 

När det gäller omräkning av kommunala bostadstilHigg och andra 

inkomstprövade förmäner kommer jag vid min anmiilan av anslaget B 6 att 

föreslfi att regler om en automatisk omri1kning vid basbcloppsiindring 

införs. 

De här niimnda iindringarna av utbetalningqeglerna och omräkningsreg

lerna kommer att innebära en betydande arbetsavlastning för försiikringskas

sorna. På grundval av riksförsiikringsverkets utredningsrapport beriiknar jag 

att dessa atgiirder skall kunna leda till en reducering av försäkringskassornas 

kostnader under budgetäret 1982/83 med 58 milj. kr. fliirutöver bör det 

finnas möjligheter att genom fortsatta rationaliserings- nch besparingsätgiir

der samt till följd av minskning av arbetsvolymen uppni1 ytterligare 

kostnadsbesparingar i storleksordningen 30 milj. kr. under kalenderäret 

1983. Hälften av detta belopp bör beaktas vid anslagsberiikningen för 

budgetåret 1982/83. 

Den sammanlagda reduceringen av försiikringskassornas förvaltningskost

nader utöver det generella huvudförslaget uppgi1r därmed till 82 milj. kr. 

under budgetåret 198211;:3. Pcrsonalmiissigt kan detta beriiknas innebära en 

minskning av personalbehovet med 700-8011 ärsarbetare. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det totala medelsbe

hovct för försäkringskassornas förvaltningsutgifter under nästa budget{1r till 

2 430.l milj. kr. nrh anslagsbehovet till 343 milj. kr. 

Det är av flera skäl - bl. a. hänsynen till den anstiillda personalen -

angeHiget att fa underlag för en mera limgsiktig bediimning av resursbehov 

och böparingsmöjlighcter inom försiikringsadministrationen. Det ankom

mer på riksförsiikringsverket att fortlöpande fiilja sncialförsiikringarnas 

administration och föranstalta om de utredningar pi1 nmr[1det som verket 
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finner motiverade. Vid redovisningen av tidigare niimnda rapp\lrt om 

ändringar av utbctalningsrutincr m. m. har verket anmält sin avsikt att i 

samverkan med företrädare för försäkringskassorna och berörda personalor

ganisationer astadkomma underlag för en samlad effcktiviscringsplan för 

hela verksamhetsområdet. Jag avser att föreslii regeringen att iivcn uppdra f1t 

verket att i anslutning till nyssnämnda arbete i nära kontakt med försäkrings

kassorna och försäkringskasseförbundct utarbeta och till regeringen redovisa 

en samlad rationaliseringsplan för verkets och försäkringskassornas verk

samhet med inriktning på att under en fyraf1rspcriod riiknat fr. o. m. 

budgetttret 1982183 successivt minska administrationen sä att personalbeho

vet reduceras med 2 500 tjiinster (alt. 1) respektive 4 nno tjiinster (alt. 2). En 

redovisning av planen bör lämnas till regeringen senast den I juni 1982. 

Jag vill här också ta upp fr{1gan om vissa fondmedel som finns bokförda hos 

de allmänna försäkringskassorna. Kassorna har dels fonder för den obligato

riska sjukförsäkringen. dels fonder för den frivilliga försiikringen. dels s.k. 

fristående fonder. 

Vad beträffar fonderna för den obligatoriska försäkringen har dessa i 

huvudsak byggts upp av de försäkrades medlemsavgifter och av avkastning 

på statliga förskott till försäkring,,kassorna. ronderna omfattade vid 1980 tus 
utgång I 359 milj.kr. redovisade enligt följande 

Fordran på statsvcrket 

Fastigheter och bostadsrätter 

Övriga tillgångar 

827 milj. kr. 
58 .. -

474 .. -

I 359 milj. kr. 

Ifrägavarande fonders kapital och avkastning för enligt 18 kap. 15 *lagen 

( 1962:381) om allmän försiikring tas i anspräk endast i den män kassans 

inkomster avseende försäkringen inte försli1r till tiickande av löpande 

utgifter. Förvaltningen av fonderna sker enligt reglemente ( 1962:401) 

angående förvaltningen av de allmänna försiikringskassornas fonder för den 

obligatoriska och den frivilliga sjukförsiikringen. I reglementet anges den art 

av tillg;°mgar vari fondmedel for placeras. 

Den 1 januari 1975 ändrades finansieringen av den allmänna sjukförsäk

ringen. Avgifterna från de försäkrade upphörde och sedan nämnda tidpunkt 

finansieras sjukförsiikringen helt genom arbetsgivaravgifter och statsbidrag. 

Fondering sker genom den allmänna sjukförsäkringsfonden som är bokförd 

hos ribförsäkringsverket. 

I prop. 1974: 132 om bl.a. den iindrade finansieringen av sjukförsäkringen 

anförde d[1varande chefen för socialdepartementet att det i framtiden inte 

torde vara nödviindigt med annan fondering för den obligatoriska sjukför

säkringens behov iin genom allmänna sjukförsiikringsfonden. 

I sanlband hiirmed uppdrog Kungl. Maj :t ät riksfiirsiikringsverket att i 
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samri1d med riksrevisionsverket och försiikringskassdörbundet utreda hur 

man skulle förfara med de fonder avseende den obligatoriska sjukförsäkring

en som fanns bokförda hos de allmänna fiirsi1kringskassorna. 

Riksförsiikringsverket har n11:d skrivelse den 23 april l 981 överlämnat den 

s.k. fondutredningens rapport "De allmänna försiikringskassornas fonder 

för den obligatoriska sjukförsäkringen". 1 fondutredningen har ingMt 

representanter för verket och de b[1da samrådsorganen. 

I rapporten tar fondutredningen upp fri1gan om det vid sidan av fonderna 

för den frivilliga försiikringen och de s.k. fristäende fonderna finns behov av 

ytterligare fonder. Utredningen framhi1ller hiirvid att samband tidigare 

förelåg i två avseenden mellan försiikringskassornas fonder och rörelseme

del. För det första hade de banker. diir försiikrigskassornas lokalkontor 

hämtade medel för sina utbetalningar. i flera fall framstiillt önskemiil eller 

krav på att kassorna som ersiittning för liimnad service vid inlösen av annan 

banks checkar. hade ett visst belopp placerat som inl<lning hos banken. För 

sådan placering kunde endast kassornas fondmedel komma ifråga. För det 

andra hade försiikringskassorna av riksförsiikringsverket anmodats att halla 

en viss mindre del av fondmedlen kortfristigt placerade för att utgöra reserv i 

de fall erhållet förskott inte skulle tiicka kassans utbetalningar. En iivergtmg 

till nya former för medelsförsiirjning hos försiikringskassorna har skett den I 

juli 1979. vilket inneb~ir att försiikringskassorna gcnom dragningsriitt p{i 

statsverkets checkriikning direkt tiicker sina utgifter. Tidigare nämnda 

samband har diirmed helt fallit bort. 

I fråga om försiikringskassornas fastighetsförvaltning konstaterar utred

ningen att av de 26 kassorna har n ingen egen fastighet. Av samtliga 

arbctsstiillen finns 95 %· i förhyrda lokaler. Från synpunkten att garantera 

kassornas lokalförsörjning iir således enligt utredningen fondmedlen utan 

betydelse. 

Niignt annat behov av ifriigavarande fonder finner utredningen inte heller. 

Utredningen föreslär diirför att fonderna upplöses och att tillg<lngarna 

överförs till staten för att anviindas för sjukförsäkringsiindamftl. 

Fondutredningens förslag iir dock inte cnhiilligt. Reservation har liimnats 

av försiikringskasseförbundets representanter. vilka anser att ifriigavarande 

fonder skall finnas kvar hos kassorna. Man anser bl.a. att fonderna iir ett 

uttryck för och en del av grundvalen för kassornas s.iiilvständiga fria stiillning. 

att fonderna har betydelse i rambudgcteringssystemet för kassorna samt i 

fråga om lokalförsörjning och framtida ADA-utrustning. Vi<.lare anser man 

att fonderna skulle ge kassorna en miijlighet att lokalt stiidja upplysnings

verksamhet för friskv;ml och allmiin hiilsov<ird samt att gi>ra rehabiliterings

insatser. Oavsett vad som kan komma att beslutas llll1 fonderna motsiitter sig 

reservanterna bestilmt att kassornas lokalförsörjning överlt1ts pii byggnads

styrclsen. 

Riksförsiikringsverket har i skrivelse i samband med överliimnandet av 

utredningens förslag anslutit sig till reservanternas 111L'ning. Avvikande 
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uppfattning förekom dock inom riksförsäkringsvcrkets styrelse till förmån 

för utredningens förslag. Detta tillstyrks vidare av riksrcvisionsverket i 

särskilt samrådsyttrande. 

För egen del vill jag anföra följande. Det iir staten som här det ekonomiska 

ansvaret för den allmänna sjukförsiikringen. Sjukförsiikringsförmanerna 

garanteras således helt av statsmakterna. De löpande utgifterna för förmåner 

och förvaltning täcks över statens checkriikning. För den slutliga finansie

ringen gäller särskilda regler. enligt vilka utgifterna för sjukförsiikringen och 

försäkringskassornas förvaltningsutgifter till 85 1:-;-, tiicks av socialavgifter 

frän arbetsgivare och egenföretagare. medan 15 ~;;, täcks av statsbidrag. 

Beträffande försäkringskassornas förvaltningsutgifter införs den I juli 1982 

en ekonomisk ramstyrning av utgifterna. I samband därmed jämstiills 

kassorna i princip med statliga myndigheter sf1vitt avser finansiering av 

förvaltningskostnader. 

Nägot behov av fonder hos försäkringskassorna för den obligatoriska 

sjukfiirsiikringen har sedan flera år inte funnits vare sig för utgifter avseende 

försäkringsförmrincr eller förvaltningen. I prop. 1980/81:135 om former för 

styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter 111. m. anförde jag att 

det inte i samband med det nya budgcteringssystemet förelåg något behov av 

att anviinda ifragavarande fonder. Fondmedlen har varit li1sta hos kassorna 

och ränteavkastning m.m. har successivt lagts till kapitalbehittiningcn. Jag 

finner därför att de av reservanterna i fondutredningen angivna sk~ilen för att 

behålla fonderna saknar förankring i det regelsystem som försäkringskassor

na har till uppgift att administrera. De angivna anviindningsomr:'tdena för 

fondmedlen ligger inte i linje med de finansicringsregler och de bcslutshdo

genheter som gliller inom försäkringskassornas vcrksamhetsomrade. 

Fonderna bör därför avvecklas och tillgimgarna överföras till statsbudge

ten för att användas för sitt ursprungliga iindam:'il. dvs. finansiering av den 

obligatoriska sjukförsäkringen.Jag anser dock att fastigheter och bostadsrät

ter bör Jiimnas utanför den nu aktuella omliiggningen. 

Det bokförda värdet av de tillgängar som iir placerade i fonderna för den 

obligatoriska sjukförsäkringen uppgfö· till följande belopp per den 31 

december 1980. 

Fastigheter och bostadsrätter 

.I. inteckningslän 

Fordran på statsvcrket 

Övriga tillgångar 

Kassa och bankräkningar 

Div. fordringar./. div. skulder 

(inkl. skatteavdrag) 

Obligationer 

Lån mot inteckning 

Kommunlån 

58milj. kr. 

827 .. -

472 ., -

- 108 .. -
59 .. -

8 .. -

43 .. -

I 359 milj. kr. 
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Det praktiska förfarandet vid fondavvecklingen hör enligt min mening 

liimpligen utformas enligt följande. 

Den hos försäkringskassorna bokförda fordran pf1 statsverket motsvaras 

inte av n<lgra bokförda skulder hos staten och hör cHirför avskrivas. Övriga 

tillgångar överförs till staten. Förvaltning od1 bokföring av dessa hör 

övergångsvis skötas av riksförsäkringsverket. Lämplig tidpunkt för överfö

ringen av tillgimgarna är den I juli 1982. 

Riksförsäkringsverkets uppgift bör vara att snarast möjligt upplösa de 

överförda tillg{mgarna. Allt eftersom bankmedlcn kan lyftas bör de siittas in 

på statsverkets checkriikning. Viirdepappcr likvideras vid liimplig tidpunkt 

och beloppen tillförs statsverket. 

De medel som tillförs statsbudgeten avriiknas mot utgifterna för den 

allmänna sjukförsiikringen. Därmed uppkommer en minskning av anslags

belastningen p<I statsbudgeten med ca 475 milj. kr. undcr budgeti1ret 1982! 

83. 

Jag hemstiillcr att regeringen föresli!r riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört om avveckling av frirsiikringskassornas 

fonder för den obligatoriska sjukförsiikringen. 

2. till Allmii1111a försiikringskassnr för budgetäret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 343 ()()() ()()() kr. 

B 5. folkpensioner 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Försl::lg 

31884174475 
34 63() ()()() ()()() 

37 320 ()()() (l(J(I 

Frfö1 detta anslag bekostas folkpension i form av [tlderspension. förtids

pension. änkepension och harnpension samt hustrutilliigg och barntilliigg till 

den som uppbär {1lders- eller förtidspension. Hiirifriin bekostas ucksil 

handikappersiittning samt vardhidrag for handikappade barn. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befnlkningen. Ålderspension utgtir 

frän 65 iirs ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 {11s 

alder sjiilv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid utla!:! "' 

åiderspension före 65 iirs i1lder reduceras den utg~1ende pensionen livsvarigt 

och vid uppskjutet uttag efter 65 års filder sker i stiillet en höjning. Det iir 

även möjligt att ta ut halv ålderspension. 

Förtidspension utg~ir till den som fatt sin arbetsförmiiga varaktigt nedsatt 

med minst hiilften. Änkepension utg.<'1r till iinka fram till den allmiinna 

pensionsäldern. Barn pension utgi1r till harn om den ena eller b{1da fiiriildrar

na avlider.Viwdbidrag utgiu till föriikkr med handikappat barn som är under 

16 {1r. Hustrutillägg. som iir inkomstprii\'aL utg<ir till gift k\·inna mellan 6(1 

och 65 ärs ålder vars make har iilders- eller förtidspension. 
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Fnlkpensionsförmimerna iir indexreglerade. vilket innebiir att pensions

bcloppcn aut<imatiskt iindras i takt med basbelnppets utveckling. Riksdagen 

har för kort tid sedan beslutat um iindring av tidpunkten för uppräkning av 

basbcloppsindex. Basbelnppet beriiknas fr.o.m. januari 1982 för iir i stiillct 

för som tidigare för mt111ad. Beriikningen sker p<'1 grundval av ett nettopris

index och fr[msett iindringar a\' energipriserna. Basbeloppet för [1r 19X2 iir 

17 xon kr. 

Aldcrspensinn liksom hel förtidspension. iinkepension eller vfirdbidrag 

utg[ll' för t1r riiknat mt'd 95 1
.:;. av faststiillt basbelopp för ensam pensioniir och 

med sammanlagt 155 c;. for tvä pensionsberiittigade makar .. Fiir den som intl' 

har ATP eller har lagt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med 

JK'nsinnstillskott, som innevarande budget[ir utgill' med .f.'i 1
:;. av basbeloppet 

fiir ensam itlderspcnsioniir nch med <)(} r;. för makar gemensamt. Hir en 

förtidspensioniir nd1 för föriildcr med v:irdhidrag ut!![tr pcnsionstillskott med 

90 ~;. av basbeloppet. 

BL·stii111melserna om folkpcnsionsförm[rnerna <'1terfinns i lagrn ( l %2:3H 1) 

0111 allmiin försiikring (omtryckt l lJ77 :63lJ). lagen ( 1962: 392) om hustrutilb!!g 

och kommunalt bostadstilliigg till folkpension och lagen ( 1969:205) om 

pensionstillskott. 

Fr[rn anslaget bekostas iiven vissa liikarundersökningar 111.111. för den 

allmiinna försiikringens behov friimst vid riksförsiikringsverkets sjukhus i 

Nyniishamn och Tran<h. 

Uiksförsiik ringst '('rkct 

Vid beriikningen a\· folkpensionskostnaderna för budgetiiret l 9X2/X3 har 

riksfiirsiikrings,·erket utgt1tt fr[111 ett uppskattat antal pensionstagarc i januari 

llJ83. vilken m{rnad ansetts representativ för hela budgetitrel. Verket har 

diirvid gjort följande uppskattning bctriiffande antalet pensioniirer med olika 

slag a,· pensillnsflirm:mcr. 

l'ensionsfiirm;ln Antal persom:r 

.Ian I lJX I Jan llJN2 

Aldcrspcnsi11n I 3X2 21Jll I .'1'H1 )IJ(I 

Fiinidspc·nsi< in .\IJ:lll(lll .\IOIJOll 

Huslrutill:igg )li )lit) )h 01111 

/\nkq1c·nsion. ht1\'t1dLdl ~() (111!1 7'1 i-;()11 

li\'L'rgi1ngsbll 2 (11111 2 11111 

I landikapper<ittning 3'1 71111 .j(l 21Jtl 

V~lrdbidrag (an•al barn I 13 )tlll I.I (1110 

Barnpc·n,iun 42 41111 42 111111 

llarntil!;igg l ;111t~d barn J 3.J (11111 .1.J ()1111 

Summa I 9SJ 900 I 974 200 

Jan 1'!83 

I 4111 tllllJ 
315 (1111) 

51> (1011 

HO lltlll 

I 7tlll 
4115(111 

I.> 71lll 
42 111111 
.>4111111 

I 992 900 

Fiir:indring 
under l'!X2 

-13 )Oll 

- 5 llllll 

2011 
41111 
.\Il() 

11111 

118 700 
-·-·-- ·-·- _,,, . - -----------------
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Pä grundval av giillande lagstiftning lKh vid basbeloppet 17 300 kr. 

beriiknar riksfiirsiikringsverket anslagsbehovet fiir budgct;-iret 1982/SJ till 

34 690 milj. kr. 

Fi)rt'dmgn111lt·11 

Vid basbeloppet 17 SOIJ kr. iir folkpensionens grund belopp ( exkl. pen

sionstillskott) 16 910 kr. per {1r för en ensam pensioniir och n 590 kr. för ett 

pensionärspar. För den som saknar ATP eller har lt1gt ATP-belopp 

kompletteras folkpensionen med pensionstillskott som uppgtir till S ()I Il kr. 

för en itldcrspensioniir och till 16 IJ20 kr. fiir en fiirtidspensioniir. I liirtill 

kommer kommunalt bostadstilliigg. 

Pensionstillskotten höjdes senast den I juli 198 I till 45 c;. av basbeloppet 

för en [ilderspensioniir och till 90 c;- av basbeloppet friren förtidspensioniir. 

Därmed iir det utbyggnadsprogram för {1rliga standardförbiittringar genom 

pensionstillskl>tten som riksdagen faststiillde är 1974 slutfört. 

Under de g[mgna iiren har ATP-pensionl'n ffitt allt större betydelse inom 

pensionssystemct. Antalet ATP-pensionärer ökar successivt och pensiuns

fönm\nerna förbiittras genom att de pensioniirer som nu komml'r in i 

ATP-systemet har högre A TP-poiing. Fortfarandi: iir det dock ca 900 tlOU 

eller 50 "i- av antalet folkpensioniirer som saknar eller har sil liig ATP

pension att pensionstillskott utg{1r. I takt mi:d att allt tkr av de tillkommande 

pensioniirerna uppbiir ATP minskar antalet pensionii~er med pensionstill

skott. 

I ett liige dä olika ätgiirder m<lste genomföras för att begriinsa ökningstak

ten i de offrntliga utgifterna iir det av stor betydelse att de ekonomiskt svaga 

grupperna i samhiillet si1 langt möjligt skvddas. Riksdagen fattade för kort tiu 

sedan beslut om ändring av tidpunkten för uppriikning av basbeloppet 

fr. o. m. ärl982 och om iindrade ri:gler för kommunalt b\lstadstilliigg till 

folkpension fr.o.m. den l april [lJ82. Mot dL'nna bakgrund anser jag dL't 

angeläget att hiija pensionstillskotten under niista budgL't[1r för att förbiittra 

villkoren för de pensioniirL'r snm har de liigsta pensionerna. 

Jag förordar diirför att förslag nu liiggs fram om en utbyggnad av 

pensionstillskotten för budgcti1ret 1982/83. l\lot bakgrund av det anstriingda 

statsfinansiella liigct biir denna utbyggnad omfatta 2 r-.;, av basbeloppet för 

{!lderspl'llsioniirL'r och iinkor. Pensionstillsklittet blir diirmL'd 47 r:; av 

basbeloppet fr .o.m _den I juli 1982. Lktta innebiir en hiijning med 356 kr. per 

~lr för ensam pensioniir och med 712 kr. fiir makar 1illsammans. 

I det nu genomförda programmet för utbyggnad ;1v pcnsilinstillskottcn 

utgitr dubbelt pensionstillskott till fi.irtidspensioniircr. Det innehiir att en 

förtidspensioniir fr.o.m. dL'n I juli llJSl har tillförsiikrals l'll garantinivt1 p~1 

911 c; a\' hasbelnppet uti_i\'l'J' grundpl'nsiunen. En förtidspensinniir mL'd fullt 

pensionstillskoll har diirmi:d en pension som med niirmare l/3 iiverstigl'r 

mutsvarandL' pensionsnivi1 för en <ildL'rspL'nsioniir. Det finns starka motiv för 

att förtidspi:nsioniirerna tillfiirsiikrats i:n hiigri: garantinivi1 iin t.ex. ~ilders-
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pensioniircr. .Jag iir dock inte beredd att i detta sammanhang förorda ni1gon 

ytterligare skillnad i pensionsni\'an mellan dessa pensioniirskategorier. 

Pcnsionstilbkottshöjningcn för förtidspensioniirer bör \'ara lika stor som för 

<'.Uderspensioniirer. dvs. 2 1
.·(. En förtidspensioniir far diinned 92 c,;. av 

basbeloppet i pensionstillskott fr.o.m. den 1juli1982. Dessutom tillkommer 

i förekommande fall ocksi1 kommunalt hostadstillägg. 

Den föreslagna hiijningcn av pensionstillskottt'n den 1juli1982 innebiir att 

pensionstillskotten diirmed uppgiir till 8 366 kr. per i1r för ensam i1lckrspen

sioniir och I <i 732 kr. fiir pensioniirspar. f-i.ir en förtidspensioniir kommer 

pensionstillskotten att uppg<I till 16 376 kr. per ~1r. Kostnaderna fiir denna 

höjning av pensionstillskPtlL'n beriiknar jag till 200 milj. kr. för niista 

budget<lr. 

!.Jtiiver de grupper som far del av de fiirbiittrade pensionstillskotten hör 

{1tgiirder vidtas fiir att siirskilt viirna om de handikappade. 1-landikappersiitt

ning utg<tr till handikappad som har behov av fortlöpande hjiilp av annan 

eller eljest betydande merutgifter till följd av sitt handikapp. Ersiittningen 

utg~ir för iir riiknat med (il c; . -h1 '.:;. eller 31 '.(c av basbeloppet beroende pi\ 

hjiilphehovets eller merkostnadens omfattning. 1 Iandikappersiittning utg<"1r 

f.n. till 12 llllll personer med fil r'.; a\' ba~beloppet. till 6 50U personer med 

46 r:;. av basbeloppet och till 21 500 personer med 31 '( av basbeloppet. 

För att ge ki1111pensation för den li-111gsammare i1Tliga utvecklingen a\' 

handikappersiittningen. som blir följden av Ö\'erg<'mgen till faststiillandc av 

basbeloppet fiir i'ir. biir ersiittningens nivi1 höjas. Jag förordar att crsättnings

nivi1erna höjs med tv~1 resp. t\'fi rn:h en procentenhet till 63 rc::sp. -18 och 32 r;;; 

av hasheluppL't. Kostnaderna frir denna höjning kan heriiknas till ca 

JO milj. kr. per ~ir. De högre fiirmi'tnsnivi1erna bör giilla fr.n.m. den I juli 

19tC. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att drdbidraget till fiiriildrar med 

sviirt handikappade barn motsvarar hel eller halv fiirtidspensiun till cnsam

sti1cnde. inkl. pcnsionstillskott. V~1rdhidraget höjs alltsi\ genom den fiirl·slag

na höjningen av pensinnstillskottet med 2 r:; av basbel11ppet den I juli I '-!82. 

Jag riiknar med att efter remissbehandling av anhi.irig:v<"1rdsknmmittens 

betänkande {1terkomma med för~lag angäende utformningen a\· \';\rdbidra

gct. 

Vad jag hiir har anfört föranleder iindring av lagen (1%9:2ll5) om 

pensionstillskott samt av 9 kap. 3 ~ lagen ( l %2:38 I) om allmiin fiirsiikring. 

Inom socialdepartementet uppriittadc lagförslag bör bifogas protokollet i 

detta iirencle som bilaga 8.2 och 8.3. 

Fiir budget{1ret 1982/83 beriiknar jag statens sammanlagda folkpcnsions

kostnader till 37 .~2!1 milj. kr. Det inncb{ir en ökning med 2 690 milj. kr. i 

fiirh<illanck till innevarande lrndg:eti1r. Diirav hiinfiir sig 210 milj. kr. till ett 

i:ikat antal pen~i11n;irer. och <tterstoLkn till viirdesiikringen a\· pem.ionsförma

nerna. 

Kostnaderna för de olika pensionsförmi1nerna framgi1r av följande 

sammanstiillning. 
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Pcnsionsform;in Ikriiknadc k\lstnad.:r. milj. kr. 

-··-----··------

Åldersrcnsi1in 
Förtidsrensinn 
Hustrutillii!!.ll: 
Änkepensi;,71 
Huvudfall 
Övergångsfall 

l Iandikappnsiittning 
Värdbidrag 
Barn pension 
Barntilliigg 
Vissa undersökningar 111.111. 

27 ~85 
6 .:'9'J 

87-t 

I 326 
25 

.13() 

378 
2211 
~X 

~5 

37 J2ll 

Jag hcmstiilkr att regeringen föreslitr riksdagen att 

Föriindring 
fr!m I 'JX I !~C 

-I 'J.:'~ 
L .:"~.\ 

li5 

72 

·' 30 
21 

+ 18 
13 

-' 

+2 (i<)(I 

77 

I. antaga förslaget till lag om iindring i lagen ( 1969:205 l 0111 

pensionstillskott, 

2. antaga förslaget till lag 0111 iindring i lagen ( l 962:38 l) om allmiin 

försiikring, 

3. till Folkpcnsio11er för budgeti1ret I 982183 anvisa ett förs lagsan

slag av 37 320 UUll ()()() kr. 

B 6. Bidrag till kommunala hostadstillägg till folkpension 

1980/81 Utgift 672 894 75() 

1981/82 Anslag 1 3l)ll ()()() ()()() 

1982183 Förslag I 050 OOll l Il lll 

Fr.o.m. den 1 januari l 980 utgär statsbidrag till kommunernas kostnader 

för kommunala bostadstilliigg till folkpension ( KBT). Statsbidrag utgiir 

under förutsättning att kommunen före avdrag pi1 grund av inkomst täcker 

minst 80 r:;. av bostadskostnaden upp till 750 kr./m[m. fiir 11gift och 850 kr./ 

män. för makar. Statsbidrag utg[ir med 38 r:;. av kommunens kostnader för 

bostadstilliigg upp till niimnda bostadskostnader per m[111ad. Fr.o.m. :ir 19K2 

höjs bostadsknstnadsgriinserna för statsbidrag till 800 kr./111{111. för ngift och 

950 kr./111~111. för makar. 

I enlighet med förslag i prop. 1981i82:30. bil. 2. har riksdagen för kort tid 

sedan beslutat att stahbidrag till KBT fr.o.m. den I april l lJK2 skall utg{1 med 

25 So( av kostnaderna med hiinsyn till iindrade statshidragsregler inom 

KBT-systcmet. Dessa innebiir att bostadskostnader upp till KO kr./mili1. inte 

iir bidragsgrundande. 

KBT betalas ut av riksfiirsiikrings\·erket varje m.'inad g~·mensamt med 

folkpensinn. Knstnaderna förskotteras av staten oeh pi1förs kommunerna 
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fiiljande f1r ge1wm avräkning mllt kommunalskatte111edel s\lm betalas ut tolv 

g(111ger om i1ret. Diirvid sker ocksi1 beriikning av statsbidraget. Anslaget för 

budgett1ret l <J82iX.~ avser halva statshidragsbeloppcn för vardera kalcndcr

:iren l LJX l och 1982. 

Bestiimmelscrna om statsbidrag till kllmmunala hostadstilliigg till folkpen

sion i1tcrfinns i lagen ( l %2 :392) tlln hu st rutilliigg <lCh kom111unalt bostadst ill

liigg till folkpension och förordningen ( 1979:X31J) om statsbidrag till kommu

nalt hostadstilliigg till folkpension. 

!?i klfiirsii/.:. ri 11gs1 ·er/.:. et 

P:i grundval av nu giillande lagstiftning har riksförsiikringsvcrket beriiknat 

anslagsbehovet l'iir budgctiiret 19X2/X3 till l 300 milj. kr. Denna knstnad 

hiinför sig dels till i1terst{1ende halv iirskostnad p:i (i(l6 milj. kr. för iir 1981, 

dels halv {1rskostnad pi1 634 milj. kr. för bidrags(iret 1982. Minskningen iir 

föranledd av ett minskat antal 11ensillniircr som iir heriittigade till KBT. 

Fört'drag<1111le11 

Riksdagen har nyligen beslutat om att en nedre hyresgr:ins införs i 

KBT-systemet och om iindrad statsbidragsnivi1 fr.o.m.den I april 1982. \!led 

beaktande av dessa iindringar her:iknar jag anslagsbehovet för niista 

budgetiir till l n:;n milj. kr. Detta innehiir en minskning med 340 milj. kr. 

jiimfört med anslaget för innevarande budgeti1r. 

Riksförsäkringsverket har pii regcringL·ns uppdrag undcrsiikt konsekvcn

SL'rna vid omräkning av inkomstprövade förm:'mn thi basbeloppet iindras. 

Berörda förmt111er iir fr:imst hustrutilliigg od1 kllmmunala bostadstilliigg till 

folkpension men iiven i'inkepensioner i de fall dödsfallet intriiffade före den I 

juli l %0 beriirs. Enligt giillandc hestiimmelser skall dessa form[111cr omprö

vas om mera avseviird iindring sker i den inkllmst eftn vilken förmimen 

bestiimts. I inkomstunderlaget ingi1r bl. a. ATP till den del den inte föranlett 

minskning av pensionstillskott. statlig eller kommunal personalpension. 

del pension och arbetsskadeersiittning. Samtliga dessa fiirm;'1ner iir knutna till 

basbeloppet. Ompriivning av fi.irmi1ner sker inte niir <irsinkomsten iindras p{1 

grund av iindrat basbelopp eller höjt pensionstillskott. Det leder till att stora 

skillnader mellan registrerad och verklig (1rsinkomst kan ha uppkommit om 

!(mg tid förflutit sedan :irsinkomsten senast faststiilldes. Detta kan fa till följd 

att en pcnsioniir som söker fiirhiijt Kl3T niir hostadskostnaden hiijts inte ffir 

den förYiintade höjningen p{1 grund av att det samtidigt giirs en ny 

i nkomstprö\'11 ing. 

Riksfiirs;ikringwerket fiire,l(ir att reglerna iindras si1 att inkomstprii\·ade 

fiirm:lner riiknas om automatiskt i samband med att basheloppL't iindras. 

Detsamma föresl:is giilla niir pcnsionstillskottel hiijs. Diirmed erhiills en 

kontinuerlig anpassning a\' tk inkomstberoende förmtinerna till de bashe-



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 7') 

loppsanknutna fiirm[incrna som ingiir i inkomstunderlaget- hl.a. ATP - och 

till eventuella iindringar av pensionstillskotten. Detta leder till en mera jiimn 

och riittvis fördelning av fönn~merna iiver tiden. Samtidigt kan det manuella 

omriikningsarbetet hos flirsiikringskassnrna enligt riksfi.irsiikringsverkl'l 

minskas i en 11J11fattning som 111otsvarar ca .. HJ :irsarbl'tare. 

Jag ansluter mig till verkets förslag om att en :1utomatisk omriikning av de 

inkomstprövade förmCmerna vid basbeloppsföriindringar införs. Föriindring

en bör genomföras fr.o.m. den l oktober 1982. 

Vad jag har anfört föranleder iindring av o och lll **lagen ( 1%2:392) om 

hustrutilbgg nch kom111unalt bostadstilliigg till folkpension samt av 32 * 
lagen ( 1962:.•82) angt1ende införande av lagen om allmiin för.siikring. Inom 

socialdepartementet uppriittade lagförslag bör bifogas protoknlll'l i detta 

iircnde som bilaga 8.4 och 8.5. 

Jag hcmstiiller att regeringen föresl:ir riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om iindring i lagen (l % 1 :342) nm 

hustrutilliigg och kommunalt hnstadstilliigg till fnlkpL·nsinn 

antaga fiirslaget till lag om iindring i lagen ( 1%2:.182) angiiL·nde 

införande av lagen 0111 allmiin forsiikring. 

3. till Bidrag 1ill ko1111111111ala /1os1ads1illiigg 1ill .fli/kpc11.1io11 för 

budgeUm.:t I 1)82/83 anvisa ett förslagsanslag av 

1 O.'ill llOll Ollll kr. 

8 7. Ersättning till postwrkct för pcnsionsulhctalningar 

1980!81 Utgift -16 57.'i 782 

1981/82 Anslag -10 ()()(I ( )( 111 

1982183 hirs lag 35 11110 onu 

Ersiittning till postvcrkct för utbetalning av allrn~inna pensioner crliiggs 

kvartalsvis i dterskott. AnslagL't fiir budgetilfet I !)82/83 avser kostnader fiir 

pensionsuthetalningar under tiden april I lJ82 - mars l 983. 

Pcnsionsutbetalningarna genom postverket fr.0.111. budgl'liiret I !J78i71J 

framg[lf av fiiljande tahlii. 

1'!7'!1.i79 
1979!~() 

19Sll!'!l.I 
I '>'!lo l!S2' 

------------- - _,, ___ ... 
Antal uthctal- Ersiiltning 
ningar (milj.) kr..'uthct. 

T111:ilknst nau 

milj. kr. 
IXirav p<i stats
\"l'l"kl't milj. kr. 

·----· 
_________ ,, ___ _ 

12.ii _1:l)I) 

12.J .l:l'!I. 
11.1 :':X.\ 
11.52 5:711 

·'I.Il 
5 I ,J 
(15.11 
h5.h 

37.3 
.17.1 
.lh.!i 
511.3 

------·---·------- -------- - -------

I [kriiknat 
2 Omfattar 5 kvart al 
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l1tbctalningarna av allmiin pension forddas numera p{1 fem utbetalnings

dagar i miinaden. I samband med denna föriindring genomfördes en 

informationskampanj om möjligheten att fa pensionen insatt p[1 konto i 

bank. 

Riks(örsiikri11g.1Tcrkct har i sin anslagsframst:illning för budget;"iret 1982/83 

förviintat en fortsatt minskning av antalet utbetalningar via anvisning och har 

beräknat antalet till 8.5 milj. anvisningar. I fråga om pensionsanvisningar 

som iiven innefattar tilliiggspension. har verket förutsatt att halva ersättning

en till postverket kommer att bekostas av medel ur allmiinna pensionsfon

den. Verket har diirvid riiknat med att anslaget under hud get aret 1982/83 

tillgodoförs ersiittning för omkring 5,0 milj. utbetalningar inneh;\llande 

tilliiggspension. 

Ersättningen till postverket för utbetalning och viss ur kontrnllsynpunkt 

nödvändig databehandling har för kalcnder;irct 191'\ 1 hestiimts till samman

lagt 5:70 kr. per utbetald anvisning. 

Pos11·erkt't har cliirdter i siirskilcla framstiillningar hegiirt att ersättningen 

för ar 1982 skall höjas till 5:87 kr. per utbetald anvisning. 

Fiircclmgancle11 

Jag har inte nt1got att erinra mot den föreslagna höjningen av ersättnings

heloppet per utbetalning till 5:87 kr. under är 1982. Det ankommer på 

regeringen att faststiilla ersiittningsniv{rn. Den av riksförsiikringsverket 

kalkylerade minskningen av antalet utbetalningar genom anvisning förefaller 

rimlig. Anslaget för buclgetiirct I 982183 bör föras upp med avrundat 

35 milj. kr.. vilh·t iir en minskning med 5 milj. kr. jämfört med anslaget för 

innevarande t1r. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl:'ir riksdagen 

att till Ersättning till postrerkct för pensions111/letalningar för 

budgctt1ret I 982/X3 anvisa ett förslagsanslag av 35 000 Ol.10 kr. 

B 8. Bidrag till sjukförsäkringen 

l lJ80!X 1 

1981/X2 

Utgift 

Anslag 

3 486 118 590 

3 850 ()()() ouu 

Fdn anslaget utgilr statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

sjukförsäkringsförmiincr (utom föräldraförsäkringen. som rl'dovisas under 

anslaget C: 3). 

Sjukpenningknmmittcn avlämnade. som jag tidigare nämnt, under viiren 

1981 bctiinkandct (SOU 19SI :22) Sjukersiittningsfrågor. I betiinkandet 

redovisades olika alternativ för att genom ökad sjiilvrisk ;istadkomma 

besparingar innm sjukpenningforsiikringen. Avsikten iir att lägga fram en 

proposition till riksdagen med förslag i dessa friignr under varen l 9l-\2. 
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Beredningen av anslagsfri1gan bör därför slutföras i anslutning till beredning

en av innehållet i den kommande propositionen. I avvaktan härp;I förordar 

jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i iimnet. till Bidrag till 

sjukförsäkringen för budgetåret 1982/83 beräkna ett förslagsan

slag av 3 850 000 llOO kr. 

B 9. Vissa yrkesskadccrsättningar m.m. 

1980/81 Utgift 2 263 226 

1981/82 Anslag 2 200 ()()() 

1982/83 Förslag 2 300 000 

Från anslaget bekostas tillägg pä vissa äldre livriintor samt ersättning i 

anledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgar av statsmedel. 

Riklförsiikring.1·1•erket 

För budget<\ret 1982/83 beräknas !lll~delsbehovet för uppräkning av vissa 

äldre livräntor fran arbetsskade- resp. fiskarförsäkringsfonden till ca 0.6 milj. 

kr. och för ersättning enligt särskilda författningar till ca 1.7 milj. kr.. varav 

kostnaderna för äldre livräntor beräknas uppga till ca 1.4 milj. kr. och 

kostnaderna för nytillkomna skador till ca (J.3 milj. kr. Riksförsäkringsverket 

föresliir att anslaget förs upp med 2,3 milj. kr. 

Förcdragand<'n 

Jag har inte något att erinra mot riksförsiikringsverkets anslagsberiik

ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkesskadecrsäuningar m.m. för budgetåret 1W.:Y83 

anvisa ett förslagsanslag av 2 300 000 kr. 

6 Riksdagrn 1981182. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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C. Ekonomiskt sttid till barnfamiljer m.m. 

Samhälkts direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstilliigg. bostadsbidrag, föräldrapenning. 

bidragsförskott. barnpensioner samt bidrag för vård av handikappat barn. 

De två sistnämnda stödformerna redovisas under B-avsnittet. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget. som utgår med lika belopp 

för alla barn. utbetalas till omkring l miljon familjer med ca I. 7 miljoner barn 

under 16 års ålder. Barnbidraget utgår sedan den 1 oktober 1980 med 

3 000 kr. per barn och år. Fr.o.m. den I januari 1982 kompletteras de 

allmänna barnbidragen med ett flerbarnstillägg ( Prop. 1980/81 :188. SoU 44. 

rskr 409). Det utgår med ett fjärdedels barnbidrag. f.n. 750 kr. per år. för 

familjer med tre barn under 16 år och med ytterligare ett halvt barnbidrag. 

dvs. 1 500 kr. per ilr. för varje därpä följande barn. 

Kostnaderna för barnbidragen och flerbarnstilläggen under nästa budgetår 

beräknas till 5 205 milj. k;·. 

Familjekonomiska kommitten har i en promemoria ( Ds S 1981: 12) 

föreslagit att flerbarnstillägget skall utvidgas till att fr.o.m. den l januari 1983 

gälla också studerande ungdomar i [1ldern 16-19 är. Förslaget övervägs f. n. 

inom regeringskansliet. 

Som komplement till de allmiinna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadsbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbidragen best{1r 

av dels ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan 

anknytning till bostadsförh[1llandena. och dels ett statskommunalt bidrag 

som iir anknutet till bostadskostnaden. Bostadsbidrag utg:<ir till ca 340 OOU 

familjer med drygt 685 000 barn. Anslaget för bostadsbidrag redovisas under 

bostadshuvudtiteln. 

Föräldrajörsäkringcn ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i samband 

med barns födelse och sjukdom. Den ger ocksa föräldrarna ekonomiska 

möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram t.o.m. barnets 

första skolår. Fiirsiikringen infördes år 1974 och har sedan dess successivt 

byggts ut och förbättrats. 

Försiikringens föriildrapenning utgår med en garantinivå på 37 kr. per dag 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För den som har sjukpenning över garantinivän utgår 

föriildrapcnning med samma belopp som sjukpenning dvs. med 90 c;;.. av den 

sjukpenninggrundande inkomsten. 

Den l januari 1980 infördes en särskild rätt till havandeskapspenning. 

Denna ersättningsform är kombinerad med en riitt till omplacering för 

kvinnor som i graviditetens slutskede p<i grund av arbetets art inte kan 

fortsiitta i sitt normala arbete. I den mån omplacering inte kan ordnas har 

dessa kvinnor rätt till havandeskapspenning under högst 50 dagar fran och 

med den sextionde till och med den elfte dagen före den beräknade 
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nedkomsten. Reglerna i iivrigt för havandcskapspcnning är huvudsak 

desamma som för sjukpenning. 

Föriildrar med barn födda efter den I januari 1980 har ocksii riitt till 

särskild föriildrapenning under sammanlagt sex 111{111ader för varje barn. 

Under tre av dessa månader utgär crsiittningen med belopp som motsvarar 

sjukpenningen. dock liig~t .n kr. per dag. Under de övriga tre miinaderna 

utgår ersiittningcn enligt garantiniv;]n 37 kr. per dag lika för alla. Föriildrar 

med barn födda under firen 1978 och 1979 har riitt till särskild föriildrapcn

ning under tre månader för varje barn. 

Den siirskilda föräldrapenningen för tas ut under de tidsperioder som 

föräldrarna sjiilva finner liimpliga under tiden fram till och med barnets första 

skolår. Den kan användas bf1ck vid hdtidsledighet och vid förkortad 

arbetstid och utgår som hel. halv eller fjiirdedels fiiriildrapenning. 

Förvärsarbetande föriilder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom eller liknande har rätt till 

föräldrapenning utöver de tider jag nämnt i det föregående. Föräldrapenning 

för tillfällig viml av barn kan utgi1 niir barnet eller dess ordinarie vårdare är 

sjuk eller i samband med besök i den förebyggande barnhiilsovården. 

Föräldrapenningen utgår i dessa fall med samma belopp som sjukpenningen. 

Ersättning kan utgi1 under högst 60 dagar per är och barn under 12 ärs ålder. 

Vidare kan sådan föräldrapenning utg[1 under 10 dagar till fadern i samband 

med barnets födelse. 

De totala kostnaderna för föräldraförsiikringens förmaner beräknas för 

nästa budgetår till ca -l 830 milj. kr. Enligt de finansieringsreglcr som giillcr 

täcks 85 <',(· av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 

socialavgifter till sjukförsäkringen och 15 r:;-. genom statsbidrag. vilket 

innebär att ca 725 milj. kr. faller pa staten. 

Den förbiittring av stödet vid vard av smil barn som skett genom 

uthyggnadcn av för;iJdraförsäkringen utgör ett ekonomiskt komplement till 

den lagstadgade riittcn till förkortad arbetstid som gäller för smäbarnsfö

räldrar sedan den 1 januari l 97lJ. Dessa stödåtgärder bidrar till att öka 

föräldrarnas valmöjligheter mellan olika barntillsynsformer. 

Lagen ( 1978:-l I 0) om rält till ledighet för 1·ård a1· harn m.m. ger föriildrnr 

rätt att vara helt lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till 

tre fjärdedelar av normal arbetstid s[1 länge de vårdar barn under ett och ett 

halvt ars åldcr. Riitten till förkortad arhetstid till i vanliga fall sex timmar per 

dag gäller till dess barnet iir Iitta I1r eller har avslutat tkt första skol{iret. 

Denna rätt till ledighet iir fristående från crsiittningsreglcrna inom föräldra

försiikringen. Föräldrarna har dock alltid riHt till ledighet fri\n sin anställning 

under tid di1 ersättning utgiir fn'm föriildraförsiikringen. I ledighetslagen 

regleras ocksI1 rätten för gravida kvinnor att fo omplacering till andra 

arbetsuppgifter. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut om införande av en rätt till ATP för 
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föräldrar som själva vårdar sina småbarn i hemmet (prop. 1980/81:204, Sfu 

1981/82: 1. rskr 1981182:9). De nva reglerna träder i kraft den 1 januari 1982. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget är 

graderat i helt eller halvt bidrag. Helt vårdbidrag utgår f.n. med 185 % av 

basbeloppet, vilket för år 1982 innebär 32 930 kr. Vårdbidraget beskattas 

som inkomst och blir ATP-grundande för den förälder som svarar för 

omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgår f.n. för ca 13 600 barn. 

Anhörigvårdskommittcn har nyligen avlämnat ett delbetänkande (Os S 

1981 :15) med förslag till förändringar av vårdbidraget. Utredningens förslag 

innebär huvudsakligen att en del av vårdbidraget skall utgöra en skattefri 

merkostnadsersättning för de särskilda kostnader som handikappet medför. 

Jag räknar med att återkomma till denna fråga sedan remissbehandlingcn av 

betänkandet är avslutad. 

Genom bidrag.1förskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonmiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 41 % av basbeloppet 

vilket innebär 7 296 kr. per år vid basbeloppet 17 800 kr. Bidragsförskott 

utgår f.n. för drygt 230 000 barn. 

Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom 

bampension från folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpen

sioneringen utgår med lägst 26 % av basbeloppet och högst med 41 'k av 

basbeloppet i de fall då inte änkepension eller barnpension från ATP utgår. 

Barnpension från folkpensioneringen utgår f.n. till ca 42 000 barn. 

Som redovisas i inledningen till avsnitt B har pensionskommitten avlämnat 

sitt slutbetänkande (SOU 1981 :61-62) Familjepension. Betänkandet 

behandlar bl.a. utformningen av barnpensionerna. 

Flera utredningar arbetar med översyner av det ekonomiska stödet till 

barnfamiljerna. Familjeekonomiska kommitten (S 1979:06) har i uppdrag att 

se över det ekonomiska stödsystemet och därvid särskilt beakta flerbarnsfa

miljernas situation. Vissa delar av kommittens uppdrag är slutförda genom 

tidigarenämnda beslut och förslag om flerbarnstillägg. 

Bostadsbidragskommitten (Bo 1979:01) - som har tillsatts av chefen för 

bostadsdepartementet - arbetar med frågor om bostadsbidragcts konstruk

tion, inkomstprövning och administration. 

Föräldraförsäkringsutredningen (S 1980:08) har i uppdrag att göra en 

översyn av föräldraförsäkringen och av reglerna för rätt till ledighet för vård 

av barn. Huvuduppgiften är att göra en övergripande genomgång av de 

praktiska erfarenheterna av ersättnings- och ledighetsreglerna såväl ur den 

enskildes synpunkt som ur arbetsmarknads- och administrativa synpunkter. 

Översynen skall bl.a. ta sikte på behovet av och möjligheterna till att 
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åstadkomma förenklingar i regelsystemet. Utredningen har också fått i 

uppdrag att utreda frågan om arbetsmiljörisker för gravida kvinnor. 

Utredningen väntas redovisa ett delbetänkande under första halvåret 

1982. 

Ensamförälderkommitten (S' 1977: 16) utreder frågorna om hur samhälls

stödet till de ensamstacnde föräldrarna och deras barn skall utformas med 

hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan vissa av 

stödformerna infördes. Kommitten skall bl.a. kartlägga de stödbehov so'm nu 

finns och hur de nuvarande stödformerna svarar mot dessa behov. En 

rapport som belyser de ensamstående föräldrarnas situation har nyligen 

redovisats (Os S 1981: 18). 

Bosättningslånen slopas fr.o.m. den 1 januari 1982 enligt beslut av 

riksdagen. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

hällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.). 

År Barn- Bostads- Föräldra- Bidrags-
bidrag bidrag pcnning1 förskott 

1965 l 387 220 229 68 
1970 I 611 580 367 131 
1975 2 225 I 740 l 350 445 
1980 4 990 2 310 J 540 845 
19812 5 215 2 030 4 260 905 
19822 5 210 2 165 4 700 945 

1 Före år 1974 förmåner från modcrskapsförsäkringen. 
2 Beräknat. 

C I. Allmänna barnbidrag 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 119 631 171 
5 215 000 000 

5 205 000 000 

Barnpcn- Summa 
sion 

59 1963 
105 2 794 
226 5 986 
425 12 110 
480 12 890 
520 13 540 

Allmänna barnbidrag utgår fr.o.m. den 1oktober1980 med 3 000 kr. per 

åroch barn under 16 års ålder. Fr.o.m. den 1 januari 1982 utgår därutöver ett 

flerbarnstillägg med ett fjärdedels barnbidrag per år till familjer med tre barn 

och med ytterligare ett halvt barnbidrag för varje ytterligare barn. Kostna

derna täcks helt av statsmcdel. Administrationen av barnbidragen handhas 

av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Bidragsbestämmelserna 

återfinns i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (omtryckt 1973:449. 

ändrad senast 1981 :703). 
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Riksfiirsiikri11gs1·erkct 

Verket beräknar mcdelsbl:hovct för budgL'tiirct lWQ/83 till 5 205 milj. kr. 

Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns bdolkningsprojektion 

för riket åren 1980-2000. \1ed ledning hiirav beriiknas antalet bidragsberiitti

gade barn vara ca 1689000 vid utgängen av tir 1982. 

Föredraganden 

Fr.o.m. den 1 januari 1982 utgin ett flerbarnstillägg till de allmiinna 

barnbidragen (prop. 1980/81:188. SolJ 44. rskr 409). Det utgar med ett 

fjärdedels barnbidrag dvs. f.n. 750 kr. per lir, för familjer med tre barn under 

16 ar och med ytterligare ett halvt barnbidrag. dvs. f.n. 1 500 kr. per är. för 

varje därpå följande barn. Det nya flerbarnsstödet bcriiknas medföra en årlig 

kostnad av 135 milj. kr. Budgetåret 1981/82 belastas med hälften av dessa 

kostnader. För budget;'net 1982/83 blir det en full kostnadseffekt av det nya 

tillägget. 

Familjeekonomiska kommitten har i en promemoria (Ds S 1981:12) 

föreslagit att flerbarnstillägget skall utvidgas till att giilla ocksä studerande 

ungdomar i åldern 16-19 i1r. Kommittens förslag överviigs inom regerings

kansliet. 

Med beaktande av helårskostnaden för flerbarnstillägget samt det mins

kade antalet barn i bidragsbcriittigad {1lder beriiknar jag anslagsbehovet för 

niista budgetår till 5 205 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A llmii1111a barnbidrag för budget{1ret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 205 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till postverket för utbetalning aY allmänna barnbidrag m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 359 515 

17 700 000 

17 600 000 

Från anslaget utgär ersättning till postverket för utbetalning av allmiinna 

barnbidrag och bidragsförskott. De månader barnbidrag betalas ut görs 

utbetalningen av bidragsförskott på samma anvisning som barnbidrag. 

Övriga månader betalas bidragsförskott ut på särskild anvisning. Ersiittning 

crliiggs halvi1rsvis i efterskott. Anslaget för budgetäret 1982/83 avsn allts<i 

kostnader för utbetalningar under kalenderåret 1982. 
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Riksförsäkrings1·erket 

Ersättningen till postverket har för år 1981 utgjort 5:02 kr. för varje 

utbetald barnbidrags- eller bidragsförskottsanvisning. Med utgångspunkt i 

den för år 1981 tillämpade ersättningen beräknar riksflirsäkringsvcrket 

anslagshehovet för nästa budgetår till 16.77 milj. kr. 

Postverket har därefter i framställning hcgiirt att ersättningen avseende {1r 

1982 skall höjas till 5:30 kr. för varje utbetald barnbidrags- eller hiclragsför

skottsanvisning. Med den högre ersiittningen kan medclsbehovct beräknas 

till 17.6 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har inte ni'lgot att erinra mot den av postverkct föreslagna ersiittningcn. 

Anslagsbehovet för nästa budgetar uppgår cHirmed till avrundat 

17.6milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Ersättning till postvcrkct för 111bctalning ar allmänna 

barnbidrag m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 17 600 000 kr. 

C 3. Bidrag till föräldraförsäkringcn 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

577 035 000 
670 000 ()()() 

725 ()()() ()()() 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

föriildraförsiikringen i form av föriildrapenning vid v:hd av barn samt 

havandeskapspenning. 

Föräldrapenning utgår med en garantinivi:1 av 37 kr. per dag under sex 

månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst till 

familjen. Till försäkrad som har rätt till högre sjukpenning än nämnda belopp 

utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen. dvs. med 

90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Föräldrapenningen utg{tr till 

den av föriildrarna som stannar hemma och vårdar barnet. 

Föräldrarna har också rätt till särskild föräldrapenning under sammanlagt 

sex månader för varje barn som fötts efter den I januari 1980. Under tre av 

dessa manadcr utgår ersättning med samma belopp som den egna sjukpen

ningen dock liigst garantinivån. Under övriga tre m;lllader utgär ersättning 

enligt garantinivån lika för alla. För barn födda 1978-79 utg{ir ersättningen 

enl:iart under förstniimnda tre mi\nadcr. Föriildrarna kan ta ut den siirskilda 

föräldrapenningen enligt egen önskan under tiden fram till och med barnets 

första skoliir. 
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Den särskilda föräldrapenningen far tas ut vid hcltidsledighet eller vid 

förkortad arbetstid och utgår som heL halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Var oc.:h en av föräldrarna disponerar halva ersättningstiden. men en föriilder 

kan genom en anmälan till försäkringskassan avstå frtm sin riitt till särskild 

föräldrapenning till förman för den andra föriildern. För barn födda {1ren 

1971-1977 gäller sär.skilda övergångsregler med \·iss ersiittnin_gstid. 

Förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt drda barn under 12 fas 

äldcr har ockst1 rätt till föräldrapenning. Föräldrapenning för tillfällig viird av 

barn kan utgå niir barnet eller dess ordinarie drdare är sjuk samt när föriildcr 

behöver följa med barnet till barnavtmlsccntral m.m. Rätten till föriildrapen

ning för tillfällig vård av barn gäller ocks~1 under högst tio dagar för fadern i 

samband med barns födelse. Föriildrapcnning för tillfällig viird av barn kan 

fr.o.m. är 1980 utgå under högst 60 dagar per barn oc.:h fa. Ersiittningen utgår 

med samma belopp som sjukpenningen. 

Blivande mödrar. som under graviditeten inte kan fortsätta i sitt normala 

arbete, har rätt att bli omplacerade med bibch<'illcn lön om det skiiligen kan 

krävas av arbetsgivaren. I den mån så inte kan ske och det iir klart att hon inte 

kan fortsätta sitt vanliga arbete har hon rätt till havandcskapspenning. 

Denna utgår tidigast från den sextionde dagen före den beräknade förloss

ningen och längst till den tionde dagen före denna tidpunkt. dvs. under högst 

50 dagar. Havandeskapspenning utgår med samma belopp som sjukpen

ning. 

Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkrings systemet 

såväl vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. 

Kostnaderna för föräldrapenningen finansieras således till 15 % genom 

statsbidrag och till 85 %· genom socialförsäkringsavgifter frfm arbetsgivare 

och egenföretagare. 

Bestämmelserna om föräldrapenning återfinns i lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring (omtryckt 1977:630). 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt i fastställd lagstiftning beräknar riksförsäkringsverket 

de totala kostnaderna för föräldrapenning till 4 660 milj. kr. för år 1982 och 

4 700 milj. kr. för år 1983. Anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 beräknas 

därmed till 705 milj. kr. 

Kostnadsutvecklingcn för de olika förmånsslagen framgår av följande 

tablå. milj. kr. 
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Fllr111:.lns~lag 19XO ll)Rl l9X2 l<JX:I 

Föräldrapenning: 
a) i samband med barns föddse l %6.'J 2 220 2-Hlll 2-i25 
h) for tillfiillig v!1rd a\' barn 5.+5.11 (lhO 7211 72) 
Siirskild fiiriildrapenning <JRR.3 I 330 1 .+<111 1 51111 
Havandeskapspc·nni ng 3X.7 46 )Il 50 

Summa 3 S31!,9 .i 2S6 "'660 "'700 

Statsbidrag I :i r;_. )J8.~ ().f(J 7110 7115 

Föredraganden 

Med beaktande av löneutvecklingens inverkan pit föriildrapcnningen 

beriiknar jag de totala kostnaderna för föriildraförsäkringen under niista 

budgett1r till -18-10 milj. kr. Diirav avser ca 2 -195 mil.i. kr. föriildrapenning i 
samband med barns födelse. ca 745 milj. kr. föriildrapenning för tillfallig 

vilrd av barn. ca I 54U milj. kr. särskild föriildrapenning och ca 50 milj. kr. 

havandeskapspenning. Statsbidragskostnaderna blir diirmed avrundat 

725 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresli.1r riksdagen 

att till Bidrag till föriildraförsiikringen för budgetärct 1982/8-1 

anvisa ett förslagsanslag av 725 ()()() OUO kr. 

C 4. Bidragsförskott 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

897 4fd 525 

895 000 uoo 
97 6 ()()() 000 

Bidragsförskott utgår för barn under 18 itr som endast en av föriildrarna 

har vårdnaden om eller som st[tr under v{trdnad av annan iin föräldrarna. 

Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag. som i regel motsvarar 

41 rk av basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring. 

Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen ( 1964: 14-1) om bidrags

förskott (omtryckt 1976:277. ändrad senast .I 981 :759). 

Riksf örsiikring.1Terket 

Med utgångspunkt i 1981 ftrs prisliigc beräknar verket kostnaderna för 

bidragsförskott under budgeti1ret 1982/83 till 910 milj. kr. 

Föredraganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott utgär vid utgiingen av <tr I 981 kan 

beriiknas till ca 230 000. vilket motsvarar drygt 12 ('<·av samtliga barn. Ca 
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39 '{ av de utbetalade bidragsförskotten beräknas bli i1terbetalda av de 

underh<illsskyldiga föräldrarna. Pi\ grundval av riksfiirsiikringwerkcts beriik

ningar och med hiinsyn tagen till prisutvi::cklingen och de nya reglerna för 

uppriikning av basbeloppet beriiknar jag anslagsbchovet för niista budget[ir 

till 976 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen försl{1r riksdagen 

att till Bidragsförskott för budgct{1ret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 976 000 000 kr. 
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D. Sociala serviceåtgärder 

1llilrco111.wrg 

De ö\·crgripande m:ilcn för socialpolitiken iir gemensamma för alla 

medborgare. OmsorgL'rna om de iildre skall diirfiir gt: dem miijlight:tcr till ett 

fortsatt aktivt deltagande i samhiilld. 

Antalet personer över 65 ar har ökat snabbt under de senaste f1rtiondena 

och utgör en allt stiirrc andel av befolkningen. Ålderspensionärerna har i det 

närmaste fördubblats sedan ;\r 1960. De iir f.11. ca I A miljoner elkr nära 

17 'k av befolkningen. Ökningen fortsiittcr under ek niirmaste i1rtiondcna. 

De äldsta ökar mest. Gruppen över 85 ärs fäler. f.n. knappt HIO 1100 

personer. beriiknas öka med närmare 70 000 fram till sekelskiftet. 

Befolkningsutvecklingen gör att iildreomsorgen kommer att förbli en av de 

största socialpolitiska frågorna under 1980-talet. Bland de iildsta iir bt:hovet 

av vård. omsorg och service störst. Detta stiiller siirskilda krav p[1 insatser. 

Socialtjänstlagen. som träder i kraft den I januari 1982. bekräftar den 

uppfattning i iildrefr{1gor som vuxit fram under 1900-talet. Samhällets 

insatser skall utformas s<'I att de iildre kan leva ett sjiilvständigt och aktivt liv i 

gemenskap med andra. Fiirutsiittningarna härför är ekonomisk trygghet. 

ändamälsenliga bostiider och personlig service. 

De iildres ekonomiska situation har förbättrats p{1 ett omviilvandc siitt 

genom pensionssystemet. Folkpensionen tillförsäkrar alla ekonomisk grund

trygghet. och ATP säkerstiiller uppnådd levnadsstanclard. Cirka 830 (1110 

personer har f.n. itlderspension friin ATP. De som saknar eller har låg ATP 

får särskilt pensionstillskott. 

Grunden för god iildreomsorg iir det egna boendct. som kompletteras med 

värd. social omsorg och service. Det r:klcr enighet om att de äldres 

livssituation i lkrtalct fall blir biittrc. um de kan bo k\"ar i sin invanda miljii. 

Möjligheterna att bo kvar diir beror i hög grad pC1 tillg[tng:L'll pö. öppna 

omsorger. Viil fungerande hemhjiilp och färdtjänst iir ctt par av de viktigaste 

medlen för att förverkliga det iildrepolitiska programmet. 

Den sociala hcmhjiilpen har byggts ut kraftigt under 1960- och 1970-talen. 

År 1960 fick 80 0110 iildre och handikappade hcmhjiilp och nu iir antalct 

ca 350 0011. Ant.tlct arbetstimmar har iikat fr!tn 8 miljoncr till 5ll miljoner. 

Även barnfamiljer for hcmhjiilp genom hcmvMdar- och barnvMdarverksam

het. Under senare ar har iikningen av hcmhjiilpen avtagit i takt med att 

behoven har tillgodosetts, men fortfarande ökar hji-Upcn till iildrc och 

handikappade. Kostnadsiikningen har dock varit betydande. 

I lemhjiilpen utvecklas till en mirngskiftancle. scrviccbctonad social hem

tjiinst. Excmpd pi1 nya serviceformer och uppgifter iir matdistribution. hiir

och fotv{1rd. sniiröjning och verksamhet vid dagcentraler. Dessa servicefor

mer har byggb ut dsentligt i 111;\nga kommuner under senare är. Alltllcr 

komnHtnt•r sa bar pä omr[tdesanknutcn SL'f\'ice, cfiir de boende har tillg~ing till 

socialtjänst. fritidsverksamhet och sjukvi1rd. Det finns en striivan till iikat 
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samarbete med sjukvarden. Pit flera httll har vitrdplaneringsgrupper bildats. 

diir sjukv<lrds- och hemhjiilpspersnnal ingår i syfte att samordna insatserna 

inom äldreomsorgen. 

För att de äldre skall kunna erbjudas ett boende som tillgodoser behov av 

mera omfattande personlig omsorg. skall kommunerna enligt den nya 

socialtjänstlagen inriitta bostäder med gemensam service för dem som 

behöver särskilt stöd. I begreppet servicehus innefattas även de nuvarande 

<\lderdomshemmen. vilka tillgodoser mera omfattande behov av service och 

v::'ml. Genom om- och tillbyggnad av befintliga [tlderdomshcm försöker man 

ge mer individuellt anpassad service. Antalet lägenheter i servicehus är f.n. 

ca 20 000 och antalet· platser i ålderdomshem ca 5~ 000. Kommunerna 

planerar att under ären 1980- 1986 bygga ytterligare niira 13 000 servicebo

stiider. Antalet platser i itldcrdomshem heriiknas minska med ca l 200 under 

denna period. 

Antalet pensioniirer i de högsta åldrarna kommer som nämnts att öka 

kraftigt under kommande ilr. Eftersom behovet av mera omfattande social 

omvårdnad därigenom blir allt mer påtagligt. ger den avstannande planering

en i fraga om tilderdomshem anledning att pröva bl.a. inriktningen av 

statsbidraget till social hemhjiilp. Vidare kommer utvecklingen att under

stryka behovet av samverkan mellan primärkommunernas sociala hemhjiilp 

och landstingskommunernas hemsjukvård. Jag kommer att ta initiativ till en 

översyn inom regeringskansliet av statsbidragsregler m.m. för att astadkom

ma bästa möjliga vård och omsorg inom ramen för bästa möjliga resursut

nyttjande av värdinsatscrna för de äldre. Därvid bör bl.a. belysas konsekven

serna av olikheterna i det stat'iga stödet till servicehus och äldcrdomshem. 

Reglerna hör inte utformas så att de verkar styrande pil kommunernas val av 

omsorgsform. 

Färdtjänsten företer en snabb utveckling. Den avser att tillgodose behovet 

av lokal förflyttning för yngre och iildre personer. som har viiser!tliga 

svärigheter att förflytta sig p[1 egen hand eller anlita allmänna kommunikatio

ner. Eirdtjänst finns i alla kommuner. och niirmarc 300 000 medborgare har 

legitimation att anlita den. 

Social hemhjälp och färdtjänst har grundliiggandc betydelse för att ge 

service åt iildrc och handikappad~ och uppfylla m<llcn inom dessa omriidcn. 

Detta är ett viiscntligt motiv för statsbidragen till dessa slag av kommunal 

socialtjänst. Bidragen är 35 i:;~ av kostnaderna. Som ett mf1tt pä den snabba 

ut vecklingen under de senaste åren kan anges. att utgifterna för bidrag till de 

båda serviceformerna under budgetåret 1976177 var ca 744 milj. kr. och för 

niista hudgetitr beräknas till 1 840 milj. kr. Detta innehiir att enbart den 

statsunderstödda delen av sådan socialtjänst ökar frän 2 H.lO milj. kr. till 

5 260 milj. kr. Om föriindringen i penningviirdet beaktas. kan ökningen 

heriiknas till ca 4U r(. 

Äldreomsorgen iir även pä andra siitt i snabb utveckling. En viktig 

utg~lngspunkt iir att öppna omsorger iir bättre än institutionell vård. både för 
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de enskilda människorna och för samhället. Det är diirför viktigt. inte minst i 

nuvarande samhällsekonomiska läge. att pröva nya vägar inom äldreomsor

gen och bl.a. satsa på ortsanpassade. gärna okonventionella lösningar. För 

projekt inom bl.a. äldreomsorgen st{1r medel till förfogande under anslaget 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Under de 

senaste tre åren har regeringen för sf1dana ändamiil beviljat sammanlagt ca 5 

milj. kr. Jag räknar med att stödet inom detta viktiga område skall kunna 

utgå i samma omfattning även under nästa budgctf1r. 

Pensionärsorganisationerna spelar en betydelsdull roll för inriktningen 

och utformningen av insatserna för de äldre. Det är särskilt viktigt, att de 

förmedlar sin kunskap om äldres situation. problem och behov till samhiillets 

organ. Genom pensionärsritd i kommunerna och förtroenderad stärker de 

äldre sina möjligheter till inflytande. Pensionärsorganisationerna gör dess

utom stora insatser för syssclsiittnings- och kontaktverksamhet bland iildn:. 

Ekonomiskt stöd till pcnsionärsorganisationcrna pi1 riksnivä beräknas under 

anslaget A 4. Extra utgifter. 

Äldreberedningen (S 1981 :01) har börjat sitt arbete under i1r 1981. Den iir 

parlamentariskt sammansatt. Dessutom ingiir företrädare för pensioniirsor

ganisationerna och kommunförbunden. Beredningen behandlar frt1gor om 

samordning och prioritering av samhiillets insatser för de iildn:. främst inom 

boende. omsorg, service och vård samt frl1gor om behovet av åtgärder för att 

stimulera utvecklingen p{J dessa omr<'1dcn. Den avser att under första 

halvåret 1982 avge ett betänkande om ekonomiska. organisatoriska och 

sociala synpunkter på trygghetslarm. Vidare görs en jiimförande analys av 

samhällets kostnader för olika former av boende och v<hd. Beredningen är 

rcmissorgan åt socialdepartementet i ärenden om stöd till forskning. 

utvecklingsarbete och försöksverksamhet inom äldreomrädct. Under som

maren 1982 hålls FN :s världskonfcrcns om iildrefrågor i Wien. Beredningen 

svarar för det svenska förberedelsearbetet inför konferensen. 

Anhörigvårdskommitten (S 1979: 11) fortsätter sill arbete med en översyn 

av de frågor som gäller vård genom anhöriga. Den hedömer vilka Mgärder 

som behöver vidtas utöver värdhuvudmiinnens planer för att tillgodose det 

växande vårelbehov som följer av att antalet äldre ökar. Diirvid överviigs 

även frågan om stöd till vård av anhöriga i hemmet. 

Barnomsorg m.m. 

Niir det giiller samhällets service till barnfamiljerna intar barnomsorgen en 

central plats. Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet platser 

frän iir 1960 samt det för ären 1981. 1982 och 1983 beriiknade platsantalet 

enligt kommunernas uthyggnadsplancr. 
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År Antal barn 
(31 dec.) 

daghem fritids- familjedagh..:m samrnan- deltids-
hem lagt grupp 

ll--6 ar 7-·12 (1r 

1960 !Il JOll 2 -ton ..\llllll lh 71111 38 -\()Il 
1965 11 lJOO ·' l.Hll.l s ()()() 22 9111) :"2 ]()Il 
1970 33 000 6 500 32 0110 71 .:"llll S6 0110 
1975 73 700 23 501) 67 311() ](1..\ 51111 123 51lll 
1976 81 100 27 200 60 Ollll IS lJflll 187 21111 12-l Rllll 
1977 101 (){)() 32 500 66 (1()() 23 111)11 223 70(1 13-l 51lll 
1978 112 800 38 9()1) 76 l)I)() 25 ·'()() 2:"3 l)l)(I 128 Sill.I 
1979 12-1300 ..\..\ j()(I SJ ..\Oll 2R ROil 2Sll 61lll 123 lllll 
llJRO 132 ()()lJ ..\l) 700 S8 lllll 3-15011 .111..\ l)(lll 119 .:"110 
19SJI l..\R 3011 57 !il)() ')3 3011 3-16(11) .l13 Rllll 118111111 
ll)~QI 163 5011 6(i 91111 %-1110 35 51111 3h2 3110 113 71111 
19RJI 177 3011 7..\ 9110 97 7110 3h -lllll 38h 3011 110 lJOll 

1 Hcriiknat 

Riksdagen anslöt sig varen l 'J76 till ett utbyggnadsprogram som innebar att 

det under perioden \ tJ77-l 98 l skulle färdigstillas 100 00() nya platser i 

daghem och 50 000 nya platser i fritidshem. Samtidigt förutsattes ytterligare 

10 O(IO platser tillkomma i familjedaghem under pcrinden. En enbt som 

Svenska kommunförbundet genomförde umkr vim:n 1981 visade att h81101\ 

platser i daghem och JO 80!1 platser i fritidshem bcriiknas bli fiirdigstiillda 

under niimnda period. Samtidigt heriiknas ..\9 700 platser i familjedaghem 

tillkomma, vilket iir 39 700 platser fler iin som förutsattes vid 19711 tirs 

riksdagsbeslut. 

Statsbidrag till driften av daghem utgt1r under iir 1981 med 19 7511 kr. per 

plats och för fritidshem med 9 875 kr. För familjedaghem utgi1r statsbidrap. 

med 35 Si: av kommunernas bruttokostnader för vnksamheten. l-liirtill 

kommer ett grundb.:lopp som fiir barn i förskoleåldern utg<"ir med 3 5511 kr. 

f'iir barn i skolåldern utgår grundbcloppct med hiilften av dl'l belopp som 

niimnts för förskolebarn. 

Bidragen är viirdebestiindiga grnom anknytning till liineutvccklingen för 

anställda i offentlig tjiinst. En reglering av hidragsheloppen kommer att ske i 

april 1982 med ledning a\· dit Linda uppgifter för :ir 1981. 

Vid :lrsskiftct I 981/82 tr;idcr soL·ialtjiinstlagl'n ( 1980:620) i kraft. Samtidigt 

upphiivs lagen ( 1976:381) om barnomsorg. De L'entrala bcstiimmelserna i 

sistniimnda lag om samhiilleb service till barnfamiljerna tas in i socialtjiinst

lagcn som en integrerad del av reglerna om socialtjänsten. För de f ragnr som i 

öYrigt har reglerats i barnomsorgslagcn har bestimmelser tagib in i 

socialtjiinstförordningcn ( 198 I :750). 

Efter ~irsskiftct far begreppet omsorg om barn och ungdom en utvidgad 

betydelse. I Slll'ialtjiinstlagcn anv;inds n;imligen begreppet som en samman-
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fattande beteckning för all den verksamhet som socialtjiinstt:n skall bedriva 

för barn- och ungdomsgruppcrna. 

Riksdagen har nyligen pa grundval av förslag i propositionen ( 1980/81 :205) 

om förenklade statliga regler inom barnomsorgen (SoU 1981/82: 1. rskr. 38) 

beslutat om vissa riktlinjer betriiffande den kommunala barnomsorgen samt 

om en ny och förenklad statsbidragsgivning till barnomsorgen. 

Statsbidrag till kommunal barnomsorg kommer diirmed att fr.o.m. den 

1 januari 1983 utg{1 med 40 r;·; av kommunens bruttokostnader för barnom

sorgen exkl. administrationsutgifter. 1 bidragsunderlaget for ingii kostnader 

för daghem. fritidshem. familjedaghem. deltidsförskolor. öppna förskolor 

samt en schablonmässigt beriiknad kostnad för pedagogisk ledning. Statsbi

draget för befintlig verksamhet i daghem och fritidshem i viss kommun fär 

öka i förhallande till förcg;lcnde fir högst motsvarande den genomsnittliga 

iirliga löneutvecklingen för anstiillda i offentlig tjiimt. 

I det nya statsbidragssystemct för siilunda i bidragsunderlaget inräknas 

lönekostnaderna för en barnomsorgsassistent per 500 barn i kommunens 

barnomsorg. I liirigenom betonas att den pedagogiska ledningen iir en viktig 

kvalitetsfaktor i barnomsorgen. 

Deltidsförskolan viinder sig i första hand· till sexaringar som vistas i 

familjedaghem eller vars föräldrar är hemarbetande. Genom att deltidsfiir

skolorna nu blir statsbidragsberiittigande poängteras att barnomsorgen 

vänder sig till alla barn. Vidare ökar hiirigenom kommunernas möjlighet att 

anliigga en hdhetssyn p!1 sin barnomsorgsverksamhet. 

Till enskilda daghem och fritidshcm som finns upptagna i kommunens 

barnomsorgsplan kommer att utgå bidrag med 40 '{ av en av socialstyrelsen 

för år 1982 beräknad genomsnittskostnad per plats för kommunala daghem 

och fritidshem med huvudsakligen heltidsbarn. 

I beslutet om förenklade statliga regler för barnomsorgen understryks 

kommunernas ansvar för barnomsorgen. Införandet av det nya statsbidrags

systemet innebär begr~insningar a\' den statliga regleringen av barnomsor

gen. Samtidigt understryks behovet av en god kommunal barnomsorg. 

Samhällets barnomsorg mibte i likad grad anpassas till de lokala förhållanden 

som riider i de olika kommunerna. De resurser som stär till förfogande mi1ste 

anviindas för en verksamhet som motsvarar barnens behov. föriildrarnas 

cftcrfrtigan och samhiillets möjligheter. 

En siirskild arbetsgrupp kommer att tillkallas för att utviirdera effekterna 

och erfarenheterna av det nya statsbidragssystemet. I detta sammanhang 

kommer iiven. i enlighet med riksdagens beslut. att bclvsas miijligheterna 

och effekterna av att i vart fall viss del av statsbidraget görs prestationsre

laterat. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för niista budgetår 

beriiknas till sammanlagt 5 550 milj. kr.. vilket jämfört med innevarande 

budgeti1r innebiir en anslagsiikning med ca 1-llJ milj. kr. Hiirtill kommer 

medel från bostadshuvudtitcln som utgar i form av statliga bostadsliin till 
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förskolor och fritidshem. 

Statsbidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom socialavgiften fr{111 arbetsgivare och egenföretagare. Den andel av 

denna avgift som a\'ser barnomsorgen utgör 2.2 1.1 av löncunderlagct. 

Planeringsgruppen för barnomsorg har i sitt bctiinkande (SOLJ 1979:57) 

Barnomsorg- behov. efterfr(1gan. planningsundcrlag föreslagit att siirskilda 

efterfrågcundersiikningar pi1 kommun- och kommundelsniv[1 skall tas fram 

som underlag för barnomsorgsplancringcn. Statistiska centralbyrån genom

förde vi1ren 1980 p;\ socialdepartementets uppdrag en. st1dan cfterfr:1gcun

dersökning pfi kommunniv;'1. Denna visade bl.a. att föriildrarnas cfterfriigan 

avser alla former av barnomsorg. S[dunda visar. undersökningen att 

ytterligare 137 ()(I(} platser efterfritgas varav 99 oon i daghem, :n {)(){) i 

familjedaghem samt 3 000 i annan form av kommunal barnomsorg. 

Eftcrfdgan kan dock förändras bl.a. beroende pi1 arbetsmarknadens 

utveckling. 

I enlighet med riksdagens beslut avser jag att aterknmma med förslag till 

regeringen om att statistiska centralbyr<ln fi\r i uppdrag att genomföra en 

förnyad efterfrägeundersiikning vars resultat kan utgöra en av grunderna för 

planeringen av barnomsorgen. 

Socialstyrelsen har nyligen fatt ett särskilt uppdrag att i samråd med 

Svenska kommunförbundet studera barnomsorgens nuvarande organisation 

för att sammanstiilla erfarenheter och finna modeller för verksamheten som 

iir anpassade till morgondagens behov av en god barnomsorg. Socialstyrelsen 

skall härvid särskilt redovisa det arbete som görs för att konkretisera 

förskolans m[tlsiittning och innch[tll. 

Ett särskilt statsbidrag utgiu till kommunerna för hemsprf1ksträning för 

invandrarbarn. Bidraget utg{1r för fem- och sex:lringar som deltar i 

hcmspritkstriining som anordnas av kommunen. För varje bidragsberiittigat 

barn som deltar i grupp diir hcmsprftkstriining bedrivs minst fyra timmar per 

vecka utg;1r bidrag med 2 n75 kr för i1r 1981. Även detta bidrag iir anknutet 

till löneutvecklingen för anstiillda i offentlig tjiinst och kommer att riiknas 

upp i april 1982 med ledning av då kända uppgifter om löneutvecklingen 

under ar 1981. 

En siirskild kommitte (S 1979:!.JJ) ser över frågan om spri'tksituationen för 

invandrarbarn i förskoleåldern. Översynen skall - mot bakgrund av en 

kartläggning av hemsprakstriiningens nuvarande omfattning. organisation 

och personalresurser - bl.a. skapa klarhet betriiffande riitten till hemspråks

triining och ge underlag för förslag till si\dana förändringar som bättre 

tillgodoser invandrarbarnens speciella behov. Kommitten skall vidare 

undersöka möjligheterna att trygga tillgimgen pit tv[1spriikig personal. 

Utredningen har i en siirskild promemoria i juni 1980 föreslagit en 

lagreglering a\· h.:mspräkstriiningcn för förskolebarn. Promemorian har 

remisshchandlats. 

Mot bakgrund av att utredningsarbete pågar föreslas nu inga förändringar 
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beträffande lagreglering eller statsbidrag till hemspråksträningcn. Jag 

kommer inom kort att föreslå regeringen att ge utredningen tilläggsdirektiv 

att även redovisa sådana utformningar av rcgelsystemet som skulle leda till 

sänkta kostnader. Ett slutbetiinkande från kommitten kan förväntas under 

våren 1982. 

Som exempel på forsknings- och utvccklingsarbete i anslutning till denna 

kommittes verksamhetsområde kan nämnas en undersökning av hur 

hemspråksreformcn genomförts i Nacka och Borås kommuner. Vidare pågår 

en utvärdering av invandrarbarncns språkutveckling under förskoleäldern 

samt en studie av hur invandrarbarncns spräk skall kunna bedömas vid t.cx. 

barnavårdscentralernas 4-årskontroll. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt. För år 1981 beräknas 

det finnas totalt nära 300 öppna förskolor i 130 kommuner i landet. Fram till 

år 1985 kommer enligt kommunernas barnomsorgsplancr ytterligare ca 225 

sådana förskolor att inrättas. Den öppna förskolan. som alltsil fr.o. m. år 1983 

blir statsbidragsberättigad, har visat sig kunna spela en väsentlig roll i 

strävandena att skapa sociala kontakter mellan människor i bostadsområ

dena. Den kan utgöra en bas för arbetet med föräldrasamverkan och 

föräldrautbildning och vara ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete. 

En utvecklings- och försöksverksamhet inom förskoleomr[1dct bedrivs 

hl.a. under socialstyrelsens ledning i anslutning till de reformer som har 

beslutats under senare år. Denna avser bl.a. utformningen av verksamheten 

inom daghemmen, uppsökande verksamhet bland barn i förskoleåldern. 

atgärder för barn med behov av särskilt stöd och stimulans, familjedaghem. 

föräldrautbildning och öppen förskoleverksamhet. Häri ingår bl.a. försök 

med mångsidigt användbara förskolor och fritidshem (MAFF-projektet) 

som bedrivs i samverkan mellan socialstyrelsen och byggforskningsrådet. En 

omfattande försöksverksamhet har också bedrivits när det gäller fritidsakti

viteter för barn i åldern 7-12 år. Bl.a. pågår försök med utvidgade fri tidshem 

samt försök med särskilda fritidshemsaktiviteter för 9-12-äringar. 

Dessa försöksprojekt stöds bl.a. genom bidrag från allmänna arvsfonden. 

Vidare pagår ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som samordnas av 

delegationen för social forskning. 

Ett siirskilt bidrag utgår sedan budgetåret 1981182 under nionde huvudti

teln för ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. Bidraget fördelas 

av statens ungdomsråd efter samråd med socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen upprättade år 1977 i samråd med arhctsmarknadsstyrelsen 

pit regeringens uppdrag en upprustningsplan för sommar- och lägergärdar. 

Planen. som kompletterades våren 1978. upptog totalt 355 objekt. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har nyligen redovisat att 74 av dessa sommar

och lägergårdar rustats upp. varav 6 som beredskapsarbeten och 68 på annat 

sätt. I objektreserven för budgetåret 1981/82 ingår 5 objekt. Av _redovisning

en framgår att av de återstående 276 objekten kan ett 30-tal anses fortfarande 

vara aktuella för utförande i framtiden. Orsaken till att fler gårdar inte rustats 

7 Riksdagen 1981182. I .rnml. Nr 100. Bil. 8 
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upp är i första hand medelsbrist hos huvudmännen. I stor utsträckning har 

också de planerade arbetena givit så liten sysselsättning att de varit oliimpliga 

som beredskapsarbeten. Även förändringar i ägarförhållanden och i 

gårdarnas verksamhet och inriktning har medverkat till att utfallet har blivit 

begriinsat. 

En särskild kommitte (U 1981 :0 I) ser över frågan om samverkan mellan 

förskola och skola. i första hand genom en utvärdering av den försöksverk

samhet som har bedrivits eller som fortfarande bedrivs. Kommitten skall 

vidare enligt särskilda tilläggsdirektiv förutsättningslöst överväga de för- och 

nackdelar som är förknippade med en siinkt skolpliktsåldcr. 

Socialstyrelsen driver i samarbete med skolöverstyrelsen projekt som 

berör frågor om samverkan mellan förskola och grundskola. 

Statistiska centralbyrt111 fick i samband med internationella barnåret år 

1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen i 

landet. SCH har därvid publicerat två rapporter Barn - behov eller börda 

( 1979) och Fä barn ( 1981 ). De behandlar dels den svenska och internationella 

utvecklingen av fruktsamheten. dels hur fruktsamheten förändrats under 

senare år. Vidare har en omfattande intervjuundersökning genomförts bland 

5 000 kvinnor i landet för att fä belyst vilka faktorer som inverkar på 

beniigenheten att föda barn. Preliminiira resultat fr{111 denna undersökn.ing 

skall redovisas våren 1982. I det fortsatta arbetet avser SCB dessutom att 

göra en enkätundersökning bland män. 

På grundval av förslag från barnomsorgsgruppen (S 1973:07) har riksdagen 

godkänt allmänna riktlinjer för en allmiin föräldrautbildning kring barnets 

födelse. som successivt genomförs i landstingens regi fr.o.m. år 1980. I 

betiinkandet (SOU 1980:27) Barn och Vuxna. har barnomsorgsgruppen 

behandlat frf1gan om föräldrautbildning under förskole- och skolMdrarna 

samt föräldrautbildning som når alla i samhället. lktänkandet har remiss

behandlats och förslagen överviigs f.n. i regeringskansliet. 

I samband med utredningsarbetet har startats olika försök i kommuner och 

landsting för att praktiskt pröva föriildrautbildningens innehåll, utformning 

och organisation. Försöksverksamheten stöds genom bidrag från allmänna 

arvsfonden och bedrivs inom olika studieförbund. mödrahiilsovfmien. BR. 

barnhälsovården. förskolan och skolan. 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utarbeta närmare förslag 

om hur föräldrautbildningen skulle kunna göras tillgänglig för invandrarför

äldrar. Socialstyrelsen har under hösten 1981 redovisat sina uppdrag i 

rapporten Föräldrautbildning i ett mångkulturellt samhälle. Förslagen 

övervägs f.n. i regeringskansliet. 

Familjestödsutredningen har i betänkandet ( SOU ! 981 :25) Bra daglmn 

för sm[1 barn gjort en genomgiing av förutsättningarna för god kvalitet i 

barnomsorgen för barn under tr; år. Vidare har liimnats olika förslag som 

kan bidra till att höja kvaliten på det pedagogiska arbetet i barnomsorgen. 

Förslagen övervägs f.n. i regeringskansliet. 
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Barnmiljörädet inriittades den l juli 1980 som ett sjiilvständigt centralt 

organ med uppgift att samordna fr[1gor som rör barns miljö och barnsiiker

het. Rådet har bl.a. bildat en referensgrupp för barnsiikerhetsfrt1gor för att fä 

en samordning av insatserna inom barnsiikerhetsomrfalct. Vidare har 

informationsmatcrial m.m. utarbetats rörande barn och trafik, barns 

utemiljö, barnavf1rdscentralcrnas väntrum samt barn och samhiillsplane

ring. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfr{1gor (NIA) inrättades som 

en sjiilvstiindig central myndighet den 1 juli 1981. Nämnden övertog därvid 

de uppgifter som tidigare handlagts av socialstyrelsens niimnd för interna

tionella adoptionsfrågor, dvs. att underliitta adoption i Sverige av utländska 

barn samt att utöva tillsyn över och informera om verksamheten. 

Vidare övertog niimndcn frän socialstyrelsen uppgiften att auktorisera 

ideella organisationer som arbetar med internationella adoptionsfrågor samt 

fr[1gan om prövning och godkiinnande av utländska beslut om adoption. De 

organisationer som erh<lllit auktorisation kan efter beslut av NIA beviljas 

statsbidrag. För niirvarande finns [1tta ideella organisationer som har 

auktorisation att bist:1 vid internationell adoption. 

Mellan 5 000 och 7 000 svenska familjer har förhandsgodkännande frf1n 

social centralnämnd för att ta emot ett barn för adoption. Under 70-talct har 

det kommit barn från ett 30-tal olika liindcr utanför Norden till Sverige för 

adoption. De flesta barnen har kommit från Asien och Latinamerika. 

Under de senaste [1ren har det kommit mellan 1 500 och I 700 barn till 

Sverige varje iir. Ca 40 '7'i- av antalet barn som under år 1980 kommit till 

Sverige för adoption har förmedlats utan hjiilp av de auktoriserade ideella 

organisationerna. 

Den I juli 1979 trädde lagen om internationell adoptionshjiilp i kraft. 

Syftet med lagen var bl.a. att dels kanalisera förmedlingsverksamhetcn till 

organisationer som står unda offentlig insyn och kontroll. dels ge ökade 

möjligheter till information och bisti'md så att antalet enskilda som på egen 

hand söker barn utomlands begriinsas. 

Andelen privata adoptioner har minskat men fortfarande utnyttjar många 

svenska familjer privata kontakter i utlandet i stiillet för en auktoriserad 

organisation. Det finns emellertid vissa risker med privata adoptioner.: den 

män kontakten inte iir mycket tillförlitlig. 

NCA har i en framstiillning till socialdepartementet uppmiirksammat dessa 

problem och diirvid föreslagit att de privata adoptionerna bör regleras. 

Anslagen till myndigheter under detta avsnitt har beräknats med 

utg{mgspunkt i huvudförslaget dvs. en minskning av det pris- rn.:h löneom

riiknade anslaget med 2 r;;-.. 
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D I. Bidrag till social hemhjälp 

1980/81 
1981182 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 211852245 

1330000 000 

1 530 000 000 

100 

Från anslaget betalas statsbidrag till kommunernas kostnader för social 

hemhjälp. Bidraget är 35 % av bruttokostnaderna för hemhjälpspersonal 

och barnvårdare, som har till uppgift att hjälpa barnfamiljer, äldre och 

handikappade som bor i egen bostad. Bidrag utgår även för hår- och fotvärd, 

matdistribution, snöröjning m.m. Vidare utgår statsbidrag för hemhjälpsle

darc och för kommunalt bidrag till enskild sammanslutning som bedriver 

social hemhjälp. Statsbidragsbestämmelserna finns i kungörelsen ( 1964:427) 

om statsbidrag till social hemhjälp. Bidragen betalas för kalendcrär i 

efterskott. Anslaget för budgetåret 1982/83 avser således bidrag för verksam

heten under år 1982. 

Socialsryrelsen 

Under år 1980 minskade antalet hemhjälpstimmar något jämfört med år 

1979. Antalet hjälpta äldre och handikappade har ökat, medan hjälpen till 

barnfamiljerna har minskat avsevärt. Serviceformerna hår- och fotvård, 

matdistribution, badservice och snöröjning ökar inte nämnvärt. För att möta 

den väntade ökningen av behovet av social hemhjälp för äldre försöker 

kommunerna finna nya och rationellare organisationsformer och satsar på 

fortbildning av personalen. Den sociala hemhjälpen till barnfamiljer väntas 

fortsätta att minska. Socialstyrelsen beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 

1982/83till l 687milj. kr. 

Föredraganden 

Den sociala hcmhjälpen har stor betydelse för att äldre och handikappade 

skall kunna bo i egna bostäder. Den är ett viktigt medel för att bryta isolering 

och skapa goda livsvillkor. socialt och kulturellt. Den utveckling som pågår 

inom hemhjälpen med nya och rikt varierade arbetsformer av typen 

ledsagning och snöröjning fullföljer det politiska programmet inom dessa 

områden. 

Svenska kommunförbundet har i en skrivelse den 12 oktober 1981 

föreslagit en viss principiell utvidgning av statsbidraget till social hemhjälp. 

Som jag har nämnt i inledningen till detta avsnitt, kommer jag att ta initiativ 

till en översyn inom regeringskansliet av statsbidragsregler m.m. i syfte att 

åstadkomma bästa möjliga vård och omsorg inom ramen för bästa möjliga 

resursutnyttjande av vårdinsatserna för de äldre. Jag är bl.a. med hänsyn 

härtill f.n. inte beredd att föreslå någon ändring i gällande statsbidragsreg

ler. 
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Den statsunderstödda sociala hemhjälpen kan beräknas komma att kosta 

ca 4 370 milj .kr. under nästa budgetår, och anslagsbehovet för statsbidrag till 

kommunerna för ändamålet bör beräknas till l 530 milj.kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till social hemhjiilp för budgetåret l 982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av I 530 000 000 kr. 

D 2. Bidrag till färdtjänst 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

242 492 353 

275 000 ()()() 

31 () 000 000 

Från anslaget betalas statsbidrag till landsting och kommuner för färd

tjänst åt handikappade. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna, 

inriiknat kostnaderna för arbetsledare. Bidraget fär dock inte öka med mer 

än ett belopp som står i visst förhållande till antalet personer som är 65 år och 

äldre samt utvecklingen av konsumentprisindex. Bidragsbestämmelserna 

finns i kungörelsen ( 1974:840) om statshidrag till färdtjänst (ändrad senast 

1980:786). Bidraget betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för 

budgetåret 1982/83 avser saledes bidrag för verksamheten under år 1982. 

Socialstvrelsen 

Ökningen av antalet äldre, friimst i de högre åldrarna. och kommunernas 

och landstingens satsningar på eget boende och på fler dagcentraler ställer 

större krav på färdtjänsten. Den begränsning av ökningstakten för statsbi

draget som gäller från den 1 januari 1981 påverkar ännu inte nämnvärt 

volymökningen av färdtjänsten. Således kan antalet färdtjänstberättigade 

liksom antalet resor förväntas öka i samma omfattning som under de senaste 

åren. Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 315 

milj. kr. 

Föredraganden 

Färdtjänsten är liksom den sociala hemhjälpen betydelsefull för att 

handikappade i alla åldrar skall kunna leva ett normalt och självständigt liv. 

En bra färdtjänst är en förutsättning för att målen integrering och normalise

ring skall förverkligas för dem som är förflyttningshandikappade. 

Färdtjänsten tilldrar sig naturligt nog stor uppmärksamhet i den handikap

politiska debatten. Fråga har bl.a. väckts att vidta åtgärder för att förstärka 

färdtjänsten för de svart förtlyttningshandikappade. Även jag anser. att 

förutsättningarna härför bör kunna prövas närmare. Jag har dock, efter 

samråd med statsrådet Ahrland. funnit det lämpligt att bedömningen bör 
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anst:'t. tills bilstödskommitten (S 1979:04) har redovisat sitt uppdrag om bl.a. 

personkretsen för samhällsstöd till kostnaderna för bil. Det kan enligt min 

mening finnas ytterligare motiv att undersöka möjligheterna att erhitlla ett 

bättre utnyttjande av de resurser som st{1r till huds för denna service. Denna 

kan heriiknas dra en kostnad i sin statsunderstödda del av närmare 

900 milj.kr. under niista budgct;h, och anslaget för statsbidrag bör tas upp 

med 310 milj.kr. Jag vill även erinra om att regeringen, med anledning av 

riksdagens begäran i samband med behandlingen av förra budgetpropositio

nen, har uppdragit ät socialstyrelsen att utviirdera de iindrade bidragsregler 

för fiirdtjiinsten som gäller från den l januari 1981 (SoU 1980/81:17. rskr 

242). 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till fiirdtjiinst för budgetftret l 98WG anvisa ett 

förslagsanslag av 3 IO 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till kommunal barnomsorg 

1982/83 Förslag l 030 000 000 (nytt anslag) 

Riksdagen har i november 198 l p{1 grundval av förslag i propos1t10n 

( 1980/81 :205) om förenklade statliga regler inom barnomsorgen beslutat om 

vissa riktlinjer beträffande den kommunala barnomsorgen samt om förenk

lade statsbidragsreglcr för barnomsorgen (SolJ l 981182: l. rskr 38). 

Statsbidrag till kommunal barnomsorg skall fr.o.m. den I januari 1983 

utgå med 40 % av kommunens bruttokostnader (exklusive administrations

utgifter) för daghem, fritidshem, familjedaghem, dcltidsförskolor och öppna 

förskolor. I hidragsunderlaget får ingå kostnader för personal. inklusive 

vikarier, fortbildning samt enligt en schablonmässig beriikning kostnaderna 

för den pedagogiska ledningen. Vidare för kostnader för lokaler, inventarier. 

kost. lekmaterial. utflykter och liknande ingft i bidragsunderlaget. 

Statsbidraget för befintlig verksamhet i daghem och fritidshem i viss 

kommun rnr öka i förhållande till föregtlende år högst motsvarande den 

genomsnittliga årliga löneutvccklingcn för anstiillda i offentlig tjänst. 

Kostnaderna för under aret nedlagd verksamhet skall dras ifrån bidragsun

derlaget före uppräkningen. Om kostnaderna för nytillkommande verksam

het väsentligt avviker friin kommunens kostnader per enhet för barnomsor

gen i övrigt för socialstyrelsen fräng{1 kommunens redovisning, s[1vida 

avvikelsen inte beror på särskilda omstiindighctcr. 

Statsbidraget skall betalas ut av socialstyrelsen varje [1r genom fyra 

förskottsbetalningar och en slutbetalning. Det sammanlagda förskottsbelop

pet skall vara 75 r;; .. av det totala bidraget för niistföreg{1ende ;h. 

Verksamheten skall vara angiven i kommunens harnomsorgsplan. 

För institution med annan huvudman iin kommun skall. under förutsätt

ning att institutionen iir upptagen i kommunens barnomsnrgsplan. statsbi-
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drag utgå för daghem som är öppet minst sju timmar per dag och utnyttjas 

minst fem timmar per barn och dag och för fri tidshem som iir öppet minst fem 

timmar per dag. Bidrag utgår till kommun med 40 1
:-(, av en av socialstyrelsen 

beräknad genomsnittskostnad per plats. Beloppet skall årligen riiknas upp 

motsvarande den genomsnittliga lirliga löneutvecklingen för anstiillda i 

offentlig tjänst. Antalet platser bestämms av kommunen. Socialstyrelsen får 

om siirskikla skäl föreligger beräkna bidrag för ett annat platsantal än det 

som bestiimts av kommunen. 

Föredraganden 

Som jag har anfört i inledning till detta avsnitt kommer det nya 

statsbidragssystemet att innebära väsentliga förenklingar för kommunerna. 

Den statliga regleringen av barnomsorgen minskar i betydande omfattning 

och kommunerna ges möjlighet att i ökad grad anpassa sin barnomsorgsverk

samhet till de lokala förhållandena. Detta får dock inte innebära att kvaliti:n i 

barnomsorgen eftersätts. 

Riksdagen har i princip godtagit de riktlinjer för barnomsorgsverksamhe

ten som föreslagits i propositionen. I enlighet med dessa förslag har 

regeringen nyligen givit socialstyrelsen i uppdrag att i samräd med Svenska 

kommunförbundet studera barnomsorgens nuvarande organisation för att 

sammanställa erfarenheter och finna modeller för verksamheten som är 

anpassade till morgondagens behov av en god barnomsorg. I uppdraget till 

socialstyrelsen ingår att i särskild ordning redovisa det arbete som pågår och 

planeras för att konkretisera förskolans målsättning och innehåll för 

kommunerna. J redovisningen skall ingä en noggrann tidsplanering for 

utgivningen av allmänna råd i form av arbetsplaner. 

Jag kommer att noga följa utvecklingen bl.a. med tanke p{i utfallet av det 

nya statsbidragssystemet. Jag kommer senare att begära regeringens bemyn

digande att tillkalla en särskild arbetsgrupp med uppdrag att, i enlighet med 

vad jag anfört i propositionen, utviirdera effekterna och erfarenheterna av 

det nya statsbidragssystemet. 

Under budgetåret 1982/83 kommer att betalas ut statsbidrag dels förskotts

vis enligt de nya bidragsreglerna och dels slutligt enligt äldre bidragsregler. 

Statsbidrag enligt de nya reglerna hör därvid tas upp under ett särskilt anslag. 

Med tillämpning av det nya statsbidragssystem för kommunal barnomsorg 

som jag hiir redogjort för beräknar jag anslagsbehovet för niista budget[1r till 

J 030 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag tiff kommunal barnomsorg för budgetäret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av I 0311 000 000 kr. 
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0 4. Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 155 170 633 

4 140 000 000 

3 250 000 000 

104 

Från anslaget utgår t.o.m. ar 1982 statsbidrag till driften av förskolor och 

fritidshem enligt nu gällande regler. Bidraget är värdebeständigt och skall 

årligen räknas upp med hänsyn till den genomsnittliga årliga löneutveckling

en för anställda i offentlig tjänst. För år 1981 har hidrngsbcloppet före slutlig 

uppräkning fastställts till 19 750 kr. för platser i daghem. För platser i 

fritidshem utgår driftbidrag med hälften av detta belopp. I bidragsbeloppet 

har beaktats behov av extra insatser för barn med behov av särskilda 

stödåtgärder. 

Bidrag utgår för platser för barn under skolåldern under förutsättning att 

minst två tredjedelar av antalet platser i kommunen som helhet utnyttjas för 

barnomsorg minst 5 timmar per barn och dag samt att avdelningen hålls 

öppen minst 7 timmar per dag. För omsorg av barn i skolåldern utgår 

driftbidrag till avdelning i fritidshem som hålls öppen minst 5 timmar per 

dag. 

Driftbidraget utgår för kalenderår och utbetalas i förskott med en 

fjiirdedel av bidragsbeloppet i vardera april. juli och oktober under 

bidragsåret. Resterande fjärdedel utbetalas i januari påföljande år. Slutav

räkning sker i april äret efter bidragsåret. Reglering av bidragsbeloppen 

enligt index sker vid slutbetalning. 

Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift. Avgiften är 2.2 %· av 

det löneunderlag som gäller för de allmänna socialförsäkringsavgifterna. 

Bidragsbcstämmelserna återfinns i förordningen ( 1976:396) om statsbi

drag till förskolor och fritidshem samt i förordningen (1981:251) om 

anpassning av statsbidrag t\ll daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen 

för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1980 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbchovet för budgetåret 1982/83 utifrån en 

s<immanställning av kommunernas barnomsorgsplaner för perioden 1981-85. 

Antalet driftbidragsberättigade platser har beräknats vara 154 200 resp. 

169 400 vid slutet av kalendert1ren 1981 och 1982. För fritidshem har antalet 

platser nämnda år beräknats till 61 200 resp. 70 500. 

Socialstyrelsen beriiknar kostnaderna för fortbildning av personal inom 

barnomsorgen till 1.48 milj. kr. samt för fortbildning i samband med 

föräldrautbildning till 0.57 milj. kr. 

Socialstyrelsen framhåller behovet av resurser för forskning och kvalifice

rat utredningsarbetc inom barnomsorgen och behovet av fasta forskningsre

surser med inriktning på barnomsorg vid högskolan. 
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Vidare förl·sl;ir styrelsen att anslaget fiir förskolekonsulenterna för 

synskadade barn förs över fdn utbildningsdcpartementet till socialdeparte

mentets huvudtitel. Vidare p{1pekas att ansvarsfördelningen för hörselska

dade och diiva barns fiirskolevistclse är oklar. 

Socialstyrelsen bcriiknar det totala medelsbchovet för budgctfirct 1982/83 

till -I 69lJ.8 milj. kr. 

Fiircdragandrn 

Undedörcgf1cnde anslag har jag redogjort för det nya statsbidragssystc

mct för barnomsorgen frt1n den I januari 1983. För :lr 1982 giillcr emellertid 

nuvarande statsbidragssystem. Under detta anslag beräknar jag siiledes 

medel för stahbidrag som avser verksamhctsftret 1982. 

Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan 

mellan socialstyrelsen. kommunerna och personalorganisationerna. Social

styrelsen har diirvid planerande och övergripande uppgifkr. I dessa uppgif

ter ingiir att tillsammans med kommunförbundet och i samritd med 

personalorganisationerna utveckla metoder och innch~tll i en lokal allmiin 

fortbildningsvcrksamhet samt att utforma utbildningen av lokala studieviig

ledare. I samarbete med niimnda organ skall vidare socialstyrelsen framstiilla 

lämpligt material samt följa och utviirdera verksamheten. För denna 

verksamhet hos socialstyrelsen beräknar jag för niista budgct~tr 

1.-1 milj. kr. 

Med tilliimpning av nu giillande statsbidragsreglcr beriiknar jag anslagsbc

hovct för niista budget{1r till 3 251) milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen förcslitr riksdagen 

att till Hidrag till dri/ien av förskolor och fritids/rem för budget;lrct 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 250 Ollll 000 kr. 

D 5. Bidrag till hcmspråksträning i förskolan 

198W8 I Utgift 21 8-1-1718 

1981/82 Anslag 2l) ()()() ouo 
1982/83 För~lag 3 1 000 000 

Fr:m anslaget utg;lr statsbidrag till kostnader för hcmspr{1ksträning för 

invandrarbarn. Statsbidraget riiknas t1rligcn upp med hiinsyn till löneutveck

lingen for anstiillda i offentlig tjiinst. För :1r 1981 har bidragsbcloppct före 

slutlig uppr;ikning faststiillts till 2 675 kr. Bidragsbestämmelserna i1terfinns i 

förordningen ( 1977:628) om statsbidrag till hcmspr{1kstriining i förskolan 

samt förordningen ( l 9X 1 :251 ) om anpassning av statsbidrag till daghem 111.111. 

med h;ins\'ll till li\nl'Utvccklingen för anst:illda i offentlig tjänst vid slutavr;ik

ning för ~ir llJXO m.m. 
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Socialstyrelse11 

Socialstyn:lscn anser att bidraget till hemspråkstriining biir utgå oberoen

de av barnens {lider. 

Styrelsen anser vidare att det fordras en höjning av anslaget till Statens 

Institut för Uiromedelsinformation (SIL) och dess produktionsstöd för 

liiromedcl inom bristområdet invandrar- och minoritetsundervisning om 

iiven förskolans behov skall kunna tiickas denna väg. I detta sammanhang 

bör enligt styrelsen även behovet av förskolematerial pä samiska uppmärk

sammas. 

Det totala medclsbehovet beriiknas till 43.3 milj. kr. för budget{iret 

1982183. 

°Fiiredraganden 

Enligt barnomsorgslagen ( fr .o. m 1982 socialtjänstlagen) har kommunerna 

ansvar för att dels alla sexäringar anvisas plats i förskola, dels att barn, som av 

fysiska, psykiska. sociala. spdkliga eller andra skiil behöver särskilt stiid i sin 

utveckling. anvisas plats i förskola tidigare ån det år då barnet fyller sex år. 

Förskolan har diirigenom ett ansvar för bl.a. invandrarbarncns spräkliga 

utveckling. 

Statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för sexåringar inom den 

kommunala barnomsorgen infördes den I juli 1977. Den 1 juli 1979 

utvidgades bidraget till att omfatta även femåringar. 

En siirskild kommittc om hemspråksträning för förskolebarn (S 1979:3) 

har till uppgift att kartliigga sprf1ksituationen för invandrarbarn i förskoleål

dern och föreslt1 erforderliga åtgärder. Kommitten föreslog i en särskild 

promemoria ftr 1980 en lagreglering av hemspd1ksträningcn för fem- och 

sexäringar i förskolan. Promemorian har i sedvanlig ordning remissbehand

lats. Kommitten beräknar att avliimna sitt slutbetänkande under år 1982. 

Förslagen kommer bl.a. att grundas p{1 praktisk försöks- och utvecklings

verksamhet. I avvaktan pii kommittens slutbetänkande är jag inte beredd att 

föreslå några föriindringar i lagstiftning eller statsbidragsregler. 

I sammanhanget vill jag informera om att socialstyrelsen ur allmänna 

arvsfonden beviljats särskilda medel till utvecklingsarbete rörande samiskt 

försk11lcmaterial. 

Jag beriiknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 31 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till he111språk.1·träning i förskolan för budget{1ret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 31 000 000 kr. 

D 6. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1980/8 I 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 01:' 472 131 

I 240 OOll 000 

I 240 OlJO 000 
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Fran anslaget utgår t.o.m. f1r 1982 statsbidrag till kostnader för kommu

nala familjedaghem enligt nu giillande regler. Statsbidrag utgf1r med 35 (''(,av 

kommunens bruttokostnader för lön. sociala fiirmimer och omkostnadser

siittning till dagbarnvårdare. Samma bidrag utgär lH.:ksä för kommunens 

kostnader för föreskrivna hiilsoknntroller av dagbarndrdare och deras 

familjemedlemmar. Därutöver utgär ett grundbclopp för förskokbarn som 

vistas minst sju timmar per dag i familjedaghem. Grundbcloppet :ir 

viirdcbeständigt och skall {1rligen räknas upp med hiinsyn till löneutveckling

en för offentligt anstiillda. För f1r 1981 har bidragsbcloppet före slutlig 

uppräkning fastställts till 3 550 kr. För förskolebarn som vistas mindre iin sju 

timmar per dag i familjedaghem och för skolbarn utgår halvt grundbelopp. 

dvs. l 775 kr. 

Statsbidraget utgf1r i efterskott för kalenderär. Anslaget för budgetttret 

1982/83 avser alltst1 bidrag för VL'rksamhet under kalcndertiret 1982. 

Bidragsbestiimmclserna ilterfinns i kungörelsen ( 1968:236) om statsbidrag 

till kommunal familjedaghemsverksamhet (ändrad senast 1976:397) samt 

förordningen ( 1981 :251) om anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med 

hiinsyn till löneutvL'cklingen för anstiillda i offL'ntlig tjänst vid slutavriikning 

för ;'\r 1980 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medclsbehovct för budget{m:t 1982/83 utifr{m 

antalet platser i familjedaghem enligt kommunernas barnomsorgsplaner för 

ären 1981-1985. Den genomsnittliga bruttokostnaden för en familjcdag

hemsplats har för är 1982 beriiknats till 19 355 kr. Diirvid har, utifrtm faktiska 

uppgifter för är 1980. antagits att 24 1.'·( .. av barnen har heltidsplats (7 timmar 

eller mer) och 

beräknar det 

1 247 milj. kr. 

Föredraganden 

76 ''{ har dcltidsrlats i famil_jcdaghcm. Socialstyrelsen 

totala anslagsbehovet fiir budgetåret 1982183 till 

Under anslaget D 3 har jag redogjort fiir det nya statsbidragssystem för den 

kommunala barnomsorgen som giiller fr[1n den I januari 1983. 

för {1r 1982 giiller emellertid nuvarande statsbidragssystem. Under detta 

anslag beriiknar jag sMedL's medel för statsbidrag som avser verksamhets{1ret 

1982. Med tilliimpning av nu giillande statsbidragsrL'gler beriiknar jag 

anslagsbehovet för niista budget<lr till 1 240 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl;h riksdagen 

att till Bidrag till ko1111111111alafi1111il_il'daglie111 för hudget(iret 1982/83 

anvisa ett fi.irslagsanslag av I 240 000 OfJO kr. 
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D 7. Rarnmilji:irådet 

1980/8 I Utgift 2 098 853 

1981!82 Amlag 2 423 000 

1982/83 förslag 2 621 (JIJ() 

Barnmiljöddct. som inrättades den 1 juli 1980. är en central förvaltnings

myndighet med uppgift att handlägga frägor rörande barns miljö och barns 

s:ikerhct. R<1dl't har övertagit de uppgifter som tidigare handlagts av 

socialstyrelsens kkmiljöritd. 

I barnmiljöri1dcts uppgifter ingår att verka för förbättringar i barns miljö. 

med s~irskild tonvikt pi\ lekmiljö. och för en ökad säkerhet bland barn och 

ungdom. Instruktion för barnmiljörådet framg~ir av särskild förordning 

( 11)80:572). 

I3arnmiljiir<idct leds av en styrelse best;'\cnde av en ordförande och tio 

övriga ledamiitcr. I styrelsen. som utses av regeringen. ingår ledamöter med 

anknytning bl.a. till socialstyrelsen. skolöverstyrelsen. konsumentverket. 

bostaclsstyrclsen. statens planverk och statens trafiksäkerhetsverk. 

l'ersonal 

Anslag 
Förvaltning~kostnadcr 

( diirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Summa utgifter 

Anslag enlif!t 
statsbudgc:tc:n 

Bam111iliörclde1 

1981i82 

Il 

2 281 000 
(I 38lJ 000) 

157 000 
2 438 000 

2 423 (Jll(J 

Beriiknad iindring I <J82i83 

Barnmiljö
rådct 

- I 

+565 000 
( +427 000) 

+ 70 OIJO 
+635 000 

t650 ()()() 

Fliredrag
andcn 

+ 119 0011 
( + 8.'1 000) 
" 64 000 
-183 000 

+llJ8 000 

Omorganisationen till egen myndighet har för barnmiljörädet inneburit 

betydamk ökningar av arbetsuppgifterna si1väl vad gäller verksamhl'l som 

administration. Därtill kommer ett fran både privatpersoner och myndighe

ter/organisationer iikancle intresse för barnmiljöfrågor. 

För budgetftrl't 1980/81 har barnmiljörådct redovisat en resultatanalys. Av 

cknna framgi1r att ri\det kunnat satsa på information genom skrifter. 

konfi;:rcnscr. utstiillningar. seminarii;:r m.m. i frt1gor rörande barnolycksfall. 

barns siikerhet och barns miljö i samarbete med kommunala och statliga 

nrgan samt olika organisationer. 

R:idct saknar emellertid egna konferens- och utställningslokalcr och kan 
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inte ta emot större studiehesök. Vakanserna under verksamhetsiiret motsva

rar drygt tre tjänster vid rådets kansli. Detta har fätt till följd att ett arhetc 

med miljö och material för handikappade harn inte kunnat fullföljas. 

1. Pris- och löneomräkning + 255 000 kr. Härtill kommer 15 000 kr. som 

förts över fri111 socialstyrelsens anslag budget<iret 1981/82. 

2. Den besparing som barnmiljörådet redovisat enligt det obligatoriska 

huvudförslaget innebär en minskning av verksamheten motsvarande 

54 000 kr. Detta alternativ iir svårt att genomföra för en liten myndighet som 

barnmiljörädet. 

3. Medel begärs för en tjänst med uppgift att handliigga frågor rörande 

miljii och material för handikappade barn ( + 131 200 kr.). 

4. För att kunna rekrytera vikarier i samband med limgtidssjukskrivning 

och graviditetslcdighet begärs medel för vikariats- och övcrtidstilliigg 

( + 180 500 kr.). 

5. Med hiinsyn till faktiskt utfall budgetåret 1981/82 förutses ökade 

kostnader för expenser ( + 22 000 kr.) och för lokaler ( + 46 000 kr.). 

Föredraganden 

Med utg{111gspunkt i huvudförslaget och med hiinvisning till sammanstiill

ningen bl!räknar jag arislaget för nästa budgetår till 2 621 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Barnmifjiiråder för budget:\rct 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 2 621 000 kr. 

D 8. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1981182 

1982i83 

Anslag 

Förslag 

2 515 000 (nytt anslag) 

3 092 ()()() 

Statens niimnd för internationella adoptionsfrägor (NIA) iir en central 

förvaltningsmyndighet med ansvar för information. tillsyn tJeh knntroll i 

fri1gor rörande internationella adoptioner. 

Nämnden. som inrättades den l juli 1981, har övertagit de uppgifter som 

tidigare handlagts av socialstyrelsens nämnd för internationella adoptions

frågor. Dessutom har nämnden från socialstyrdsen övertagit frågor rörande 

godkännande av utländska beslut om adoption ( 1976:834 ändrad 1981 :674) 

samt frågor rörande auktorisation av organisationer för internationell 

adoptionshjälp (1979:552 ändrad 1981 :580). 

Efter ansökan och särskild prövning kan NIA ge auktorisation till ideella 

organisationer som avses arbeta med internationell adoptionshjiilp. NIA 

beslutar ocksa om fördelningen av statsbidrag till s:ldana organisationer. 

Nämnden hestär av nio ledamöter, som förordnas av regl!ringcn. 
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1981182 Beriiknad iindring 1482i8_"\ 

NIA 

Personal 12 

Anslag 
Fiirval t ningskostnader I 750 0110 ~ 349 ()()() 
(därav lönekostnader) (I 377 000) ( + 232 500) 

Lokalkostnader Jl)7 ()()() + 44 tl(IO 
Bidrag till auktoriserade 
organisationer 980 ()()() 235 ()(Il) 

Summa utgifter 2 927 000 - 621! 000 

Anslag enligt 
statsbudgctl'n 2 515 llOO -10400(10 

Sia/ens 11ii11111il fiir inlcmationl'll1111doptio11.1frågor 

Fiircdrag
andc·n 

+ 93 ()1)(1 

(- 81 ()()()) 
+ 42 ()()() 

+ :10000 
-165 000 

-577 000 

l 10 

Omorganisationen av NIA till egen myndighet den I juli 1981 har inneburit 

ökade arbetsuppgiftL'r speciellt betriiffande personal- och ekonomiadmini

stration. Antalet auktoriserade organisationer har under senare tir ökat. 

vilket inneburit en ökad arbetsbelastning för NIA :s kansli. Vidare kriiver det 

förhällandevis stora antalet privata adoptioner stora insatser frän kanslil't 

bl.a. genom fortlöpande kontroll i kontakt med kommunerna och genom 

teldonr6dgivning till enskilda. 

I. Pris- och löneomriikning + 383 400 kr. I liirtill kommer 412 000 kr. som 

ii\·erförcks frttn anslaget E I Sncialstyrelsen budgctärct 1981182. 

2. Den besparing som redovisats enligt det obligatoriska huvudförslaget 

innebär en minskning av niimndens verksamhet motsvarande 6(1 400 kr. 

Vissa eldar av nämndens verksamhet mäste diirvid bli {1sidosatta. Niirnnden 

har redan med de medel som tilldelats fi.ir 1981/82 svärt att kunna fullfölja 

sina uppgifter enligt sin instruktion. 

3. !\1edcl begiirs för inplacering i hiigre lönefält för 3 omrtidesansvariga 

handliiggare ( + 49 000). 

4. Medel begärs för vikariats- och scmestertillägg ( + 32 000 kr.) p~1 grund 

av att arbetsbelastningen ökat vid niimndens kansli i samband med iiverg;ing

en till egen myndighet. 

5. För anordnande av två konferenser för niimndens ledamöter samt för 

utbildning i personal- och ekonomiadministration önskas extra medel 

( + 65 000 kr.). 

6. För bidrag: till auktoriserade organisationer för internationell adoptions

hjiilp begärs extra medel p;l grund av auktorisation av tvi\ nya organisationer 

( + 99 00() kr.). 
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fi)redraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hiinvisning till sammanstiill

ningen beräknar _jag medclsbchovct för niista hudget{tr för niimndens 

verksamhet och för bidrag till auktoriserade organisationer för internationell 

adoptionshjiilp till 3 092 000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statl'llS niimnd för i111em111io11clla adoptionsf'rågor för 

budget{1rct 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 092 000 kr. 
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E. Myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialvård m.m. 

Under det senaste decenniet har v[1rdpoliti ken i allt högre grad syftat till att 

ge hiilso- och sjuk värden en ändrad inriktning. Det rf1der politisk enighet om 

att den sjukhusanknutna sjukv{1rden intL' biir byggas ut ytterligare. Den 

iippna hiilso- och sjukvimlcn utanför sjukhusen och lång:tidssjukv;lrden 

prioriteras. En ökad samverkan mellan olika verksamhetsomräden och en 

social helhetssyn kännetecknar den päg<knde utvecklingen. Under de 

senaste :·1ren har ocks:'1 behovet av förebyggande insatser allt mer uppmiirk

sammats. 

Under de niinnaste decennierna fortsätter andelen iildre att iika. Det 

giiller framför allt de allra iildsta som ofta har många och sammansatta 

vi'trdhehov. Kraven pft samhilllets insatser för att pä olika siitt histi"1 de illdre 

växer också som följd av att allt fler iildre bor ensamma med små miijlighcter 

till hjiilp och stöd friin anhöriga. 

Utvecklingen inom hiilso- och sjukvärdcn har inneburit att kvaliteten p~t 

värden har förbättrats. Bl.a. genom iikade kunskaper och nya metoder inom 

t.L'X. kirurgi och ortopedi har möjligheter skapats för att Merstiilla 

funktionsförmäga och minska lidande i samband med bl.a. olika ledsjukdo-

mar. 

Den medicinska forskningen ger fortlöpande nya möjligheter att upp

tiicka. diagnostisera. behandla och lindra miinniskornas sjukdomar. RL'sultat 

frän hiilso- och sjukviirdsforskningcns sida och fr[\n omvi1rdnads- och 

primiirv:\rdsforskning ger ny kunskap som ökar förutsättningarna att 

framgtmgsrikt angripa hiilsoproblL'm. 

De totala hälso- och sjuk vardskostnadcrna uppgi1r f. n. till drygt 50 

miljarder kr. per år. Detta motsvarar ca 10 "·;. av bruttonationalprodukten 

mot 3.6 ');, {tr 1960. Ca 400 ()(JO personer är sysselsatta inom hiilso- och 

sjukvården motsvarande ca X% av det totala antalet sysselsatta i landet. 

vilket kan jiimföras med ca 3 r;;- år 19611. 

Under 1950- och 1960-talcn koncentrerades insatserna inom hiilso- och 

sjukvården pt1 att förhiittra och bygga ut den slutna akutv<lrdcn. Resultaten 

av denna utveckling präglar resursanvändningen i dag och kommer att göra 

det under !ting tid framM. Vid en internationell jämförelse iir tillgimgen pit 

akutvardplatscr mycket hiig i Sverige samtidigt som antalet liikarbesök i 

öppen v{ml iir lagt. I luvuddelcn av läkarbesöken i v:'irt land sker fortfarande 

vid sjukhus. 

En given utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av hiilso- och 

sjukvi1rckn iir att ange vilkL'n inriktning och vilka {ltgiirder som kriivs för att 

förhiittra folkhälsan. Den lirngsiktiga planeringen måste emellertid balansera 

en hcgriinsad volymiikning totalt för hälso- och sjukv{1rdssektorn mot fortsatt 

utbyggnad av öppcnv{1rd. hlngtidssjukvärd. psykiatri och förebyggande 

insatser. För att klara detta m;lste utrymme skapas för dessa prioriterade 

llmr{1dcn i huvudsak inom ramen för befintliga resurser. En omfördelning av 
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resurser från sjukhusvården till de andra vårdområdena blir sålunda 

nödvändig. Det är i detta sammanhang angeläget att understryka vikten av 

att insatser görs så långt som möjligt för att förebygga ohälsa genom att finna 

och reducera orsaker till sjukdom och skador. 
Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation har publicerats flera 

utredningar som är avsedda att bilda underlag för den framtida hälso- och 

sjukvården med sikte på åren 1990-2000 (HS 90). Avsikten är att dessa 

underlagsstudier samt det fortsatta arbetet med HS 90 skall utgöra ett 

konkret underlag för såväl statens som landstingens långsiktiga planering. 

Frågor som rör dimensioneringen och utbildningen av personal för hälso

och sjukvården uppmärksammas särskilt i HS 90. 
Regeringen har inhämtat lagrådets yttrande över ett förslag till en ny hälso

och sjukvårdslag m.m. Jag räknar med att en proposition skall kunna 

föreläggas riksdagen inom kort. Enligt förslaget skall den nuvarande 

sjukvårdslagen ersättas av en målinriktad ramlag. 

I lagförslaget slås fast att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Den nya lagen ger stort utrymme för landstingen att utforma vården efter 
lokala behov och förutsättningar. Socialstyrelsens tillsyn kommer främst att 

avse allmänna riktlinjer, erfarenhetsutbyte och rådgivning till huvudmän

nen. Möjligheter finns emellertid även i fortsättningen till inspektion och 

tillsyn i enskilda fall. 
För att på sikt nå en större effekt på befolkningens hälsa åläggs landstingen 

i lagförslaget ett ansvar även för att förebygga ohälsa hos befolkningen. 

Ansvaret gäller såväl individinriktade insatser som t.ex. hälsoupplysning 

samt miljöinriktade insatser. Samstämmighet har nåtts med företrädare för 

sjukvårdshuvudmännen att lagen som sådan inte medför några omedelbara 
merkostnader för landstingskommunerna. 

För vården skall gälla vissa krav, nämligen att den skall vara av hög kvalitet 

och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården. vara lättillgänglig, 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja 
kontinuitet i kontakterna mellan patient och personal, bl. a. genom att den 
öppna vården organiseras enligt husläkarprincipen. Sjukvårdshuvudmännen 

skall ha ett ansvar för att patienterna ges erforderlig information och att 

vården så långt möjligt utformas och genomförs i samråd med patienten. 

Staten kommer liksom f.n. att ha ett ansvar för den övergripande centrala 

samordningen inom hälso- och sjukvården. Avsikten är att staten efter 

samråd med sjukvårdshuvudmännen skall utarbeta förslag till ramar för 

hälso- och sjukvårdens utveckling bl.a. utifrån statsmakternas ställningsta

ganden till det samhällsekonomiska utrymme som kan ställas till förfogande 
för detta ändamål. 

Socialstyrelsens nya organisation har trätt i kraft den 1 juli 1981. Den skall i 

huvudsak vara genomförd budgetåret 1984/85. Utgångspunkten för den nya 

8 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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organisationen har varit att socialstyrelsen i ökad utsträckning skall ägna sig 

åt samordning och utvecklingsarbcte samtidigt som styrelsens detaljkontroll 

minskas. Primärkommuner och landsting skall inom de ramar som 

statsmakterna anvisar ha frihet att utforma vårdorganisationen med hänsyn 

till de lokala behoven och förutsättningarna. I socialstyrelsens framtida 

organisation skall finnas 607 heltidstjänster. varav 144 tjänster vid styrelsens 

läkemedelsavdelning. Det totala antalet helårsarbetarc inom socialstyrelsen, 

exkl. läkemedelsavdelningen, uppgick i september 1981 till 683. Den 

successiva avvecklingen innebär för budgetåret 1982/83 att antalet (hel

års)tjänster kommer att minska med drygt 40. 

Med hänsyn till balansen av registreringsärendcn vid socialstyrelsens 

läkemedelsavdelning har för innevarande budgetår anvisats särskilda medel i 

syfte att minska handläggningstiderna. Genom olika åtgärder under de 

senaste budgetåren har balansen nu börjat avarbetas. Den 1 juli 1981 uppgick 

dock antalet balanserade ärenden till 417. Ansträngningarna att minska 

ärendebalansen måste fortsätta. Särskilda medel beräknas i det följande för 

nästa budgetår för att påskynda arbetet med läkemcdelsregistrering. 

Läkare och tandläkare har att rapportera allvarliga biverkningar hos 

läkemedel till socialstyrelsen. Antalet biverkningsrapporter har fortsatt att 

öka. I syfte att bl.a. förbättra biverkningsrapporteringen har regeringen 

nyligen anvisat medel för vissa installationskostnader för anslutning till en ny 

dator. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1980/81:5, SoU 7. rskr 55) gäller fr.o.m. 

den 1 juli 1981 att naturmedel för injektion får tillhandahållas vid sidan av 

Jäkemedelsförordningens bestämmelser under förutsättning att de är oskad

liga samt att vissa kvalitetskrav är uppfyllda. Det av regeringen tillsatta 

Iäkemedelsinformationsrådet har för läkare och övrig sjukvårdspersonal 

utarbetat en informationsbroschyr om naturmedel för injektion. Hittills har 

endast ett fåtal sådana naturmedel anmälts till socialstyrelsen. 

Mot bakgrund av det ringa antalet nyetableringar av privatpraktiker under 

senare år har inom socialdepartementet under hösten 1980 tillsatts en 

arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå åtgärder som kan underlätta 

nyetablering av privatpraktiserande läkare, speciellt i de delar av landet där 

läkarvårdsresurserna är otillfredsställande. Det ingår också i arbetsgruppens 

uppdrag att utreda hur samarbetet mellan privatpraktikerna och den 

offentliga vården kan utvecklas, bl.a. vad gäller jourverksamheten. Arbets

gruppen räknar med att redovisa sitt uppdrag under våren 1982. 

Utredningen (S 1974:09) beträffande sjukvård i livets slutskede har 

avslutat sitt arbete. Utredningens förslag (SOU 1979:59) har remisshehand

lats. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. 

För att i högre grad än hittills förebygga uppkomsten av ohälsa krävs bl.a. 

kunskaper och analys av olika sjukdomsframkallande miljöfaktorer. Två 

statliga myndigheter inrättades den 1 juli 1980, statens miljömedicinska 

laboratorium och statens institut för psykosocial miljömedicin. med viktiga 
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uppgifter inom detta område. 

Verksamheten vid statens institut för psykosocial miljömedicin omfattar 

målinriktad forskning samt utbildning. dokumentation och information. 

Institutets verksamhet är särskilt inriktad på studier av psykosociala 

risksituationer och riskgrupper. 

Statens miljömedicinska laboratorium bedriver långsiktig forskning samt 

undersöknings-, utrednings- och viss utbildningsvcrksamhet samt informa

tion inom den fysikalisk-kemiska miljömedicinen och den allmänna hälso

vården. Genom förstärkningar av främst de toxikologiska och epidemiolo

giska resurserna har laboratoriet en bred kompetens att studera effekterna 

på människan av faktorer och förändringar i den yttre miljön. 

Anslagen till myndigheter m. m. under detta avsnitt har med några 

undantag beräknats med utgångspunkt i huvudförslagen, dvs. en minskning 

av det pris- och löneomräknade anslaget med 2 %. 

E 1. Socialstyrelsen 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

114 874 054 

124 626 000 

125 578 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighct för ärenden som rör 

socialtjänst. hälso- och sjukvård, tandvård. läkemedelsförsörjning, allmän 

hälsovård, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör 

alkohol och andra missbruksmcdel. 

Riksdagen har på grundval av proposition 1979/80:6 fattat beslut om den 

principiella uppbyggnaden av socialstyrelsens framtida uppgifter och organi

sation (SOU 45. rskr 386). Detaljutformningen av organisationen har 

handlagts av en särskild organisationskommitte. Den nya organisationen har 

trätt i kraft den l juli 1981, men förutsätts vara i huvudsak genomförd under 

budgetäret 1984/85. 

Socialstyrelsen skall vara organiserad på fem avdelningar. en för förebyg

gande arbete och planering. en för socialtjänst, en för hälso- och sjuk våd, en 

för läkemedelsärenden samt en för administration. Styrelsen utgörs av 

generaldirektören. en överdirektör och elva särskilt förordnade ledamöter. I 

styrelsen ingår även personalföreträdare. 

Läkemcdelskontrollen bekostas från anslaget E 2. Statlig kontroll av 

läkemedel m.m. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader samt bidrag 
till kontorsdrift m.m. i kv. 
Garnisonen 

Revisionskontoret - särkost
nad 

Övriga utgifter 
Utbildning och information 
till allmänheten om den nya 
socialtjänsten 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 
Ersättning för telefonkostna-
der, kontorsservice samt för 
viss administrativ service 

Avgifter för godkännande av 
tandtekniska laboratorier 

Summa inkomster 

Nettoutgifter 

Anslag enligt statsbudgeten 

658 

99 623 000 
(84 215 000) 

22 044 000 

892 000 
56R 000 

2 7200001 

125 847 000 

700000 

246 000 

I 000 

947 000 

124 900 000 

124 626 000 

Social
styrelsen 

-26 

+6 160 000 
( +4 530 000) 

+1105 000 

+ 109 000 
+ 79000 

-2 720 0001 

+4733 000 

+ 40000 

+ 24000 

+ 64 000 

+4669 000 

+4 943 000 

I Av anslagsposten utgör 320 000 kr. en överföring från I 9R0/8 J. 

Socialstyre/sen 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 10 164 000 kr. 

Föredra
ganden 

-42 

+2 032 ()()() 
(+2 140 000) 

+1061000 

+ 47000 
+ 53 000 

-2 720 0001 

+ 473000 

+ 40000 

- 245 000 

- 205 000 

+ 678 000 

+ 952 000 

2. Socialstyrelsen föreslår att den totala besparingen skall uppgå till 

2 711 000 kr., vilket motsvarar ett huvudalternativ. 

Enligt organisationskommittens förslag skall sammanlagt 41 tjänster 

kunna avvecklas den 1 juli 1982. Enligt socialstyrelsen finns endast förutsätt

ning att avveckla ca hälften av dessa tjänster. Vidare kan genom bl.a. 

rationalisering arbetsuppgifter motsvarande ytterligare fyra årsarbetskrafter 

in besparas. Om även omkostnader reduceras på motsvarande sätt uppnås en 
minskning av anslaget totalt med 2 % . 
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Föredraganden 

Socialstyrelsens nya organisation har trätt i kraft den 1 juli 1981. Den skall i 

huvudsak vara genomförd budgetåret 1984/85. Under perioden skall totalt 
L tjänster avvecklas. 

Socialstyrelsen har i en delrapport den 28 september 1981 redovisat visst 

underlag för statsmakternas närmare beslut om överförande av viss statistik

produktion till statistiska centralbyrån (SCB). Styrelsen har i sin rapport 

endast behandlat de s.k. hälso- och sjukvårdspersonalregistren. Dessa 

register används bl. a. för personlig krigsplacering och information om 

legitimationsförhållanden. Styrelsen föreslår att det s.k. registeransvaret för 

dessa dataregister skall ligga kvar i styrelsen samt att SCB skall svara för 

sammanställning och publicering av statistik som grundas på registren. 

Rapporten har behandlats i socialsektorns statistikdelegation. SCB har 

därvid förordat att även registeransvaret skall föras över till SCB. Datain

spektionen har för sin del uttalat att registeransvaret enligt datalagen ligger 

på den myndighet för vars verksamhet register förs och att registeransvaret 

för hälso- och sjukvårdspersonalregistren således bör ligga kvar hos socialsty
relsen. 

I förordningen om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m. 

stadgas att socialstyrelsen i den utsträckning som behövs skall registrera den 

tjänstepliktiga personalen samt att denna personal skall lämna de uppgifter 
för registrering som socialstyrelsen föreskriver. Av propositionen 1980/81 :57 

om hälso- och sjukvården i krig framgår att oförändrade regler skall gälla 

hl. a. i fråga om registrering. 

Samtidigt får socialstyrelsen enligt förordningen en möjlighet att efter 

samråd med Iandstingskommun överlåta på denna att registrera och 
krigsplacera viss hälso- och sjukvårdspersonal. En arbetsgrupp med uppgift 
att utreda frågan om decentralisering av heredskapsuppgiftcr från socialsty
relsen kommer inom kort att tillsättas. I avvaktan på förslag från arbetsgrup
pen bör registeransvaret för hälso- och sjukvårdspersonalregistren tills 
vidare ligga kvar i socialstyrelsen. Jag har i denna fråga samrått med chefen 
för ekonomidepartementet. Jag har för detta ändamål beräknat medel för 

sammanlagt tre tjänster. 

Enligt organisationskommittens avvecklingsplan skall 41 tjänster avveck

las den 1 juli 1982. Förutsättningar saknas nu för en avveckling av ca tio av 

dessa tjänster. Å andra sidan bör det vara möjligt att tidigarelägga 

avvecklingen av vissa arbetsuppgifter som enligt kommitten skulle kunna 

avvecklas först senare och härigenom uppnå motsvarande besparingseffek

ter. Jag anser således att en avveckling i den storleksordning som kommitten 

föreslagit är möjlig. Detta innebär en medelsreduktion med ca 4,8 milj. kr. 

Jag har därvid räknat med en minskning av de omkostnader som är direkt 

beroende av antalet anställda som relativt sett är lika stor som minskningen 
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av lönekostnaderna. För kostnader för redovisningscentralen har jag räknat 

med en ytterligare besparing bl.a. till följd av att vissa underförvaltningar 

övergår till kommunalt huvudmannaskap den 1 januari 1983. Jag har vidare 

räknat med en besparing motsvarande ett huvudförslag för de utgifter som 

inte står i direkt relation till antalet anställda. Jag har slutligen räknat med en 

medelsreduktion med 155 000 kr. för den tjänst vid läkemedelsavdelningen 

som hittills finansierats från anslaget E 1. men som enligt organisationskom

mitten skall avvecklas den 1 juli 1982. 

Den framtida verksamhetsinriktningen vid socialstyrelsen innebär att 

styrelsens resurser förstärks inom vissa områden med knappt 20 tjänster. I 

det ansträngda ekonomiska läge som nu föreligger torde en sådan förstärk

ning inte vara möjlig att uppnå redan under budgetåret 1982/83. 

Minskningen av inkomstposten Ersättning för telefonkostnader m.m. är 

av redovisningsteknisk karaktär. Socialstyrelsen får anviinda samtliga under 

denna post influtna ersättningar för sina utgifter för denna service. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 125 578 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialstyre/sen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 125 578 000 kr. 

E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m 

1980/81 
1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

33 885 394 
37 203 000 

38 417 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad hos 

socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kon

trolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen svarar en 

särskild läkemedelsavdelning för granskning och analys av läkemedel m.m. 

Under senare år har läkemcdelsavdelningen tillförts nya arbetsuppgifter, 

bl.a. kontroll av fabrikssteriliscrade engångsartiklar för hälso- och sjukvårds

ändamål, radioaktiva läkemedel och naturmedel. 

Läkemedclsavdelningen är sedan hösten 1976 lokaliserad till Uppsala. 

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med 

registrerings- och årsavgifter. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Perso11al 144 +6 

Amlag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 29 777 000 +4 466 000 +I 053 000 
(därav lönekostnader) (20 743 000) ( +2 875 700) (+I 904 000) 
Lokalkostnader 6 500000 + 951 000 + 542 000 
Engångsanvisning I 290000 - 490 000 

Summa utgifter 37 567000 +5417000 +I I05 000 

/11komster 
Försäljning av publikationer 255 000 
Nettoutgifter 37 312 000 +5 417 000 +I I05 000 

Anslag enligt statsbudgeten 37 203 000 +5 526 000 +1214000 

Inkomster för den statliga 
läkemedelskontrollcn som 
redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida t 42 950 0002 +2 929 000 

1 Fr.o.m. den 1 januari 1978 täcks samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel 
m.m. med ansöknings- (anmälnings-) och årsavgifter (prop. 1976177: 150, bil. 3, FiU 
30, rskr 341). I enlighet härmed tas avgifter ut för farmacevtiska specialiteter, nya 
indikationer för farmacevtiska specialiteter. naturmedel, fabriksstcriliserade engångs
artiklar för hälso- och sjukvårdsändamål, radioaktiva läkemedel samt diabetestest, 
som utgör kostnadsfria förbrukningsartiklar enligt särskild förordning. 
2 Inkomsterna skall täcka även andra utgifter än de för vilka medel har anvisats under 
anslaget E2. 

Socialstyre/sen 

Inriktningen av läkemedelsavdelningens verksamhet hittills har varit att 

urvalsarbetet, d. v.s. ställningstaganden kring registreringsansökningar för 

nya läkemedel, har prioriterats. Den s.k. registreringsbalansen är f.n. nere 

på sin lägsta nivå för de senaste 15 åren. En koncentration av detta slag leder 

emellertid till att antalet läkemedel på marknaden ökar samtidigt som 

avdelningens resurser för kontroll av marknadsförda produkter minskar. 

Från säkerhetssynpunkt är detta otillfredsställande. inte minst mot bakgrund 

av att den s. k. registreringsbalansens innehc'\11 av läkemedel som är värdefulla 

för sjukvården är relativt begränsad. Enligt styrelsens bedömning är 

efterkontrollresurserna nu så långt neddragna att risken är väsentlig för att 

allvarliga säkerhetsproblem inte uppmärksammas eller uppmärksammas för 

sent. Enligt styrelsens bedömning talar mycket för att en i förhållande till 

idag omvänd prioritering är den mest angelägna ur folkhälsosynpunkt. 

Inom läkemedelsområdet finns vidare ett antal arbetsuppgifter som måste 
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tillmätas stor betydelse från sjukvårdens synpunkt. En sådan är läkemedels

avdelningens hantering av framställningar från läkemedelsindustrin om att få 

kliniskt prova nya läkemedel. 

Styrelsen har föreslagit regeringen nya regler rörande handläggning och 

dokumentation av kliniska prövningar. Reglerna har ännu inte antagits av 

regeringen, medan däremot läkemedelsindustrin redan på förhand anpassat 

sig till kraven. Detta har ökat arbetet för avdelningen utan att de med 

reformen förknippade personalförstärkningarna anvisats avdelningen. 

Utökningen av dokumentations kraven har dessvärre inte lett till en nedgång i 

det totala antalet ansökningar. 

I. Pris- och löneomräkning m.m. + 3 921 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle innebära en besparing med 750 000 kr. Enligt 

socialstyrelsen bör besparingen helt läggas inom verksamhetsområdet 

kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsän

damål. En utgångspunkt för styrelsens förslag har vidare varit att verksam

hetsområdena registrering och kontroll av farmacevtisk specialitet så långt 

möjligt skall ställas utanför besparingarna. 

3. Frågan om kliniska prövningar av läkemedel har enligt styrelsen den 

högsta prioriteten. Mot bakgrund av läkemedelsavdelningens ansträngda 

personal- och arbetssituation kan denna fråga inte genomföras utan 

personaltillskott. Styrelsen begär medel för sex nya tjänster och vissa 

konsultinsatser ( + 1200000 kr.) 

4. För övriga uppgifter inom läkemedelsavdelningen begär styrelsen medel 

för utökad verksamhet beträffande dels ADB, dels resor utom Norden 

( + 295 000 kr.) 

Föredraganden 

För att minska balansen av registreringsärenden har för innevarande 

budgetår anvisats ett engångsbelopp om 1,1 milj. kr. Med hänsyn till den 

föreliggande balansen av registreringsärenden. som den 1 juli 1981 uppgick 

till 417 ärenden, anser jag att avdelningen under budgetåret 1982/83 bör få 

disponera ett engångsbelopp om 800 000 kr. för att ytterligare minska 

balansen och förbättra efterkontrollen av befintliga läkemedel. Enligt min 

mening är det angeläget att nya och förbättrade läkemedel kan komma ut i 

sjukvården så snart som möjligt. Det är också angeläget att en viss 

efterkontroll av läkemedel på. marknaden sker. Det ankommer på myndig

heten att med utgångspunkt i här angivna förutsättningar inom givna 

medelsramar prioritera sin verksamhet. Jag vill här nämna att regeringen 

nyligen har anvisat 300 000 kr. för vissa installationskostnader för ett nytt 

datasystem. Vid beräkning av anslaget har jag beaktat medelsbehovet för 

databearbetning. 
Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ-
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ningen beräknar jag anslaget till 38 417 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statlig kontroll av läkemedel m.m. för hudgetåret 1982/83 
anvisa ett förslagsanslag av 38 417 000 kr. 

E 3. Hälso- och sjukvårdens ans\'arsnämnd 

1980/81 
1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 687 351 

2 968 000 

3 207 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 (prop. 

1978/79:220. SoU 1979/80:16. rskr 1979/80:130). Nämnden har till uppgift att 

pröva ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdsper

sonalen m.fl. Närmare bestämmelser för nämndens verksamhet återfinns i 

förordningen (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvars

nämnd. Nämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter. 

1981/82 

Perso11al 7 
A11slag 
Förvaltningskostnadcr 2 726 000 
(därav lönekostnader) (I 820 000) 
Lokalkostnader 277000 

Summa 3 003 000 

Anslag enligt statsbudgeten 2 968 ()()() 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsniimnd 

I. Pris- och löneomriikning + 284 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

~ämnden 

+562 000 
( +468 000) 

+ 42 000 

+604 000 

+639 000 

Föredra
ganden 

-164 000 
(+151000) 
- 40 000 

-204000 

+::!39 000 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 66 000 kr. En 

konsekvens av huvudförslaget skulle enligt nämnden bli. att någon tjänst 

måste hållas vakant. Det i sin tur medför längre handläggningstider och 

ökade ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett 

ärende uppgår f.n. till drygt ett år. 

3. Nämnden yrkar medel för avarbetning av ärendebalansen motsvarande 

kostnaden för en tjänst för handläggare samt en tjänst för assistent/ 

kansliskrivare (246 000 kr.). 

4. Niimndcn bcgiir en uppräkning av anslaget med sammanlagt 74 000 kr. 

för ökade kostnader för resor. uthildning av personalen. inköp av litteratur 

m.m. 
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Föredraganden 

Med hänsyn till ärendebalanserna anser jag det inte lämpligt att tillämpa 

huvudförslaget vid anslagsberäkningen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 3 207 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hiilso- och .1jukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 207 000 kr. 

E 4. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise

ringsinstitut 

1980/81 
1981182 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 250 000 
13 400 000 
14 675 000 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja, 

samordna och medverk<t i huvudmännens planerings- och rationaliserings

verksamhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. l Iuvudmän för 

institutet är staten och landstingsförhundet (prop. 1967:68, SU 105, rskr 

251). 
Bidragen skall utbetalas kvartalsvis i förskott. 

Föredraganden 

Enligt det avtal som gäller fr.o.m. den l januari 1978 skall staten och 

Landstingsförbundet svara för driften av Spri. Med utgångspunkt i att 

institutets verksamhet under åren 1981-1983 enligt avtalet mellan staten och 

Landstingsförbundet totalt budgeterats till 135,4 milj. kr. skall staten under 

år 1982 svarar för bidrag med 13.7 milj. kr. och under år 1983 med 

15,0 milj. kr. För budgetåret 1982/83 bör anvisas 14 675 000 kr. för statens 

bidrag till institutets verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjuhården.1· och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitlll för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 14 675 000 kr. 

E 5-9. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialsty

relsen l,mdets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 

dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 
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epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik. framställer bakteriologiska pre

parat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksam

heten är upprätthållandet av civil och militiir beredskap mot epidemier. 

SBL leds av en styrelse och under denna av en föreständare. Laboratoriet 

är organiserat på ätta avdelningar. niimligen bakteriologiska avdelningen. 

virologiska avdelningen. immunologiska avdelningen. produktionsavdel

ningen. epidemiologiska avdelningen. kemiska avdelningen. tekniska avdel

ningen och ekonomiavdelningen. En sjiilvständig parasitologisk sektion är 

direkt underställd föreståndaren. 

Program 

SBL tillämpar programbudgetering. Följande programindelning gäller. 

I. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska under

sökningar av prov frän människa samt frän liikemcdel. livsmedel. vatten eller 

ann<Jt material. 

2. Programmet Preparatförsörjning innefattar tillhandahållande av bakte

riologiska preparat (vacciner. immunglobuliner m.fl.) och vissa hjälppro

dukter för laboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära beredskapsla

gcr. 

3. Programmet Centrallahoratorieuppgifter omfattar funktioner för 

bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar. speciellt epidemis

ka. I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser: 

fagtypningar för att spåra smittkällor; introduktion. standardisering och 

utprovning av nya metoder: framstiillning och standardisering av laboratorie

reagens: konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av 

diagnostiska undersökningar och för avancerad fortbildning. Programmet 

omfattar även vattenundersökningar och utbildning av behöriga vattenun

dersökare. sterilitetsundersökningar av medicinska engångsartiklar. interna

tionell refcrensverksamhet samt resurser för bekämpning av sjukhusinfek

tioner och cancerimmunologisk verksamhet. 

Ccntrallaboratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktigaste funk

tion: bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar. speciellt 

epidemiska. De är också basen för SBL:s funktion som fackinstans till 

departement och socialstyrelsen i epidemiska och mikrobiologiska frågor. 

4. Programmet Förwarsmedicinsk 1·erksamlzet omfattar utveckling av 

diagnostiska metoder och tillverkning av vacciner av betydelse för totalför

svaret. 

5. Programmet Epidemiologi~k verksamhet omfattar bevakning av cpide

miläget i Sverige och utomlands. informations- och r:klgivningsverksamhet 

av olika slag (inkl. undervisning). epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 

epidemier. utprövning av nya van:incr samt undersökningar för att följa 

befolkningens immunitet mot vissa sjukdomar. t.cx. polio. 
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6. Programmet Sen·ice till Il/omstående omfattar service till karolinska 

institutets institution för virologi vad avser lokaler, substrat, diskgods, djur 

m.m. Vidare innefattar programmet leverans av värme och varmvatten till 

polishögskolan i Solna och viss destruktionsverksamhet för externa kun

der. 

Forsknings- och utvecklingsarbete inom programmet Diagnostiska under

sökningar tar bl.a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för identifie

ring av infektionssjukdomar. Det syftar också till att öka kunskapen om 

infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. Forsknings- och utveck

lingsarbetet omfattar även bl.a. områdena tumörvirologi, hepatit och 

utveckling av snabba och arbetsbesparande testmetoder samt immunologis

ka reaktioner vid bindviivssjukdomar (reumatiska sjukdomar m.fl. ), lever

oell sköldkörtelsjukdomar. 

När det giiller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och 

utvecklingsverksamhcten till kvalitetsförhättring av nuvarande vaccinsorti

ment men ocks;I till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentillver

kade samt importerade vacciners effektivitet. 

i\nslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

E 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

E 6. -"- Driftbidrag 

E 7. -"- Centrallaboratorieuppgifter 

E 8. -··- Försvarsmedicinsk verksamhet 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

F I. Allmän hälsokontroll 

F 3. Epidemibercdskap m.m. (Vissa anslagsposter) 

SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser inom 

den sjukdomsförebyggande verksamheten. 

E 2.Statlig kontroll av läkemedel m.m. för viss kontroll av fabrikssterilise

radc engångsartiklar. 

H 4. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m. 

11 5. Driftkostnader för bercdskapslagring m.m. 

Anslaget Uppdragsverksamhct är ett förslagsanslag som tas upp med ett 

formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 

för programmen I. 2 och 6. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller siisongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 

samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL 

en rörlig kredit i riksgiildskontoret på 18 milj.kr. 
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E 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 000 

1 000 

125 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt viss export av preparat. För undersökningar och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 

riksrevisionsverket. 

SBL 

Program I. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar framgår av följande tabell. 

Antal debiterade 1979/80 1980/81 1981182 1982/RJ 
undersökningar Utfall Utfall Budget Petita 

Bakteriologisk diagnostik 292 819 295 501 292 930 295 840 
Virologisk diagnostik 64089 67 40.4 63 990 66 240 
Immunologisk diagnostik 46 657 46979 45 200 44 900 
Parasitologisk diagnostik 17 945 17 987 19 075 19 375 

Summa program l 421510 427 871 421195 426 355 

Utvecklingen vad beträffar antalet begärda diagnostiska undersökningar 

styrs på längre sikt av dels den vetenskapliga utvecklingen och utbyggnaden 

av landstingens laboratorier, dels gränsdragningen mellan upptagningsområ

det för SBL resp. Stockholms läns landstings laboratorier. Regeringen har 
genom beslut den 29 mars 1979 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 

förhandla med Stockholms läns landstingskommun om dess fortsatta utnytt

jande av SBL. I anslagsframställningen utgår SBL från att nuvarande trender 

och upptagningsområden i stort är oförändrade. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 

sjukvården med erforderliga vacciner och immunglobuliner. Viss export till 

övriga nordiska länder och till hjälpprojekt i svenska frivilligorganisationers 

regi förekommer. Exporten har ökat från 1,3 milj. kr. budgetåret 1978179 till 

3.5 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

SBL:s sortiment domineras av preparat som ingår i officiellt rekommende

rade och av samhället betalda vaccinationsprogram. 

Fr.o.m. den 1 januari 1980 har det ekonomiska ansvaret för skyddsymp-
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ningsvcrksamheten övertagits av vederbörande sjukv{irdshuvudman ( rrop. 

1978179:95 hil 2. FiU 35, rskr 335). 

Den ekonomiska utvecklingen av de viktigaste produkterna i SBL:s 

sortiment framgår av följande sammanstiillning. 

Egentillverkade 
preparat 
(intäkter tkr.) 

Influensa 
Trippel/duplex 
Polio 
Stelkramp 
Mässling eller miisslingi 
påssjuka 
Övriga 

Summa egentillverkade 
preparat 

Inköpta· preparat 

Gammaglobulin 
Allergipreparat 
Röda hund 
Påssjuka 
Övriga 

Summa inköpta preparat 

1979180 
Utfall 

2 6971 
2 741 

JO 999 
3 724 

4 062 
2 989 

27 212 

6 798 
10 168 
I 787 
I 711 
I 870 

22334 

l Inkl. kassationsersättning I 569 tkr. 

Taxepolitik 

1980181 1981182 1982/83 
Utfall Budget Petita 

I 828 I 170 I 170 
3 271 3 230 3 lllO 

13043 11 900 11 900 
4 459 3 800 3 81)0 

5 231 8 768 11 292 
2 277 2 630 2 538 

30 109 31498 33 800 

6 194 7 000 7 ()()() 
12 24.1 14tl00 15 000 

I 654 I 000 475 
567 400 200 

2 210 2 300 2 120 

22 868 24 700 24 795 

För uppdragsverksamheten cfterstriivas i princip full kostnadstiickning. 

Varje tjiinst eller produkt behöver dock inte helt hära sin kostnad. 

Huvudsaken iir att kostnadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. 

SBL:s officiella taxa betraktas som normgivande för debitering av .. 

bakteriologiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom 

landet. Bidragskalkylering tillämpas t.ex. vid export av preparat och 

utförsäljning av restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL 

möjlighet att medge rabatter eller bonus för större kunder eller för 

kvantitativt betydelsefulla prov. 

Taxan fastställs av SBL efter samrad med riksrevisionsverket i fråga om 

grunderna för taxan. De kraftiga kostnadsökningarna på materialsidan och 

li:\glönesatsningarna under de senaste ilren samt åläggandet att finansiera 

vissa momskostnader har för SBL:s del nödvändiggjort relativt kraftiga 

taxcökningar. Under åren 1978-1980 höjdes taxan med Hl % per år. f'ör tiren 

1981 och 1982 beräknar SBL taxehöjningarna till 12 '} resp. I 0 % per är. 
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Res11ltatutveckli11g 

Resultatutvecklingen för program l-6 framgår av följande tabell (tkr). 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Budg<:tcrat/ Petita 

anvisat 

/. Diagnostiska undersökningar 
Intäkter 45 3291 47 207 52 800 
Kostnader 502-W 53 713 58 300 
Resultat -4 913 -6506 -5 500 

2. Preparatförsiirjning 
Intäkter 59 108 04 291 71 579 
Kostnader 54 186 60 570 66 079 
Resultat -4 922 +3 721 -:'i 500 

3. Central/ahoratorieuppgifter 
Intäkter 18 102 18 :;on 21) 600 
Kostnader 18 102 18 )()() 20 600 
Resultat ± () ± 0 ± () 

4. Försl'anmedicimk i·erksamhet 
Intäkter 3 221 3 266 3 549 
Kostnader ."l 255 3 266 3 549 
Resultat 34 ± () ± 0 

5. Epidemiologisk 1·erksamhet 
Intäkter 4 231 3 676 4 058 
Kostnader 4 231 3 676 4 O:'i8 
Resultat ± 0 ± ll .!: () 

6. Seri'ice till utomstående 
Intäkter 3 710 2 )()() 2 633 
Kostnader 2 986 2 500 2 633 
Resultat + 724 ± () ± 0 

Summa intäkter 133 701 U9 440 155 219 
Summa kostnader 1331)02 142 225 155 219 

Rörelseresultat + 699 - 2 785 ± 0 

I därav avser 1 076 tkr 1978179 

1979!80 1980/81 1981/82 

Personal 636 627 619 

Föredraganden 

För SBL:s uppdragsvcrksamhet gäller i princip att full kostnadstiickning 

för verksamheten i dess helhet skall uppnt1s. även om enskilda sektorer kan 

uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock vara 

tillfälliga. I ett längre tidsperspektiv bör varje program hiira sina egna 

kostnader. 
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Regeringen har i juli 1981 godkänt ett avtal mellan SBL och läkemedelsfii

retagct Merck & Co, Inc. angående licenstillverkning av ett vaccin mot 

mässling, påssjuka och röda hund. Avtalet ger SBL rätt till försäljning p{1 

hda den nordiska marknaden samt till internationella hjiilpprogram i svensk 

regi. Regeringen har vidare i september 1981 bemyndigat socialstyrelsen att 

utfärda rekommendation om allmän vaccinering mot miissling. påssjuka och 

röda hund av barn vid l l och 12 års ålder. 

Medel för nödvändiga investeringar i lokaler och utrustning till detta 

vaccinationsprogram har av riksdagen anvisats pa tilläggsbudgct I för 

budgetåret 1981 /82. 

Regeringen har den 29 mars 1979 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd 

att förhandla med Stockholms läns landstingskommun om dess fortsatta 

utnyttjande av resurserna vid SBL. Samtidigt har inom regeringskansliet 

pågått en översyn av SBL:s organisation. Därvid har också behandlats fragan 

om en samordning av vaccinproduktionen vid SBL och statens veterinär

medicinska anstalt (SV A ). Sedan denna översyn nu är slutförd har fiirhand

lingsnämnden tagit upp förhandlingarna med Stockholms läns landsting. Jag 

avser att under våren 1982 föreslå regeringen att lägga fram en proposition 

beträffande SBL:s framtida organisation och verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: UppdraKSl'erksamhe1 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett fiirslagsanslag av I 000 kr. 

E 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1980/81 Utgift 4 400 000 Reservation 5 000 

1981/82 Anslag 1 000 

1982/83 Förslag 1000 

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och utvccklingsarbctc 

inom programmen I och 2 som inte kan täckas genom taxcinkomster. 

SBL 

Inom vissa områden där forsknings- och utvecklingsarbetet är särskilt 

omfattande har det varit svårt för SBL att täcka alla kostnader enbart med 

intiikterna fdn rutinverksamhetcn. 

Trots genomförda taxchöjningar har SBL under senare år inte haft full 

kostnadstäckning inom diagnostikprogrammet. Programmet Prcparatför

sörjning har däremot redovisat visst överskott. 

Vid kostnadsjämförelse med landstingsdrivna laboratorier har SBL:s 

kunder funnit det principiellt otillfredsställande att det statliga laboratoriet 

vid debitering av rutinundersökningar belastar sina kunder med forsknings-
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och utvecklingskostnader. som ofta avser arbete för att uppnå metodförhätt

ringaroch tekniskt utvccklingsarbetc i övrigt av en typ som enligt landstingen 

närmast borde vara hänförligt till SBL:s riksfunktion som ccntrallahorato

rium. Vidare har SBL som statlig myndighet att tillämpa arbetsgivarinträde 

vid anställdas sjukdom och föräldraledighet. Enligt en utredning som SBL 

gjort åsamkas SBL merkostnader med ca 3 milj.kr. p.g.a. arbetsgivarinträ

det jämfört med motsvarande kostnader vid landstingskommunala laborato

rier. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. och 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboraroriwn: Driftbidrag för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 670 000 
17 004 000 
18 188 000 

Detta anslag finansierar program 3. Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

SBL föreslår att anslaget räknas upp med I 980 000 kr. till 18 984 000 kr. 

Uppräkningen avser i sin helhet pris- och löneomräkning. Vid tillämpning av 

huvudförslaget skulle detta belopp reduceras med 380 000 kr. 

Programmet Centrallaboratorieuppgifter har under senare år redovisat 

underskott. SBL har genom besparingsåtgärder och omprioriteringar kunnat 

avveckla underskotten fr. om. budgetåret 1979/80. Med hänsyn till svårighe

terna att nå balans i programmets ekonomi föreslår SBL att huvudförslaget 

inte skall tillämpas för budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 

18188 000 kr. och hemställer att regeringen föresliir riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie

uppgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

18188 000 kr. 

lJ Riksdagen /98Ji82. i sam/. Nr 11111. Bil. 8 
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E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet 

1980/81 
1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 205 000 
3 266 000 
3 506 000 

Detta anslag finansierar P!Ogram 4, Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

_SBL begär att anslaget räknas upp enligt huvudförslaget med 300 000 kr. I 
beloppet ingår 373 000 kr. för ökade löne- och materialkostnader samt en 

minskning med 73 000 kr. för besparing om 2 %. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 

3 506 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk 

verksamhet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

3 506 000 kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1980/81 
1981/82 
1982/83 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

1994591 
5 245 0001 

2 225 000 

1 Därav 3 750 000 på tilläggsbudget 

Reservation l 153 710 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 

detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 

överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande 3 år. dels genom 

anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars värde inte 

uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 

av utrustningskapitalet belastar SBL:s budget och in levereras till statsverket. 

Under budgetåret 1980/81 uppgick ifrågavarande kapitalkostnad till 

2 200 000 kr. 

SBL 

. SBL beräknar investeringsbehovet under budgetåret 1982/83 till 3 574 000 
kr., fördelat på reinvesteringar I 455 000 kr., nyinvesteringar I 399 000 kr. 

och skyddsutrustning m.m. 720 000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 131. 

Utredningssituationen vad gäller lokalisering och organisation av SBL har 

i många år negativt pavcrkat SBL:s möjligheter att investera i utrustning. 

SBL:s förslag för budgetåret 1982/83 måste ses mot bakgrund av det sålunda 

uppkomna ackumulerade utrustningsbehovet. 

SBL:s långsiktiga kapacitet styrs i stor utsträckning av de resurser som 

ställs till förfogande för ny- och reinvestering i utrustning. Bl.a. bestäms 

möjligheterna till en fortlöpande rationalisering av verksamheten i hög grad 

av tillgången på investeringsmedcl. 

Under en följd av år har SBL:s möjligheter att investera i utrustning för 

diagnostik och preparatproduktion varit mycket begränsade. SBL:s återbe

talningar pä det långfristiga lån som utrustningsanslaget utgör har således 

under senare år avsevärt överstigit tillskottet i form av nytt investcringsut

rymme. 

Föredraganden 

Som jag tidigare har anfört under anslaget E 5. har SBL träffat ett avtal om 

licenstillverkning av ett vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Medel 

för utrustning avseende denna tillverkning - 3 750 000 kr. - har anvisats av 

riksdagen på tilläggsbudget I för budgetåret 1981/82. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag för skyddsutrustning och ersättnings

anskaffning av försliten utrustning samt för vissa nyinvesteringar 

2 225 000 kr. Av detta belopp avser 230 000 kr. anskaffning av viss utrustning 

som förstörts genom brand vid laboratoriet. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statem bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2 225 000 kr. 

E 10. Statens miljömedicinska laboratorium 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 267 961 

15 557 000 

16 537 000 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML), som inrättades den 1 juli 

1980. har till uppgift att inom den fysikaliska och kemiska miljömedicinen 

samt den allmänna hälsovården bedriva långsiktig forskning samt undersök

nings-, utrednings- och utbildnings verksamhet. Laboratoriet medverkar i det 

internationella hälsovårdsarbetet, främst inom WHO:s miljömedicinska 

program. Laboratoriet ärt. v. centralt laboratorium för dricksvatten kontroll. 

Socialstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. En rådgivande nämnd 

med företrädare för huvudintressenterna är knuten till laboratoriet och sknll 

medverka i planeringen av verksamheten. Laboratoriet är uppdelat på en 

allmänhygienisk, en toxikologisk, en epidemiologisk och en administrativ 

enhet. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Uppdragsvcrksamhet 
Engångsanvisning 

Summa 

Anslag enligt stats
budgeten 

Socialstyre/sen 

93,5 

13 262 000 
(JO 778 000) 

2 343 000 
I 000 

15 606 000 

15 557 000 

Socialsty
relsen 

+ 878 000 
( + 827 000) 
+ 255 000 

+6 500 000 

+7 633 000 

+7 682 000 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 1 475 000 kr. 

Föredra
ganden 

+679 000 
( +609 000) 
+252 000 

+931 000 

+980 000 

132 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 342 000 kr. 

Besparingen möjliggörs genom omprioriteringar och förbättrad verksam

hetsplanering. 

3. Under den långa provisorictid som föregick bildandet av laboratoriet 

och under vilken den förutvarande omgivningshygieniska avdelningen var 

knuten till statens naturvårdsverk, tillfördes verksamheten endast mycket 

begränsade resurser för utrustning. Detsamma gäller resurstilldelningen i 
samband med själva omorganisationen. Basal forskningsutrustning är en 

förutsättning för att laboratoriet skall kunna bedriva verksamheten enligt 

instruktionen. En ökad avgiftsfinansiering innebär vidare ökade krav på 

modern och adekvat utrustning . Mot bakgrund härav begär socialstyrelsen 

att 6 500 000 kr. anvisas för inköp av utrustning. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt 

16 537 000 kr. 

huvudförslaget beräknar jag anslaget till 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 16 537 000 kr. 

E 11. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 668 182 

2 086 000 

2 187 000 
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Statens institut för psykosocial miljömedicin inrättades den 1 juli 1980. 
Institutet har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om 

psykosociala risksituationer, riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten 

omfattar målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och infor

mation. 

Institutet är organiserat på tre enheter: enheten för vårdmiljö och hälsa, 

enheten för arbetsmiljö och hälsa samt enheten för allmän social miljö och 

hälsa. Institutet leds av en föreståndare under en styrelse med representanter 

för huvudavnämarna av institutets tjänster. 

1981/82 Beräknad ändring 1982183 

Personal 

1lnslag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Styrelsen för institutet 

8 

1 681 000 
(l 273 000) 

205 000 
200 000 

2 086 000 

Institutet 

+I 

+399 000 
( +351 000) 
+ 79 000 
+361 000 

+839 000 

1. Pris- och löneomräkning m,m. + 348 000 kr. 

Föredra
ganden 

+ 77 000 
(+ 87000) 
-124 000 
-1()() 000 

+101 000 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en b"esparing med 45 000 kr. 

Denna besparing kan inte genomföras om institutet skall kunna bedriva sin 

verksumhct enligt de intentioner som förelåg vid institutets inrättande. 

3. Styrelsen bedömer det som ytterst angeläget att viss vetenskaplig 

basutrustning anskaffas för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. 

För detta ändamål begärs 561 000 kr. 

4. För en tjänst som kontorist samt för att möjliggöra anställning av 

vikarier behövs en ökning av lönemedlen med 130 000 kr. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget beräknar jag anslaget till 2 187 000 kr. 

Härav avser 100 000 kr. engångsanvisning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 2 187 000 kr. 
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E 12. Statens rättskemiska laboratorium 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

16 584 222 

16 715 000 

18 211 000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra 

undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva 

annan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte. Labo

ratoriet är underställt socialstyrelsen och är uppdelat på en kemisk och en 
blodgruppsserologisk avdelning. 

Den av 1971 års riksdag beslutade omlokaliseringen av laboratoriet till 

Linköping har genomförts beträffande den blodgruppsserologiska avdel

ningen samt den kemiska avdelningens toxikologiska sektion. Kvar i 

Stockholm är den kemiska avdelningens alkoholsektion. Omlokaliseringen 

av alkoholsektionen är bl.a. beroende av utfallet av den försöksverksamhet 

med utandningsprov vid misstanke om brott mot trafiknykterhetslagstift

ningen som f.n. genomförs av rikspolisstyrelsen och statens rättskemiska 

laboratorium. Etapp l av försöksverksamheten redovisades för regeringen 

den 12 juli 1980 och etapp 2 den 30 juni 1981. Regeringen har vidare den 9 

oktober 1980 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om 

alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott. 

Den kemiska avdelningen bedriver vidare en försöksverksamhet vid 
rättsläkarstationen i Stockholm för att utreda möjligheterna till viss decent

ralisering av rutinanalyser av rättskemisk art till rättsläkarstationerna i 
landet. En redovisning av resultaten överlämnades till regeringen den 26 maj 

1981. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa utgifter 

Anslag enligt statsbudgeten 

Inkomster vid laboratoriet 
som redovisas på budgetens 

1981182 

96,5 

15 516 000 
( 11924000) 

I 275 000 

16 791 000 

16 715 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Social
styrelsen 

+1157 000 
(+ 808 000) 
+ 495 000 

+1652 000 

+I 652 000 

Föredra
ganden 

+ 925 000 
(+ 732 000) 
+ 495 000 

-1420 000 

+1496000 

inkomstsida .. 7 200 UOU___ + l 3(~0 000 __ ----=--!JOO 000 
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Socialstyre/sen 

Den kemiska avdelningen har under de senaste åren tvingats arbeta under 

ogynnsamma betingelser efter riksdagens omlokaliseringsbeslut, som skapat 

osäkerhet om avdelningens framtida verksamhet och medfört hög personal

omsättning m.m. 

Antalet analyser som utförts vid den toxikologiska sektionen har ökat 

under senare år. Antalet analyser under år 1980 minskade dock med 4 % 

jämfört med år 1979 men innebar en ökning med 10 % jämfört med år 1978. 

Analyserna har efter hand blivit allt mer omfattande samtidigt som kraven på 

undersökningarnas kvalitet ökat. En kraftig ökning har skett beträffande 

avdelningens försöksverksamhet med analys av förekomst av narkotika i 

urinprov från personer intagna på kriminalvårdsanstalter. 

Antalet ärenden vid alkoholsektionen har under de senaste åren varit i 

stort sett oförändrat. 

Vid den blodgruppsserologiska avdelningen har en fortlöpande kvalitets

förbättring skett och den teoretiska uteslutningskapaciteten är nu 85 % i 

basundersökningen. Vid utvidgade undersökningar är den teoretiska uteslut

ningskapaciteten ca 98 %. Antalet ärenden ökade med 6 % under år 1980. 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 2 027 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 375 000 kr. 

Denna kan genomföras med 100 000 kr. vid blodgruppsserologiska avdel

ningen genom övergång till HLA-undersökningar (vävnadstypningar) i egen 

regi. Vissa förändringar av rutinerna vid den kemiska avdelningens alkohol

sektion innebär vidare att 100 000 kr. kan inbesparas av medel för provtag

ningsmaterial. Återstående 175 000 kr. inbesparas genom ytterligare ökat 

vakanshållande av tjänster vid laboratoriet. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen föreslår jag att anslaget tas upp med 18 211 000 kr. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 18 211 000 kr. 

E 13. Statens rättsläkarstationer 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 883 382 

16 258 000 

17 194 000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedi

cinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av 
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misshandlade eller för brott misstänkta personer samt laboratorieundersök

ningar. Rättsläkarstationerna är underställda socialstyrelsen. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå 

och Linköping. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
l därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångskostnader 

Summa utgifter 

Anslag enligt stats
budgeten 

Socialstyre/sen 

1981182 

64 

13 211 000 
(11656000) 

3 078 ()()() 

16 289 000 

16 258 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Social
styrelsen 

+3,5 

~ 948 000 
(- 523 000) 
~ 405 000 

+ 380 000 

+I 733 000 

+1764000 

Föredra
ganden 

.,.272 000 
(+287 ()00) 
+405 ()00 
+228000 

~905 000 

-936 000 

Verksamheten vid rättsläkarstationerna minskade under år 1980 med 

1,9 % . Antalet förrättningar under första halvåret 1981 var 7 ,3 % lägre än 

under motsvarande period innan, medan produktionen jämfört med senare 

hälften av år 1980 minskade med 2.6 % . 
I. Pris- och löneomräkning m.m. + 1 141 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 349 000 kr. 

En besparing av denna storlek måste huvudsakligen ske genom indragning av 

tjänster och ökad återhållsamhet när det gäller anställning av extra personal 

vid stationerna. Ett sådant förfarande kan medföra att vissa myndighetsupp

drag måste avvisas eller att långa väntetider uppstår. Socialstyrelsen 

bedömer att medlen för övriga utgifter efter prisomräkning som besparings

åtgärd kan reduceras med 150 000 kr. 

Med hänsyn till att övrig verksamhet vid rättsläkarstationerna länge fått stå 

tillbaka för obduktionsförrättningarna bedömer socialstyrelsen att huvud

förslaget innebär sänkt ambitionsnivå för statens rättsläkarstationer. 

3. Verksamhetens omfattning i Uppsala motiverar att stationen förfogar 

över en avdelningsläkartjänst. Socialstyrelsen har därför medgivit en 

förstärkning med en avdelningsläkartjänst i Uppsala, vilken styrelsen 

hemställer blir ordinarie inrättad inom ramen för pris- och löneomräknade 

anslag. 
4. Svårigheter att klara den ökade verksamheten vid sjukdom, semester 

m.m. har gjort det nödvändigt för styrelsen att inom ramen för befintliga 

medel inrätta en tjänst som assistent vid stationen i Lund, en halvtidstjänst 
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som obduktionsassistent och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 

stationen i Uppsala och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 

stationen i Linköping. Styrelsen begär att dessa tjänster inrättas som extra 

ordinarie tjänster inom ramen för pris- och löneomräknade anslag. Socialsty

relsen hemställer dessutom att medcl anslås för arvode till odontologvikarie 

( + 35 000 kr.). 

5. För praktiskt forsknings- och utvccklingsarbete samt för driften av ett 

datorbaserat erfarenhetsåtcrföringssystem begär styrelsen 300 000 kr. För 

ökade resekostnader i samband med brottsplatsundersökningar behövs en 

förstärkning av expensmedlen med 35 000 kr. Vidare begär styrelsen 

380 000 kr. som ett engångsanslag för anskaffning av hårvagnar till den 

planerade tillbyggnaden av bårhuset i Stockholm. 

6. För socialstyrelsens och rikspolisstyrelsens expertgrupp för biträde med 

identifiering av svenskar som omkommit utomlands begär styrelsen medel 

för expenser som faller inom det rättsmcdicinska omr[1dct ( + 26 250 kr). 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 1982/83 under anslaget 

till 17 194 000 kr. Därvid har jag beräknat 228 000 kr. för anskaffning av 

hårvagnar till rättsläkarstationen i Stockholm. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättsliikarstationer för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 17 194 000 kr. 

E 14. Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av läkemedclshi· 
verkningar 

1980/81 Utgift 1 015 747 

1981/82 Anslag I 200 000 

1982/83 Förslag 1273000 

Från anslaget utgår bidrag till driften av de operativa delarna av 

verksamheten vid världshälsovardsorganisationcns enhet för läkcmedelsbi

verkningar (WHO Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den 1januari1978 

har överförts till Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Ccntre. 

Verksamheten bedrivs i stiftelseform. 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Styrelsen för stiftelsen 

1981182 

5 

l 130 000 
(707 000) 

70 000 

1200 000 

Bcriiknad ändring 1982/83 

Stiftelsen 

+222 000 
(+ 59 000) 
+ 14 000 

~236 000 

Föredra
ganden 

~61 000 
( ~55 000) 
+12 000 

+ 73 000 

138 

Verksamhetens omfattning har ytterligare vuxit under budgetåret 1980/81 

och fler biverkningsrapporter än tidigare har kommit in och bearbetats. 

Genom utvecklingen av effektiva sökprogram och förbilligande rutiner har 

verksamheten, trots volymökningen, kunnat bedrivas inom den totala 

anslagsramen. 

l.cPris- och löneomräkning m.m. + 130 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en minskning av anslagen för 

lönekostnader och databearbetning med 27 000 kr. Besparingen skulle 

medföra att den pågående uppbyggnaden av verksamheten vid centret 

motverkas, vilket strider mot intentionerna i det avtal som slutits mellan 

svenska staten och WHO. 
3. Styrelsen har ej funnit underlag för andra förslag om resursförstärkning

ar än vad som följer av driftfunktionen och den allmänna kostnadsutveck

lingcn vid centret ( + 236 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 273 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av 

läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av I 273 000 kr. 
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F. Förebyggande hälso- och sjukvård 

Verksamheten inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren i 

ökad utsträckning inriktats på förebyggande åtgärder. Allt flera är överens 

om att en fortsatt utbyggnad av akutsjukvården kommer att befrämja 

folkhälsan endast i mycket begränsad omfattning. För att kunna påverka 

allvarliga hälsoproblem som följd av arbetsmiljö, alkoholbruk, tobak och 

olämpliga kostvanor måste insatserna inom den traditionella sjukvården 

kompletteras med andra åtgärder. Sådana insatser bör i princip kunna 

komma till stånd genom omprioritering av landstingens verksamhet. Inte 

bara hälso- och sjukvårdshuvudmännen bör ägna uppmärksamhet åt 

hälsoproblem. Alla samhällssektorer maste i sin planering ta hänsyn till och 

försöka minska eller eliminera kända hälsorisker. Hälso- och sjukvården kan 

genom kunskaper om miljöfaktorers betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande bidra med underlag till förändringar inom andra samhällssek

torer i syfte att förbättra befolkningens hälsa. Det bör här framhållas att 

verksamheten vid de yrkesmedicinska klinikerna utgör ett viktigt inslag i den 

förebyggande hälsovården. Landstingen bör ta till vara, sammanställa och 

utnyttja den information om dessa risker i människornas livsmiljö som 

observeras i hälso- och sjukvårdsarbetet. 

Landstingens beredskap när det gäller samhällsinriktade förebyggande 

åtgärder har ökat. Samhällsmedicinska resurser har eller kommer inom den 

närmaste framtiden att tillskapas vid samtliga landsting. Denna verksamhet 

har kommit till som ett led i länsläkarorganisationens avveckling den 1 juli 

1981. Länsläkarnas arbetsuppgifter överfördes då till landstingen. De direkt 

myndighetsutövande uppgifterna som länsläkarna hade ligger dock kvar på 

länsstyrelsen. 

Inom den förebyggande vården spelar hälsoupplysningen en viktig roll för 
att stärka den enskildes medvetenhet om den personliga livsföringens 

betydelse för hälsan och ge stöd för egna aktiva åtgärder i hälsofrämjande 

syfte. Regeringen avser att inom kort lämna riksdagen ett förslag till ny hälso

och sjukvårdslag. Regeringen har beslutat att inhämta lagrådets yttrande 

över lagförslaget. Landstingen kommer i den nya lagen. till skillnad mot vad 

som nu gäller, att åläggas ett ansvar för förebyggande vård. I lälsoupplysning 

och hälsorådgivning till enskilda individer och bestämda målgrupper i 

samhället blir en allt viktigare uppgift för sjukvårdshuvudmännen som ett led 

i en utåtriktad offensiv sjukvårdspolitik för att på sikt försöka minska 

behovet av mt:r kvalificerade vårdformer. Det är huvudmännen som har 

kompetensen att föra hälsoupplysningen ut på fältet genom sjukvårdspcrso

nal i olika funktioner, personal inom förebyggande vftrd etc. Det är angeläget 

att sjukvårdshuvudmännen vid sin prioritering inom ramen för begränsade 

resurser särskilt beaktar förebyggande åtgärder i vidsträckt bemärkelse. En 

omprioritering av resurser från sluten akutsjukvård till decentraliserad öppen 

vård och förebyggande åtgärder bör eftersträvas. Sjukvårdshuvudmännens 
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övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär dock inte att behovet av 

centrala initiativ helt försvinner. Socialstyrelsens uppgifter bör vara att på 

grundval av styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön 

om hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för 

hä\soupplysningsarbetet och förse huvudmännen med visst underlag för 

deras hälsoupplysning. Styrelsen bör stimulera huvudmännens upplysnings

verksamhet och verka för att innehållet uppfyller sakliga krav. 

Tobakskommitten har under våren 1981 avslutat sitt arbete och överläm

nat betänkandet (SOlJ 1981:18) Minskat Tobaksbruk. Kommitten föreslår 

en rad åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar. Remissbehandling 

av förslaget har nyligen avslutats. Ärendet bereds f.n. inom regeringskans

liet. 

Rätt utformade hälsoundersökningar kan också spela en viktig roll i den 

förebyggande hälsovården. Den pägående försöksverksamheten i Koppar

bergs- och Östergötlands läns landsting med mammografiundersökningar för 

att spåra bröstcancer beräknas vara avslutad under år 1983. 

Det är angeläget att pä ett tidigt stadium upptäcka olika sjukdomar hos 

barn för att därmed kunna förhindra bestående skador. En sådan åtgärd är de 

s.k. PKlJ-undersökningarna som SBL gör på prov från alla nyfödda i landet 

för att undvika grav utvecklingsstörning. En försöksverksamhet med 

kompletterande analyser av dessa prov för att spåra brist på sköldkörtelhor

mon pågår. Sådan brist kan orsaka psykisk utvecklingshämning och 

dvärgväxt om inte motåtgärder vidtas. 

Av de individinriktade förebyggande åtgärderna har vaccinationerna en 

mycket stor humanitär och samhällsekonomisk betydelse. Vaccinationer har 

lett till att sjukdomar som polio och difteri så gott som helt har försvunnit från 

vårt land. Socialstyrelsen har nyligen. efter medgivande av regeringen, 

utfärdat en rekommendation om allmän vaccinering mot påssjuka, mässling 

och röda hund. Det är min förhoppning att även dessa sjukdomar skall kunna 

utrotas. Det nya vaccinationsprogrammet beräknas på sikt kunria ge en 

samhällsekonomisk besparing av drygt 100 milj. kr. per år. 

Inom regeringsl·ansliet övervägs f. n. hälsovårdsstadgeutredningens betän

kande (SOV 1978:44) Kommunalt hälsoskydd med förslag till ny hälso

skyddslag. 

För att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården och för att bl. a. 

underlätta införandet av ett husläkarsystem har u·nder budgetåren· 1980/81 

och 1981182 anvisats medel för ett antal utvecklingsprojekt inom primärvår

den, för efterutbildning av sjukvårdspersonal samt för tillämpad forskning. 

Medel beräknas i det följande för insatser inom området under det tredje och 

avslutande budgetåret. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 

F I. Allmän hälsokontroll 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 268 965 
3 251 000 

3 477 0()() 

141 

Anslaget är avsett dels för viss försöksverksamhet med allmänna och 

riktade hälsoundersökningar och dels för statens bakteriologiska laboratori

ums kostnader för viss hälsokontroll. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för databehandling och statistisk 

bearbetning av resultaten av den pågi\cnde försöksverksamheten i Koppar

bergs- och Östergötlands läns landstingskommuncr med mammografiunder

sökningar för att spåra bröstcancer till 128 000 kr. under budgetåret 1982/83. 

Styrelsen räknar f.n. med att en utvärdering av försöksverksamheten kan 

föreligga tidigast under budgetåret 1983/84. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

Under anslaget disponerar SBL medel för prov på vissa ärftliga ämnesom

sättningssjukdomar (PKU, galaktosemi. hypotyreos) hos nyfödda. Sjukdo

marna kan diagnostiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder. 

lämpliga för urvalsundersökningar i stor skala (PKU-diagnostik). Om 

förebyggande behandling sätts in pi\ ett tidigt stadium kan barnen räddas från 

invaliditet till ett normalt liv. 

SBL begär att anslaget för laboratoriets hälsokontrollverksamhet, som 

främst avser s.k. PKU-undcrsökningar samt undersökningar för att påvisa 

viss brist på sköldkörtelhormon räknas upp med 312 000 kr. för ökade löne

och materialkostnader. 

Föredraganden 

Jag beräknar för nästa budgetår 117 000 kr. för databehandling och 

statistisk bearbetning av resultat från fortsatt försöksvcrksamhct i socialsty

relsens regi med mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. 

Det praktiska undersökningsarbetet m.m. svarar landstingen för. 

För undersökningar vid SBL av vissa ämncsomsättningssjukdomar beräk

nar jag 3 360 000 kr. Jag har diirvid beriiknat medel för s.k. PKU

undersökningar och för en fortsatt försöksverksamhet med undersökning av 

samtliga nyfödda i landet för att påvisa brist på sköldkiirtelhormon. 

Undersökningarna görs inom SBL:s sektion för PKU-diagnostik med 

utnyttjande av samma provtagningsmaterial som för PKU-undcrsökningar

na. 
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Anslaget bör föras upp med 3 477 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 477 000 kr. 

F 2. Hälsoupplysning 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 381 413 

6 250 000 

4 850 ()()() 

Reservation 1232 875 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1979/80:6, SOU 45, rskr 386) har 

socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning upphört fr.o.m. den 1 juli 1981. 

Medel för fasta personalresurser som behövs för hälsoupplysning beräknas 

under socialstyrelsens förvaltningsanslag. Från förevarande anslag utgår 

medel för särskilda informationsprojekt inom hälsoupplysning som bedrivs 

av socialstyrelsen. Från anslaget bekostas också upplysningsverksamhet 

genom vissa organisationer, bl.a. Nationalföreningen för upplysning om 

tobakens skadeverkningar (NTS) och Riksförbundet för sexuell upplysning 

(RFSU). 

I. Bidrag till organisationer 
2. Socialstyrelsen för hiilso-

upplysning 
3. Vigör 

Summa 

Socialstvrelsen 

1981182 

2 300 ()()() 

3 949 000 
1000 

6 250 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Social
styrelsen 

+248 000 

+ 32 000 

+280 000 

Föredra
ganden 

-I 400000 

-1400000 

Socialstyrelsens nya byrå för hälsoupplysning har indelats i två sektioner, 

en för i huvudsak funktionsbunden verksamhet och en för i första hand 

projektbunden verksamhet. Till den funktionsbundna verksamheten räknas 

service och fortlöpande kontakter med bl.a. landstingen, sammanställning av 

informationsmaterial, utbildnings- och konferensverksamhet m.m. Sektio

nen för den projektbundna verksamheten skall bl.a. initiera och samordna 

utveeklingsprojekt i samverkan med olika externa organ eller i styrelsens 

egen regi. Sektionen skall även bevaka utvecklingen inom det vetenskapliga 

området samt medverka i socialstyrelsens program- och utrcdningsvcrksam

het. 

Verksamheten för budgetåret 1982/83 innebär i första hand att flertalet 
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projekt från 1981182 slutförs. I det fortsatta utvecklingsarbetet eftersträvas 

att i större utsträckning än hittills utgå från en helhetssyn på hälsofrågorna. 

Detta gäller i synnerhet det material som skall användas för utbildning av 

hälso- och sjukvårdspersonal, lärare, personal inom social- och fri tidssektorn 

m.fl. Helhetssynen bör även prägla olika metoder för hälsoupplysning på 

lokal nivå, bl.a. inom primärvården, i skolan och barn- och äldreomsor

gen. 

De nya vetenskapliga underlag som är att vänta inom bl.a. kost- och 

tobaksområdena bör leda till olika upplysningsinsatser. Fortsatta insat~er 

kommer att behövas för invandrarna. Resultat och analys av en undersök

ning om de manliga invandrarnas inställning till sex- och samlevnad bör 

kunna ge praktisk vägledning för informationsarbetet. En till invandrare 

anpassad tobaksupplysning planeras. 

För att kunna fortsätta en verksamhet med hälsoupplysning på oförändrad 

ambitionsnivå begär socialstyrelsen ett anslag på 6 530 000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

Föredraganden 

Som framgår av vad jag har anfört i inledningen till detta avsnitt bör det 

närmaste ansvaret för hälsoupplysning åvila sjukvårdshuvudmännen. Jag vill 

här erinra om att särskild ersättning utgår till sjukvårdshuvudmännen med 

200 milj. kr. för vart och ett av åren 1982 och 1983 till bl.a. förebyggande 

hälsovårdande insatser enligt den överenskommelse om vissa ersättningar 

från sjukförsäkringen under dessa år som träffades med sjukvårdshuvud

männen i början ~vår 1981 (prop. 1980/81: 187. SoU 29, rskr 416). Jag räknar 

därför med att en viss begränsning av de centrala insatserna inom området 

kan ske. Socialstyrelsens uppgifter bör vara att på grundval av styrelsens 

verksamhet samt nationella och internationella rön om hälsorisker och 

hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för hälsoupplysningsar

betet och förse huvudmännen med visst underlag för deras hälsoupplysning. 

Styrelsen bör stimulera huvudmännens upplysningsverksamhet och verka för 

att innehållet uppfyller sakliga krav. 

Under anslaget har socialstyrelsen disponerat vissa medel för information 

om alkohol och narkotika. Medel för detta ändamål beräknas för nästa 

budgetår under anslaget J 9. Upplysning och information på alkoholområ

det. 

Information om preventivmedel och abortförebyggande åtgärder är 

alltjämt ett angeläget område. Informationen bör bedrivas under medverkan 

av bl.a. Riksförbundet för sexuell upplysning. Den under år 1980 tillsatta 

abortkommitten har bl.a. i uppdrag att överväga ett särskilt atgärdsprogram 

för att förbättra informationen om samlevnadsfrågor och om abortförebyg

gande åtgärder. 

Kost- och motionsvanor utgör viktiga förutsättningar för hälsan och 
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välbefinnandet. Det behövs fortsatta insatser på detta omräde. För föräld

rautbildningen behövs informationsmaterial om barns hälsa och utveckling. 

Vidare behövs särskilda insatser för information till invandrare i samlcvnads

frågor, näringsfrågor, tobaksfri1gor m.m. 

Fortsatta insatser behövs också för information om skadeverkningar vid 

bruk av tobak. Säsom framgår av avsnittsinledningen har tobakskommittcn 

under våren 1981 överlämnat betänkandet (SOU 1981:18) Minskat tobaks

bruk. Kommitten föreslår bl.a. att informationen om tobakens skadeverk

ningar skall intensifieras. Remissbehandling av förslaget har nyligen avslu

tats. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. 

Under anslaget bör vidare medel beräknas för bidrag till olika organisatio

ner för hiilsoupplysning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budget<'tr till 4 850 000 kr. Regeringen beslutar efter förslag av socialstyrelsen 

om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslagspostcn 1. 

Bidrag till organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Hälsoupplysning för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4 850 000 kr. 

F 3. Epidemiberedskap m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 293 211 

11 107 uoo 
11 357 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukV<lrden såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget bekostas ersättning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen (1956:296) om 

ersiittning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 

( 1956:293) om ersättning till smittbärare (ändrad senast 1977:271). Från 

anslaget bekostas också planläggning av epidemiberedskap inori1 riket. 

medicinsk katastrofberedskap m.m. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet. som 

bedrivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyr('lscn och SBL 

BerLiknat medelsbehov för verksamheten under budgetåret 1982/83 

I. Socia/.1tyrc/scn 
Planläggning av cpidcmihcn:dskap inom riket 
Medicinsk katastroföeredskap 
Diverse kostnader. friimst for epidcmiforehyggandc åtgärder 
med avseende på den internationella trafiken 

28 ()()0 
44 IJOO 

109 000 

l~I 000 
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2. SRL 
Epidemiologisk verksamhet 
Civil bercdskapslagring 

145 

4 082 ()()() 
250000 

4 332 000 

I. Socialstyrelsen räknar med oförändrat anslag för nästa budgetår. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp

ning, rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att 

täcka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. 

Anslaget bör räknas upp med 406 000 kr för ökade löne- och materialkostna

der. 

3. Enligt regeringens uppdrag undersöker SBL f.n. olika möjligheter att 

begränsa kostnaderna för beredskapslagring av influensavaccin. Bl.a. disku

teras frågan om en samnordisk produktion av sådant vaccin. 

Föredraganden 

Anslagsbehovet för den epidemiologiska verksamheten vid SBL under 

nästa budgetår beräknar jag till 4 176 000 kr. Därvid har jag beräknat 

250 000 kr. för att täcka kostnader för kassationsförlustcr i samband med 

beredskapslagring av vacciner för medicinska riskgrupper. 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till smittbärare m.m. till 

7 milj. kr. och för socialstyrelsens planeringsverksamhet till oförändrat 

181 000 kr. i enlighet med styrelsens förslag. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 11 357 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 357 000 kr. 

F 4. Åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3911 938 

5 600 000 

3 500 000 

Reservation 2 688 061 

Anslaget är avsett för åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och 

sjukvården. 

Anslag 

1. Utvecklingsprojekt inom primärvården 
2. Hälso- och sjukvårdsforskning inom 

främst primärvården 
3. Efterutbildning av sjukvårdspersonal 

för att främja kontinuiteten inom sjuk
vården 

Summa 

JO Riksdagen J98/i8]. I sam!. Nr/()(). Bil. 8 

1981/82 

3 000 000 

500 000 

2 100 000 

5 600000 

Beräknad ändring 
1982/83 

-1500000 

- 600000 

-2100000 
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Föredraganden 

Genom beslut vid 1979/80 års riksmöte godkändes regeringens proposition 

1979/80: 116 om åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och 

sjukvården, bl. a. i syfte att underlätta uppbyggnaden av ett husläkarsystem 

(SoU 38, rskr 338). Beslutet innebär bl.a. att medel anvisades för d.els 

utvecklingsprojekt inom primärvården, hälso- och sjukvårdsforskning inom 

främst primärvården samt efterutbildning av sjukvårdspersonal för att 

främja kontinuiteten inom sjukvården, dels ökad vårdlärarutbildning. 

Utvecklingsprojekt inom primärvården påbörjades under budgetåret 

1980/81. Projekten bedrivs av sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut (Spri). Projekten omfattar frågor som rör bl.a. 

primärvårdens organisation, primärvårdens samverkan med länssjukvårdcn, 

primärvårdens inplacering i hälso- och sjukvårdssystemet, samverkan mellan 

primärvården och parallella vårdsystem - i ett första skede privatläkarorgani

sationen-, utveckling av vårdprogram för tunga diagnosgrupper inom 

primärvården. primärvårdens jour och beredskap, utbildningspaket för 

patientmottagare, vårdplanering i öppen vård samt utveckling av informa

tionssystem för primärvården. 

Projekten bör ses som en tillfällig statlig insats för att initiera en 

utvecklings- och försöksverksamhet som i lämpliga former bör integreras i 

sjukvårdshuvudmänncns reguljära verksamhet. Under budgetåren 1980/81 

och 1981/82 har anvisats sammanlagt 6 milj. kr. För budgetåret 1982/83, 

under vilket projekten och övriga insatser skall avslutas, beräknar jag 

kostnaderna för projekten till 1.5 milj. kr. 
För fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete genom Spri inom främst 

primärvården har för innevarande budgetår anvisats 500 000 kr. Jag beräk

nar oförändrat medelsbehov för detta ändamål under budgetåret 1982/83. 

Nämnden för läkares vidareutbildning har anordnat kurser för läkare där 

ett grundläggande moment är att ta upp och ingående belysa vad som kan 

göras för att förbättra kontinuiteten i vården. Socialstyrelsen har i samråd 

med landstingsförbundet utarbetat en utbildningsplan för motsvarande 

efterutbildning för annan sjukvårdspersonal. För dessa ändamål har för 

innevarande budgetår anvisats sammanlagt 2 HJO 000 kr. Socialstyrelsen har 

för budgetåret 1982/83 beräknat medelsbehovet till 2 156 000 kr. för dessa 

kurser. Jag beräknar medelsbehovet till 1 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvår

den för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

3 500 000 kr. 
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G. Undervisningssjukhus m. m. 

Bristen på läkare och tandläkare har varit besvärande under de senaste 

decennierna. Det är glädjande att kunna konstatera att bristen är på god väg 

att hävas. Tillgången på tandläkare är nu avsevärt bättre än tidigare. För att 

undvika ett överskott på tandläkare finns det med hänsyn till utbildningsti

dcns längd skäl att minska intagningskapaciteten på tandläkarlinjen. Chefen 

för utbildningsdcpartementet kommer därför efter samråd med mig vid sin 

anmälan av anslagsbehov under nionde huvudtiteln att föreslå att intagning

en av tandläkarstuderande minskas från 420 till 380 fr.o.m. budgetåret 

1982/83. Trots denna minskning beräknas antalet tandläkare öka från drygt 

10 000 år 1980 till ca 11 500 år 1990. Som jämförelse kan nämnas att antalet 

tandläkare år 1970 uppgick till ca 7 000. 

Behovet av tandläkare hänger nära samman med bl.a. resultaten av 

förebyggande åtgärder och därmed behovet av reparativ tandvård samt hur 

arbetsfördelningen mellan tandläkare och annan tandvårdspersonal kommer 

att bli i framtiden. Jag vill här understryka vikten av att förebyggande 

åtgärder ges ökat utrymme inom tandvården. Frågan om bl.a. tandvårdens 

organisation utreds av 1978 års tandvårdsutredning (S 1978:01 ). Utredningen 

kommer att överlämna sitt betänkande inom kort. Det finns därför anledning 

för mig att återkomma till frågor som rör dimensioneringen av olika grupper 

av tandvårdspcrsonal. 

Även antalet läkare har ökat starkt under 1970-talet, nämligen från ca 

10 000 år 1970 till drygt 19 000 år 1980. Detta har kunnat ske på grund av den 

kraftiga ökningen av antalet utbildningsplatser för läkare som genomfördes 

under 1960-talet och i början av 1970-talet och en betydande invandring av 

utländska läkare. Med nuvarande intagningskapacitet på läkarlinjen kom

mer antalet läkare att"uppgå till 23 400 år 1985, ca 27 000 år 1990 och ca 33 000 

år 2000. 

Tillgången på läkare har förbättrats väsentligt under senare år. Fortfaran

de råder dock brist på läkare, särskilt inom vissa geografiska områden och 

specialiteter. främst inom allmänläkarvård, långtidssjukvård och psykiatri. 

Ett läkarfördelningsprogram avseende åren 1982/83 ( LP 83) har faststä!!•s av 

sjukvårdsdclegationen som innebär en fortsatt satsning på allmänläkare. 

Socialstyrelsen har vidare på sjukvårdsdclegationcns uppdrag fördelat drygt 

1 000 blockförordnandcn för läkare under fortsatt vidareutbildning för år 

1982. Allmänläkarutbildningen omfattar detta år 390 utbildningsplatscr. 

Under år 1981 har utbildningen till allmänläkare utökats från 4 år till 4 1/2 år. 

Samtidigt har allmänmedicin fått ställning som specialitet. 

Den nuvarande utbildningskapaeitetcn innebär enligt min mening en risk 

för överskott på läkare i framtiden. Med hänsyn till utbildningstidens längd -

i genomsnitt drygt sex år - bör ett beslut om minskning av antalet 

utbildningsplatser för läkare fattas i god tid. Chefen för utbildningsdeparte

mentet kommer därför vid anmälan av förslag till medelsanvisning under 
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nionde huvudtiteln att föreslå en minskad intagning till läkarlinjen från 1 026 

till 936. När det gäller låkarlinjens dimensionering efter budgetåret 1982/83 

avser chefen för utbildningsdepartcmentct att föreslå regeringen att uppdra 

åt universitets- och högskoleämbetet att belysa konsekvenserna av en 

ytterligare neddragning av antalet platser. Jag kommer att noga följa 

utvecklingen beträffande behovet av läkare i landet. Inom ramen för 

sjukvårdsdelegationens arbete med projektet Hälso- och sjukvård inför 

90-talet (HS 90) pågår undersökningar av det framtida läkarbehovet. 

Sjukvårdsdelegationen kommer att redovisa resultaten av detta arbete under 

år 1982. I dessa frågor har samråd skett mellan chefen för utbildningsdepar

tementet och mig. 

Läkarnas grundutbildning till läkarexamen omfattar studier under fem och 

ett halvt år. Utbildningen når efter tre år det kliniska stadiet, då den i stor 

utsträckning förläggs till sjukhus. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i Stockholmsområdet är i 

huvudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S:t Görans och 

Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. J Göteborgsområdet finns de 

kliniska utbildningsplatserna vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra Sjukhuset 

i Göteborg. Läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 

akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund, Malmö allmänna sjukhus 

samt regionsjukhusen i Linköping och Umeå. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande godkänt en 

överenskommelse om fortsatt samarbete angående läkarutbildningen och 

forskning vid kommunala undervisningssjukhus för år 1981 (prop. 1981/ 

82:95, bil. 1. SoU 27, rskr 278). Drift- och investeringsersättningar utgår 

enligt dessa avtal. Bidragen betalas från förslagsanslaget Bidrag till 

kommunala undervisningssjukhus. 

Läkare som efter grundutbildning och allmän tjänstgöring fått legitimation 

kan förvärva specialistkompetens genom viss vidareutbildning. Utbildningen 

sker genom tjänstgöring som underläkare, varvid läkaren skall delta i vissa 

kurser som anordnas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utsett en 

expertnämnd - socialstyrelsens nämnd för läkares vidareutbildning - att 

handha dessa utbildningsfrågor. Medel för den systematiska undervisningen 

med kunskapsprov för läkare under vidareutbildning beräknas i det följande. 

En viss reduktion av anslaget har skett som ett led i besparingsarbetet. 

Vidare beräknas medel för åtgärder som .skall förbättra tillgången på läkare 

inom den öppna hälso- och sjukvården och inom långvården. 

Huvudmannaskapet för karolinska sjukhuset övertas den l januari 1982 av 

Stockholms läns landstingskommun. 

En villkorlig uppgörelse har träffats mellan statens förhandlingsnämnd och 

Uppsala läns landstingskommun om ändrat huvudmannaskap för akademis

ka sjukhuset i Uppsala m.m. Enligt uppgörelsen övertar landstingskommu

nen sjukhuset den l januari 1983. Jag räknar med att uppgörelsen om 

akademiska sjukhuset skall kunna redovisas i en proposition till riksdagen 
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under våren 1982. Beredningen av frågan om anslag till sjukhuset och till 

bidrag till kommunala undervisningssjukhus bör slutföras i samband med att 

regeringen överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. Anslagen tas 

därför upp med preliminärt beräknade belopp. 
Under året har de nordiska social- och hälsovårdsministrarna underteck

nat en överenskommelse om godkännande av vissa yrkesgrupper för 

verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet. Överens

kommelsen avses ersätta nu gällande överenskommelser om gemensam 

nordisk arbetsmarknad för läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterskor 

och sjukgymnaster. Genom den nya överenskommelsen införs fri arbets

marknad inom Norden för ytterligare 13 yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper 

är arbetsterapevter, barnmorskor. distriktssköterskor, optiker, psykologer. 
receptarier, röntgenassistenter, skötare i psykiatrisk vård, tandhygienister, 

tandsköterskor. tandtekniker, undersköterskor och veterinärer. Överens

kommelsen har träffats mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. För 

Island gäller överenskommelsen t.v. för yrkesgrupperna läkare och apote
kare. 

Regeringen har nyligen föreslagit riksdagen att godkänna överenskom

melsen (prop. 1981182:86). 

G 1. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

1980/81 
1981182 

Utgift 
Anslag 

140 509 581 

133 520 000 

Från anslaget bekostas löner m.m. för läkare vid akademiska sjukhuset i 

Uppsala. 

En villkorlig uppgörelse har träffats mellan statens förhandlingsnämnd och 
Uppsala läns landstingskommun (ULL) om ändrat huvudmannaskap för 
akademiska sjukhuset i Uppsala m.m. Enligt uppgörelsen övertar ULL 
sjukhuset den 1januari1983. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med att regeringen 
överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. I avvaktan härpå 
förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Akademiska 

sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare för budgetåret 

1982/83 beräkna ett förslagsanslag av 133 520 000 kr. 

G 2. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 

45 142 983 
36 091 000 
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Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett från 

lönekostnader m.m. för läkare - vid akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 

huvudmannaskap för akademiska sjukhuset i Uppsala, som jag har berört 

under föregående anslag. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med att regeringen 

överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. I avvaktan härpå 

förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föresl~r riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Akademiska 

sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader för budgetåret 1982/83 

beräkna ett förslagsanslag av 36 091 000 kr. 

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

1250 000 

2 746 000 

Reservation 146 215 

Från anslaget bekostas statens andel av kostnader för utrustning, som 

anskaffas till akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgär

der. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 

huvudmannaskap för akademiska sjukhuset i Uppsala, som jag har berört 

under anslaget G 1. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med att regeringen 
överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. I avvaktan härpå 

förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Akademiska 

sjukhuset i Uppsala: Utrustning för budgetåret 1982/83 beräkna 

ett reservationsanslag av 2 746 000 kr. 

G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Byggnadsinvesteringar 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

17 390 003 

15 000 000 

Reservation 25 840 

Från anslaget bekostas statens andel av byggnadsinvesteringar för akade

miska sjukhuset i Uppsala. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 

huvudmannaskap för akademiska sjukhuset i Uppsala, som jag har berört 

under anslaget G 1. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med att regeringen 

överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. I avvaktan härpå 
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förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Akademiska 

sjukhuset i Uppsala: Byggnadsinvesteringar för budgetåret 

1982/83 beräkna ett reservationsanslag av 15 000 000 kr. 

G 5. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

591694156 

835 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till vissa kommunala sjukvårdshuvudmän 

enligt avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervisnings

sjukhus samt enligt avtal om anordnande m. m. vid dessa sjukhus av lokaler 

för statlig verksamhet. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 

huvudmannaskap för akademiska sjukhuset i Uppsala, som jag har berört 

under anslaget G I. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med att regeringen 

överväger frågan om godkännande av uppgörelsen. I avvaktan härpå 

förordar jag att anslaget tas upp ·med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

kommunala w1dervisningssj11klms för budgetåret 1982/83 be

räkna ett förs lagsanslag av 835 000 000 kr. 

G 6. Vårdcentralen i Dalby: Förvaltningskostnader 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

2 234 973 

2 234 000 

Verksamheten vid vårdcentralen regleras genom ett mellan staten och 

Malmöhus läns landstingskommun år 1964 träffat avtal om samarbete för 

uppförande och drift av en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt avtalet 

bidrar staten till kostnaderna för uppförande av läkarstationen samt svarar 

för den personal som är avsedd uteslutande för utbildnings- eller forsknings

ändamål och för anskaffning av löpande utrustning. förbrukningsartiklar 

m.m., som hänför sig till nämnda verksamhet (prop. 1965: I bil. 7 s. 168). 

Från detta anslag bekostas bl.a. forskningsledning, konsulter, administra

tion, material och förbrukningsartiklar. resor och traktamenten, forsknings

laboratorium samt den datamaskinella verksamheten vid vårdcentralen. 

En interdepartcmental arbetsgrupp som har haft till uppgift att se över 

organisations- och finansieringsformer för viss forskning och utbildning inom 

primärvården har nyligen lämnat en rapport i ämnet. Gruppen föreslår att 
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verksamheten vid vårdcentralen i Dal by skall inordnas i universitetsorganisa
tionen. 

I avvaktan på ställningstagande till detta förslag förordar jag att anslaget 

för nästa budgetår tas upp med ett beräknat belopp av 2.4 milj. kr. Medel för 

projektverksamhet under nästa budgetår har beräknats under anslaget A 3. 

Forsknings- och utvccklingsarbctc samt försöksverksarnhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Vårdcentralen i 

Dalby:Förvaltningskostnader för budgetåret 1982/83 beräkna 

ett förslagsanslag av 2 400 000 kr. 

G 7. Vidareutbildning av läkare 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

28 706 213 
25 688 ()()() 

23 733 ()()() 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av 

läkare. 

Enligt kungörelsen (1972:678) med tillämpningsföreskrifter till lagen 

( 1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt 

läkarexamen inom riket och vill få legitimation som läkare genomgå 

allmäntjänstgöring som läkare under ett år och nio månader, varav i princip 

sex månader inom allmän kirurgi, sex mfmader inom allmän internmedicin, 

tre månader inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex 
månader inom allmänläkarvård. Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän 

internmedicin och psykiska sjukdomar. 

Den som vill få specialistkompetens, skall efter legitimation som läkare 

genomgå vidareutbildning, som består av viss huvudutbildning samt sidout

bildning inom verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens. 

Det åligger socialstyrelsen att anordna dels prov för läkare som fullgör 

allmäntjänstgöring, dels systematisk undervisning med kunskapsprov för 

Hikare som genomgår specialistutbildning. Socialstyrelsen meddelar också 

beslut om godkänd allmäntjänstgöring samt bevis om specialistkompetens. 

Socialstyrelsen har inrättat en expertnämnd för läkares vidareutbildning 

(NL V). Efter samråd med universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), . 

Iandstingsförbundet och Sveriges Läkarförbund har styrelsen fastställt 

förslag till organisation för nämnden. NL V består av åtta ledamöter jämte 

ersättare för dessa. En ledamot, tillika ordförande i nämnden, företräder 

socialstyrelsen. Av övriga ledamöter utses två efter förslag av vardera UHÄ, 

landstingsförbundet och Sveriges Läkarförbund samt en av Svenska Läkare

sällskapet. 
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Socialstyre/sen 

I. Omkostnader för social-
styrelsens nämnd för lä-
kares vidareutbildning 

2. Prov under läkares all-
mäntjänstgöring 

3. Systematisk undervisning 
och kunskapsprov 

4. Sekretariat hos region-
kommitteer 

5. Allmiinläkarkurser m.m. 

Anslag 
1981182 

100 ()()() 

I 265 000 

~2 623 000 

700 000 
I UOO 000 

25 688 000 

Hcräknad iindring l lJ82i83 

Social-
styrc.:lsen 

+ 108 ()()() 

42 000 

-J 081 000 

- 711 ()()() 
.+ 78 000 

+4 020 000 

Före
draganden 

-I 955 000 

-I 955 000 

153 

Antalet avlagda examina för läkare beräknas till I 000 under nästa 

budgetår. Av dessa iir ca 150-175 läkare med utländska examina. 

Pris- och löneomräkning + 3 885 000 kr. 

Genomförande av huvudförslaget, som innebär en besparing av 591 000 

kr., medför att en revidering av författningssamlingen 1982/83 inte k<i"n göras 

och att vissa administrativa rutiner inte kan decentraliseras. 

Medel för arvoden och ersättningar till ledamöter hos nämnden m.m. 

anvisas under anslaget E 1 fr.o.m. innevarande budgetår. 

l. 100 000 kr. avser kostnader för information. 

2. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmäntjänstgöring 

beräknas till 3 450 under budgetåret 1982/83. 

3 Medel beräknas för 350 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 20 

deltagare i varje kurs. 

4. Administrativa uppgifter har decentraliserats till regionkommitteernas 

sekretariat. Inför en utvidgning av det regionala samarbetet på hälso- och 

sjukvårdens område är en förstärkning av de regionala sekretariaten 

nödvändig. 

5. Arbetet med att ta ställning till efterutbildningsutredningens förslag 

pågår. Riksdagen har med anledning av regeringens förslag (prop. 1979/ 

80: 116, SoU 38, rskr 338) beslutat om åtgärder för att förbättra kontinuiteten 

i hälso- och sjukvården m.m. Mot denna bakgrund beräknar socialstyrelsen 

medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 1 078 000 kr. 

Föredraganden 

Riksdagen har på grundval av propositionen 1979/80:6 (SoU 45. rskr 386) 

fattat beslut om den principiella uppbyggnaden av socialstyrelsens framtida 
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uppgifter och organisation. Detaljutformningen av organisationen har 

handlagts av en särskild organisationskommitte. Socialstyrelsens nya organi

sation har triitt i kraft den 1 juli 1981 och beräknas vara helt genomförd under 

budgetåret 1984/85. Förutvarande nämnden för läkares vidareutbildning har 

upphört med utgången av juni 1981. Nämndens uppgifter har lagts på 

socialstyrelsen, som har bildat en särskild expertnämnd med samma namn 

för att bereda vissa ärenden om läkares vidareutbildning. 

Jag kommer att under det följande anslaget G 8. särskilt framhålla att 

socialstyrelsen bör sträva efter att föra över ansvaret för kurser för 

efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m.m. till sjukvårdshuvudmännen. 

I prop. 1979/80:6 föreslogs hl.a. att vidareutbildningen av läkare skulle 

decentraliseras. Bevis om allmänläkar- och specialistkompetens borde 

endast i undantagsfall utfärdas av socialstyrelsen. Socialutskottet och 

riksdagen ansåg emellertid att denna förändring kunde genomföras först om 

det fortsatta utredningsarbetet visade att en decentralisering kan ske utan att 

utbildningens kvalitet försämras. 

Nämnden för läkares vidareutbildning beslöt den 3 juni 1981 att till 

regeringen överlämna en inom nämnden utarbetad rapport om ''Läkares 

efterutbildning- principiella riktlinjer.·· Organisationskommitten för social

styrelsen har den 9 juni 1981 överlämnat kommittens överväganden och 

förslag rörande läkarnas vidareutbildning i betänkandet "Ansvars- och 

uppgiftsfördelning m.m. för läkarnas vidareutbildning" (Ds S 1981 :5). 

Organisationskommittens förslag har remissbehandlats. De båda försla

gen övervägs för närvarande i regeringskansliet. I avvaktan på att ställning 

kan tas till förslagen hcriiknar jag till en början medel under förevarande 

anslag för en i stora drag oförändrad verksamhet under budgetåret 1982/83. 

Jag anser emellertid att rese- och traktamentskostnaderna bör kunna 

nedbringas och tar hänsyn härtill vid medelsberäkningen. Därtill har jag 

räknat med en besparing som motsvarar ett huvudförslag. Jag anser vidare 

att verksamheten hör totalt sett kunna minskas i en omfattning som 

motsvarar ca 2, 7 milj. kr. Huvuddelen av begränsningen bör göras inom den 

s.k. systematiska undervisningen. 

Jag har under reservationsanslaget F 4. Åtgärder för att förbättra 

kontinuiteten i hälso- och sjukvihlen tagit upp vissa medel för efterutbild

ning av sjukvårdspersonal. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 23 733 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidarewbildning av läkare för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 23 733 000 kr. 
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G 8. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m.m. 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 846 267 

2 582 000 

2 657 000 
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Fran detta anslag bekostas bl.a. viss efterutbildning av läkare, barnmor

skor, kuratorer. sjukgymnaster. arbetsterapevter, farmacevter m.fl. samt 

kompletterande utbildning av medicinalpcrsonal med utländsk examen, 

vilka har för avsikt att arbeta i Sverige. 

Socialstyre/sen 

I Kurser och prol' för utländsk medicinalpersonal 
!. Kurser och prov i svenska språket för utländsk medi

cinalpersonal 
2. Kurser och viss kunskapsprövning för utländska läka

re 
3. Kurser för utländska tandläkare 
4. Komplctteringskurscr för utländska sjuksköterskor 

och barnmorskor 
5. Viss vidareutbildning för sjukgymnaster och arbets

terapcvter med utländsk utbildning 

Summa 

Il Ö1•riga kurser 
I. Kurser för liikare m.CT. inom mödra- och batnhälso

vården 
2. Vidareutbildning av legitimerade sjukgymnll~ter 

m.a. inom rehabiliteringsvård samt kurser för perso
nal inom primärvården m.11. 

3. Specialkurser för farmacevter 
4. Kurser i antikonception och preventivmcdelsrådgiv

ning för barnmorskor 

Summa 

Sammanlagt 

Kostnad 1982/83 

I 075 000 

539 000 
140 000 

510 ()()() 

99 000 

2 363 000 

46000 

420000 
30 000 

60 000 

556 000 

2 919 000 

Huvudförslaget inncbiir en minskning av antalet kurser och prov för 

utländsk mcdicinalpersonal, vilket i sin tur innebär förseningar av den 

komplettering som den utländska personalen måste gå igenom för att få 
svensk legitimation. 

Ökade medel behövs för att genom efterutbildning av berörda persönal

gruppcr sprida kunskap om rapporter och utredningar som syftar till att 

föriindra innch{1llet i vården av äldre och långtidssjuka. 
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I. K11rser och pro1• för 11tliindsk medici11alperso11al 

1-2. Medel behövs för att anordna två kurser i svenska språket omfattande 

fyra-fem månader för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen 

samt för prov i svenska språket för ca 350 läkare m.fl. med utländsk examen 

som önskar förvärva svensk legitimation samt för kurser i svenska medicinal

författningar jämte särskilda förkunskapsprov av sådana läkare. 

4-5. Medel beräknas för två kompletteringskurser för sjuksköterskor med 

utländsk examen. kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk 

utbildning samt för vissa stipendier åt kursdeltagare. Vidare beräknas medel 

för fyra kurser i svenska medicinalförfattningar för sjuksköterskor som 

utbildats i annat nordiskt land och tre motsvarande kurser för sjukgymnaster 

och arbctsterapcvter med utländsk utbildning. Socialstyrelsen beräknar 

dessutom 18 000 kr. för stipendier till sjuksköterskor som vid kurstillfället 

inte har anställning. Vidare beräknas medel för åtta prov i klinisk fysioterapi 

och arbetsterapi. 

I/. Övriga kurser 

2. Medel beräknas för kurser m.m. för olika yrkesgrupper inom primär

vården med särskild hänsyn till behovet av rehabiliteringsinriktad behand

ling av långtidssjuka och handikappade. 

3-4. Kurser för inspekterande farmacevter har tidigare bekostats under 

anslaget. Överläggningar pågår med Apoteksbolaget AB om övertagande av 

kursansvaret. Övergångsvis behövs 30 000 kr. för verksamheten. 

Medel behövs för att anordna diskussionsdagar för barnmorskor i 

rådgivning om födelsekontroll. 

Föredraganden 

Organisationskommitten för socialstyrelsen har i sitt förslag till ny 

organisation för styrelsen lagt fram förslag om överförande av stora delar av 

den externa kursverksamhet som bekostas under anslaget till andra huvud

män. Förslaget bereds f.n. inom regeringskansliet. 

Anslaget bör tas upp med 2 657 000 kr. Jag har därvid beräknat 

2 231 000 kr. för kurser och prov för utländsk medicinalpcrsonal och 

426 000 kr. för övriga kurser. Socialstyrelsen bör sträva efter att föra över 

ansvaret för övriga kurser till sjukvårdshuvudmännen. Det bör vidare 

ankomma på styrelsen att göra de dispositioner inom anslaget som 

utbildningsbchovet hos de olika grupperna av sjukvårdspersonal kan 

p~1ka\la. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ejierutbildning av viss sjukvårdspersonal m.m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 2 657 000 kr. 
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G 9. Vidareutbildning al· tandläkare m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 306 389 

2 410 000 

2 7'29 000 
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Enligt riksdagens beslut om ny tandläkarutbildning (prop. 1978179:41, 

UbU 23, rskr 205) har den allmänna utbildningslinjcn för tandläkare 

moderniserats och förkortats från tio till nio terminer fr.o.m. den 1 juli 1979. 

Vidare skall en ettårig allmäntjänstgöring för tandläkare införas den 1 januari 

1984. Allmäntjänstgöringen förläggs till folktandvården och kommer att 

utgöra ett krav för att få legitimation som tandläkare. För att de nyexamine

rade tandläkarna skall få erforderlig handledning under allmäntjänstgöring

en har vidare beslutats om en statlig handledarutbildning för klinikchefer 

eller andra lämpliga handledare inom folktandvården. Utbildningen bör 

enligt propositionen omfatta 14 veckor och innehålla bl .a. sådana ämnen som 

socialodontologi, parodontologi. protetik och röntgendiagnostik. Inled

ningsvis behöver enligt propositionen ca 300 klinikchefer m.fl. gå igenom 

utbildningen för att behovet av handledning skall kunna tillgodoses när 

allmäntjänstgöringen införs. 

Av anslaget för 1980/81 utgör 9 milj.kr. bidrag, som enligt överenskom

melse med Landstingsförbundet har utbetalats till tandvårdshuvudmännen 

för engångsinsatser vid genomförandet av den särskilda handledarutbild

ningen för klinikchefer och andra handledare inom folktandvården. 

Socialstyre/sen 

I. Tjänstledighet för kursledningen 
2. Undcrvisningsarvoden 
3. Kursledningsarvoden 
4. Expenser m.m. 

Summa 

Kostnad 1982/83 

I 183 000 
990 000 
378 000 
355 (){)() 

2 906 ()()() 

Det faktiska utbildningsbehovet av handledare fram till år 1984 då 

allmäntjänstgöringen införs beräknas av socialstyrelsen numera till 5 600 

kursveckor. Resterande utbildning bör enligt socialstyrelsen genomföras 

under budgetåren 1982/83 och 1983/84. Antalet deltagare i varje kurs 

beräknas till 20. 
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Socialodontologi/pedagogik 

Pedodonti 

Ortodonti 

Parodontologi 

Cariologi 

Odontologisk röntgendiagnostik 

Oral kirurgi 

Endodonti 

Protetik + bettfysiologi + materiallära 

6 kurser a 3 veckor 

4 kurser a 1,5 vecka 

4 kurser a 1,5 vecka 

3 kurser a l ,5 vecka 

5 kurser a 1,5 vecka 

5 kurser a 1 vecka 

5 kursera 0,5 vecka 

5 kursera 0,5 vecka 

5 kurser a 3 veckor 
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Kostnaderna för utbildningen har beräknats med ledning av erfarenheter

na från nämndens för läkares vidareutbildning (NLV:s) verksamhet. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i socialstyrelsens bedömning av utbildningsbehovet 

under budgetåret 1982/83 och en besparing motsvarande myndigheternas 

huvudförslag samt med beaktande av en viss löne- och prisutveckling under 

åren 1982 och 1983 beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 2 729 000 kr .. 

vilket innebär en ökning med 319 000 kr. Därefter återstår 770 kursveckor av 

de totalt i propositionen 1978179:41 angivna 4 200 kursveckorna. De 

återstående kursveckorna planeras bli genomförda under budgetåret 1983/ 

84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning m· tandläkare m. m. för budgetärct 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 2 729 000 kr. 

G 10. Giftinformationscentralcn 

1981/82 

1982/83 

Anslag 

Förslag 

1000000 

4 628 000 

Från anslaget bekostas löner och utgifter för lokaler m.m. som avser 

giftinformationscentralens verksamhet. 

Giftinformationscentralen (GIC) är placerad vid karolinska sjukhuset 

( KS). vilket 1982-01-01 övergår till Stockholms läns landsting (SLL). GIC. 

som förblir en statlig institution. svarar för rådgivning till allmänheten och till 

läkare i akuta förgiftningssituationer. Centralen betjänar hela landet och är 

tillgänglig dygnet runt. Flest förfrågningar kommer från allmänheten. 

Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock i besvarandct av kvalificerade 

medicinska frågeställningar från läkare. 

Enligt avtal med SLL om samarbete i vissa frågor berörande karolinska 

sjukhuset får staten t.o.m. år 1984 utan ersättning för kapitaltjänstkostnad 

utnyttja lokalerna för GJC inom f.d. Eugeniahemmets byggnad. SLL svarar 
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för fastighets underhållet och fastighetsdriften samt levererar värme. ånga, 

vatten och elektrisk energi. SLL tillhandahåller även andra nyttigheter och 

prestationer i enlighet med vad KS hittills g_iort mot ersättning enligt de 

principer som KS hittills tillämpat. SLL skall tilliimpa samma principer för 

GIC:s personal beträffande exempelvis parkering och personalkost som för 

personalen vid KS. SLL:s åtaganden omfattar emellertid inte företagshälso

vård. Åtagandet avser inte heller inventarier eller förbrukningsartiklar.SLL 

är dock beredd att mot ersättning svara för viss personal- och ekonomiadmi

nistrativ service åt GIC. 

Förhandlingar skall ske med SLL om vad som skall gälla efter utgången av 

år 1984. 

Anslaget till GIC disponeras av socialstyrelsen. Tjänsterna för verksamhe

ten skall vara inrättade vid socialstyrelsen. GIC skall vara ansluten till 

socialstyrelsens redovisningsgrupp. 

1981/82 

Personal 151 

Anslag I 000000 

l Härav två tjänster utanför organisationen. 

Socialstyre/sen 

1. Pris- och löneomräkning + 3 505 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Social
styrelsen 

+9 

+7 158 ()()() 

Föredra
ganden 

+3 628 000 

2. Föreskrivet huvudförslag innebär en besparing med 90 000 kr., vilket 

medför att service inte kan ges dygnet runt. 

3. Vid giftinformationscentralen (GIC) finns ett kartotek med bl.a. ca 

20 000 produktkort. Information hämtas ur kartoteket niir frågor besvaras. 

Informationen bör föras över till ett datorbaserat system, vilket ger snabbare 

och säkrare hantering av informationen. Möjligheterna att skydda konfiden

tiell information ökar också härigenom. Miljödatanämnden (MDN) har i 

samarbete med statskontoret inlett en sådan datorisering. En särskild 

arbetsgrupp vid statskontoret leder f. n. datoriseringen och har lämnat 

preliminära uppgifter om kostnaderna. Det är mycket viktigt att det 

datorbaserade informationssystemet kommer till stånd (761 000 kr.). 

4. För akutarbetet, som kräver dubbelbemanning kvällar och helger. 

behövs fyra apotekartjänster till. Nuvarande antal tjänster (9.5) är otillräck

ligt, även med hänsyn till arbetsmiljölagstiftningens krav. Tvii apotekartjän

ster (dagtjänster) erfordras vid pågående datorisering bl.a. för visst prepara

tionsarbete när det gäller kemiska produkter m.m. Dessa tv<'t tjänster har 
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bekostats av MON t.o.m. <h 1981. En kemisttjänst behövs för bedömningen 

av toxiciteten i industriellt använda kemikalier. En tjänst som sekreterare 

behövs bl.a. för datoriseringen. Tjänsten betalas för budgetåret 1981/82 av 

MON. Denna tjänst motiveras också av en ökad informationsmängd. 

Minimikravet vid s. k. bakjour är att tre läkare kan dela jouren. Vidare 

behövs ett brett samarbete med karolinska sjukhusets intensivvårdsavdel

ning. för att kunskapen och rådgivningen om förgiftningsfallens diagnostik 

och terapi skall kunna upprätthållas i takt med den snabba utvecklingen. Av 

nämnda skäl behövs ytterligare en läkartjänst ( + 2 179 000 kr.). 

5. Det ökande antalet samtal. särskilt kvällstid. till GIC gör det nödvän

digt med ännu en dokumentationsbandspelare med central telefonanknyt

ning. Konfidentiella handlingar om industriprodukter måste förvaras i 

brandsäkra skåp, vilka bör anskaffas. För destruktion av konfidentiellt 

material måste en dokumenttuggarc skaffas. Nuvarande kartotekskåp är helt 

utslitna och måste ersättas av en ny förvaringsenhet- mappskåp- för det s.k. 

baek-up-system. som mäste finnas när datoriseringen genomförts. Back

up-systemet skall bestå av ett manuellt kartotek. som består av de 

inmatningsdokument som har använts ( + 163 000 kr.). 

6. Styrelsen föreslår att särskilda medel beräknas för administrationskost

nader m .m. och för oförutsett ( + 550 000 kr.). 

Föredraganden 

Giftinformationscentralen (GIC) är placerad vid karolinska sjukhuset. 

Centralen förblir en statlig: institution när Stockholms läns landstingskom

mun den 1 januari 1982 övertar huvudmannaskapet för sjukhuset. Adminis

trationen av centralen läggs därvid på socialstyrelsen. som blir chefsmyndig

het för centralen. 

Giftinformationscentralen kommer att ledas av en överläkare. tillika 

föreståndare. Det är emellertid önskvärt att frågan om den framtida 

organisationen av centralen utreds närmare. Jag har för avsikt att föreslå 

regeringen att uppdra åt socialstyrelsen att tillsammans med statskontorct 

företa en översyn av organisationen. I samband därmed bör övervägas på 

vilket sätt berörda sjukviirdshuvudmän kan bidra till driftkostnaderna för 

GIC och i vilken utsträckning de bör få inflytande över hur service från 

centralen biir lämnas. Det kan vidare bli aktuellt att pa grundval av en sådan 

översyn ge ett uppdrag åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med 

berörda sjukvårdshuvudmän. 

I avvaktan på att nämnda översyn kan göras är jag inte beredd att beräkna 

medel för införandet av ett datorbaserat informationssystem vid GIC. 

Arbetet med datoriseringen bör tills vidare vila. Jag är inte heller beredd att 

beräkna medel för några nya tjänster vid centralen eller för ny utrustning. 

Socialstyrelsen har anmält. att särskilda medel bör beräknas för den 

administration m.m.. som stvrelsen skall ombesörja. Jag beräknar 
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250 000 kr. för detta ändamål. Jag utgår vidare från i stort sett den pris- och 

löneomräkning för befintlig organisation, som socialstyrelsen beräknat. Jag 

har emellertid räknat med en besparing, som motsvarar ett huvudförslag. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att det förslagsanslag till Giftinforma

tionscentralen av 1 milj. kr., som föreslogs bli anvisat för budgetåret 1981/82 

och som avsåg tiden den 1 januari- den 30 juni 1982, endast var preliminärt 

beräknat. Socialstyrelsen har därefter kommit in med en noggrannare 

beräkning av medelsbehovet för ifrågavarande halvår. vilket föranlett 

regeringen att den 10 december 1981 bl. a. besluta. att förslagsanslaget 

Giftinformationscentralen får belastas med högst 2 306 000 kr. för budget

året 1981/82. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 1982/83 

till 4 628 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Giftinformationscentralen för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 628 000 kr. 

G 11. Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa investeringar 

1981182 

1982/83 

Anslag 

Förslag 

20 000 000 

20 000 000 

Från anslaget utbetalas lån till Stockholms läns landstingskommun (SLL) 

för investeringar vid karolinska sjukhuset (KS). 

Enligt avtal om slutreglering av ekonomiska frågor avseende karolinska 

sjukhuset (prop. 1980/81 :95. s. 65. SoU 27, rskr 278) beviljar staten SLL lån 

om sammanlagt 100 milj. kr. för investeringar vid KS. Lånen får lyftas med 

20 milj. kr. per den 15 juni under vart och ett av åren 1982-1986. Varje lån 

löper på 15 år och amorteras med 1115 varje år. Ränta erläggs, anpassad till 

kommunlåneränta. 

Ränta och amortering redovisas på inkomsttitlarna: Övriga ränteinkom

ster och Övriga återbetalningar. 

Kammarkollegiet disponerar anslaget. 

Föredraganden 

För det lån till Stockholms läns landstingskommun som enligt gällande 

avtal skall betalas ut den 15 juni 1983, bör under förevarande anslag beräknas 

20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till Stockholms läns landstingskommun för l'issa 

investeringar för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan

slag av 20 000 000 kr. 

11 Riksdagen /98li82. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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H. Övrig sjukvård m.m 

Under detta avsnitt anvisas medel för viss psykiatrisk verksamhet och för 

den civila hälso- och sjukvården i krig. 

Staten var huvudman för flertalet av mentalsjukhusen t.o.m. år 1966, 

varefter landstingskommunerna tog över ansvaret. Vid samma tidpunkt 

ersattes den gamla sinnessjuklagen av en ny lagstiftning. Sjukvårdslagen blev 

gemensam för all sjukvård. 

Avsikten med dessa förändringar var bl.a. att psykiatrin snabbare skulle 

kunna rustas upp till samma vårdstandard som kännetecknade den somatiska 

vården. En uppbyggnad av kvalificerade öppenvårdsresurser och lokalise

ring av den slutna psykiatriska korttidsvården till de somatiska sjukhusen 

väntades komma till stånd. Trots att möjligheterna till behandling i 

alternativa vårdformer ökats, är den psykiatriska vården fortfarande i hög 

grad knuten till den slutna vården. 

Sedan landstingen tog över den psykiatriska vården har vårdplatserna 

reducerats från ca 38 000 till ca 32 000 år 1981. Detta antal inkluderar såväl 

landstingens sjukhem som enskilda vårdhem. Enligt landstingens planer 

beräknas antalet vårdplatser därefter minska med ca 1 450 per år. Fortfa

rande finns över 60 % av vårdplatserna inom den psykiatriska vården vid de 

f.d. mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av vårdplatserna vid äldre ofta 

avsides belägna sjukhem. För investeringar och drift utgår särskilda 

statsbidrag. 

Socialstyrelsen har i en rapport redovisat den inriktning i stort för 

planering av den psykiatriska hälso- och sjukvården som enligt styrelsens 

mening bör gälla på längre sikt samt mera konkret angett riktlinjer för de 

närmaste tio åren. Riktlinjerna innebär en starkare satsning på förebyggande 

åtgärder och ökad betoning av öppna och halvöppna vårdformer. En 

sektorisering av psykiatrin förespråkas, dvs. en organisation av psykiatrin 

där en psykiatrisk enhet har ett ansvar för all psykiatrisk vård inom ett visst 

geografiskt område. Upptagningsområdet bör överensstämma med det som 

gäller för socialtjänst och primärvård. En sådan organisation har större 

möjlighet till bättre kontakt med befolkningen och ökade möjligheter till 

samverkan r:ned andra vårdgivare. 

Förändringen av psykiatrin enligt dessa riktlinjer kommer att leda till att 

de fristående psykiatriska sjukhusen på sikt försvinner. I sjukvårdshuvud

männens principplaner har det satts som mål att de bör vara avvecklade inom 

högst 20-25 år. Byggnaderna bör istället kunna användas för alternativa 

ändamål. En funktionell och organisatorisk uppdelning av sjukhusen på 

dessa olika vårdformer anses ge bättre förutsättningar att utveckla verksam

heten inom ramen för nuvarande resurser. 

En proposition (198 l/82:72) om ändringar i Jagen (1966:293) om beredan

de av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) har nyligen lagts fram. I 

propositionen föreslås ett antal ändringar i lagen i syfte att avhjälpa brister 
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och oklarheter i nuvarande regler. 

Staten är huvudman för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Organisationen lades fast av riksdagen år 1961. De rättspsykiatriska 

klinikernas och stationernas uppgift är i första hand att på domstols begäran 

utföra rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Vid de rättspsykiatriska 

klinikerna undersöks häktade personer som samtidigt är intagna där och. i 

viss utsträckning, icke häktade. Vid stationerna undersöks i första hand icke 

häktade. I samband med undersökning och vistelse på rättspsykiatrisk klinik 

skall de intagna även beredas erforderlig vård och behandling. 

Enligt gällande läkaravtal förutsätts vidare att läkare inom den rättspsy

kiatriska organisationen utför läkarundersökning enligt lagen om personun

dersökning i brottmål (§?-undersökning eller s.k. liten sinnesundersök

ning). 

Vad avser den civila hälso- och sjukvården i krig kommer senare under 

riksmötet att läggas fram en proposition om inriktningen av säkerhetspoli

tiken och totalförsvarets fortsatta utveckling. I samband därmed kommer 

anslagsfrågor av totalförsvarskaraktär att tas upp till behandling. 

H I. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

65 692 548 
64 639 000 
69 294 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 

kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra 

rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personun
dersökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott. 

Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning. 

Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har socialstyrelsen som 

chefsmyndighet. 

Rättspsykiatriska stationer finns i Linköping, Örebro och Umeå. R.:itts

psykiatriska kliniker finns i Huddinge, Uppsala. Lund och Göteborg. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat. 

Lokalerna utnyttjas f.n. för stationens verksamhet. 
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1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 1. 2 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Ersättning enl. vissa avtal 

Summa utgifter 

lnkom~ter 

Uppbördsmedcl 

Nettoutgifter 
Anslag enligt statsbudgeten 

296 

44 916 000 
(40 597 000) 
12 182 000 
7 900000 

64 998 000 

50000 

64 948 000 
64 639 000 

Social
styrelsen 

+3 826 000 
( .,.3 379 000) 
+1313000 
+ 897 000 

+6 036 000 

+6 036 000 
+6 345 000 

Föredra
ganden 

+2 721 000 
1.,.2541 ooo; 
+ 728 000 
+ 897 000 

.,.4 346 000 

+4 346 Ollll 
.,.4 655 000 

I Umeåstationcns tjänster ej upptagna. (Upphör när kliniken i Umeå tas i bruk). 
2 Häri ingår 12 ekonomibiträden. vars lönekostnader belastar anslagspostcn Lokal
kostnader. 

Socialstyre/sen 

I. Löne- och prisomräkning + 6 036 000 

2. Socialstyrelsen har inte redovisat något huvudförslag. 

3. Från anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostna

der än lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna 

enligt de avtal som träffats eller kommer att träffas med vederhöranck 

landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umeå skall dock 

den totala driftkostnaden belasta anslagsposten. 

För Umeåkliniken har angivits en preliminär kostnad av 5 092 000 kr. 

Detta belopp omfattar även den del som Västerbottens läns landstingskom

mun skall svara för och vars storlek kommer att fastställas genom förhand

lingar. 

4. Inkomsterna från försäljning av terapialster beräknas för budgetåret 

1982/83 till 50 000 kr. 

Föredraganden 

Regeringen uppdrog den 20 april 1979 åt socialstyrelsen att utreda vad som 

kan göras för att effektivisera det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Uppdraget redovisades till regeringen i rapporten Effektivisering av rättspsy

kiatrin. Med anledning av utredningens resultat uppdrog regeringen i beslut 

den 9 oktober 1980 åt socialstyrelsen att snarast stänga en avdelning vid den 

rättspsykiatriska kliniken i Huddinge tills vidare. Samtidigt uppdrog rege-
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ringen åt socialstyrelsen att påbörja en avveckling av stationerna i Sundsvall 

och Växjö hösten 1980. Socialstyrelsen har avslutat centrala MBL-förhand

lingar om detta. 
Fr.o.m. den 1 juli 1981 finns inte längre någon verksamhet vid nämnda 

stationer och fr.o.m. den 1 september 1981 har en avdelning vid Huddinge

kliniken stängts. Övergångsvis har en del av de anställda vid stationerna i 

Sundsvall och Växjö knutits till stationerna i Umeå och Linköping. 

Regeringen har också uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att träffa avtal 

med respektive landsting så att klinikernas jour och beredskap kan 

samordnas med de närliggande psykiatriska klinikerna. 

Socialstyrelsen har år 1981 överlämnat en utredningsrapport Förslag till 

rättspsykiatrisk regionvård. Remissbehandlingen har nyligen avslutats. En 

av huvudpunkterna i förslaget är att ansvaret för utförandet av rättspsykia

triska undersökningar samordnas med vårdansvaret för motsvarande 

patientkategorier inom allmänpsykiatrin. Förslaget övervägs f.n. inom 

regeringskansliet. 

Med utgångspunkt i ett begränsat huvudalternativ och med hänvisning till 

sammanställningen beräknar jag anslaget till 69 294 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 69 294 000 kr. 

H 2. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

252 017 244 

220 000 000 

250 000 000 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna samt 

Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker för 

psykiskt sjuka m.m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstings

kommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården 

(prop. 1966:64, SU 94, rskr 220) samt mellan staten och Stockholms, 

Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande av 

huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m.m. (prop. 1967:69, 

SU 106. rskr 252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50, SoU 17, 

rskr 169). 

Sjukvårdshuvudmännen skall enligt reglerna i mentalsjukvårdsavtalen 

erhålla bidrag enligt angiven bidragsplan. Anläggningsbidrag utgår för 

uppförande av nya vårdplatser och upprustningsbidrag utgår för renovering, 

om- och tillbyggnad m.m. av byggnader. Förutsättning för att få bidrag är att 

objektet tillstyrkts för igångsättningstillstånd av socialstyrelsen. Dessutom 

utgår byggnads bidrag enligt särskilda överenskommelser, som träffas mellan 

staten och resp. sjukvårdshuvudman. 

Bidragen är i avtalen angivna i kostnadsläget den I juli 1962. Indexering 
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skall göras från denna tidpunkt och till utgången av det kvartal under vilket 

byggnadsåtgärderna vidtagits. 

Socialstyre/sen 

Statens förhandlingsnämnd har i mars 1981 träffat överenskommelse med 

sjukvårdshuvudmännen om bidrag till den psykiatriska vården för åren 

1980--1983 m.m. Parterna har bl.a. enats om att staten skall lämna ett särskilt 

bidrag under åren 1982-1991, som skall avlösa kvarstående byggnads- och 

utrustningsbidrag enligt nu gällande mentalsjukvårdsavtal. 

Fr.o.m. år 1981 skall endast vissa byggnadsobjekt vara bidragsberättigan

de enligt hittills tillämpade regler. Förhandlingsnämnden skall framöver ta 

upp i överenskommelsen preciserade ytterligare byggnadsobjekt till särskild 

prövning i fråga om bidragsgivning. 

En säker beräkning av anslagsbehovet kan därför inte göras. Med 

utgångspunkt från att outnyttjade bidrag i prisläget fjärde kvartalet 1980 

uppgick till i runt tal 1 800 milj. kr. och att det belopp som skall avlösas 

beräknats uppgå till ca 1 200 milj. kr., uppskattar socialstyre Isen med 

nuvarande kostnadsutveckling medelsbehovet till 250 milj.kr. 

Föredraganden 

I likhet med socialstyrelsen beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 

1982/83 till 250 milj.kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m.m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 250 000 000 kr. 

H 3. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m.m. 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 928147 566 

3 578 000 000 

4 028 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till landstingskommunerna samt Göteborgs. 

Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m.m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 1966:64, 

SU 94. rskr 220) samt mellan staten och Stockholms. Göteborgs och Malmö 

kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudmannaskapet för 

hela sin psykiatriska sjukvård m.m. 

Enligt senaste överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen om bidrag 

till den psykiatriska vården skall staten fr.o.m. år 1982 lämna bidrag i form av 
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ett allmänt och ett särskilt bidrag. Dessa bidrag skall ersätta samtliga bidrag 

enligt gällande avtal utom ersättningar för de pensionsåtaganden som staten 

gjort. Det allmänna bidraget ersätter driftkostnads-, avskrivnings- och 

markersättningar. Det särskilda bidraget, som skall utgå åren 1982-1991, 

ersätter byggnads- och utrustningsbidragen. 

Socialstyre/sen 

I. Allmänna bidraget 

Hiilftcn av de överenskomna driftbidra
gen för åren 1982 och 1983 
A 1-går enligt senast erhållna uppgifter 
hyror m.m. enligt nyttjandcrättsavtal 
vårddagsavgift för platser vid Salbcrga 
sjukhus 
statsbidrag till rektors- och lärarlöner 
avskrivning av restvärde för Karsuddens 
sjukhus 

Avrundat 

2. Särskilda bidraget 

Hälften av de överenskomna bidragen 
för åren 1982 och 1983 

3. Bidrag till utrustning 

Med hänsyn till storleken av uppskat
tade investeringar med anlitande av 
byggnadsbidrag, som fortsättningsvis 
skall utgå till vissa objekt 

4. Hyreskostnader för av staten ägda sjuk
husbyggnader att redovisas till bygg
nadsstyrclsen 

5. Vissa pensionskostnader 

Enligt 1972 års tilläggsavtal skall en en
gångsavlösning ske av statens ansvar för 
pensionskostnaderna för den personal 
som övergick i kommunal tjänst vid 
kommunernas övertagande av den psy
kiatriska vården till den del de avser 
tjänstetid hos staten. Kapitalbehovet 
skall slutamorteras på 22 år. Under vart 
och ett av åren 1975-1993 skall annuitet 
av avlösningsbeloppet utbetalas med av
rundat 

Avrundat 

974 300 

7fi0000 
1 481 400 

914 340 

3 810 000 000 

4 130 040 

3 806000000 

129 000 000 

20000 000 

2 500 000 

70 656 000 

4 028 000000 
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Föredraganden 

Anslaget för budgetåret 1981/82 kommer att överskridas med ca 

70 milj. kr. för statens åtaganden rörande pensioner och 20 milj. kr. i 

särskilda byggnadsbidrag vilka borde ha inkluderats i anslagsberäkningen i 

prop. 1980/81:187. 
I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag anslagsbe

hovet för budgetåret 1982/83 till 4 028 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m.m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 
4 028 000 000 kr. 

H 4. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m.m. 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

14 483 456 

34 591 000 
Reservation 27 613 925 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag uppgivit att han 
avser att under våren 1982 föreslå regeringen att lägga fram proposition 

rörande inriktningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta 

utveckling. I samband därmed kommer anslagsfrågor av totalförsvarskarak

tär att tas upp till behandling. I avvaktan härpå bör under detta anslag tas upp 
ett preliminärt belopp av oförändrat 34 591 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskapslag

ring för hälso- och sjukvården m.m. för budgetåret 1982/83 
beräkna ett reservationsanslag av 34 591 000 kr. 

H 5. Driftkostnader för beredskapslagring m.m 

1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 

27 229 241 

29 810 000 

Med hänvisning till vad jag nyss anfört vid anmälan av anslaget H 4., 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Driftkosmader 

för beredskapslagring m.m. för budgetåret 1982/83 beräkna ett 
förslagsanslag av 29 810 000 kr. 

H 6. Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig m.m. 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

s 263 262 

5 425 000 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 169 

Med hänvisning till vad jag anfört vid anmälan av anslaget 114 .. hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Utbildning av 

personal för hälso- och sjukvård i krig m.m. för hudgetåret 

1982/83 beräkna ett förslagsanslag av 5 425 000 kr. 

H 7. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1980/81 
1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 024 830 
15 025 000 
15 025 000 

Från anslaget utgår ersättning till landstingskommuncrna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 

deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 

(prop. 1972:50, SoU 17, rskr 169). 
Överenskommelsen innehär att berörda sjukvårdshuvudmän tar över 

ansvaret för provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare 

som fått behålla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglcmente. 

Staten ersätter huvudmännen för deras åtaganden genom utbetalning av dels 

ett engångsbelopp motsvarande pensionsskulderna. dels årliga bidrag. 

Socialstyre/sen 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den I juli 1971 och 

skall fördelas på 19 annuiteter, som skall erläggas fr.o.m. år 1975. 
För år 1975 och följande år har parterna enats om att de årliga bidragen till 

landstingskommunerna och Gotlands kommun skall utgå med 8 milj.kr. 

intill dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifrågavarande 

provinsialläkares pensionering. 

Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetarct 1982/83 till 

15 025 000 kr. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag anslagsbe

hovet till 15 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m.m. 

Socialtjänstreformen 

Riksdagen beslöt i juni 1980 att anta en ny sociallagstiftning- socialtjänst

lagen ( 1980:620) och lagen ( 1980:621) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga ( L VU). Samtidigt beslöt riksdagen att upphäva de nuvarande 

centrala vi'1rdlagarna socialhjälpslagen ( 1956:2), nykterhetsvårdslagen 

( 1954:579) och harnavårdslagcn (1960:97). Den nya sociallagstiftningen 

triidcr i kraft den I januari 1982. 

Till insatserna inom socialtjänsten hör omsorgen om barn och ungdom, 

iildrc och miinniskor med handikapp samt stöd och vård, ekonomisk hjälp 

och annat bistimd [it familjer och enskilda som behöver det. Av central 

betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt till bistånd för sin 

försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på 

annat sätt. Till omsorgerna om barn och ungdom hör förskole- och 

fritidshemsverksamhet. Socialnämnden ges ett särskilt ansvar att verka för 

att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Barn 

och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt skall få det skydd och det 

stöd som de behöver. Om hänsynen till den unges bästa motiverar det skall 

socialnämnden sörja för att den unge får vård och fostran utanför det egna 

hemmet. 

För människor - unga eller vuxna - som behöver vårdas eller bo i annat 

hem än det egna skall det finnas familjehem och hem för vård eller boende. 

Med familjehem avses sådana enskilda hem. i vilka socialnämnden beslutar 

att placera ett barn eller en vuxen. Hem för vård eller boende blir det 

sammanfattande begreppet för socialtjänstens institutioner. Det innesluter 

nuvarande barn- och ungdomshem. ungdomsvårdsskolor, nykterhetsvårds

anstalter. behandlings- och inackorderingshem för alkohol- och narkotika

missbrukare m.m. 

I lagen ges särskilda regler till skydd för underåriga. De ersätter framför 

allt reglerna om fosterbarnsvård i harnavårdslagcn. Fosterbarnsbegreppet 

avskaffas. Åldersgränsen höjs från 16 till 18 år bl.a. när det gäller krav på 

socialnämndens medgivande till att barn får tas emot för vård och fostran i 

hem som inte tillhör någon av h<ins föräldrar eller någon annan som har 

vårdnaden om honom. 

När det gäller vård utan samtycke av barn och ungdom kompletteras 

socialtjänstlagen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(l.VU). V{1rd med stöd av denna lag skall beredas den som är under 18 år, om 

brister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker för 

hans hiilsa eller utveckling. För den som behöver vård på grund av sitt 

beteende kan vård med stöd av lagen beslutas till dess den unge fyller 20 år. 
Värd med stöd av LVU beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämn

den. 

Riksdagen har i december 1981 beslutat anta lagen om vård av missbrukare 
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i vissa fall (LVM) (prop. 1981/82:8, SoU 22. rskr 91). Lagen är avsedd att 

komplettera socialtjänstlagen på samma sätt som den särskilda lagstiftningen 

om vård utan samtycke av unga. Både missbrukare av alkohol och av 

narkotika skall kunna beredas vård oberoende av samtycke om vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Missbrukaren skall viira i trängande behov av 

vård till följd av ett fortgående missbruk. Vård med missbrukarens samtycke 

eller utan hans samtycke enligt annan vårdlagstiftning skall ha bedömts vara 

otillräcklig. Vidare fordras det att missbrukaren antingen utsätter sin fysiska 

eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller befaras komma att allvarligt skada 

sig själv eller någon närstående. L VM skall träda i kraft samtidigt som 

socialtjänstlagen och L VU, dvs. den 1 januari 1982. 

Den år 1980 tillkallade socialberedningen (S 1980:07) har enligt sina 

direktiv i uppdrag bl.a. att dels genomföra en översyn av bestämmelserna om 

vård oberoende av samtycke inom socialtjänst- och sjukvårdslagstiftningen, 

dels följa och utvärdera den sociala vårdlagstiftning som beslutas med 

anledning av propositionen 1979/80: I om socialtjänsten. De delar av 

socialtjänstlagstiftningen som är avsedda att utgöra ett grundläggande skydd 

för barn och ungdomar i risksituationer, främst lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, blir därmed föremål för ytterligare 

överväganden. 

Socialberedningen överlämnade i januari 1981 sitt första delbetänkande 

L VM-Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SOU 1981 :7) som legat till 

grund för propositionen om L VM. Beredningen skall förutom att följa upp 

tillämpningen av L VM även särskilt överväga möjligheten att anordna en 

funktion som allmänt ombud i sociala mål vid länsstyrelserna. 

Ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner 

Regeringen har - efter riksdagens bemyndigande - godkänt den överen

skommelse som har träffats med landstingsförbundet och Svenska kommun

förbundet om ett ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och 

nykterhetsvårdsanstalter m.m. Enligt överenskommelsen skall berörda 

kommuner och landstingskommuner den l januari 1983 ta över dels 

huvudmannaskapet för de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhets

vårdsanstalterna, dels de rättigheter och åtaganden som staten har i fråga om 

Margretelunds och Råby yrkesskolor, erkända och enskilda nykterhets

vårdsanstalter samt inackorderingshcm och behandlingshem för alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

Överenskommelsen innebär att kommuner och landstingskommuner 

gemensamt skall svara för att behovet av hem för vård eller boende inom 

socialtjänsten blir tillgodosett. Kommuner och landstingskommuner har 

under samverkan upprättat en v<lrdplan för institutionsv:'irden inom länet. 

Planeringen- som bl.a. gäller vård av barn och ungdom och vård av alkohol

och narkotikamissbrukare - har i huvudsak genomförts under hösten 

1981. 
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Syftet med huvudmannaskapsförändringen är att skapa förutsättningar för 

en bättre fungerande vårdkedja inom såväl ungdomsvården som missbru

karvtmlen. 

Regeringen har också - efter riksdagens bemyndigande (prop. 1980/ 

81:196. SoU 1981182:23, rskr 92) - godkänt den överenskommelse som 

statens förhandlingsnämnd i mars 1981 har träffat med landstingsförbundet 

och Svenska kommunförbundet om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap 

för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m. 

Överenskommelsen om statsbidrag innebär att staten skall utge bidrag till 

kommuner och landstingskommuner för driften av de hem för vård eller 

boende som avses i principöverenskommelsen. Bidraget har med utgangs

punkt i statens kostnader för den nuvarande verksamheten fastställts till 

570 milj. kr. födr 1983. Fördelningen av bidraget för aren 1983 och 1984 har 

fastställts i avtalet. Staten skall vidare lämna sammanlagt 5 milj. kr. som 

bidrag till projektering av vissa anläggnings- och husbyggnadsarbeten och 

sammanlagt 150 milj. kr. i upprustnings- och utvccklingsbidrag. Medel till 

projekteringskostnaderna har anvisats pi\ tilläggsbudget I till statsbudgeten 

för innevarande budgetår (prop. 1981182:25, SoU 24. rskr 93). 

Av upprustningsbidraget utbetalas 70 milj. kr. per den l januari 1983 och 

itterstoden i den ordning som parterna senast den 31 december 1982 

fastställer. I detta sammanhang skall parterna även pröva konsekvenserna av 

den genomförda institutionsplaneringen i vad avser behovet av vårdplat

ser. 

Konsekvenserna av statens pensionsåtagande för de arbetstagare som får 

ny huvudman skall regleras senast under år 1983. Lokala avtal mellan staten 

och berörda huvudmän skall träffas före den l mars 1982. 

Parterna skall gemensamt verka för en lösning av problemen med vissa 

barns och ungdomars vistelse i häkte. 

De anställda vid institution som tas över av en kommun eller landstings

kommun skall enligt principöverenskommelsen erbjudas anställning hos den 

nya huvudmannen fr.o.m. den I januari 1983. En beredningsgrupp har 

tillsatts för att kartlägga och samordna frågor av gemensamt intresse rörande 

löne- och anstiillningsvillkor som har samband med det ändrade huvudman

naskapet. I bercdningsgruppen ingår företrädare för socialstyrelsen. statens 

arbetsgivarverk, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Nykter

hetsvårdens anstaltsförbund. TCO-S. SACOISR, statsanställdas förbund. 

Sveriges arbetsledareförbund, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund och 

Svenska kommunalarbetareförbundet. 

Beredningsgruppen har påbörjat sitt arbete med kartliiggning av olika 

problem inför det förändrade huvudmannaskapet. Arbetet är beroende bl.a. 

av resultatet av den institutionsplanering som genomförs ute i länen. 

företrädarna för arhetsmarknadsparterna i beredningsgruppen har gett 

uttryck för vikten av att det skapas former för arbetsgivare och arbetstagare 

för information och utbyte av synpunkter kring planerna inför övertagandet. 
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Det har ansetts vara angeläget att erfarenheterna hos nuvarande huvudmän 

och personalen kan tillvaratas vid institutionsplaneringen. 

Överförandet av huvudmannaskapet till de nya huvudmännen sker som 

nämnts den 1 januari 1983. Socialtjänstlagen och anslutande vårdlagstiftning 

träder i kraft den 1 januari 1982. Regeringen har utfärdat vissa övcrgangs

bestämmelser avseende institutionernas verksamhet under år 1982. Social

styrelsen har gett ut allmänna råd. 

Försöksverksamhet m.m. 

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar är en angelägen uppgift när det 

gäller att förebygga olika sociala problem. Socialstyrelsen har tidigare i 

samråd med bl.a. skolöverstyrelsen, statens ungdomsråd och Svenska 

kommunförbundet bedrivit försöksverksamhcter med fritidsaktivitctcr för 

barn och ungdom. företrädesvis i åldern 7-12 år. Bidrag har lämnats från 

allmänna arvsfonden till ett stort antal projekt inom denna försöksverksam

hct där föreningar m.fl. har fött möjlighet att pröva nya former av 

fritidsaktiviteter och i övrigt utveckla sin verksamhet samt nå ut till nya 

grupper av ungdomar. Från och med den I juli 1981 utg{1r bidrag till 

ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna från utbildningsdepartc

mentets huvudtitel. 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfragor bedriver med stöd av allmiinna 

arvsfonden försöksverksamhet med vissa fritidssyssclsättningar för barn och 

ungdom m.m. 

Även medel från departementets socialforskningsanslag A 3 gilT till 

forsknings- och utvecklingsarbetc inom barn- och ungdomsvårdsområdct. 

Medel har bl.a. beviljats för att belysa kunskapsläge och pi1gclende 

utvecklingsarbete rörande de sociala konsekvenserna av ungdomsarbetslös

heten. 

En arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) behandlar frågor 

om åtgärder beträffande lagöverträdare under I '.i år. Arbetsgruppens uppgift 

är bl.a. att initiera samordningsmodcller som innefattar samarbete mellan 

polisen och de sociala myndigheterna. En huvuduppgift för arbetsgruppen är 

att undersöka vilka utredningsrutiner som bör tillämpas när misstanke om 

brott riktas mot icke straffmyndiga. 

I socialdepartementet har under år 1981 skett överläggningar med 

representanter för justitic- och arbetsmarknadsdepartementen. socialstyrel

sen. rikspolisstyrelsen. kriminalvårdsstyrclscn m.fl. angiicnde problemen 

med barn som placeras i häkte. Vid överläggningarna har en rad ;itgiirder 

aktualiserats för att undvika att barn och ungdom placeras i hiikte. 

En kommitte (S 1980:09) utreder formerna för den psykiska barna- och 

ungdomsvårdens samt den kommunala familjerådgivningens framtida verk

samhet. Utredningen skall enligt direktiven (Dir S 1980:60) göra en 

förutsättningslös bedömning av hur de nuvarande verksamheterna inom den 
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psykiska barna- och ungdomsvården (PBU/BUP). familjerådgivningen och 

annan verksamhet med liknande uppgifter, t.ex. socialtjänsten men även 

omsorgsverksamhetcn, bäst kan samordnas. 

Prostitutionsutredningcn har slutfört sitt arbete och avlämnat betänkandet 

(SOU 1981:71) Prostitutionen i Sverige - bakgrund och åtgärder. Remiss

bchandlingen av betänkandet pågår. Avsikten är att lägga fram en 

proposition till riksdagen i denna fråga under våren 1982. 

Inom regeringskansliet pågår ett beredningsarbetc för att kartlägga 

misshandlade kvinnors situation. I arbetet deltar representanter från 

socialdepartementet, justitiedepartementet, arbetsmarknadsdepartemen

tet. 1977 års sexualbrottskommitte och jämstiilldhetskommittcn. Därvid 

övervägs också hur samhällets insatser på området lämpligen bör utfor

mas. 

Ungdonm·årdsskolor 

Vid ungdomsvårdsskolorna ges vård, fostran och utbildning åt barn och 

ungdomar som på grund av sociala störningar bedöms behöva den 

behandling som kan ges vid dessa skolor. De intagna vid skolorna har 

antingen skrivits in som elever eller tagits in för utredning eller observation. 

Vid skolhemmen. som är avsedda för skolpliktiga elever, ges grundskoleut

bildning. Vid yrkesskolorna ges huvudsakligen arbetsträning och förbere

dande yrkesutbildning samt viss teoretisk utbildning. För skolpliktiga elever 

vid yrkesskolorna ges grundskoleutbildning. 

Sedan {1r 1 l)75 tillii.mpas ett eget upptagningsområde för varje regional 

grupp av skolor. Detta bör underlätta övergången till ändrat huvudmanna

skap för ungdomsvårdsskolorna den I januari 1983. Försöksverksamhet med 

frivillig vård pågår vid 15 ungdomsvårdsskolor. Tre skolor deltar i den 

fortsatta, begränsade försöksverksamheten inom socialvården i Skåne. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pågår i övrigt sedan några år tillbaka olika 

försök med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. 

Metodutveckling vid specialavdelningarna pågår vid Hammargården och 

Vemyra. Ett utvecklingsarbete för att allmii.nt förbii.ttra vården vid special

avdelningarna har igångsatts vid flera skolor bl.a. Gräskärr och Eknäs. Ett 

samverkansprojekt för ungdomar med anpassningsproblem i skolan pågår 

vid Sundbo. I projektet deltar en avdelning vid skolan och en kommun. 

Med syfte att bl.a. utreda orsakerna till personalens ökade sjukfrånvaro 

bedrivs försök med en modell för organisations- och personalutvecklingsar

hetc vid tv{1 skolor. Det samvcrkansprojckt mellan Bärby yrkesskola och 

socialförvaltningen i Uppsala som startade år 1980 fortsätter. 

r.n. finns 18 ungdomsvårdsskolor med ca 500 elevplatser. Utvecklingen av 

elevantalet och vårdtiderna framgår av följande sammanställning. 
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1965 1970 1975 1979 1980 

Antalet platser 
den 31 december 1 031 875 533. -Ui9 502 

Antalet den 31 december 
vårdade elever 
inom skola 887 751 469 408 447 
utom skola 819 856 453 331) .~39 

Antalet placeringar för vård 
utom skola I 166 2 280 1 172 821 699 

Vårdtidens längd i genom-
snitt för elever som 
skrivits ut resp. år: 

Hela vårdtidcn 
antal dagar 682 820 I 099 1 ll27 I 040 

Därav 
a) värdtid inom skola 359 373 444 487 450 

varav första vårdtid 246 225 195 257 248 
b) vardtid utom skola 323 447 655 540 581 

Under år 1980 har 322 elever nyintagits, varav 264 pojkar och 58 flickor. 

Antalet nyintagna år 1979 var 315. De vanligaste intagningsorsakerna var för 

pojkar förmögenhetsbrott, fordonstillgrepp. missbruk av narkotika och 

alkohol samt aggression och våldshandlingar mot person. För flickor var de 

vanligaste intagningsorsakerna missbruk av narkotika. skolskolk. missbruk 

av alkohol och prostitution. 

Antalet platser på ungdomsvårdsskolorna var l 03 I i slutet av iir 1965 och 

hade minskat till 502 år 1980. Efterfrågan av vård på ungdomsvårdsskola 

ökade under år 1980 jämfört med år 1979. Särskilt har efterfrågan av platser 

på sluten avdelning ökat. Platsbrist på slutna avdelningar orsakar problt:m i 

form av väntetider, ökat antal rymningar och annan oro i de fall eleverna 

ändå tagits in och placerats på öppna avdelningar. Under år 1981 har 

konstaterats att vissa elever "straffar ut" sig. dvs beg{ir brott i syfte att 

avbryta den icke tidsbestämda vistelsen på ungdomsvårdsskola i utbyte mot 

en tidsbestämd påföljd inom kriminalvårdens ram. 

Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning gjort den bedömningen att 

efterfrågan på platser kan komma att öka ytterligare under de närmaste åren. 

Styrelsen menar vidare att skolorna får ta emot alltmer svilrbehandlade 

ungdomar, vilket leder till ökad påfrestning för personalen. Inslaget av grava 

missbrukare är fortfarande mycket stort. För de kvinnliga clevi:rna iir 

missbruk oftast en av huvudanledningarna för intagning. Våldshandlingar 

och hot om våld förekommer i ökad omfattning och utgör en alltmer oroande 

arbetsmiljöfaktor. 
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Vissa ersättningar till kommunerna 

Fr.o.m. den l januari 1980 gäller nya regler för ersättning till kommunerna 

för hjälp till flyktingar och vissa andra utländska medborgare (prop. 

1979/80:38, SoU 22. rskr 111 ). De nya reglerna innebär att kommunerna får 

ersättning för den hjälp till försörjning som ges till utlänningar under den tid 

som deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. Vad gäller flykting

ar ersätter staten socialhjälp som utgivits under det år då beslutet om 

uppehållstillstånd fattats samt två år därefter. Andra insatser för flyktingar. 

t.ex. barnomsorg och tolkhjälp. ersätts schablonmässigt med ett påslag på 25 

~c;, av den statliga ersättning som kommunerna får för sina socialhjälpskost

nader för flyktingar. 

~1ot bakgrund av att effekterna för kommunerna av de nya ersättnings

reglerna på vissa punkter var osäkra tillsattes i april 1981 en särskild 

arbetsgrupp med uppgift att utvärdera ersättningsreglerna. Resultaten av 

utviirderingen kommer att redovisas i början av år 1982. 

En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet lämnade i september 

1981 ett förslag om lokalt omhiindertagande av flyktingar (Ds A 1981:11). 

Förslaget innebär bl.a. att omhändertagandet av flyktingar fr.o.m. den I juli 

1983 så långt möjligt bör ske i kommunal regi med statligt kostnadsansvar i 

stället för i särskilda statliga mottagningsförläggningar eller i s.k. enskild 

inkvartering genom länsarbetsnämndens försorg. 

Arbetsgruppen har också föreslagit ändringar av nuvarande statsbidrag till 

familjepedagogisk verksamhet för flyktingar. Detta förslag har utvecklats i 

vissa delar. bl.a. vad gäller ansvarsfördelningen mellan socialstyrelsen och 

invandrarverket. i promemorian ( Ds S 1981 :20) Förändring av nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigena

re. 

Vad gäller zigenare föreslås i den nämnda promemorian att nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet hör förändras så att ersättning 

även kan lämnas till andra försöksprojekt än familjepedagogprojekt som 

syftar till att utveckla nya former för arbetet med zigenare. De redovisade 

förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet. 

I t. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 

1980/81 Utgift 195 420 976 

1981/82 Anslag 202 ()3() 000 

1982/83 Förslag 113 845 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna. Det 

finns It-: ungdomsvårdsskolor med sammanlagt ca 500 elevplatser. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Social- Föredra-
styrelsen gandcn 

Anslag 
Utgif1er 
Lönekostnader 143 204 000 -<il 762 000 -63 867 000 
Sjukvård m.m. åt personal 

och elever 2 807 000 674 000 - 1400000 
Reseersättningar och tjänste-

bilar, expenser samt övriga 
utgifter för den egentliga 
skolverksamheten m.m. 20 363 000 - 4891 ()()() - 8 482 000 

Lokalkostnader 25 369 000 -10 021 000 -10 675 000 
Ersättning till övervakare 

m.m., placeringar i enskilda 
hem, inackorderingshcm. 
utbildningsanstalter m.m. 
samt vissa bidrag till JOGT-
NTOm.m. 12 173 000 - 2 967 000 - 5 237 000 

Arbetsmiljöåtgärder + 25000 

203 916000 -80 290 000 -89 661 000 

Inkom~ter 

Uppbörds medel - 800 000 390 000 390 000 

Nettoutgift 203 116 000 -79 900 000 --89 271 000 

Anslag enligt statsbudgeten 202 030 000 -78 814 000 -88 185 000 

Socialstyre/sen 

1. Enligt en överenskommelse mellan staten. landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet skall berörda kommuner och landsting överta 

huvudmannaskapet för bl.a. ungdomsvårdsskolorna den 1 januari 1983. På 

grund av det ändrade huvudmannaskapet har medel räknats för halvt 

budgetår. 

2. Pris- och löneomräkning + 13 571 000 kr. 

3. Ett genomförande av huvudförslaget skulle bl.a. innebära en stan

dardsänkning på skolorna och en minskning av personalen med ca 30 tjänster 

(1600 000 kr.). En sådan personalminskning skulle medföra väntetider vid 

placeringar på ungdomsvårdsskolor och att andra placeringsalternativ t.ex. 

fängelse i vissa fall skulle bli aktuella. Det skulle dessutom inte vara möjligt 

att hålla fast vid de regionala upptagningsområdena. Socialstyrelsen skulle 

tvingas placera elever på ett sådant sätt att det skulle stå i direkt strid med 

intentionerna om ökad integration mellan skolorna och den öppna socialvår

den inom regionen. Mot bakgrund av de alltmer svårbehandlade eleverna. 

det ökade inslaget av våld, det ökade antalet partiellt tjänstebefriade 

12 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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befattningshavare, genomförda arbetstidsförkortningar, den nya arbetsmil

jölagen m.m. anser socialstyrelsen det såväl orealistiskt som oförsvarbart att i 

nuläget genomföra en minskning av personaltätheten. Det är visserligen 

angeläget att se över institutionsvårdens framtida struktur och dimensione

ring men detta bör ske i samband med genomförandet av den nya 

socialtjänstlagen och vid förfodring av huvudmannaskapet. Uppbyggnaden 

av en ny institutionsstruktur bör bl.a. baseras på länsvisa planer för behov av 

institutionsplatser. 

4. Socialstyrelsen förutser ökade kostnader för sammanträden i verkets 

centrala skyddskommitte där ungdomsvårdsskolorna är representerade både 

på arbetsgivar- och arbetstagarsidorna samt för grundutbildning av lokala 

skyddskommitteer och skyddsombud ( + 25 000 kr.). 

5. Extra städpersonal behövs på grund av arbetstidsminskning för vård

personal och genom att elevernas tid schemalagts mer på verkstäderna. 

Skolorna har också fått fler städområden genom nya verkstäder, samlingslo

kaler och kontorslokaler ( + 31 000 kr.). 

Föredraganden 

Som jag har nämnt i avsnittsinledningen kommer huvudmannaskapet för 

bl.a. ungdomsvårdsskolorna att ändras fr.o.m. den 1januari1983. Medel har 

därför beräknats för halvt budgetår (1982-07-01-1982-12-31). För tiden efter 

den 1 januari 1983 utgår statsbidrag till de nya huvudmännen. Medel härför 

har beräknats under anslaget I 5. Bidrag till driften av hem för vård eller 

boende. 

Efterfrågan på platser vid ungdomsvårdsskolorna är fortfarande hög. 

Detta gäller i synnerhet platser på slutna avdelningar. Mot denna bakgrund 

anser jag det inte lämpligt eller möjligt att tillämpa huvudförslaget för 

ungdomsvårdsskolorna. 

Försöksverksamheten med individuellt utformade metoder för undervis

ning, arbetsprövning och social träning i övrigt hör fortsätta. För nästa 

budgetår har jag beräknat 1.4 milj. kr. för sådan verksamhet. För försöks

verksamhet i övrigt vid ungdomsvårdsskolorna beräknar jag 0.9 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag här har anfört beräknar 

jag anslagsbehovet under första hälften av nästa budgetår till 113 845 000 kr. 

Viss hänsyn har härvid tagits till säsongsmässiga variationer i medelsförbruk

ningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 113 845 000 kr. 
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I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

194 632 

460 000 

660 000 

Reservation 383 688 

179 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller större 

ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av 

undervisningsmaterial och andra inventarier i anslutning till anordnande av 

grundskoleundervisning vid vissa skolor m.m. Prioriteringar inom anslaget 

är beroende av byggnadsprojektcns prioriteringar. 

Socialstyre/sen 

Kostnaderna för inventarier i samband med nybyggnader eller större 

ombyggnader m.m. beräknas till 710 000 kr. för 1981/82 och 1 325 000 kr. för 

1982/83. I beloppen ingår bl.a. vissa medel för tarmanläggningar och 

telefonväxlar. Med beaktande av befintlig reservation beräknar socialstyrel

sen anslagsbehovet för 1982/83 till l 325 000 kr. Medel har beräknats för 

inventarier till ny- eller ombyggnader som påbörjas senast 1982-12-31. 

Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad reservation samt till antalet nya byggnadsprojekt 

vid skolorna beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 660 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier 

m. m för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

660 000 kr. 

13. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 193 647 

1309000 

422 000 

Reservation 677 255 

Från anslaget bekostas utbildning av personal vid ungdomsvårdsskolorna, 

däribland grundutbildning för nyanställd vårdpersonal. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 422 000 kr. 

Med anledning av att nya huvudmän tar över verksamheten den I januari 

1983 har medel endast räknats för halvt budgetår. 

För introduktionskurser under budgetåret 1982/83 för nyanställda vårda-
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re, m.fl. har beräknats 160 000 kr. och för fortbildningskurser och konferen

ser 255 000 kr. Gemensamma kostnader för central kursverksamhct berä

knas uppgå till 20 000 kr. 

Skolornas personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av 

skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen m.fl. För detta ändamål beräk

nar styrelsen 25 000 kr. För kurser anordnade regionalt för personal vid 

skolor och med deltagande av representanter för öppenvården samt intern 

personalutbildning vid enskilda skolor beräknas 300 000 kr. Styrelsen räknar 

därvid med att viss personalgruppshandledning införs för stöd till den 

personal som arbetar under särskilt pressande arbetsförhållanden. Styrelsen 

räknar med att stora utbildningsresurser kommer att behövas för att ge 

fördjupade kunskaper i den nya socialtjänstlagstiftningen. Även behovet av 

utbildning beträffande t. ex. lagar och avtal inom arbetsrättens område bör 

beaktas. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslags behovet för kursverksamheten under första hälften av 

nästa budgetår till 422 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Perso11alutbild11i11g för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 422 000 kr. 

I 4. Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, 
Oyktingar m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

215 934 393 

177 000 000 

148 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna för kostnader för hjälp till 

flyktingar och vissa andra utlänningar. Socialhjälp till flyktingar ersätts för 

det år beslut om uppehållstillstånd fattas samt de två efterföljande åren. För 

att täcka även andra kostnader inom socialvården som kommunerna kan ha 

haft för flyktingar utgår därutöver en schablonersättning med 25 % av 

ersättningen för socialhjälp. Ersättning utgår också för den hjälp till 

livsuppehälle och erforderlig vård som lämnas till utlänningar under den tid 

då deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. Ersättningsbestäm

melserna återfinns i förordningen (1979: 1120) om ersättning för socialhjälp 

till flyktingar m.fl. (ändrad 1980:443). Ersättningen utbetalas av länsstyrel

serna för kalenderår i efterskott. 

Enligt de regler som gällde t.o.m. 1979 utgick ersättning till kommunerna 

för hjälp till flyktingar i efterskott från socialstyrelsen. Ansökan för ar 1979 

skulle vara inne senast den 31 december 1980. Till följd av eftersläpningar i 
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utbetalningarna utbetalas emellertid en del av ersättningarna först under 

budgetåret 1981/82. 

Även i övrigt har socialstyrelsen en del uppgifter i flyktingfrågor. Från 

anslaget utgår ersättning från socialstyrelsen till sjukvårdshuvudmännen för 

varaktig vård på sjukvårdsinrättning av sådana flyktingar som har överförts 

till Sverige med stöd av särskilt regeringsbeslut och som vid mottagningen i 

Sverige på grund av sjukdom eller handikapp inte kan omhändertas på 

mottagningsförläggning. Socialstyrelsen medverkar också vid bostadsan

skaffning åt vissa flyktingar och kan bevilja lån till flyktingar för bostadsrätt

slägenheter. Kostnaderna för dessa lån och inflytande återbetalningar på 

lånen redovisas på detta anslag. 

Vidare utgår från anslaget ersättning till kommunerna för kostnader för 

familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigenare. Ansökningar 

om sådan ersättning prövas av socialstyrelsen. Den familjepedagogiska 

verksamheten bland nordiska zigenare och enskilt invandrade zigenare som 

inte omfattas av flyktingbestämmelserna har formen av försöksverksam

het. 

Genom särskilt beslut den 26 juni 1980 har socialstyrelsen också bemyndi

gats att från detta anslag tills vidare utge ersättning för samhällsvård enligt 31 

* barnavårdslagen av barn i den sinovietnamesiska flyktinggruppen som 

kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare. 

Från anslaget bekostas under innevarande budgetår slutligen länsstyrelser

nas kostnader för mottagningshjälp enligt kungörelsen (1950:383) angående 

bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till Sverige m.m. Den statliga 

mottagningshjälpen upphör enligt riksdagens beslut den 1 januari 1982 då 

socialtjänstlagen träder i kraft. 

Socialstyre/sen 

För sin del av anslaget beräknar socialstyrelsen kostnaderna till 30 milj. kr. 

för budgetåret 1982/83. Därav utgör 10 milj. kr. eftersläpande utbetalningar 

enligt äldre regler av ersättning till kommunerna för utgiven socialhjälp till 

flyktingar. 

Med hänsyn till svårigheterna på bostadsmarknaden bedömer socialstyrel

sen att efterfrågan på lån till bostadsrätt kommer att öka. Likaså ökar 

priserna på bostadsrätter. Kostnaderna för lån till bostadsrätt beräknas till 

2milj. kr. 

Sjukvårdskostnaderna är enligt socialstyrelsen svåra att beräkna. då de 

hänger samman med det antal sjuka flyktingar. som kommer att tas ut för 

bosättning i Sverige. 

Omfattningen av den familjepedagogiska verksamheten är likaså svår att 

bedöma. då den hänger samman med storleken på flyktingkvoten och den 

enskilda invandringen av flyktingar. De vietnamesiska flyktingar och 

anhöriga. som nyligen kommit till Sverige beräknas bli utplacerade på orter. 
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där det redan finns flyktingar från Vietnam och familjepedagogisk verksam
het. Antalet familjepedagoger för denna grupp beräknas därför inte öka 

nämnvärt. För zigenare och assyrier/syrianer har familjepedagogisk verk

samhet pågått länge och insatserna håller på att trappas ner. Insatser för 
latinamerikaner kan komma att öka något. Totalt beräknas antalet familje

pedagoger minska i förhållande till budgetåret 1980/81 förutsatt att ingen ny 

stor flyktinggrupp kommer till Sverige. På grund av kostnadsstegringar 

beräknas dock kostnaderna vara så gott som oförändrade eller 12 milj. kr. I 
detta innefattas kostnader för kurser och konferenser. 

Kostnaderna för omhändertagande av vietnamesiska flyktingbarn beräk

nas till 2 milj. kr. 

Föredraganden 

En särskild arbetsgrupp har tillsatts inom socialdepartementet med uppgift 

att utvärdera reglerna för ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar 

och vissa andra utländska medborgare. Arbetsgruppen har som huvudupp
gift att undersöka de kostnadsmässiga och administrativa konsekvenserna 

för staten och kommunerna av de ändringar i ersättningsrcglerna som 

genomfördes den 1 januari 1980. Resultaten av utvärderingen kommer att 

redovisas i början av år 1982. Vidare har en arbetsgrupp inom arbetsmark

nadsdepartementet lämnat en promemoria (Ds A 1981:11) med förslag till 

lokalt omhändertagande av flyktingar. Promemorian remissbehandlas för 

närvarande. Eventuella förändringar av crsättningsreglerna till följd av 
utvärderingens resultat eller nyssnämnda förslag påverkar inte kostnaderna 

för budgetåret 1982/83. 
Med utgångspunkt från gällande ersättningsbestämmelscr beräknar jag 

länsstyrelsernas kostnader för ersättning till kommunerna för hjälp till 
flyktingar m.fl. till ca 130 milj. kr. under budgetåret 1982/83. 

Den tidigare nämnda arbet~gruppen inom socialdepartementet har även 
haft till uppgift att överväga möjligheterna att inom nuvarande ekonomiska 

ram förändra statsbidraget till den familjepedagogiska verksamheten. 

Förslag härom har lämnats i promemorian (Ds S 1981:20) Förändring av 

nuvarande statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar 

och zigenare. 

Vad gäller den familjepedagogiska verksamheten bland flyktingar innebär 

förslaget, som i huvudsak ansluter till förslag som tidigare lämnats i 

promemorian Ds A 1981:11, bl.a. följande. Nuvarande form av statligt 

bidrag bör upphöra den 1juli1983 och medlen föras över från socialstyrelsen 

till invandrarverket för att användas av kommunerna för motsvarande 

insatser inom ramen för de avtal som föreslås reglera det lokala omhänderta

gandet. Kommunerna föreslås få möjlighet att själva avgöra om medlen skall 

disponeras för familjepedagoger eller för annan personal som svarar för de 

funktioner som i dag ligger på familjepedagogerna. 
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Vad gäller zigenare föreslås i den nämnda promemorian att nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bör förändras så att bidrag 

skall kunna lämnas även till andra försöksprojekt än familjcpedagogprojekt. 

Bidraget föreslås täcka 75 % av kostnaderna medan kommunerna i dag som 

regel fått hela kostnaden för anställning av familjepedagoger ersatta. Vidare 

föreslås att ansökningar om sådana projektbidrag bör behandlas i samråds

gruppen för zigenarfrågor, som är knuten till statens invandrarverk, och att 

invandrarverket bör besluta om bidrag efter samråd med de myndigheter 

som ingår i samrådsgruppen. 
Förslaget till förändring av statsbidraget till familjepedagogisk verksamhet 

bland flyktingar hänger direkt samman med det förslag till lokalt omhän

dertagande av flyktingar som f.n. övervägs inom regeringskansliet, varför 

någon ställning ännu inte kan tas. Nuvarande statsbidrag bör därför behållas i 

oförändrad form under budgetåret 1982/83. Jag beräknar ett medelsbehov på 

ca 9 milj. kr. 

Jag är inte heller beredd att nu ta ställning till förslaget om förändring av 

statsbidraget till familjepedagogisk verksamhet bland zigenare. Eventuella 

förändringar av statsbidragen till familjepedagogisk verksamhet bland 

flyktingar och zigenare bör ske i ett sammanhang. Socialstyrelsen bör således 

även under budgetåret 1982/83 anvisas medel för familjepedagogisk verk

samhet bland zigenare. En viss minskning av medlen kan ske med hänsyn till 

anslagsbelastningen för innevarande budgetår, pågående nedtrappning av 

insatserna i flera kommuner och det förhållandet att det f. n. inte förekommer 

någon större nyinvandring av zigenare. Jag föreslår att högst 1,5 milj. kr. får 

disponeras för familjepedagogprojekt bland zigenare. 

Totalt för socialstyrelsens del av anslaget beräknar jag 18 milj. kr. Jag har 

därvid räknat med att socialstyrelsens eftersläpande utbetalningar av 

ersättning för socialhjälp till flyktingar enligt äldre regler i huvudsak bör 
kunna göras under innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska 

medborgare. flyktingar m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 148 000 000 kr. 

I 5. Bidrag till driften av hem för vård eller boende 

1982/83 Förslag 285 000 000 

Detta anslag, som är nytt, motiveras av det ändrade huvudmannaskapet 

för institutionsvården. 

Efter riksdagens bemyndigande (prop. 1979/80:172, SoU 44. rskr. 385) 

godkände regeringen den 26 juni 1980 principöverenskommelsen med 

landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om ett ändrat huvud

mannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m.m. 
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Enligt överenskommelsen skall berörda kommuner och landstingskommun

er den 1 januari 1983 ta över dels huvudmannaskapet för de statliga 

ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, dels de rättigheter 

och åtaganden som staten har ifråga om Margretelunds och Råby yrkessko

lor. erkända och enskilda nykterhetsvårdsanstalter samt inackorderingshem 

och behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Statens förhandlingsnämnd har därefter den 25 mars 1981 träffat en 

överenskommelse med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet 

om statsbidrag för verksamheten. Riksdagen har i december 1981 

(prop.1980/81:196, SoU 1981/82:23, rskr 92) bemyndigat regeringen att 

godkänna överenskommelsen som innebär att staten från och med den I 

januari 1983 skall utge bidrag till kommuner och landstingskommuner 

(huvudmännen) för driften av de hem för vård eller boende som avses i 

principöverenskommelsen. Bidraget har med utgångspunkt i statens kostna

der för den nuvarande verksamheten fastställts till 570 milj. kr. år 1983 enligt 

löne- och prisnivån den 1 januari 1982. 

Den totala årliga bidragssumman 570 milj. kr. är beräknad med följande 

fördelning: 

Ungdomsvårdsskolor 
Nykterhetsvårdsanstalterna Gudhem, Runnagården (med 

Brotorp), Venngarn (med Hornö), Frösö samt Hcssleby 
Övriga nykterhctsvårdsanstalter 
Behandlings- och inackordcringshcm för narkotikamiss

brukare 
Inackorderingshem för alkoholmissbrukare 

208 milj. kr. 

57 milj. kr. 
179 milj.kr. 

33 milj. kr. 
93 milj. kr. 

Av det belopp som anges för viss kategori av institutioner skall 75 % 

användas för bidrag till de huvudmän som driver eller åtagit sig ansvaret för 

driften. Bidraget utgår med ett för varje angiven kategori av institutioner 

enhetligt belopp per vårdplats. Återstoden av det belopp som anges för viss 

kategori skall användas för bidrag till kommuner som under året haft att 

svara för vårddagkostnad vid institution. Bidraget utgår med ett enhetligt 

belopp per vårddag för varje angiven kategori av institutioner. Huvudmän

nen skall årsvis sammanställa och till staten insända ett gemensamt underlag 

för fördelning och utbetalning av driftbidragen. Vid förhandlingar mellan 

parterna skall den överenskomna bidragssumman omräknas med hänsyn till 

lönc- och prisnivån per den 1 juli det år bidraget skall avse. 

I avvaktan på resultatet från dessa förhandlingar har jag för budgetåret 

1982/83 beräknat 285 milj. kr. för ändamålet. Medlen avser första halvåret 

1983. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av hem för vård eller boende för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 285 000 000 kr. 
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I 6. Bidrag till upprustning och utveckling av hem för vård eller boende 

1982/83 Förslag 150 000 000 

Detta anslag, som är nytt, motiveras av det ändrade huvudmannaskapct 

för ungdomsvårdsskolor och nykterhctsvårdsanstaltcr m.m. 

Staten skall enligt överenskommelsen den 25 mars 1981 med landstingsför

bundet och Svenska kommunförbundet om statsbidrag till verksamheten 

lämna sammanlagt 150 milj. kr. som bidrag för att möjliggöra upprustning 

och utveckling m.m. av institutionsvården. Av upprustningsbidraget utbeta

las 70 milj. kr. per den 1 januari 1983 med fördelning efter respektive 

huvudmans andel i totala antalet vårdplatser vid ungdomsv[mlsskolor, 

statliga nykterhetsvårdsanstalter samt erkända och enskilda nykterhets

vårdsanstalter. Återstoden av upprustningsbidraget (80 milj.) utbetalas i den 

ordning som parterna senast den 31 december 1982 fastställer. Därvid skall 

parterna även pröva konsekvenserna av den genomförda institutionsplaner

ingen i vad avser behovet av vårdplatser. 

Jag beräknar för budgetåret 1982/83 ett belopp av 150 milj. kr. för 

ändamålet. Beloppet bör anvisas på reservationsanslag. Jag önskar i detta 

sammanhang erinra om att de statliga medel som parterna kommit överens 

om (5 milj. kr.) skall utgå som bidrag till projektering av vissa anläggnings

och husbyggnadsarbetei1 har anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1981/82 (prop. 1981/82:25. SoU 24, rskr 93). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till upprustning och wveckling av hem för vdrd eller 

boende för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

150 000 000 kr. 
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J. Alkoholpolitik och missbrukarvård 

Alkoholpolitik m.m. 

Under de senaste åren har en markant omsvängning inträffat inom 

alkoholområdet. Alkoholkonsumtionen har minskat kraftigt. Försäljningen 

av alkoholdrycker har gått ned från 7. 7 liter 100-procentig alkohol per vuxen 

invänarc år 1976 till 6.75 liter år 1980. Minskningen har fortsatt i ännu 

snabbare takt under år 1981. Första halvåret 1981 kunde jämfört med samma 

tid 1980 noteras en minskning av alkoholkonsumtionen per vuxen invånare 

med 9.5 procent. Störst var minskningen för spritdryckerna (15.4 procent). 

Vinförsäljningen minskade med 2.8 procent och ölförsäljningen med 6,3 

procent. Starkölsförsäljningen var däremot oförändrad. 

Ett av de mest glädjande tecknen i konsumtionsutvccklingen är de 

förbättringar som har skett bland ungdomar. Skolöverstyrelsens regelbundet 

återkommande undersökningar av elever i årskurserna 6 och 9 visar 

exempelvis att konsumtionsmängden. antalet konsumtionstillfällen och 

andelen s.k. storkonsumenter av alkohol minskar. Undersökningar av 

värnpliktsinskrivna visar samma tendens. 

Även när det gäller ordningsläget - som har starkt samband med 

alkoholkonsumtionens omfattning - har förbättringar inträffat under det 

senaste året. I anslutning till den försöksvcrksamhet med lördagsstängda 

systembutiker. som genomfördes under månaderna juni - september 1981 

har rikspolisstyrelsen redovisat preliminära uppgifter från sommaren 1981 

jämförda med samma period år 1980. Antalet ingripanden har minskat 

kraftigt i Stockholms polisdistrikt. framför allt vid veckosluten. Även 

flertalet andra polisdistrikt har uttalat att ordningen förbättrats markant 

under senare tid. Antalet omhändertaganden av berusade personer har 

likaledes minskat. särskilt i de lägre åldersgrupperna. 

Samtidigt har en tydlig attitydförändring till bruket av alkohol inträffat 

under de allra senaste åren. Debatten kring alkoholproblemen har varit 

mycket omfattande och blivit alltmer nyanserad och realistisk. Intresset för 

missbruksprobleJTlen har breddats och fördjupats. 

Allt detta visar att vi under de senaste åren har lyckats vända en lång tids 

negativ utveckling inom detta område. Det för emellertid inte undanskymma 

att alkoholskadorna alltjiimt iir ett av de stora folkhäls.oproblcmen. 

Alkoholkonsumtionen medför kostnader för samhället som har uppskattats 

till åtskilliga miljarder kronor varje ar. Till dessa kostnader hör bl. a. 

vårdutgifter och produktionsbortfall genom ökad frånvaro. Det finns också 

ett samband mellan alkoholberusning och kriminalitet. Alkoholen är vidare 

en viktig faktor bakom flera typer av olyckor. Överdödligheten bland 

alkoholmissbrukare iir stor. Alkohol är en av de viktigaste orsakerna till 

sjukdom och för tidig död. En myckL't betydande del av sjukvårdens resurser 

tas i anspråk av människor med siidana sjukdomar och skador som orsakats 

av alkohol. Inom socialtjänsten utgör miinniskor med missbruksproblem en 
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av de stora klicntgrupperna. 

Det är mot denna bakgrund nödvändigt att genom fortsatta intensiva 

insatser på skilda områden reducera de skador som alkoholen vållar. 

Politiken bör syfta till att undanröja sociala bakgrundsförhållandcn till 

missbruk. Den bör också innefatta åtgärder riktade direkt mot bruket och 

överkonsumtionen av alkohol. 

För att samordna och intensifiera de alkoholpolitiska insatserna tillsatte 

regeringen våren 1980 Samordningsorganct för alkoholfrågor (SAMO). I 

december 1980 avlämnade SAMO sin första rapport (Os S 1980:10) Om 

alkoholpolitiken. Rapporten redovisade förslag till åtgärder i ett kortare 

tidsperspektiv. SAMO:s förslag behandlades delvis i förra årets budgetpro

position. 

På förslag i budgetpropositionen beslöt riksdagen om medel för ökad 

information och opinionsbildning i drogfrägor. effektivare missbruksförc

byggande insatser i skolan, utvecklingsarbcte inom vardområdct och 

särskilda insatser för kvinnor med missbruksproblcm. Till SAMO:s förslag i 

övrigt återkom regeringen senare under våren 1981 i en särskild proposition 

(1980/81:179) om vissa åtgärder inom-alkoholpolitiken. Genom riksdagens 

beslut (SkU 54, rskr 330) med anledning av propositionen höjdes straffmaxi

mum för olovlig tillverkning och överlåtelse av alkoholdrycker m.m. För att 

motverka överlåtelse av alkoholdrycker till ungdomar infördes en särskild 

regel om förbud och straff för gåva och lån av alkoholdrycker till 

underåriga. 

I enlighet med riksdagens beslut genomfördes även. som jag tidigare har 

nämnt, ett försök med lördagsstängda systembutiker under perioden juni -

september 1981. En särskilt tillsatt arbetsgrupp har i uppgift att ansvara för 

en utvärdering av försökets effekter. Resultaten av utvärderingen beräknas 

föreligga i början av år 1982. Innan utvärderingen är klar kan några definitiva 

slutsatser inte dras. De preliminiira uppgifter från polisen som nyss berörts 

talar dock för att försöket har haft gynnsamma verkningar. 

I december 1981 lämnade SAMO en rapport (Ds S 1981:25) Om 

alkoholpolitiken Il med förslag till ytterligare åtgärder. I rapporten 

behandlas olika möjligheter att minska alkoholkonsumtionen genom infor

mation, attitydråverkan och begränsning av alkoholens tillgänglighet. 

Frågan om ansvarsfördelningen för den framtida informationsverksamheten 

tas också upp. SA!\10 har vidare lagt fram förslag bl. a. i fråga om tidiga 

vårdinsatser för personer på väg in i missbruk samt om en försöksverksamhct 

med eftervård av missbrukare. I enlighet med SAMO:s förslag bör medel 

anvisas för en sådan verksamhet med syfte att utprova olika modeller för 

eftervård. Jag beräknar 1 milj. kr. för detta iindamal. SAMO har ocksa lagt 

fram förslag till visst utvecklingsarbete kring vårdens innehäll. Jag Merkom

mer till denna fråga i samband med min redogörelse för missbruket av 

narkotika m.m. Utredningen har även uppmärksammat vissa oegentligheter 

och missförhållanden inom restaurangbranschen. 
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I rapporten behandlas vidare vissa frågor om forskning och statistik. 

SAMO har i en särskild rapport (Os S 1981 :23) Alkoholpolitiska restriktio

ner dokumenterat ett forskarseminarium kring restriktionernas roll i 

alkoholpolitiken. Vidare har SAMO belyst kunskapsläget kring alkoholkon

sumtionen och dess skadeverkningar (Os S 1981 :21 ). 

SAMO har slutligen i enlighet med sina direktiv utrett de tekniska 

förutsättningarna för ransonering och registrering vid inköp av alkoholdryck

er. Resultatet av denna utredning har redovisats i en expertrapport ( Ds S 

1981:22). 

Jag har för avsikt att senare under våren återkomma till regeringen med 

förslag om en särskild proposition om atgärder mot alkohol- och narkotika

missbruket. Under avsnittet Missbruk av narkotika m.m. kommer jag att 

redogöra ytterligare för denna propostition. 

Den under hösten påbörjade Aktionen mot droger fortsätter även under 

våren 1982. Aktionen genomförs under socialdepartementets ledning. En 

rad olika myndigheter och organ. som berörs av alkohol- och narkotikafrå

gorna. samarhetar i aktionen. 

Aktionen syftar till att fördjupa och bredda infcmnationsarhetet, inte 

minst inom skolan. Viktiga ma!grupper iir ungdomar och föriildrar. Målet för 

aktionen mot droger iir hl. a. att höja debutåldern för alkoholkonsumtion 

och sänka den totala alkoholkonsumtionen, att kraftigt motarbeta alla andra 

droger och att fortsätta opinionshildningen mot langning. En huvudprincip i 

aktionens arbete iir att stimulera lokala aktiviteter och samarbete mellan 

lokala förvaltningar och föreningar. 

Intensiva riksomfattande informationsinsals<:r av cktta slag bör cnligt min 

mening vara avgränsade i tiden. Annars riskerar man att en mättnadseffekt 

uppsti1r och att intresset mattas av. De nu pågäende centrala aktiviteterna 

skall vara avslutade under innevarande budgetär. Samtidigt är det dock 

vik:tigt att det arbete som har kommit igfmg ute i landet fortsätter. Jag föreslår 

att 2.5 milj. kr. avsiitts under nästa budgetår för att stimulera en sådan 

uppföljning av aktionen mot droger och för vissa kompletterande informa

tionsinsatser i övrigt. 

Härutöver föreslär jag att statens ungdomsråd för 4. 1 milj. kr. att fördela 

till ungdomsorganisationer. Social:,tyrclsens n~imnd för alkoholfriigor bör få 

disponera 9.25 milj. kr. för informationsinsatser inom alkoholområdet. 

Riksrevisionsverket ( R R V) har i en revisionsrapport den 4 novemher l 981 
granskat de statliga insatserna för alkoholinformation. Revisionen har avsett 

det statliga systemet för samordning av hidragsgivning till och produktion av 

alkoholinformation. De myndigheter och organ som herörts är i första hand 

socialstyrelsen. socialstyrelsens niimnd för alkoholfrågor. skolöverstyrelsen. 

Centralförhundet för alkohol- och narkotikaupplysning. statens ungdomsråd 

och Systembolaget. RRV:s bedömning är hl. a. att betydande cffektivitets

vinster biir kunna uppnäs genom 1:n förhiittrad samordning av alkoholinfor

mationen och genom vissa organisatoriska förändringar. Exempel på stidana 
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förändringar redovisas i rapporten som remissbehandlas. Dessa frågor bör 

därefter beredas ytterligare inom regeringskansliet med sikte på ett 

ställningstagande i anslutning till nästa års budgetproposition. 

Vården ar alkoholmissbrukare 

Vården av alkoholmissbrukare förändras väsentligt till följd av socialtjänst

lagen (1980:620). I lagen stadgas en uttrycklig skyldighet för socialnämnder

na att arbeta för att förebygga och motverka missbruk a\' alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Socialtjänstens insatser för att bekämpa 

missbruk förutsätts bli en viktig del av verksamheten. Insatser för att 

motverka missbruk bland barn och ungdomar bör fo siirskild uppmärksam

het. 

Jag har i inledningen till föreg;lende avsnitt om ungdomsvård m.m. lämnat 

en mera ingående redogörelse för socialtjiinstreformcn och det ändrade 

huvudmannaskapet som berör ungdomsvårdens. nykterhetsvånfrns och 

narkomanvårdens institutioner. Genom huvudmannaskapsreformen, som 

träder i kraft den 1 januari 1983. skapas förutsättningar för en hättre 

fungerande vårdkedja inom bl. a. missbrukarvimlen. 

Från årsskiftet 1981/82 gäller i anslutning till socialtjänstreformen Jagen 

om vård av missbrukare i vissa fall. Den lagen ger, som jag har nämnt, 

möjlighet att bereda missbrukare av både alkohol och narkotika vård 

oberoende av samtycke p:'1 institutionen under en värdtid av normalt högst 

två manader med en möjlighet till förlängning under ytterligare högst tvf1 

månader. Någon direkt motsvarighet till 58 * Nvl kommer inte att finnas i 

LVM - frivillig vård på institution får ske enbart med stöd av socialtjänst

lagens regler. Enligt övergångsreglerna till LVM för vård enligt den nya lagen 

ges på de allmänna vårdanstalterna för alkoholmissbrukare under övergi\ngs

året 1982. dvs. fram till de kommunala huvudmiinnens övertagande den 1 

januari 1983. Vård enligt L VM skall annars enligt huvudregeln ges p{1 ett 

landstingskommunalt eller kommunalt hem för värd eller hocnde enligt 11 * 
LVM. 

Jag har i propostitionen 1981/82:8 om LVM uttalat bl.a. att man knappast . 

skall behöva befara någon dramatisk förändring av antalet ansökningar med 

anledning av den nya lagstiftningen. Det är emellertid inte möjligt att göra 

några helt säkra prognoser i detta avseende. eftersom den nya lagstiftningen 

inrymmer inslag som kan komma att pi\verka utvecklingen pi\ olika siitt: vård 

av narkotikamissbrukare oheroende av samtycke och vardtider som är 

annorlunda än tidigare. m.m. 

Jag är angelägen om att understryka att den nya lagstiftningen och dess 

följder för institutionsvården kommer att följas med stor uppmärksamhet 

under det kommande året. 

Alkoholmissbrukarna har i stor omfattning kontakt med en h\ng rad av 

samhällets vård- och serviceorgan. \!långa erhåller viixclvis viml inom 
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sjukvården och socialtjänsten. Trots många insatser i riktning mot samarbete 

mellan olika enheter är bristen pä samverkan mellan medicinska och sociala 

insatser alltjämt ett av de stora problemen inom missbrukarvården. På 

förslag av SAMO anvisades ett engångsanslag på 2,5 milj. kr. under 

budgetåret 1981/82 för att möjliggöra lokala utvccklingsprojekt i syfte att 

stimulera både vårdhuvudmännen och missbrukarvårdens personal att finna 

bättre samverkansformcr. I enlighet med SAMO:s förslag har en särskild 

arbetsgrupp för samvcrkansprojekt inom missbrukarvården inrättats. I 

gruppen ingår företrädare för socialdepartementet. socialstyrelsen och de 

båda kommunförbunden. 

De dolda missbrukarna och svarighetcrna att tidigt få kontakt med dem 

utgör ett särskilt problem. Dessa svårigheter är särskilt uttalade när det gäller 

kvinnor. På förslag av SAMO anvisades för innevarande budgetår medel för 

att inom ramen för det s.k. KARTAD-projektet vid karolinska sjukhuset 

göra vårdinsatserna bättre anpassade till de kvinnliga missbrukarnas 

särskilda behov. En enhet för kvinnor med tidiga alkoholproblem har nyligen 

inrättats vid sjukhusets alkoholklinik, Magnus I luss kliniken. Jag anser det 

angeläget att den verksamheten stöds och beräknar i det följande Ll milj. kr. 

för verksamhden nästa budgetår. 

Jag vill i detta sammanhang nämna det delbetiinkandc om åtgärder mot 

missbruk under graviditet ( Ds S 1981 :6) som socialberedningen överlämnade 

i juni 1981. Socialhercdningen framhåller bl.a. att åtgärder mot missbruk 

under graviditet i första hand måste innebära en ökad satsning på 

information till blivande föräldrar och till de yngre åldersgrupper som inom 

kort kan komma att bilda familj. Denna information hör kombineras med en 

utökad utbildning av personalen inom friimst mödravården men även inom 

socialtjänsten i syfte att förbättra möjligheterna att i tid uppmärksamma de 

blivande mödrar som iir i behov av hjälp för missbruksproblem och att ge 

dem det stöd som behövs. Niir det gäller omfattande missbruk under 

graviditet anser beredningen vidare att saviil den föreslagna L VM som i 

förekommande fall L VU kommer att bli tillämplig i det fall det inte går att 

komma tillriitta med situationen genom olika slag av frivilliga åtgärder. 

Riksdagen har vid behandlingen av propositionen om L VM (Prop. 

1981/82:8, SoU 22, rskr 91) i denna fråga i allt väsentligt anslutit sig till 

beredningens överväganden. Även enligt min mening bör det vid mera 

omfattande missbruk under graviditet vara möjligt att tillämpa L VM i de 

troligen mycket få fall. där man inte kan komma tillrätta med situationen 

genom intensiva frivilliga åtgärder. 

I sin första rapport underströk SAMO vikten av att blivande föräldrar får 

ökad information om misshruksfri"igor och vid behov ökat stöd under 

graviditeten. Vi1ren 1981 stiillde regeringen 1.7 milj. kr. till socialstyrelsens 

förfogande för att i samverkan med landstingsförhundct genomföra en 

utbildning för personal inom mödra- och. harnhälsov;lrden. 

Andra exempel pf1 tidiga insatser för att n[1 storkonsumenter eller 
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missbrukare i tidigt skede är att med biokemiska metoder (t. ex. GT-analys) 

tidigt kunna diagnostisera alkoholbetingad sjukdom. Socialstyrelsen har 

regeringens uppdrag att kartlägga forskningens nuvarande läge beträffande 

denna teknik. 

Socialstyrelsen har även svarat för en verksamhet med utveckling av 

behandlingsmetoder vid sex nytillkommande alkoholpolikliniker. Dessa 

polikliniker har i relativt stor utsträckning fått kontakt med människor som 

befinner sig i riskzonen för missbruk. 

Den försöksverksamhet med tillnyktringsenheter som har bedrivits. och 

som i en del orter fortfarande pågar. har omfattat totalt tio enheter, nämligen 

i Landskrona, Karlstad. Gävle. Göteborg, Skövde. Solna. Gällivare. Luleå, 

Malmö och Stockholm. Enheterna har utformats olika och resurserna har 

varierat. Gemensamt för dem alla är att de svarar för ett medicinskt och 

socialt omhändertagande av berusade personer. 

Försöket i Malmö skiljer sig frt111 de övriga genom att tillnyktringsenhcten 

är inrymd i en del av polisens arrestlokaler. För att ge vistelsen en humanare 

inramning har arrestlokalerna byggts om. 

Sedan början av år J 981 pilgär även en försöksverksamhet med sjukvtirds

utbildad personal i anslutning till polisarresten i Trollhättan. För denna 

försöksverksamhet har medel ställts till förfogande från justitiedepartemen

tets huvudtitel. 

Försöksverksamheten har fortlöpande utvärderats under ledning av en 

arbetsgrupp inom socialdepartementet. En preliminiir slutrapport för hela 

försöksverksamheten har nyligen redovisats. En definitiv version av slutrap

porten kommer att föreligga i mars 1982. Med anledning av den preliminära 

slutrapporten har den inom socialdepartementet bildade arbetsgruppen 

framfört vissa synpunkter på försöksverksamheten. 

Liksom arbetsgruppen anser jag att iiven om ett system med tillnyktrings

enheter ger möjlighet till en mera iindamålsenlig drd än vad som för 

närvarande kan tillhandah[11las i polisarrest iir det uppenbart att en 

utbyggnad av tillnyktringsenhetcr över hela landet enligt någon av de 

modeller som har prövats i försöksverksamheten skulle medföra betydande 

kostnader. 

Jag anser därför att förutsättningarna att omhänderta akut berusade 

personer även i andra och mindre resurskriivande former bör undersökas. 

De hittillsvarande erfarenheterna frän försöksvcrksamheten med sjuk

vårdspersonal i anslutning till polisarrest är positiva. Enligt min bedömning 

bör möjligheten till nya försöksmodeller med sjuk- och socialvårdspersonal i 

anslutning till polisarrest undersökas. 

Innan försöksverksamheten avslutas hör modeller som iikar möjligheterna 

till samverkan mellan polis. sjukvårdspersonal och socialarbetare särskilt 

undersökas. Personaltäthet o<.:h kompetens för att omhänderta de berusade 

bör också studeras. Jag beräknar statens kostnader för en slidan ny 

försöksverksamhet till 2 milj. kr. för nästa budget[1r. Jag har fiir avsikt att 
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föreslå regeringen att ta i anspr;'ik {1tersti1endc medel av innevarande 

budgetårs anslag för detta ändam[1l. 

Resurserna för de öppna och frivilliga vård formerna inom nykterhetsvår

den har successivt byggts ut. Den l juli 1981 fanns ca 120 alkoholpolikliniker i 

1 J(l kommuner. Vid inackorderingshem fanns l 738 platser. Jag r~iknar med 

att antalet platser i drift vid dessa hem vid 1982 års utgång skall ha ökat till 

1 990. Maximibidraget till driften av inackordcringshemmcn bör höjas från 

högst 60 000 kr. till högst 66 000 kr. per plats och år. 

Vid vårdanstalterna finns sammanlagt 2 409 platser, varav 1 556 vid 

allmänna anstalter. Efterfrågan på platser vid de allmänna anstalterna ökar 

alltjämt. 

Beläggningen vid dessa anstalter uppgick till 86 % år 1980. Antalet 

tvångsintagningar vid samma anstalter var 23 % av totala antalet intagningar 

är 1980 och 18,5 c;~ år 1979. Antalet beslut om tvangsintagning har efter en 

nedgång till 722 ;'\r 1977 återigen ökat och uppgick till 1 248 år 1980. 

Antalet vårdinstitutioner och platser den I juli 1981 framgår av följande 

sammanställning 

Statliga vårdanstaltcr 
Erkiinda v5rdansWltcr 
Enskilda vardanstalter 
lnackordcringshcm för alko
holrnisshrukare 
In ackordc ri ngshe m/bc ha ndl i ngshcm 
för narkotikamissbrukare 

Missbruk a1· narkotika m.m. 

Antal institutioner Antal platser 

..\ 
20 
26 

28 

307 
1 2-19 

853 

l 738 

Enligt den kartläggning som genomförts av utrednigen om narkotikamiss

brukets omfattning. UNO (S 1977:04) omfattar det tunga narkotikamissbru

ket 10 000-14 000 personer. Av dessa är 7 500-10 000 injektionsmissbruka

rc. 1500-2 000 injicerar dagligen eller så gott som dagligen. 

Brottsförebyggande rådets narkotikagrupp gör återkommande bedöm

ningar av narkotikasituationen i landet. Enligt narkotikagruppen dominerar 

fortfarande misshruket av centralstimulantia. Under senare år har tillgången 

på ccntralstimulantia varit liten. Sedan våren 1981 har dock situationen 

förtindrats. Tillgiingen har ökat och insmugglingen är omfattande. Produk

tion sker numera även pi1 illegala laboratorier i Sverige. 

Tillgängen p<"1 heroin är stor i landet. Det heroin som missbrukas i Sverige 

knmmer till huvuddL'len frän Mellersta Östern. Genom {1rets rekordskördar 

av opium i fjärran Östern är risken stor att tillgången pa heroin kommer att 

iika i Sverige. 
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Missbruk av kokain har tidigare varit mycket begränsat. Under senare tid 

finns dock tecken på ökning av detta missbruk och på att kokain i större 

utsträckning saluförs på gatumarknaden. 

Cannabismissbruket är omfattande. Tillgången på cannabis är stor i hela 
landet. Oroande är också att missbruket tycks ha spridits till grupper som har 

en socialt etablerad situation. 

UNO redovisade 1981 delbetänkandet (Ds S 1981:11) Ungdom, droger 

och förebyggande arbete. Enligt beräkningar som utredningen har gjort har 
ca 200 000 ungdomar i åldrarna under 25 år någon gång prövat narkotika. 

Huvudsakligen har dessa rökt hasch. Av dessa ungdomar har ca 30 000 

använt narkotika de senaste fyra veckorna före utredningens undersök

ning. 

UNO kommer under våren 1982 att avsluta sitt arbete. I sitt slutbetän

kande väntas utredningen bl. a. föreslå olika metoder för att följa missbru

kets utveckling i framtiden. 

Samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket bygger på uppfattningen att 

allt bruk av narkotika som inte är medicinskt motiverat är missbruk och skall 

bekämpas med kraft. 
Till grund för samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket ligger bl. a. 

det omfattande åtgärdsprogram som riksdagen antog år I 978 ( prop. 

1977178: 105, So U 26, rskr 363). 

Riksdagens beslut innebar bl.a. att medel ställdes till förfogande för en 

omfattande utbyggnad av behandlingshem för narkotikamissbrukare. År 

1978 fanns 180 statsbidragsberättigade behandlingshemsplatser. Den 1 juli 

1981 hade antalet platser ökat till 352. 

För innevarande budgetår finns medel för anordnande av 40 nya platser. 

Därutöver finns medel för ytterligare 48 platser, som kvarstår på grund av 
försenad utbyggnad. 

Riksdagens beslut om ändrat huvudmannaskap för institutionsvården för 

missbrukare kommer att innebära att det nuvarande statsbidraget för att 
anordna och driva behandlingshem upphör fr.o.m. den 1 januari 1983. Jag 
räknarmed att antalet platser i drift vid dessa hem vid 1982 års utgång uppgår 
till 440. Bidraget till drift av behandlingshemmen bör höjas så att det utgår 

med högst 80 000 kr. per plats och år. 
Den öppna vården är en viktig resurs i behandlingen av narkotikamiss

brukare. Olika behandlingsmetoder har utvecklats som syftar till att 

öppenvården skall kunna nå fler missbrukare med adekvata hjälp- och 

stödinsatser. Sålunda drivs vid bl. a. vårdcentraler i Göteborg och Västerås 

speciella projekt med insatser som har karaktär av utbildning och arbetsträ

ning. Den 31 december 1981fanns26 vårdcentraler. Ytterligare två beräknas 

tillkomma under våren 1982. 

Vård i enskilt hem är ett betydelsefullt komplement till institutionsvården. 
Varje år placeras omkring 400 narkotikamissbrukare i familjevård. Famil

jevårdsutredningen som har haft i uppgift att initiera, samordna och 

13 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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utvärdera viss försöksvcrksamhct med familjevård för missbrukare överläm

nade i oktober 1981 sitt betänkande ( Ds S 1981: 17) Det förstärkta 

familjehemmet. Utredningens förslag remissbehandlas för närvarande. 

Socialstyrelsen har med skrivelse den 22 juli 1981 till regeringen 

överlämnat en rapport Underhållsbehandling med metadon - svenska 

erfarenheter i nordisk och internationell jämförelse. I rapporten föreslås att 

metadonbehandling skall drivas som en reguljär regionsjukvårdsverksamhet 

centrerad till en plats i landet. Behandlingen skall inledas vid Ulleråkers 

sjukhus i Uppsala, och inte omfatta fler än 150-200 klienter. Nytt 

ställningstagande till metadonprogrammets fortsättning skall enligt rappor

ten ske efter en femårsperiod. I rapporten föreslås att socialstyrelsens 

cirkulär om förordningen av narkotiska läkemedel i vissa fall (MF 1972:28) 

upphävs och ersätts av en ny författning i enlighet med vad som anges i 

rapporten. 

Frågan om mctadonbehandling av narkotikamissbrukare har diskuterats 

inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation. Inom delegationen uttryck

tes stöd för att verksamheten med metadonbehandling vid Ulleråkers 

sjukhus bör fortsätta under i första hand tre år enligt den principiella 

inriktning som föreslås i rapporten. Därvid bör omfattningen av verksam

heten begränsas till högst 150 patienter och upptagningsområdet bör vara 

hela landet. Socialstyrelsen bör följa verksamheten och utvärdera denna i 

slutet av treårsperioden. 

Rikspolischefen har vid överläggningar i socialdepartementet anslutit sig 

till synpunkter som redovisats i sjukvårdsdclegationen. 

Jag ansluter mig till den uppfattning som framkom vid sjukvårdsdclega

tionens överläggning. Resultatet av en utvärdering bör presenteras mot 

slutet av treårsperioden. 

Regeringen har överlämnat socialstyrelsens skrivelse till sjukvårdsdelcga

tionen för fortsatt handläggning. 

Den 1 januari 1982 träder lagen om vård av missbrukare LVM, i kraft. 

Detta innebär att de institutioner som är inriktade på vården av vuxna 

narkotikamissbrukare nu också i vissa fall skall kunna vårda missbrukare 

även utan deras samtycke. Som jag tidigare angivit skall vård enligt L VM 

enligt huvudregeln ges på ett kommunalt eller landstingskommunalt hem för 

vård eller boende enligt 11 § LVM. Detta innebär att berörda behandlings

hem till viss del måste förändra sin verksamhet. 

I SAMO:s rapport (Ds S 1981 :25) Om alkoholpolitiken Il föreslås att 

särskilda medel anvisas till projekt för utveckling av vård enligt den nya 

lagstiftningen. Syftet med en sådan verksamhet skall enligt förslaget vara att 

personal vid institutioner för vård av missbrukare genom utbildningsinsatscr 

och försöksvcrksamhet skall få bättre kunskaper om motivationsskapande 

arbete. Jag återkommer till frågan om möjligheterna att utveckla behand

lingsinnehållct samt till frågan om familjevård för missbrukare i den särskilda 

proposition om åtgärder mot alkohol- och narkotik?missbrukct som jag skall 
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föreslå regeringen att förelägga riksdagen under våren. 

Brottsförebyggande rådets narkotikagrupp har till uppgift att följa de olika 

försöksverksamheter och utredningar som riksdagen beslutade år 1978. Som 

ett led i detta uppföljningsarbcte publicerade narkotikagruppen år 1979 en 

lägesrapport över de olika försöksverksamhcterna. Samtliga försöksverk

samhcter och utredningar avslutades under år 1981. Narkotikagruppen 

väntas inom kort framlägga en redovisning över resultatet av de olika 

verksamheterna. I rapporten lämnas också en omfattande beskrivning av 

myndigheternas arbete mot narkotikamissbruket. Rapportens syfte är att 

berörda myndigheter, organisationer och personalgrupper skall få informa

tion om myndigheternas arbete och problem på narkotikaområdet. 

Som jag tidigare angivit avser jag att föreslå regeringen att i en särskild 

proposition föreslå riksdagen ytterligare åtgärder mot alkohol- och narkoti

kamissbruket. Regeringen har givit frågan om bekämpning av alkohol- och 

narkotikamissbruket högsta prioritet. Propositionen kommer inte att vara 

begränsad till socialdepartementets ansvarsområde utan kommer även att 

innefatta åtgärder inom polisens. tullens. kriminalvårdens och skolans 

område. Jag beräknar att för dessa insatser erfordras sammanlagt ca 7,5 milj. 

kr. utöver de medel som beräknats i budgetförslaget för nästa budgetår. 

Narkotikaproblemet är ett globalt problem. För att stoppa tillgången på 

narkotika krävs ett intensifierat internationellt samarbete. FN :s generalför

samling beslutade i december 1981 om ett världsomfattande strategi- och 

policyprogram mot narkotikamissbruket. Programmet innehåller också ett 

aktionsprogram som skall genomföras de närmaste fem åren. Sverige har 

arbetat aktivt för att FN-programmet skall bli så konkret som möjligt samt 

för att erforderliga ekonomiska resurser skall ställas till förfogande för 

programmets genomförande. 

Under fem år har regeringen anvisat 2 milj. kr. årligen av biståndsmedef till 
FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel. För år 1981 höjdes 

bidraget till 4 milj. kr. Dessa medel används till projekt som syftar till att 

minska den illegala odlingen av opievallmo i Pakistan, Thaila.nd och Laos. 

Vidare utgår sedan flera år ett bidrag till narkotikafondens allmänna 

verksamhet. Som framgår under anslaget L 1 beräknar jag 291 000 kr. för 

detta ändamål. 

En speciell samarbetsgrupp för narkotikafrågor har sedan år 1980 kopplats 

till Europarådet. den s. k. Pompidougruppen, i vilken Sverige är medlem. 

Gruppen har beslutat genomföra ett aktionsprogram under de närmaste två 

åren. Programmet innehåller olika typer av åtgärder som syftar till att 

effektivisera kampen mot narkotikamissbruket i Europa. 

Mellan de nordiska länderna föreligger sedan länge ett nära samarbete 

kring narkotikafrågorna. I syfte att ytterligare utveckla detta samarbete och 

att så långt möjligt utarbeta en gemensam nordisk strategi i kampen mot 

narkotikamissbruket har jag tillsammans med chefen för justitiedepartemen

tet inbjudit till ett särskilt nordiskt ministermöte om narkotikafrågor. Mötet 

planeras äga rum i februari 1982. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 196 

J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

50 634 920 

50 672 000 

29 385 000 

F.n. finns fyra statliga vårdanstalter, nämligen Venngarn med vårdavdel

ningen Hornö, Gudhem, Runnagården med vårdavdelningen Brotorp samt 

vårdanstalten vid Frösö-klinikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 plat

ser. 

Personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar. expenser 

och övriga utgifter 
Lokalkostnader 
Hälso- och sjukvård för in-

tagna och personal 
Utgifter för arbctsträning 
m.m. 

Vårdanstalten vid Frösö-kli-
nikerna 

Summa utgifter 

Uppbördsmedel Försäljning 
av produkter m.m. 

Nettoutgift 

Anslag enligt statsbudgeten 

Inkomster vid vårdanstalter-
na (redovisas på inkomstti-
tel) 

Socialstyre/sen 

1981/82 

197 

27 555 000 

.i 275 000 
8 000 ()()() 

828 ()()() 

1000 

10 235 000 

50 894 000 

1 000 

50 893 000 

50 672 000 

100 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Social
styrelsen 

-11 759 ()()() 

- 1111000 
- 3 500 000 

278 000 

- 3 715 000 

-20 363 ()()() 

-20 363000 

-20 142 000 

Föredra
ganden 

-12 256 000 

- I 740 000 
- 3 500 ()(){) 

278 (){)() 

- 3 735 000 

-21 509 000 

-21508000 

-21287 000 

Enligt en överenskommelse mellan staten samt landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet skall berörda kommuner och landsting överta 

huvudmannaskapet för bl.a. statens vårdanstalter den 1januari1983. Medel 

räknas därför för halvt budgetår. 

1. Löne- och prisomräkning för halvt budgetår + 2 822 000 kr. 

2. Lönekostnaderna är störst under den första hälften av budgetåret. Det 

yrkade beloppet har därför beräknats utgöra ca 53 procent av lönekostnader-
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na för helt år enligt huvudalternativet. Alternativet innefattar vidare en 

schablonmässig tvåprocentig besparing av anstalternas omkostnader med 

undantag av lokalkostnader, sjukvårdskostnader och kostnaderna för vår

danstalten vid Frösö-klinikerna. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för driftkostnaderna vid statens vårdanstal

ter beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap 

fr.o.m. den I januari 1983 och till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostna

der för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

29 385 000 kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

200 000 

1000 

150 000 

Reservation 49 569 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och ombygg

nadsarbeten .samt upprustning av arbetsdriften m.m. vid vårdanstalterna. 

Socialstyre/sen 

Anslaget påverkas av överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap 
som nämnts under föregående anslag. 

Under budgetåret 1982/83 beräknas ca 195 000 kr. för inköp av inventarier 
m.m. till vårdanstalten Gudhem. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning 

m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

150 000 kr. 
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J 3. Bidrag till anordnande av vårdanstalter och inackorderingshem m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 127 300 

1760000 

1000 

Reservation 7 062 501 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna vårdanstalt eller inackorderings

hem för alkoholmissbrukare samt till s.k. övcrgångshem. Bidrag utgår också 
för att anordna behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare. Bidrag utgår med högst 22 000 kr. per plats. Bidraget får som regel 

inte överstiga vad som skjuts till från annat håll. Bidragsbestämmelserna för 

erkända och enskilda vårdanstalter samt för inackorderingshem för alkohol

missbrukare återfinns i kungörelsen ( 1957:144) om statsbidrag till anordnan

de av vårdanstalter för alkoholmissbrukare m.m. (ändrad senast 1976:216). 

För anordningsbidrag till behandlingshem och inackorderingshem för narko

tikamissbrukare gäller bestämmelserna i regleringsbrev den 11juni1981 om 

anslag för budgetåret 1981/82 till alkoholpolitik och missbrukarvård. 

Socialstyre/sen 

Med hänsyn till den tidigare nämnda överenskommelsen om ändrat 

huvudmannaskap beräknas medel endast för halvt budgetår. Med utgångs

punkt i att anordningsbidraget skall utgå oförändrat med högst 22 000 kr. per 

plats beräknas för budgetåret 1982/83 ett medelsbehov av 1 760 000 kr. för 80 

nya platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt vid behand
lingshem och inackordcringshem för narkotikamissbrukare. Styrelsen erin
rar om att av reservationen från budgetåret 1980/81 utgör ca 1,2 milj. kr. av 

regeringen beviljade bidrag, som ännu inte betalats ut av socialstyrelsen. 
Styrelsen redovisar att ca 7,6 milj. kr. finns disponibla för att anordna 
omkring 350 nya platser vid hem inom nykterhetsvården och narkomanvår
den. 

Föredraganden 

På anslaget finns medel disponibla för utbyggnad till det antal platser vid 

inackorderingshem och behandlingshem för missbrukare som förutsatts i den 

nämnda överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap. Jag beräknar 

därför inte ytterligare medel för att anordna platser vid sådana hem. 

Anslaget bör med hänsyn härtill endast föras upp med ett formellt belopp 

av 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande al' vårdanstalter och inackorderings

hem m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag 

av 1 000 kr. 
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J 4. Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter m.m. 

1980/81 

1981182 
1982/83 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

4 054 000 

5 500 000 

1000 

Behållning 

199 

3 359 335 

Från anslaget bekostas lån till byggnadsarbeten och viss utrustning m.m. 

vid erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 

Socialstyre/sen 

Med hänsyn till det ändrade huvudmannaskapet för vårdanstalterna 

fr.o.m. den I januari 1983 beräknas medelsbehovet för halvt budgetår till 2,5 
milj. kr. 

Föredraganden 

För lån till aktuella byggnadsprojekt beräknar jag för innevarande 
budgetår en medelsåtgång av 6,5 milj. kr. För lån till fortsatt upprustning av 

anstalterna beräknar jag medelsåtgången till högst 2,4 milj. kr. nästa 

budgetår. Anslaget bör med hänsyn till beräknad reservation den 1 juli 1982 

endast föras upp med ett formellt belopp. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Behållningl981-07-0l 3 359 
Anslag 1981/82 5 500 
Anslag för 1982/83 (förslag) I 

Summa 8860 

Beräknad medelsförbrukning 

1981/82 
1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

6500 
2360 

8860 

att till Lån till byggnadsarbeten l'id ~·årdanstalter m.m. för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

J 5. Bidrag till driften av vårdanstalter och inackorderingshem m.m. 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

252 665 572 

285 150 000 

207 050 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter och 

inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt vid behandlingshem och 
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inackorderingshem för narkotikamissbrukare m.m. 

Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 

garantibidrag (per dag och vårdplats), dels beläggningsbidrag (per dag och 

vårdad person). Om särskilda skäl finns kan statsbidrag utgå med högre 

belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår med högst 

75 % av de styrkta nettokostnaderna för hemmets drift. Bidragen till hem för 

alkohol- och narkotikamissbrukare får dock inte överstiga 60 000 resp. 

73 000 kr. per plats och år. 

Bestämmelserna angående vårdanstalter och inackorderingshem för alko

holmissbrukare återfinns i kungörelsen (1955:426) om statsbidrag till 

driftkostnader vid vårdanstalter för alkoholmissbrukare m.m. (ändrad senast 

1981 :613). De i kungörelsen angivna grunderna för driftbidrag tillämpas 

även beträffande kostnaderna för vård av narkotikamissbrukare på enskild 

vårdanstalt och inackorderinghem för alkoholmissbrukare. För statsbidrag 

till driften av behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbru

kare gäller bestämmelserna i regleringsbrev den 11 juni 1981 om anslag för 

budgetåret 1981/82 till alkoholpolitik och missbrukarvård. 

Driftbidragens maximibe
lopp vid vårdanstalter. kr .I 
dag: 
Garantibidrag 
Beläggningshidrag 

Anslag (milj.kr.) 
Vårdanstalter 
Tnackorderingshem för alko
holmissbrukare 

Behandlingshem och inac
korderingshem för narkoti
kamissbrukare 

1981/82 

151 
74 

225 

169,0 

85.7 

30,5 

285,2 

I Avser tiden den I juli-31 december 1982. 

Socialstyre/sen 

Beräknad ändring 1982/831 

Social
styrelsen 

+29 

+29 

-55,0 

- 8.5 

- 5.0 

-68,5 

Föredra
ganden 

+18 
+ 8 

+26 

-63,0 

- 9,3 

- 5,8 

-78,1 

Överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap för institutionerna 

fr.o.m. den 1 januari 1983 innebär att anslaget beräknas för halvt budget

år. 
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l. Vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

Socialstyrelsen framhåller att driftbidraget måste avvägas så att fasta 

kostnader täcks av garantibidrag och rörliga kostnader av beläggnings bidrag. 

De fasta kostnaderna beräknas för de erkända vårdanstalterna utgöra 86 % 

av totalkostnaderna. Sammanlagt fordras en höjning av driftbidraget med 

29 kr. för löne- och prisomräkning. Driftbidraget höjs därmed från 225 kr. 

till 254 kr. per dag. Garantibidraget bör bestämmas till högst 180 kr. och 

beläggningshidraget till högst 74 kr. för erkända och 66 kr. för enskilda 

vårdanstalter. 

Styrelsen uppskattar antalet vårdplatser under budgetåret 1982/83 till 

1 249 vid erkända och 853 vid enskilda anstalter. Antalet garantidagar 

beräknas på grundval av nämnda uppgifter till 455 885 dagar för erkiinda och 

311 345 för enskilda anstalter. Med en bcläggningsfrekvens som uppskattas 

till 90 % vid erkända och 95 Ci(, vid enskilda anstalter beräknas medelsbeho

vet för driftbidrag under tiden den 1 juli - den 31 december 1982 till 94 milj. 

kr. för erkända och enskilda anstalter. Löne- och prisomräkning beräknas 

uppgå till 11.5 milj. kr. av sistnämnda belopp. 

Anstalter. som på grund av utgifter för särskilda vårdanordningar prövas 

vara i behov därav. erhåller f.n. ytterligare 1 kr. i garantibidrag. I första hand 

gäller detta anstalter med egna sjukavdelningar. Kostnaderna för sådana 

avdelningar har under senare år ökat kraftigt. Socialstyrelsen hemställer att 

detta extra bidrag utgår även för budgetåret 1982/83. Styrelsen förutsätter 

också att möjlighet skall finnas för regeringen att, när särskilda skäl 

föreligger. bevilja ytterligare statsbidrag utöver nämnda maximibelopp. 

Vidare tillkommer lönemerkostnader m.m. För att täcka kostnaderna för 

statsbidrag utöver maximibeloppen beräknas som särskilda medel 

4.5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Styrelsen beräknar ytterligare statsbi

drag för eftersläpande kostnader och avvecklingskostnader med 5,5 milj. kr. 

Sammanlagt beräknas alltså 10 milj. kr. för höjda bidrag och avvecklings

kostnader. Socialstyrelsen begär ocksä bemyndigande att besluta om 

utbetalningar fr{m förevarande anslag i anledning av avvecklingen. Styrelsen 

räknar dessutom med att särskilda medel anvisas. nämligen 0,5 milj. kr. för 

upprustning av anstalternas inventarier. 9,0 milj. kr. för den statliga 

personalpensioneringen för de privata vårdanstalterna (prop. 1969:79 och 

1970: 104) och 0.5 milj. kr. för vårdutbildad finskspri1kig personal. Samman

lagt beräknas särskilda medel med ytterligare 20,0 milj. kr. Totalt för 

anstalternas drift beräknas 114.ll milj. kr. Socialstyrelsen utgår ifrån att - i 

likhet med föregående budgetftr - höjda lönekostnader som avtalsmässigt 

uppkommer samt höjning av arbetsgivaravgifterna beaktas genom särskilda 

beslut. För att behålla rätt bidragsnivå 1982/83 bör förväntade lönekostnads

höjningar och arbetsgivaravgifter beaktas. 
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2. Bidrag till inackorderings/lem för alkoholmissbrukare samt behandlings

hem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare 

a) Inackorderingshem för alkoholmissbrukare 

För innevarande budgetår utgiir statsbidrag med 75 % av nettokostnader

na för hemmens drift. dock högst 60 000 kr per plats och år. Socialstyrelsen 

föreslår att högsta bidragsbelopp för budgetåret 1982/83 höjs till 66 000 kr., 

vilket motsvarar en nettokostnad på ca 88 000 kr. per plats och år. Antalet 

vårdplatser för driftbidrag beräknas detta budgetår i genomsnitt till 2 010. Av 

dessa platser beräknas drygt 750 ha en nettokostnad som överstiger nämnda 

belopp. varför bidraget beräknas till max 66 000 kr. per plats eller samman

lagt 24,9 milj. kr. för ett halvt år. Övriga platser. drygt 1 250 beräknas ha en 

nettokostnad av ca 62 000 kr. per plats, vilket medför ett bidrag på 

sammanlagt 29,4 milj. k_r. Sammanlagt beräknar styrelsen således 54,3 milj 

kr. för dessa driftbidrag. 

Socialstyrelsen beräknar vidare ytterligare anslagsbehov för vissa över

skjutande kostnader. 

Driftbidrag till inackorderingshem för alkoholmissbrukare utbetalas kvar

talsvis i efterskott. Detta innebär att kostnadsperioden och perioden för 

utbetalning av statsbidrag är ca ett kvartal förskjutna till varandra i tiden. 

Detta utgör normalt inget problem vid "rullande" budgetår eftersom de 

fördröjda utbetalningarna från föregående budgetår, vilka sker i början av 

budgetåret, "sparas in" i slutet av budgetåret. När statsbidraget i nuvarande 

form upphört under budgetåret 1982/83 kommer eftersläpningen att innebä

ra behov av medel till tre kvartals utbetalningar. Utbetalningarna av 
statsbidrag sker schablonmässigt efter 3:e, 4:e och l:a kvartalen med 1/4 av 

budgeterat belopp vid varje tillfälle, varpå en slutavräkning sker efter 2:a 

kvartalet. Denna slutrekvisition för budgetåret 1981182 kommer att belasta 

andra halvåret 1982, utöver vad som erfordras för driften under ifrågavaran

de period. Det eftersläpande anslagsbehovet beräknas till 22,9 milj. kr. Det 

totala medelsbehovet för statsbidrag till driften av inackorderingshem för 

alkoholmissbrukare beräknas således till 77,2 milj. kr. 

b) Behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare 

För budgetåret 1981/82 är statsbidraget till driften av hemmen 75 % av 

nettokostnaderna för driften, dock högst 73 000 kr. per plats och år. 

Socialstyrelsen föreslår att bidraget höjs till max. 80 000 kr. per plats och år, 

motsvarande en löne- och prisomräkning på 10 % . Maximibeloppet motsva

rar en nettokostnad per vårdplats och år på 106 700 kr. för helt år. Antalet 

platser för driftbidrag beräknas till i genomsnitt 460 budgetåret 1982/83. 

Statsbidrag beräknas - efter max. 80 000 kr. per plats - till 36,8 milj. kr. 

Medelsbeloppet för första hälften av budgetåret 1982/83 utgör således 18,4 

milj. kr. Liksom för inackorderingshemmen för alkoholmissbrukare kom

mer unJer andra halvåret 1982 att finnas ett eftersläpande anslagsbehov 

avseende slutrekvisitionerna för budgetåret 1981/82. Utbetalningsrutinerna 
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är desamma för båda kategorierna hem. Under budgetåret 1981/82 kommer 

det genomsnittliga platsantalet att vara 390 och det maximala driftbidraget 

73 000 kr. per plats. 3/4 av driftbidraget kommer att utbetalas under 1981/82. 

Utöver de medel som äskas för driften av behandlingshemmen för 

narkotikamissbrukare under andra halvåret 1982 kommer då 390 x 73 000 kr. 

x 1/4 = 7,1 milj. kr. att finnas i eftersläpande anslagsbehov. Sammanlagt 

beräknas till drift av behandlingshem för narkotikamissbrukare 25.5 milj. 

kr. 

Hela medelsbehovet under anslaget beräknas av socialstyrelsen till ( 114.0 

+ 77,2 + 25.5) = 216.7 milj. kr. 

Föredraganden 

Driftbidraget till erkända och enskilda värdanstalter för alkoholmissbru

kare bör fr.o.m. den l juli 1982 höjas med 26 kr. per dag. varav 18 kr. 

garantibidrag och 8 kr. i beläggningsbidrag. För anstalt, som på grund av 

utgifter för särskilda vårdanordningar prövas vara i behov därav. bör 

garantibidraget liksom nu kunna utgå med ytterligare 1 kr. Sådana förän

dringar i lönekostnaderna som avtalsmässigt kan uppkomma för åren 1981 

och 1982 samt förändring av arbetsgivaravgifterna får beaktas senare genom 

särskilda beslut av regeringen. Antalet vårdplatser under tiden 117 - 31112 

1982 beräknas till ca l 249 vid erkända och 853 vid enskilda vårdanstalter. 

Antalet vårddagar under hela budgetåret kan uppskattas till ca 455 900 resp. 

311350. Beläggningen vid anstalterna beräknas till 85 %. 

Jag beräknar anslagsbehovet för tiden den I juli-den 31 december 1982 till 

54,5 milj. kr. för bidrag till erkända och 36,2 milj. kr. för bidrag till enskilda 

vårdanstalter. Jag beräknar också 9.0 milj. kr. för pensionsavgifter, ca 
0,8 milj. kr. för inköp av inventarier och medel till finskspråkig personal 

samt 5.5 milj. kr.för att täcka vissa avvecklingskostnader m.m. Vid.are 

beräknar jag 76,4 milj. kr. till inackorderingshcm för alkoholmissbrukare. 

Jag räknar därvid med att ca I 990 platser utnyttjas vid dessa hem vid 

periodens slut. Jag tillstyrker socialstyrelsens förslag och beräknar en 

höjning av maximibidraget till inackorderingshem till 66 000 kr. per plats och 

år. Sammanlagt beräknas alltså 182.4 milj. kr. för driftbidrag till nykterhets

vårdens institutioner niista budgetår. 

För bidrag till behandlingshem och inackordcringshem för narkotikamiss

brukare beräknar jag för tiden den 1 juli-31 december 1982 24.7 milj. kr. 

Jag har därvid i överensstämmelse med socialstyrelsens förslag räknat med 

en ökning av högsta bidragsbelopp för inackorderingshem och behandlings

hem för narkotikamissbrukare från 73 000 till 80 000 kr. per plats och år 

fr.o.m. den I juli 1982. Beräkningarna utgår vidare från att det kommer att 

finnas ca 440 platser i drift vid 1982 års utgång. 

Det totala anslagsbehovet blir .207 050 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1 godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter och inackorderings

hcm för alkoholmissbrukare m.m. 

2 till Bidrag 1ill driften av 1·årdamtalter och inackorderingshem 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 

207 050 000 kr. 

J 6. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

88034156 

96 650 000 

94 900 000 

Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för verksamhet med 

alkoholpolikliniker enligt bestiimmclserna i förordningen_ (1981:614). 

De i förordningen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även 

beträffande kostnaderna för viird på alkoholpoliklinik av narkotikamissbru

kare. 

Vidare utgår statsbidrag till fiirsöksverksamhet vid nytillkommande 

alkoholpolikliniker. vårdcentrakr för narkotikamissbrukare, vård av narko

tikamissbrukare i enskilt hem eller i behandlingsenhet med högst fyra 

platser, försöksverksamhet med tillnyktringsenheter m.m., försöksverksam

het vid karolinska sjukhuset samt till utvecklingsarbete med samverkan 

mellan sjuk- och socialvård. Bestämmelserna återfinns i regleringsbrev den 

11juni1981. 

I. Alkoholpolikliniker 
2. Verksamhet vid nytill-

kommande alkoholpoli-
kliniker m. m. 

3. Vårdcentraler 
4. Vård i enskilt hem 
5. Försökwcrksamhct med 

tillnyktringsenhctcr m.m. 
6. Viss försöksverksamhet 

vid karolinska sjukhuset 
7. Försöksvcrksamhet rnc.:d 

cftcrv>irdande insatser 

Anslag 

1981/82 

59 830 000 

2 500 000 
22 500 000 

2 600 ()()() 

8 220 000 

1000000 

96 650 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Social-
styrelsen 

+2 '"" ''" } 

+ 200000 
+5 600000 
+ 200 000 

+ 580 000 

+ 100000 

+8 760 000 

Föredra
ganden 

+5 400000 

-8 220 000 

+ 70000 

+I 000000 

-I 750 000 
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Socialstyrelse11 

1-3. Statsbidrag utgår fr.o.m. kalenderåret 1981 enligt förenklade beriik

ningsgrunder till alkoholpolikliniker och vårdcentraler samt till försöksverk

samhet vid nytillkommande alkoholpolikliniker. Underlag för statsbidrag 

utgör de av socialstyrelsen godkända kostnaderna för utbetalda löner vilka 

uppräknas med sextio procent som bidrag till övriga driftkostnader (inkl. 

pcrsonalkostnadspålägg). Ansökningar avseende 1981 års verksamhet in

kommer under våren 1982. varför effekterna av denna förändring ännu inte 

kan redovisas. 

För alkoholpoliklinikverksamheten år 1981 har på anslaget 198111982 

anvisats 59.8 milj. kr. Omräknat med 7 % för automatiska löneökningar 

motsvarar detta 64,0 milj. kr. budgetåret 1982/83. Enligt av socialstyrelsen 

gjord enkät våren 1981 angående planerade resurser inom vårdområdet 

räknar huvudmännen med en utbyggnad av alkoholpoliklinkerna för ca 1,2 

milj. kr. år 1982. vilket motsvarar ett bidrag på ca 0. 9 milj. kr. Reducering av 

anslagsbehovet på grund av uteblivet statsbidrag till Göteborgs kommun för 

alkoholpoliklinikverksamhet motsvarar ca 3,0 milj. kr. Totalt beräknas 

medelsbehovet för statsbidrag till driften av alkoholpolikliniker budgetåret 

1982/83 till 61.9 milj. kr. (64.0 + 0.9-3,0). 

Försöksverksamhcten vid nytillkommande alkoholpolikliniker har avslu

tats med en utvärdering omfattande tiden t.o.m. 1980-12-31. Bidrag kommer 

även efter försöksperiodens slut att utgå enligt de bestämmelser som giiller 

för vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Socialstyrelsen beräknar att 

medelsbehovet för statsbidrag till verksamheten vid nytillkommande alko

holpolikliniker för 1982/83 uppgår till 2.7 milj. kr.. vilket inkluderar 7 % 

löneomräkning. 

Budgetåret 1981/82 har högst 22.5 milj. kr. anvisats för vårdcentralverk

samheten. Inklusive löneomräkning med 7 % motsvarar detta 24, I milj. kr. 

budgetåret 1982/83. Även för detta område har huvudmännens resursplaner

ing inhämtats. Under perioden 1980--1982 planeras en utökning av resurser 

för ca 5.5 milj. kr. vilket motsvarar ca 4 milj. kr. i bidrag. Vissa av dessa 

resursförstärkningar har påbörjats och bidrag härför inryms inte inom 

anslagen för åren 1980/81 och 1981/82. Totalt beräknas ett medclsbehov för 

statsbidrag till vårdcentraler budgetåret 1982/83 på 28.1 milj. kr. (24.1 + 
4.0). 

4. Utredningen om familjevård för missbrukare har slutförts. Socialstyrel

sen anser att i enlighet med utredningens förslag stimulansbidrag bör utgå till 

kommuner eller andra som organiserar en samordnad familjevärdsenhet. 

Bidrag bör utgå fr.o.m. kalenderåret 1982 och bör ersätta nuvarande 

statsbidrag till kommunernas kostnad för vårdplaceringar i enskilt hem eller i 
behandlingsenhet med högst fyra vårdplatser. Medel till föreslaget statsbi

drag till samordnad familjevårdsenhet upptas med 2.8 milj. kr. för budget

året 1982/83. 
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5.-6. Anslagen uppräknas schablonmässigt med 7 %. Socialdepartemen

tet förutsätts beräkna medelsbehovet. Sammanlagt upptas för dessa ändamål 

9.9 milj. kr. 

Vidare beräknas 2.7 milj. kr. för utvecklingsarbete med samverkan mellan 

sjuk- och socialvård. Totalt beräknas anslaget till 108,l milj. kr. 

Direktionen för karolinska sjukhuset har hemställt om I 070 000 kr. för 

fortsatt försöksverksamhet budgetåret 1982/83 vid sjukhusets klinik för 

alkoholsjukdomar. Magnus Huss klinik. med samordning av vård och 

behandlingsinsatser för alkoholskadade inom ramen för.det s.k. KARTAD

projektet. 

Föredraganden 

För statsbidrag till alkoholpolikliniker. försöksverksamhet vid nytillkom

mande alkoholpolikliniker och till vårdcentraler beräknar jag inalles 

90.2 milj. kr. för nästa budgetår. 

Familjevårdsutredningens betänkande (Ds S 1981: 17) Det förstärkta 

familjehemmet remissbehandlas f.n. För statsbidrag till kommuns kostnad 

för vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare eller i hehandlingsenhet med 

högst fyra platser beräknas oförändrat anslag. 2.6 milj. kr. Jag återkommer 

till familjevårdsutredningens förslag om ändrat statsbidrag vid anmälan av 

den proposition om åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket. som jag 

avser att lämna till riksdagen under våren 1982. 

I inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för försöksverksamheten 

med tillnyktringsenhetcr och därvid bl.a. framhållit att i en försöksverksam

het med ny inriktning bör modeller som ökar möjligheterna till samverkan 

mellan polis. sjukvårdspersonal och socialvårdspersonal särskilt undersökas. 

Jag beräknar statens kostnader för en sådan försöksverksamhet till 2 milj. kr. 

nästa budgetår. Eftersom ca 2 milj. kr. av innevarande budgetårs anslag. 

8.2 milj. kr.. beräknas vara disponibla för detta ändamål. fordras inga nya 

medel nästa budgetår. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ta i anspråk 

återstående belopp. högst 2 milj. kr.. för att avsluta verksamheten under 

nästa budgetår. 

Jag har också i inledningen redogjort för försöksverksamheten vid 

karolinska sjukhuset med samordning av vårdinsatscr för alkoholskadade 

inom ramen för det s.k. KART AD-projektet. Det är angeläget att viirdinsat

serna anpassas bättre till de kvinnliga missbrukarnas särskilda behov. Jag 

beräknar I 070 000 kr. för verksamheten nästa budgetår. 

Samordningsorganet för alkoholfrågor (SAMO) har bland andra förslag. 

som jag tidigare redogjort för. ocks{1 föreslagit en försöksverksamhet med 

eftervård av missbrukare. I enlighet med SAMO:s förslag bör medel avsättas 

för en försöksverksamhet med syfte att utprova olika modeller för sådan 

vård. Jag beräknar ett engångsbelopp av l milj. kr. för detta ändamål. Jag 

kommer att redogöra närmare för detta i den tidigare niimnda propositionen 
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om åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 94 900 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till alkolwlpolikliniker och vårdcentraler m.m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 94 900 000 kr. 

J 7. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 145 874 
l )()() ()(}() 

l IOO 000 

Reservation 249 435 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid vårdanstal

ter för alkoholmissbrukare m. fl .. kurser och konferenser rörande narkoman

vård samt konferenser i eftervårds- och samarbetsfrågor m. m. Vidare 

disponeras vissa belopp för utbildning och information för handläggare av 

alkoholärenden hos länsstyrelserna. för att anordna konferenser med 

nämnder m.m. och för understöd ät sammanslutningar av nämnder. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens uthildningsansvar för vårdanstalterna beräknas övergå till 

ny huvudman 1983-01-0 I. Df1 den nya sociallagstiftningen träder i kraft under 

1982 anser socialstyrelsen det mycket angeläget att resurser ställs till 

förfogande för intensifierade utbildningsinsatser främst med syfte att ge 

personalen vid vårdanstalterna bättre kunskaper och större handlingshercd

skap inför kommande förändringar. Fortbildning i samband med den nya 

sociallagstiftningen har påbörjats under 1980/81 och planeras att fortsätta 

främst som anstaltsförlagd utbildning. Under en övergångsperiod och i 

avvaktan på att den nya huvudmannen byggt upp en organisation för att 

tillgodose behovet av personalutbildning finner socialstyrelsen det angeläget 

att fortbildningsinsatserna hör omfatta minimum fem utbildningsdagar per år 

och anställd. För dessa ändamål beräknas 1.6 milj. kr. 

Behovet av intensifierad konferensverksamhet såväl inom nykterhets- som 

narkomanvårdsområdet kvarstår. För regionalt och centralt anordnade 

konferenser i vård- och samarbetsfragor inom dessa områden beräknas 

0.6 milj. kr. Socialstyrelsen beräknar o(.·kså 0.2 milj. kr. för utbildning av 

handläggare av alkoholärenden m.m. och 50 000 kr. för styrelsens adminis

trativa kostnader. Sammanlagt beräknas 2 450 000 kr. under anslaget. 

Kurs- och konferensverksamhetcn på länsplanet som bedrivs av Svenska 

Nyktcrhetsvårdsförhundets distriktsorgan samt Centralförhundet för alko

hol- och narkotikaupplysning (CAN) bör liksom tidigare erhålla bidrag från 

anslaget. 
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Föredraganden 

Samordningsorganet för alkoholfrågor har, som jag har framhållit i 

inledningen till detta avsnitt. lagt fram förslag i fråga om tidiga vårdinsatser 

för personer på väg in i missbruk. Personalen vid olika enheter, inte minst vid 

alkoholpolikliniker har en central roll i detta arbete. Genom att anordna 

länsvisa konferenser med berörd personal ges möjligheter för personalen att 

ta del av och diskutera aktuella arbeten kring tidig hjälp. Det är vidare 

angeläget att statens utbildningsinsatser i samband med den nya vårdlagstift

ningen fortsätter under år 1982. 

Jag beräknar medelsbehovet nästa budgetår till l ,l milj. kr. för nämnda 

konferenser samt andra kurser och konferenser inom nykterhets- och 

narkomanvårdsområdct och för utbildning och information om alkohollag

stiftningen för handläggare av alkoholärenden hos länsstyrelserna m.fl. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uthildning och sam1-erkan inom nykterhetsvården för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 1 100 000 kr. 

J 8. Bidrag till organisationer m.m. 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 776 ()()() 

15 300 000 
13 475 Q()() 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkohol

missbrukare (Sällskapet Länkarna m.fl. ). till organisationer för stöd och 

hjälp åt läkemedelsmissbrukare m.m. och liknande sammanslutningar samt 

till viss konvalescentvård för narkotikamissbrukare. Vidare får styrelsen 

disponera en del av anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda 

sammanslutningar och till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilite

ring av alkohol- eller narkotikaskadade personer samt personer som sniffar 

thinner eller andra lösningsmedel m.fl. Bidrag får avse såväl pågående 

verksamhet som försök med nya vård- och behandlingsmetoder. Bidrag 

utgår under år 1982 också till försök med nya vård- och behandlingsmetoder 

vid i första hand kommunala inackordcringshem för alkoholmissbrukare. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

1. Bidrag till sammanslut-
ningar av f.d. alkohol-
missbrukare 4 650 000 + 350 000 + 150 000 

2. Bidrag till sammanslut-
ningar för stöd och hjälp 
åt läkcmedelsmissbruka-
re och liknande samman-
slutningar samt till viss 
konvalescentvård för nar-
kotikamissbrukare 3 300000 + 300000 + 100 000 

3. Bidrag till kommuner 
samt till sammanslut-
ningar som avses under 
punkt l och 2 och till 
andra organisationer som 
ägnar sig åt rehabilitering 
av alkohol- eller narko-
tikaskadade personer, 
samt personer som sniffar 
thinner eller andra lös-
ningsmedel m.fl. 5 125 000 + 875 000 + 150000 

4. Försök i samarbete med 
frivilliga organisationer 
med alternativa behand-
lingsformer för missbru-
kan~ bland ungdoms-
vårdsskoleelever 325 000 - 325 000 - 325 000 

5. Försök med nya vård-
och behandlingsmetoder 
vid kommunala inackor-
dcringshem för alkohol-
missbrukare l 900000 -1 900000 -1900000 

15 300 000 - 700000 -1825 000 

Socialstyre/sen 

1. Omkring 220 föreningar med uppskattningsvis 14 000 medlemmar 
söker bidrag ur detta anslag. Hälften av föreningarna är organiserade i 
riksorganisationerna Sällskapet Länkarnas Riksförbund och Länkens kam

ratförbund. Vårdanstalternas patientföreningar är anslutna till en riksorga
nisation, ALRO. som också får bidrag från anslaget. ALRO:s medlemsfö

reningar får däremot bidrag ur vårdanstalternas driftbidrag. Sammanlagt 
söker länkföreningarna för budgetåret 1981182 bidrag med 7,3 milj. kr. 
Under 1980/81 har 4,5 milj. kr. fördelats till de olika föreningarna. f'ör 
budgetåret 1982/83 beräknar socialstyrelsen ett medelsbehov av 5 milj. kr. 

2. Statsbidrag för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare söktes för 

14 Riksdugen J9RJ/82. I sam/. Nr ton. Bil. 8 
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budgetåret 1980/81 av 10 organisationer med drygt 4,4 milj. kr. Det 

föreligger ett stort behov av utökade resurser för narkomanvård särskilt i de 

kommuner som saknar egna vårdresurser. Förutom organisationernas 

rehabiliterande verksamhet för aktiva missbrukare spelar de en viktig roll för 

f.d. missbrukare som ofta behöver ett långvarigt stöd efter att de slutat med 

sitt missbruk. Under 1980/~1 har ca 3,2 milj. kr. fördelats. För budgetåret 

1982/83 beräknar socialstyrelsen ett mcdelsbchov av 3,6 milj. kr. 

3. Bidrag till löpande verksamhet utgår till organisationer och samman

slutningar som inte erhåller bidrag ur andra delar av anslaget. Under 

budgetåret 1980/81 beviljades 18 organisationer bidrag till sin löpande 

verksamhet med 1,92 milj. kr. Det sökta beloppet uppgick till 4,6 milj. kr. 

Socialstyrelsen finner det angeläget med ett ökat stöd till organisationerna 

och beräknar 2,5 milj. kr. för ändamålet. För försök med nya vård- och 

behandlingsmetoder fördelades 3 055 000 kr. till kommuner och organisa

tioner under budgetåret 1980/81. Den sammanlagda ansökningssumman 

uppgick till drygt 6,6 milj. kr. Behovet av metodutveckling inom missbru

karvården är stort. Många kommuner och organisationer saknar emellertid 

möjligheter att satsa de extra resurser som krävs under en övergångsperiod 

för att pröva nya arbetssätt. Socialstyrelsen föreslår att 3,5 milj. kr. beräknas 

för dessa ändamål. Sammanlagt beräknar socialstyrelsen 6 milj. kr. under 

posten 3. Socialstyrelsen upprepar tidigare framfört förslag att delposten 

delas i två, en för organisationernas löpande verksamhet och en för 

försöks verksamhet. 

4. Med hänsyn till huvudmannaskapsförändringen fr.o.m. 1983-01-01 

begärs inga medel till försöksverksamheten med alternativa behandlingsfor
mer för missbrukare bland ungdomsvårdsskoleclever. 

5. Under ett vart av budgetåren 1980/81 och 1981/82 har 1.9 milj. kr. 

avsatts under detta anslag till försök vid inackorderingshem för alkoholmiss

brukare (SoU 1980/81 :31 ). Bidrag utgår under kalenderår, varför 1981182 års 

anslag avser verksamhet under kalenderåret 1982. Med hänsyn till att 

bidragen till anordnande och drift av inackorderingshem upphör i nuvarande 

form fr.o.m. utgången av år 1982, föreslår socialstyrelsen ingen medelsan

visning till denna försöksverksamhet. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 475 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till organisationer m.m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av 13 475 000 kr. 
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J 9. Upplysning och information på alkoholområdet 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

18 357 106 
20 850 000 

16250000 

Reservation 

211 

3 087 583 

Statens ungdomsråd disponerar i samråd med socialstyrelsen 4,1 milj. kr. 

för fördelning på organisationer och för egen verksamhet avseende upplys

ning om alkohol- och narkotikaproblem. Vidare disponerar socialstyrelsen 

5,25 milj. kr. för riksomfattande informationskampanjer och kompletteran

de informationsåtgärder om alkohol och andra missbruksmedel. Styrelsen 

disponerar också 2 milj. kr. för informationsverksamhct beträffande andra 

än arbetslivets organisationer samt ytterligare 2 milj. kr. för nöjesverk

samhet i alkoholfri miljö. Socialdepartementet disponerar 5 milj. kr. för 

bidrag till vissa av Samordningsorganet för alkoholfrågor. SAMO. (Ds S 

1980: 10) föreslagna bidrag till insatser inom skolan samt till fördjupad opi

nionsbildning mot drogkulturen. Härvid gäller bestämmelserna i reglerings

brev den 11 juni 1981 om anslag till alkoholpolitik och missbrukarvård. 2.5 

milj. kr. av anslaget har enligt regleringsbrevet anvisats på anslaget J6 för 

utvecklingsarbete med samverkan mellan sjuk- och socialvård enligt förslag 

avSAMO. 

Statens ungdomsråd 

Under 1980 anslöt sig närmare 40 ungdomsorganisationer till Ungdomsak

tionen mot alkohol för att gemensamt arbeta för ett minskat alkoholbruk 

m.m. Ungdomsaktioncns målsättning stämmer väl överens med ungdomsrå

dets målsättning för informationsverksamheten. Ungdomsrådets utredning

ar har pekat på behovet av utvecklingsstöd till ungdomsorganisationerna. 
Medlen för alkohol- och narkotikainformation (AN-information) har delvis 

haft karaktären av ett sådant stöd. Ungdomsrådet vill ifrågasätta om inte 

tiden är inne för att utveckla stödet till AN-information till ett mer generellt 

informations- och utvecklingsstöd. 

Fördelningen av det utvecklade AN-stödet förutsätts även framdeles ske 

efter särskild prövning till ide- och metodutveckling som ligger utöver den 

ordinarie verksamheten. Bidraget riktas inom ungdomsorganisationerna till 

tidsbestämda projekt. Organisationerna skall redovisa erfarenheter och 

resultat från utvecklingsarbetet. Fördelningen av bidraget bör i största 

möjliga utsträckning ske utifrån organisationernas egna prioriteringar, dock 

bör vissa konkreta bidragsregler utarbetas. 

Ungdomsrådet förslår att rådet får i uppdrag att till regeringen inkomma 

med förslag på nya fördelningskritcrier enligt angivna riktlinjer samt att 

stödet för budgetåret 1982/83 utgii.r med 4.1 milj. kr. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 212 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, som inrättades 1978 skall bl.a. 

fördela de medel som ställts till socialstyrelsens disposition för information i 

alkoholfrågor. I samband med socialstyrelsens omorganisation 1juli1981 har 

den verksamhet med alkohol- och narkotikainformation som nämnden för 

hälsoupplysning tidigare bedrev flyttats över, med vidgade arbetsuppgifter, 

till den nya byrån för alkohol- och narkotikafrågor. De verksamhetsmedcl, 

som tidigare fanns upptagna under anslaget F 2 Hälsoupplysning bör därför 

föras över till rubricerade anslag. I socialstyrelsens ansvar på myndighetsnivå 

för samhällets alkoholpolitik ligger också det samhälleliga ansvaret för 

informationsfrågorna (prop. 1976177: 108). I och med att socialstyrelsen 

genom omorganisationen fått en särskild byrå för det förebyggande arbetet i 

alkohol- och narkotikafrågorna med en särskild sektion för informations

verksamhet bör socialdepartementet kunna avlastas ansvaret för att adminis

trera stora kampanj satsningar på området. och därmed bör också motsvaran

de ekonomiska resurser föras över till socialstyrelsen. Med tanke på att 

enheten organiseras under budgetåret 1981/82 kan det visa sig lämpligt med 

ett successivt övertagande. Mot bakgrund av kraven på återhållsamhet ser sig 

socialstyrelsen tvungen att avstå från att begära någon höjning av anslaget. 

Som verksamhctsmedcl för informationssektionen inom byrån för alkohol

och narkotikafrågor begärs 400 000 kr., vilket motsvarar nu utgående anslag 

för ändamålet till nämnden för hälsoupplysning. För kampanjverksamhet 

begärs i första hand 7,15 milj. kr. att disponeras av alkoholnämnden. För 

kompletterande informationsinsatser begärs i första hand 2,1 milj. kr. Dessa 

avses utlysas av alkoholnämnden till ansökan bland organisationer och 

kommuner. 
Eftersom socialstyrelsen enligt ovan föreslås ta ansvaret för framtida 

särskilda kampanjsatsningar kring alkohol och droger, bör ytterligare 

7 milj. kr., lika med anslaget för motsvarande ändamål innevarande budget

år, ställas till socialstyrelsens förfogande. Anslaget J 9 Upplysning och 

information på alkoholområdet bör således för socialstyrelsens del uppföras 

med sammanlagt 16,65 milj. kr. budgetåret 1982/83. 

Alkoholnämnden har sedan 1978 årligen disponerat 5 milj, kr. för försöks-. 

verksamhet med fritidsaktiviteter (prop. 1976177:108). Medlen har genom 

regeringsbeslut ställts till förfogande ur allmänna a~sfonden. Enligt riksda

gens beslut är år 1982 sista året för försöksverksamheten. Nämnden har i 

utvärdering av erfarenheterna av verksamheten i skrivelse den 16 oktober 

1981 lämnat förslag till hur en målinriktad fritidsverksamhet med alkoholpo

litisk anknytning bör utformas samt hemställt om medel för en sådan 

verksamhet fr.o.m. andra hälften av budgetåret 1982/83. Nämnden hemstiil

ler således att följande resurser ställs till nämndens förfogande för drogföre

byggande verksamhet, utöver vad som begärts i socialstyrelsens anslagsfrarn

ställning för budgetåret 1982/83 - nämligen 3 milj. kr. för att möjliggöra 
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genomförande av ett mindre antal lokala försöksprojekt med syfte att 

utveckla metoder för dragförebyggande verksamhet, 2 milj. kr. för att stödja 

utvecklingen av nöjesverksamhet i alkoholfri miljö, särskilt inom fritidsgår

dar och folkparker samt 5 milj. kr. som stimulans/igångsättningsstöd för 

lokala dragförebyggande projekt, i vilka man tänker pröva och anpassa de 

erfarenheter som vunnits i metodutvecklingsverksamheten. 

Föredraganden 

I inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för informationsfrågorna. 

För nästa budgetår beräknar jag 2.5 milj. kr. för att stimulera en uppföljning 
av aktionen mot droger och för vissa kompletterande informationsinsatser i 

övrigt. För statens ungdomsråds verksamhet beträffande upplysning om 

alkohol- och narkotikaproblemen beräknar jag 4, 1 milj. kr. Ungdomsrådets 

hemställan om uppdrag att till regeringen inkomma med förslag på nya 

fördelningskriterier kommer jag att ta upp efter remissbehandlingen av 

riksrcvisionsverkets rcvisionsrapport, som jag redogjort för i inledningen till 

detta avsnitt. 

För socialstyrelsens informationskampanjer och övriga informationsåtgär

der beräknar jag 9,25 milj. kr. För försöksverksamhet med fritidsaktiviteter 

ämnar jag föreslå regeringen att bevilja understöd ur allmänna arvsfonden 

även under första halvåret 1983. I enlighet med socialstyrelsens yrkande bör 

som verksamhetsmedel för informationssektionen inom byrån för alkohol

och narkotikafrågor tas upp 400 000 kr. som motsvarar nu utgående anslag 

till nämnden för hälsoupplysning. Sammanlagt beräknar jag medelsbehovet 

under anslaget till 16,25 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att tili Upplysning och information på alkoholområdet för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 16 250 000 kr. 
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K. Vissa åtgärder för handikappade 

År 1981 har varit FN:s handikappår, och detta har medfört att 

handikappfrågorna uppmärksammats i särskilt hög grad. Den nya syn på 

dessa frågor, som vuxit fram under senare år. har fått ett starkare gehör än 

tidigare hos allmänheten och hos massmedia. Detta var en väsentlig avsikt 

med handikappåret, och resultatet av året är i detta avseende tillfredsstäl

lande. 

Den nya synen på handikappfrågorna kan sammanfattas med mottot för 

handikappåret. Full delaktighet och jämlikhet. Detta innebär att handikap

pade är en del i samhällets gemenskap. Alla människor behövs för att 

utveckla och förbättra samhället. Detta är ett betydelsefullt motiv för oss att 

göra samhället tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar. Vårt 

synsätt i handikappfrågorna innebär förändringar i särskilt två avseenden i 

förhållande till den uppfattning som i allmänhet gällde tidigare. För det första 

vidtas handikappåtgärderna inte med begränsning till intresset hos männis

kor med funktionsnedsättningar utan i allas intresse. För det andra har 

handikappbegreppet förskjutits från den enskilda individen. vars skada eller 

sjukdom medför en funktionsnedsättning för honom. till omgivningen; det är 

denna som har ett handikapp och därför behöver anpassas. 

De politiska målen inom handikappområdet. som det råder stor samstäm

mighet om, anger vidden av de anspråk som måste ställas på alla medborgare 

för att problemen med handikapp skall kunna lösas. Mycket stora insatser 

har gjorts under de senaste två årtiondena. Människor med funktionsned

sättningar möter dock alltjämt många hinder i sitt dagliga liv. För att 

bemästra dem måste vi också i fortsättningen förutsätta hela folkets 

solidariska engagemang inte bara i form av ekonomiskt stöd utan också 

genom personliga insatser och positiva attityder. 

I synsättet på handikappfrågorna ligger att handikappade inte är 

särgrupper i samhället. De har samma rättigheter men också samma 

skyldigheter som andra och kan aldrig ställas utanför de anspråk som reses på 

medborgarna. De kärva ekonomiska förutsättningar som råder f.n. gäller 

alla, således även handikappade. I regeringens ställningstaganden till statens 

utgifter för nästa budgetår har det dock i ett ytterst ansträngt ekonomiskt läge 

varit en utgångspunkt att skydda de mest utsatta. Handikappade hör till dem. 

De politiska ambitionerna inom handikappområdet fullföljs därför enligt de 

riktlinjer som har gällt under senare år. Detta viktiga område tillförs nya 

resurser och angeläget reformarbete fortsätter. 

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1982/83 markerar handikappfrå

gornas höga prioritet. Statens kostnader för handikappåtgärder beräknas i 

budgetpropositionen för nästa budgetår till 14 850 milj. kr. Budgetåret 

1972/73 var motsvarande anslag 3 325 milj. kr., och budgetåret 1976/77 var de 

6 200 milj. kr. Om förändringen av penningviirdet beaktas. ökar statens 

beräknade kostnader för handikappåtgärder för n~ista budgetår med ca 35 o/c 
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i förhållande till anslagen för budgetåret 1976177. 

Inom avsnittet Vissa åtgärder för handikappade beräknas för nästa 

budgetår anslag med sammanlagt 487. 7 milj. kr. Det innebär en ökning med 

32.2 milj. kr. från innevarande budgetår. 

För att tillgodose handikappades behov av vårdartjänst beräknas för nästa 
budgetår 9,3 milj. kr. Förhandlingarna om kommunalt övertagande av 

verksamheten med omvårdnad åt handikappade elever har ännu inte 

slutförts. I avvaktan härpå beräknas medel för detta ändamål. 

Från anslaget Kostnader för viss utbildning av handikappade finansieras 

basresurser för handikappforskningen vid universitetet i Göteborg. Här bör 

också noteras att avsevärda allmänna medel, t.ex. från forskningsråden och 

från socialdepartementets anslag Forsknings- och utvecklingsarbete samt 

försöksverksamhet. står till förfogande bl.a. för forskningen inom handi

kappområdet. Vidare har regeringen beviljat understöd ur allmänna 

arvsfonden för skilda utvecklingsprojekt. En viktig roll för finansieringen av 

sådana projekt spelar också en rad enskilda bidragsgivande organ. Inom t.ex. 

rörelsehindcrområdet har vanförestiftelserna särskilt intresse. 

Omsorgshuvudmänncns insatser för psykiskt utvecklingsstörda är inrik

tade på ökad integration i skola. boende och sysselsättning. Statens 

finansiella stöd avser skolan. och anslaget för lönekostnader i särskolan 

beräknas öka från 377.8 milj. kr. till 402,9 milj. kr. 

Handikapporganisationerna tillmäts stor betydelse för inriktningen och 

utformningen av statens. landstingens och kommunernas insatser på 

handikappområdet. Statens stöd. som avser riksorganisationernas verksam

het, har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Budgetåret 1976177 var 

stödet 5,5 milj. kr. Bidragen till handikapprörelsen för nästa budgetår 

förordas ökade med drygt 3,8 milj.kr. till ca 31.l milj. kr. Dessutom får De 
handikappades riksförbund ett engångsbidrag om I milj. kr. för sina 

rekreationsanläggningar. Under utbildningshuvudtiteln beräknas medel för 

ungdomsverksamheten inom Handikappförbundcns centralkommitte. 

Från anslag under detta avsnitt finansieras vidare en rad särskilda insatser 

för synskadade. De avser bl.a. verksamhet för synskadade hantverkare, 

anskaffning av ledarhundar. utgivning av tidskrifter pa ljudband och i 

punktskrift. nyhetsförmedling för dövblinda samt vissa andra åtgärder för 

synskadade med flerhandikapp. Jag beräknar sammanlagt 14,4 milj. kr. för 

dessa ändamål, och förordar därvid att portofriheten för blindskriftsförsän

delscr skall avse enskilda synskadade och inte längre gälla även bl.a. vissa 

statliga och kommunala organ. En särskild proposition om stöd till 

dagstidningar för synskadade kommer att läggas fram under innevarande 

riksmöte på föredragning av chefen för utbildningsdepartementet. 

Ordinationerna av tcxttelefoner åt döva och vissa andra handikappade 

beräknas omfatta 2 000 personer under innevarande budgetår. Under 

1980/81 års riksmöte beslöts att förmedlingstjänst skall anordnas för 

kommunikation mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Den nya 
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teletjänsten kommer enligt planeringen att ta sin början i februari 1982. 

Anslaget till televerket för dess befattning med texttelefoner bör ökas med 

8,3 milj. kr. till 16 milj. kr. 

För särskilda flerhandikappinsatser förordas sammanlagt ca 7 milj. kr., 

vilket innebär en fördubbling från innevarande budgetår. Jag vill vidare 

nämna, att förbättringar av vårdbidragen för handikappade barn kommer att 

föreslås under innevarande riksmöte. Dessutom höjs handikappersättningen 

till 63, 48 och 32 % av basbeloppet. Dessa ökningar beräknas kosta 

20 milj. kr. 

Beredningsgruppen (S 1979: 10) för det internationella handikappåret har i 

början av år 1981 givit ut skriften Svensk handikappolitik. Efter remiss har 

synpunkter på den kommit in från ca 125 intressenter. På gruppens uppdrag 

har statistiska centralbyrån publicerat rapporten (nr 25) Handikappad, 

delaktig och jämlik? Beredningsgruppen har även på en rad andra sätt 

stimulerat till en bred debatt i handikappfrågorna. Det har bl.a. skett genom 

en samlad redovisning för planer och förberedelser inför handikappåret och 

genom medverkan i konferenser. Dessutom har upprättats ett nät av 

kontaktpersoner hos statliga myndigheter, i kommuner, landstingskommun

er, inom institutioner för forskning, utbildning och kultur, hos organisationer 

och hos privata och offentliga företag. Omkring 1 000 personer har på detta 

sätt direkt anlitats för information och kunskapsförmedling i handikappfrå

gor. Vårt land har fortsatt att spela en betydelsefull roll i FN-arbetet för 

handikappåret. bl.a. genom ledamotskap i den rådgivande kommitten för 

året. Inom denna kommitte förbereds nu förslag till FN för en världsomfat

tande plan om insatser för handikappade. Regeringen har bevi.ljat handi

kapporganisationerna och andra understöd ur allmänna arvsfonden med 

6,5 milj. kr. för olika aktiviteter i anslutning till handikappårct. 

Omsorgskommitten (S 19T/:12) har avgivit sitt slutbetänkande (SOU 

1981:26) Omsorger om vissa handikappade. Däri föreslås vidgade uppgifter 

inom handikappområdet för landstingskommunerna i en lag om vissa 

handikappomsorger som ersättning för bl.a. nuvarande lag (1967:940) 

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Vidare föreslås att 

särskolan förs in i det allmänna primärkommunala skolväsendet. m.m. 

Betänkandet remissbehandlas f.n. 

Till omsorgskommittens förra betänkande (SOU 1980:16) Vissa frågor 

rörande flerhandikappade tas slutlig ställning i denna budgetproposition. 

Detta sker bl.a. genom att statens handikappråd erhåller särskilda medel för 

insatser bland flerhandikappade. Anhörigvårdskommitten (S 1979:11) har 

avgivit betänkandet (Ds S 1981: 15) Vård bidrag för handikappade barn under 

16 år, och i en särskild proposition till innevarande riksmöte kommer, som 

jag nyss nämnde, att föreslås förbättringar av vårdbidraget. 

Bilstödskommitten (S 1979:04) arbetar vidare med sitt uppdrag om 

handikappades tillgång till bil. Den beräknas redovisa uppdraget under 

första halvåret 1982. 
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Boendeservice gruppen (S 1980:01) har i en rapport i augusti 1981 redovisat 

resultatet av personliga intervjuer om behovet av boendeservice med ca 400 

ungdomar med rörelsehinder i Stockolms län. Gruppen har vidare under året 

inlett ett projekt med boendeträning samt kartlagt situationen och plane

ringen för boendeservice i länet. Arbetet i gruppen inriktas nu på att i 

samarbete med länets kommuner söka tillgodose de individuella behoven av 

boendeservice. 

Med anledning av riksdagens beslut i vissa frågor om forskning. utveckling 

och produktion av handikapphjälpmedel (SfU 1980/81:3. rskr 8) noterar jag. 

att handikappinstitutet utför en översyn inom området. Denna avses 

innefatta lägesbeskrivning och precisering av problemen samt övervägan·

den, vartill ställning i första hand torde fä tas inom institutet såsom centralt 

organ på hjälpmedelsområdet. 

Föreningen Rekryteringsgruppens verksamhet med idrott som ett inslag i 

rehabiliteringen har behandlats av en arbetsgrupp.Syftet har varit att 

Rekryteringsgruppens metoder skall tas till vara och utvecklas till gagn för så 

många handikappade som möjligt. r arbetsgruppen har deltagit företr~idare 

för bl.a. socialdepartementet. styrelsen för vårdartjänst. statens handikapp

råd. handikapprörelsen. Svenska handikappidrottsförbundet och Rckrytc

ringsgruppen. Styrelsen för vårdartjänst har på regeringens uppdrag gjort en 

arbetsfysiologisk utvärdering av Rekryteringsgruppens verksamhet. Arbets

gruppen. som avslutat sitt arbete i oktober 1981. har konstaterat att 

Rekryteringsgruppens träningsmetod är ett nytänkande och ett betydelse

fullt närmande mellan handikappidrotten och rehabiliteringen. Arbetsgrup

pen anser att landstingen. handikappidrottsförbundet och övriga intressenter 

i samarbete med Rekryteringsgruppen bör överväga hur dennas verksamhet 

skall kunna övergå i stadigvarande former. och jag biträder denna 

uppfattning. 

När det gäller samhällets insatser för handikappade vill jag här notera att 

kostnaderna under folkpensionsanslaget för förtidspensioner till handikap

pade och för handikappersättningar m.m. beräknas under nästa budgetår 

öka med 210 milj. kr. till 7 485 milj. kr. till följd av höjda pensionsbclopp 

m.m. Under år 1982 beräknas vidare förtidspensionerna från ATP till 

handikappade komma att utgöra 6 500 milj. kr. Statsbidraget till social 

hemhjälp åt handikappade beräknas till 230 milj. kr. Medels behovet för 

statsbidrag till färdtjänsten utgör 310 milj. kr. Ökningen för dessa båda 

ändamål är ca 65 milj. kr. Statens utgifter för hjälpmedel åt handikappade, 

genom sjukvårdshuvudmännen och apoteken. beräknas under sjukförsäk

ringsanslaget stiga med ca 20 milj. kr. till ca 125 milj. kr. På anslag under 

andra huvudtitlar beräknas kostnaderna för handikappåtgärder nästa 

budgetår öka med 435 milj. kr. till 6 210 milj. kr. Den totala ökningen på 

statsbudgeten för handikappåtgiirder utgör 765 milj. kr. jiimfört med 

innevarande budgetår. 
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K I. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1980/81 

1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 749 221 

16 651 000 
19 280 ()()() 
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Från anslaget betalas en försöksverksamhet med omvårdnad åt svårt 

rörelsehindrade och andra svårt handikappade elever vid Skärholmens 

gymnasium i Stockholm. Vidare betalas vårdartjänst åt svårt handikappade. 

som studerar vid universitet. högskolor och folkhögskolor. Verksamheten 

leds av styrelsen för vårdartjänst. Den består av sju ledamöter. som utses av 

regeringen. 

Från anslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning 

vid universitetet i Göteborg. 

Ans/11g 
I. Omvårdnad för vissa 

gymnasieskoklcver 
2. Vårdartjänst för elever 

vid universitet. högskolor 
och folkhögskolor 

3. Styrelsen för vårdartjiinst 
4. Handikappforskningen 

vid universitetet i Göte
borg 

5. Eng<h1gshidrag till De 
handikappades riksför
bund för rckrcationsan
läggningar 

Inkomster vid styrelsen för 
vårdartjänst (redovisas 
pi1 inkomsttiteln) 

1981/82 

6 838 000 

8 700 00(1 
715 ()()(l 

398 ()()() 

16 651 000 

32 ()()() 

I 64 (100 kr. gemensamma för posterna I. och 3. 

Styrl'lsen för vårdartjänst 

Beräknad ändring 1982/83 

Styrelsen för 
vårdartjänst/ 
handikapp
fnrskningen 

+I 133 OOOI 

+ 600 (}()() 
+ 845 000 

+ 35 000 

-2 613 000 

Föredrag
anden 

+ 940 ()(1()1 

+ 600 ()()() 
+ 62 000 

+ 27 000 

+I 000 000 

-2 629 000 

Efterfrågan på de tjänster som styrelsen tillhandahåller väntas i stort sett 

bli oförändrad under budget<\ret 198218~. 

Pris- och löneomriikning m.m. + 1 677 000 kr. 

I. Styrelsens försöksvcrksamhet med omvt1rdnad iit elever vid Skiirhol

mens gymnasium i Stockholm glillde 26 elever under l~istiret 1980/81. Av dem 
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var 16 hemmahörande i Stockholms län. Övriga 10 elever kom från 7 andra 

län. Verksamhet under läsåret 1981182 planeras för 33 elever. diirav 24 från 

Stockholms län. Besparing med 2 % enligt huvudförslaget (157 000 kr.) 

skulle göra det nödvändigt att sätta ner tjänstgöringstiden för elevmedicinsk 

personal. Styrelsen anser inte att någon sådan förändring bör göras under 

pågående förhandlingar om Stockholms läns landstingskommuns övertagan

de av verksamheten. 

2. Vårdartjänst har under läsåret 1980/81 beviljats 20 studerande vid 

universitet och högskolor samt 101 elever vid folkhögskolornas långa 

vinterkurser. Dessutom erhöll 89 elever under sammanlagt 222 elevveckor 

vårdartjänst vid folkhögskolornas korta kurser. Vårdartjänskn tillhanda

hölls på sju universitets- och högskoleorter samt vid 17 folkhögskolor. En 

besparing med 2 % skulle innebära en minskning motsvarande 186 000 kr. i 

styrelsens möjligheter att tillhandahålla vårdartjänst. 

3. En besparing enligt huvudalternativet med 2 % vid styrelsens kansli 

uppgår till 15 000 kr. och medför att löncomräkningen inte täcks. Styrelsen 

erinrar om att karolinska sjukhuset sedan styrelsens tillkomst utför vissa 

administrativa tjänster åt styrelsen. Detta sker inom ramen för 6 1/2 tjiinster, 

och styrelsen föreslår med anledning av sjukhusets övergång till Stockholms 

läns landstingskommun att lönekostnaderna härför. 780 000 kr.. beräknas 

under styrelsens anslag. 

Handikappforskningen i Göteborg 

4. För handikappforskningen begärs medel som räknats upp med påslag 

för löneökningar. Eftersom verksamheten huvudsakligen bedrivs i projekt

form, är en besparing med 2 % närmast en matematisk operation. 

Föredraganden 

Medelsbehovct för nästa budgetår för omvårdnad åt svårt handikappade 

elever i gymnasieskolan i Skärholmcn iir bl.a. beroende av resultatet av 

förhandlingar med Stockholms läns landstingskommun om övertagande av 

verksamheten. I :ivvaktan pt1 att förhandlingarna slutförs. och tidpunkten för 

övertagande bestäms. bör i princip pris- och löneomräknade medel beräk

nas. Jag avser att återkomma i denna fråga. när statens förhandlingsniimnd 

slutfört förhandlingarna och redovisat avtal om verksamheten. 

Sv[1Tt handikappades behov av vf1rdartjiinst för att kunna studera vid 

universitet. högskolor och folkhögskolor har i stort sett varit oföriindrat 

under de senaste aren. Den medclsbcräkning som styrelsen för vårdartjänst 

har gjort bör godtas och anslagsposten således tas upp med 9.3 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

Omsorgskommitten har i betänkandet (SOU 1980:16) Vissa frågor 

rörande flerhandikappade föreslagit, att huvudmannaskapct för värdartjäns-
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ten skall gå över till kommunerna och finansiellt och organisatoriskt hänföras 

till den sociala hemhjälpen. Nästan alla remissinstanser, som yttrat sig i 

denna fråga, har avstyrkt förslaget. Jag är f. n. inte heller beredd verka för att 

det genomförs. 

För styrelsens kansli bör medel beräknas med utgångspunkt i huvudförsla

get. Det ankommer på regeringen att meddela föreskrifter beträffande viss 

administrativ och annan servic1: åt styrelsen fr.o.m. år 1982, vilken hittills 

skötts av socialstyrelsen och karolinska sjukhuset. 

Medlen för handikappforskningen i Göteborg är avsedda som en basresurs 

för verksamheten. Denna är i övrigt, som annan forskning. hänvisad till att 

utverka ekonomiskt stöd från allmänna och enskilda hidragsgivande organ. 

Bidraget från detta anslag har sedan budgetåret 1976177 höjts från 

160 000 kr. till 398 000 kr. Jag förordar för nästa budgetår ett bidrag om 

425 000 kr. 

Jag önskar under detta anslag även ta upp en särskild fråga. De 

handikappades riksförbund ( DHR) har sedan länge tagit ett ansvar för att 

svårt handikappade. friimst gravt rörelsehindrade. skall kunna byta miljö och 

resa på semester. Detta har skett genom rekreationsanläggningarna Dellen

borg, Sommarsol. Tranåsbaclen och Årevidden. Anläggningarna är före

dömligt anpassade och ger dygnet-runt-service åt gästerna. Dessa får en 

betydande prissuhvention genom landstingskommunerna. men ändå är 

verksamheten ekonomiskt betungande för DHR. Jag förordar efter samråd 

med chefen för jordbruksdepartementet. att förbundet får ett engångshidrag 

för sina rekreationsanläggningar. Bidraget bör sättas till l milj. kr. och avse 

en minskning av kapitalkostnaderna för dessa anläggningar. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att anslaget förs upp 

med 19 280 000 kr., varav I milj. kr. utgör en engångsanvisning till DHR. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kosr11ader för l'iss utbildning av handikappade för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 19 280 000 kr. 

K 2. Statens handikappråd 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 619 108 

1 691 000 
2 153 000 

Statens handikappråd skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för 

handikappade och i frågor som rör handikappade främja samarbetet mellan 

samhällsorganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. Rådet, 

som utses av regeringen, består av ordförande och 17 övriga ledamöter. I 
r&det ingår företrädare för handikapporganisationerna samt för socialstyrel

sen, riksförsäkringsverket. skolöverstyrelsen. bostadsstyrelscn, statens plan

verk, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, landstingsförbun

det och Svenska kommunförbundet. 
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Perso11al 

A11s/ag 
Förvaltningskostnadcr 

( diirav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Insatser inom ner
handikappomradet 

Surnma utgifter 

Statens handikappråd 

198li82 

8 1/2 

1 420 noo 
(I 075 000) 

271 000 

I 691 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Handikapp
rådet 

+ 2 

+ 367 000 
( + 346 000) 
- 56 ()()() 

+ 423 000 

Föredrag
anden 

+ 106 000 
(+ 87 000) 

• 56 ()()() 

+ 3001)1)() 

- 462 000 
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Efterfrågan på rådets tjänster har ökat under handikappii.ret 1981. Detta 

har ställt stora krav på rådet. Verksamheten under budgetåret 1980/81 följde 

i stort sett planen. 

1. Pris- och löneomräkning + 173 000 kr. 

2. Rådet räknar med fortsatt ökad efterfrågan på sina tjänster. särskilt på 

information inom handikappområdet. Beredningsgruppcn ( S 1979: 10) för 

det internationella handikappåret har uttryckt en önskan om att dess 

uppgifter efter handikappårets slut övertas av rådet. Rådet begär medel för 

ytterligare två tjänster ( + 258 000 kr.). Dessutom begärs medel för 

handikappanpassning av information ( + 20 000 kr.). Budgetförslaget enligt 

besparingsalternativet förutsätter omprioriteringar och rationaliseringar. 

Föredraganden 

I statens handikappråds arbete intar frågorna om flerhandikappade en 

central ställning. Jag vill härvid erinra om bl.a. den omfattande kartläggning 

av dövblindas levnadsförhållanden och behov. som f.n. utförs inom r[1det 

med stöd av medel. som regeringen har beviljat från allmänna arvsfonden. 

Rådet har vidare understrukit angelägenheten av att ytterligare resurser 

tillförs dessa områden. Genom förra budgetpropositionen har. efter förslag 

av omsorgs kommitten i betänkandet ( SOU 1980: 16) Vissa frågor rörande 

flerhandikappade_ särskilda medel beräknats under anslagen K 5. och K 6. 

till handikapporganisationerna för insatser bland flerhandikappade. Jag 

kommer i det följande att förorda viss ökning av dessa medel. Under 

förevarande anslag förordar jag. att statens handikappråd anvisas medel, för 

nästa budgetår 300 000 kr.. för sådan verksamhet. Denna hör friil)lst 

innebära en service åt kommuner och landsting. Rådets uppgifter inom 

området bör i synnerhet avse dokumentation och information om hur 

flerhandikappades problem kan lösas. Frilgan om iindamälsenliga bostiider 
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med allsidig service. arbete och möjligheter att delta i social och kulturell 

verksamhet bör enligt min mening bl.a. uppmiirksammas. Genom denna 

inriktning av radets verksamhet anser jag att rådet kommer att fullgöra 

sådana uppgifter som enligt omsorgskommittcns förslag skulle utföras av en 

särskild flcrhandikappbercdning. Det bör ankomma pa regeringen att 

meddela föreskrifter om denna verksamhet. 

Jag anser vidare. att det ligger viil i linje med handikapprådets verksamhet 

att fullfölja vissa av de arbetsuppgifter som f.n. ankommer pa berednings

gruppen för det internationella handikappåret. Detta bör dock kunna ske i 

huvudsak inom nuvarande mcdelsanvisning. Utöver medel som jag nyss har 

förordat för insatser inom flerhandikappområdct, beräknar jag medel för 

statens handikappråds verksamhet med utgångspunkt i rådets huvudförslag. 

Dessutom biir medel beräknas för visst kontorsändamal. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslar riksdagen 

att till Statens handikappråd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 153 000 kr. 

K 3. Statens hundskola 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 790 000 

I 890 000 

1 890 ()()() 

Statens hundskola i Sollefteå tillhandahåller mot ersättning dresserade 

hundar och ger utbildning i hundtjänst. Skolan for iiven tillhandahälla 

djursjukvård och andra tjänster. om det kan ske utan att arbetsuppgifterna 

eftersätts. 

Produktionen av hundar skall tillgodose försvarsmaktens. polisväsendets. 

tullverkets och andra statliga och kommunala myndigheters behov av 

tjänstehundar samt Synskadadcs riksförbunds behov av ledarhundar. 

Utbildning i hundtjänst sker genom kurser för personal från bl.a. försvars

makten och tullverket. personer från frivilliga försvarsr,rganisationcr samt 

för synskadade. Djursjukvarden tillgodoser myndigheters och enskildas 

behov. 

Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex 

andra ledamöter. som utses av regeringen. Chef för skolan är en direktör. 

Skolan är organiserad pä fyra enheter. avels- och test-. dressyr- och 

utbildnings-. djursjukvårds- och förvaltningsenheterna. 
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19Xl/82 

Persuna/ 79 

Kostnader 13 821 000 
lmäkter IO 481 000 
Nettoko~tnad J 340 000 
Bidrag från andra huvudtiteln 1 450000 

Medclshehov 1890000 

Statens hundskola 

Beräknad ändring 19X2i8J 

Statens 
hundskola 

+ 762 000 
+ 552 000 
;- 210 000 

- 210 000 

Föredrag
anden 

+ 762 000 
~ 672 000 
;- 90 000 
- 90 000 

223 

Verksamheten har under budgetåret 1980/81 haft samma inriktning som 

tidigare år. Hundaveln har pt1verkats ogynnsamt av infektionssjukdomar. 

bl.a. hundpesten (parvovirus). Möjligheterna att köpa dressyrämnen iir 

alltjämt otillräckliga. Därför är skolans egen avelsforskning viktig. Skolan 

driver tillsammans med Sveriges l:mtbruksuniversitet och Stockholms uni

versitet ett forskningsprojekt som syftar till att minska utmönstringen av 

hundar vid skolan. Därmed skulle produktionskostnaden för färdigutbildade 

hundar kunna siinkas. I delrapporten Bättre tjänstehundar har preliminära 

resultat av projektet redovisats. I hundskolans längsiktiga bedömningar 

ingår ytterligare utveckling av avels- och testmctoder för att öka produktio

nen av hundar. Djursjukhuset har stor betydelse både i avelsarbetct och för 

dressyren. Allmänheten fortsätter att ta sjukhusets tjänster i anspräk. ~iven 

om den stora ökningen under senare år har mattats. Sammanfattningsvis 

kunde planerad verksamhet i allt väsentligt genomföras under budgetäret 

1980/81. 

Verksamheten under budgetf1ret 1982/83 beräknas fä i stort sett samma 

inriktning och omfattning som de närmast föregående åren. Dressyr- och 

testmetoderna liksom avclsforskningen skall fortsiitta att utvecklas. I fr{1ga 

om behovet av särskilt bidrag över statsbudgeten hiinvisar skolan till 

riksdagens beslut och framh[ifler att det iinnu inte är möjligt att tilliimpa 

grundsatsen om full kostnadstäckning (prop. 1976/77: 157, FöU 1977/78: I. 

rskr 1977178:40). Skolan understryker att dess verksamhet är personalinten

siv. Vidare har hyrorna ökat kraftigt i samband med övergången till civil 

förvaltning och kommer att fördubblas under en treårsperiod. 

Även skolans lokalisering med litnga avs tänd till foclervärdar samt klimatet 

inverkar ogynnsamt pa ekonomin. Det iir enligt skolan vanskligt att beräkna 

förlusten i verksamheten både under innevarande och nästa budgetår. 

Skolan anser det angdäg:et att tillhandahiillanclet av tjiinstchundar inte 

äventyras genom plötsliga prishöjningar. som skulle försv{lTa avniimarnas 

anskaffning av hundar. 
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För budgetåret 1980/81 erhöll skolan bidrag över statsbudgeten under 

ju'stitie- och socialhuvudtitlarna med sammanlagt 3 170 000 kr. Under 

budgetåret uppkom en förlust i verksamheten av 463 000 kr. Skolan beräknar 

i pris- och löneläge juli 1981 sitt medclsbehov för budgetåret 1982/83, 

exklusive eventuellt erforderliga medel för organisationsanpassning, till 

3 550 000 kr. ( + 210 000 kr.). 

Föredraganden 

Medlen under detta anslag och vissa medel umler justitiehuvudtiteln. för 

innevarande budgetår sammanlagt 3 340 000 kr .. utgör en prissubvention till 

polisväsendet, Synskadades riksförbund ( S RF) och övriga köpare av hundar, 

som utbildats vid statens hundskola. Skolans ekonomiska omslutning 

beräknas till 13.8 milj. kr., och dessa särskilda medel utgör således ca 25 t;-( 

därav. 

De dresserade hundar som skolan levererar har hög kvalitet och därför 

måste, som skolan framhåller. dess verksamhet vara personalintensiv. Även 

andra omständigheter ökar utgifterna för skolan; väsentligt ökade lokalkost

nader och en epidemi bland hundarna under år 1980 har bl.a. nämnts som 

orsaker härtill. För mig iir det naturligt att även utgifter av dessa slag i princip 

skall bäras av verksamheten och således. åtminstone på några års sikt, läggas 

p{1 hundpriserna. Med hänsyn till förhållandena finner jag det ekonomiska 

utfallet vid skolan för budgetåret 1980/81 tämligen tillfredsställande. Skolan 

har inte behövt utnyttja den rörliga kredit som den disponerar i riksgäldskon

toret, och någon förlust i verksamheten behöver inte tiickas i särskild 

ordning. 

r förra budgetpropositionen (bil. 8. s. 219) uttalade föredraganden, att det 

borde vara en angelägen uppgift för hundskolan att sträva dter en sådan 

inriktning av verksamheten. att den på några års sikt kan göra sig oberoende 

av de särskilda medlen över srntsbudgeten. Även jag har denna mening. 

Under anslaget K 6. kommer jag att förorda, att medel beräknas för 

utbildning av 40 ledarhundar för synskadade .. Detta innebär en ökning med 

fem hundar, vilka skall köpas från skolan, och tillför denna ytterligare 

intäkter om 370 000 kr. Jag är inte beredd förorda, att de sarskilda medlen till 

hundskolan under förevarande anslag ökas. 

För nästa budgetår bör anvisas medel med 3 430 noo kr. över statsbudge

ten, varav 1 540 000 kr. under justitiehuvudtiteln och oförändrat 1 890 000 

kr. under detta anslag. Jag har i dessa frågor samrått med chefen för 

justitiedepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statem hundskola för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 1 890 000 kr. 
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K 4. Bidrag till driften av särskolor m.m. 

1980/81 

1981182 
1982/83 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

388 268 591 
377 800 000 
402 900 000 

225 

Landstingen och de kommuner som inte hör till landsting får statsbidrag 

med 95 % av lönekostnaderna för särskolchefer, rektorer, studierektorer 

och lärare vid särskolan. Även till särskoleverksamhet som ordnas av 

enskilda, föreningar och stiftelser utges statsbidrag, om det finns särskilda 

skäl. Bidraget betalas i princip efterskottsvis för varje läsår, men huvudmän

nen får under läsåret ett förskott. Detta är hälften av bidraget för det 

föregående läsåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen (1968:350) angående 

statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Från anslaget 

betalas också statsbidrag till en försöksverksamhet med undervisning för 

vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen 

erhåller vidare medel för viss kurs- och konferensverksamhet. 

Skolöverstyrelsen 

Antalet elever i särskolan är drygt 13 000 och förändras obetydligt år från 

år. Höstterminen 1980 hade särskolan knappt 3 500 skolledare och lärare. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att ett 40-tal nya tjänster kommer att 

inrättas innevarande budgetår, vilket påverkar huvudmännens statsbidrags

behov för budgetåret 1982/83. Dessutom kommer anslaget att belastas med 
statsbidrag för löneomräkning för befintlig organisation. SÖ beräknar att 

antalet lärare kommer att minska under nästa läsår motsvarande ett 

statsbidragsbehov av 1,5 milj. kr. SÖ föreslår att bidragsprocenten, i likhet 

med vad som redan skett för statsbidraget till ungdomsskolan. sänks med två 
procentenheter till 93 0L Besparingen till följd härav anges till 7 ,9 milj. kr. 
Statsbidraget till lönekostnader inom särskolan för budgetåret 1982/83 
beräknas till 386,8 milj. kr. (+ 12,9 milj. kr.). SÖ föreslår vidare en 
uppräkning med 350 000 kr. till 4,1 milj. kr. för statsbidrag till försöksverk
samheten med vuxenundervisning för utvecklingsstörda. För SÖ:s konfe

rensverksamhet för särskolans personal begärs 40 000 kr.(+ 10 000 kr.). 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen begär 110 000 kr. för kurs- och konferensverksamhet för 

personal inom omsorgerna om utvecklingsstörda ( + 10 000 kr.). 

15 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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Föredraganden 

Omsorgskommittcns betänkande (SOU 1981 :26) Omsorger om vissa 

handikappade behandlar bl.a. särskolan. Som jag har nämnt i inledningen till 

detta avsnitt, remissbehandlas betänkandet f.n. Skolöverstyrelsen har vidare 

enligt regeringens uppdrag redovisat förslag om undervisningen för tal- och 

språkskadade psykiskt utvecklingsstörda elever. Även detta förslag är 

remitterat. 
Jag avser att ta ställning till frågor om statsbidraget till särskolan i samband 

med beredningen av omsorgskommittens betänkande. På grund härav är jag 

inte nu beredd att föreslå ändringar av detta statsbidrag. I övrigt bör 

skolöverstyrelsens beräkning av statsbidraget till särskolan för nästa 

budgetår i princip godtas. Det innebär en ökning av medelsbehovet under 

anslaget med knappt 24,9 milj.kr. Det särskilda bidraget till försöksverk

samheten med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda bör ökas 

med 250 000 kr. och för nästa budgetår uppgå till 4 milj.kr. För socialstyrel

sens och skolöverstyrelsens kurs- och konferensverksamhet beräknar jag 

oförändrade medel, dvs. sammanlagt 130 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av särskolorm. m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 402 900 000 kr. 

K 5. Bidrag till handikapporganisationer 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

24 500 000 

27 250 000 

31067000 

Reservation 

Från anslaget erhåller handikapporganisationerna bidrag dels till sin 

allmänna verksamhet, dels till insatser för flerhandikappade. Regeringen 

beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan organisationerna efter 
förslag av statens handikappråd. Innevarande budgetår är bidragen till 

organisationernas allmänna verksamhet 25 250 000 kr. Bidragen till insatser 

för flerhandikappade är 2 000 000 kr. Följande 27 organisationer har fått 

bidrag under innevarande budgetår. 

Riksförbundet för döva och hörse.lskadade barn, De handikappades 

riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen för de 

neurosedynskadade i Sverige, Föreningen Sveriges dövblinda, Riksförening

en för psykotiska barn, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar 

och vuxna~ Hörselfrämjandets riksförbund, ILCO/Svenskt förbund för ileo-, 

colo- och urostomiopererade. Neurologiskt handikappades riksförbund, 

Riksförbundet P-club, förening för stammare, Svenska psoriasisförbundet. 

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för 

cystisk fibros. Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksföreningen för 
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laryngectomcrade, Riksförbundet mot astma-allergi. Riksförbundet mot 

reumatism. Riksförbundet för njursjuka. Riksförbundet för social och 

mental hälsa. Riksförcningen för trafik- och polioskadade. Svenska celiaki

föreningen. Svenska diabetesförbundet. Sveriges dövas riksförbund, Svens

ka epilepsiförbundet. Synskadacles riksförbund samt I Iandikappförbundens 

centralkommittc. 

Statens handikappråd 

Ökningen av statsbidraget till handikapporganisationernas allmänna verk

samhet fran förra budgetåret till innevarande budgetår utgör ca 3 % och ger 

inte kompensation för penningvärdcförsämringen. Statens handikappråd ser 

med oro på den relativa minskningen av statsbidraget. Organisationerna har 

svårt att upprätthålla nuvarande verksamhet och iin mer att utveckla den. 

Samtidigt höjs oavlåtligen kraven på organisationerna både från myndighe

terna och andra. Enligt rådet uppstår stora problem. om handikapporganisa

tionerna även för budgetåret 1982/83 får otillräcklig kompensation för 

prisstegringarna. Rådet hemställer. att anslaget beräknas med full priskom

pensation. och att behovet av medel för en utveckling av verksamheten 

beaktas. Rådet finner det dessutom angeläget. att de särskilda medlen för 

insatser för flerhandikappade höjs p{1 motsvarande sätt. 

Föredraganden 

Handikapporganisationernas intressepolitiska verksamhet har stor bety

delse för inriktningen och utformningen av handikappåtgärderna. Deras 

kunskap och erfarenhet om handikapp och om situation. problem och behov 

för människor med funktionsnedsättningar är en oumbärlig tillgång för 

staten. landstingen och kommunerna i det fortlöpande arbetet pa förbätt

ringar inom handikappområdet. Detta har varit ett väsentligt motiv för att 

under de senaste fem åren kraftigt öka statens ekonomiska stöd till 

handikapprörelscns riksorganisationer. Det nuvarande statsbidraget mot

svarar i det närmaste hälften av organisationernas kostnader och har säledes 

långt större betydelse för deras ekonomi än andra slag av inkomster, t.ex. 

medlemsavgifterna. 

Statens handikappråd har anfört starka skäl för en ytterligare väsentlig 

förstärkning av statens stöd till handikapprörelsen. Handikapporganisatio

nerna själva har skjutit fram behovet av statsbidrag till sin verksamhet som 

ett högt prioriterat ändamål. 

Jag är införstådd med denna uppfattning. Därför förordar jag. att stödet 

till handikapporganisationerna räknas upp avsevärt även för nästa budgetår. 

fastän utomordentligt restriktiva bedömningar har måst göras för den statliga 

bidragsgivningen inom andra angelägna områden. Bidragen till handikapp

organisationerna bör tas upp med 31 067 000 kr., varav 5 milj.kr. hör avse 
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flerhandikappområdet. Ökningen av bidragen till handikapporganisationer

na är 3 817 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang även nämna, att statsrådet Tillander senare 

denna dag vid sin föredragning under anslaget Bidrag till ungdomsorganisa

tionernas centrala verksamhet m.m. under utbildningshuvudtiteln kommer 

att förorda att bidrag i fortsättningen skall utgå även till ungdomsverksam

heten inom I landikappförbundens centralkommitte. Jag vill också erinra om 

att regeringen under år 1981 har beviljat handikapporganisationerna 

understöd från allmänna arvsfonden med ca 4,8 milj. kr. för särskilda projekt 

och försöksverksamhet. Jag räknar med att organisationerna bör kunna 

erhålla stöd från arvsfonden i ungefär samma omfattning under år 1982. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 31 067 000 kr. 

K 6. Kostnader för viss verksamhet för synskadade 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 152 000 

10 517 000 

11964000 

Från anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till De blindas 

förenings försäljningsaktiebolags depåverksamhet med arbetsmaterial till 

synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. till verksamhe

ten med ledarhundar. till utgivning av tidskrifter för synskadade samt till viss 

verksamhet för flerhandikappade synskadade. Vidare utges bidrag till 

Föreningen Sveriges dövblinda ( FSDB) för utgivning av tidningar för 

dövblinda och bidrag till Föreningen blinda barns utveckling (BBU). 

1981/82 Beräknad iindring 1982/83 

Organisatio- Föredrag-
ncrna anden 

I. Depåverksamheten 3 606 000 - 101 000 + 101 000 

2. SRF för ledarhundar 3 960 000 +I 235 000 - 836 000 

3. Tidskriftsutgivning inom 
SRF I 510 000 + 599 000 + 300 000 

4. SRF för viss verksamhet 
för llcrhandikappade 41JOOOO ... 425 lJOO + ]()() ()()() 

5. Tidningsutgivning inom 
FSDB I 021 000 + 130 000 + 130 ()()() 

6. Bidrag till HHU 20 ()()() 20 000 

10 517 000 -2 490000 +I 447 000 
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Synskadades rihförlnmd I SR F) 

1. Pris- och löncomräkningen för depavcrksamheten är 101 000 kr. 

2. SRF hemställer att 40 ledarhundar får lämnas ut under nästa budgetår. 

en ökning med 5 hundar jämfört med innevarande budgetår. Kostnaden för 

köp av 35 hundar beräknas öka med 488 000 kr .. och kostnaden för 

ytterligare 5 hundar är 476 000 kr. Pris- och löneomräkningen för introduk

tions- och fortbildningskurscr för synskadade. för veterinärkostnader och för 

konsulentverksam het anges till 186 000 kr. SRF begär dessutom ökning med 

10 000 kr. för konsulentverksamhcten samt 75 000 kr. som kostnadstiickning 

för informationskurser för synskadade. som anmält intresse att fä ledarhund. 

Dessa kurser kan förhindra att ledarhundar lämnas ut till personer. som 

senare inte vill eller kan behålla hunden. Kostnader för omplacering av 

hundar kan härigenom undvikas. SRF har inte längre möjlighet att finansiera 

dessa kurser. 

3. SRF ger ut ett 10-tal tidskrifter pä ljudkassett eller i punktskrift som ett 

slags ersättning för den mängd tidskrifter som finns för seende men som är 

otillgängliga för synskadade. SRF:s nettokostnader för ändamålet är 

2 109 000 kr. Förbundet anser att staten skall täcka dessa kostnader. 

4. Fr.o.m. innevarande budgetår erhåller SRF särskilda medel för vissa 

individinriktade åtgärder för synskadade. som är flerhandikappade. Enligt 

SRF:s socialmedicinska register har var fjärde synskadad ett tilläggshandi

kapp, vanligast hörselskada. dövhet, rörelsehinder och psykisk utvecklings

störning. För att tillgodose det stora behovet av individuell rådgivning och 

annan hjälp har SRF inom sin sociala avdelning byggt upp en siirskild resurs 

för flerhandikappområdet. Verksamheten beräknas för budgetaret 1982/83 

kosta 825 000 kr., och SRF begär att statsbidraget för ändamålet skall räknas 

upp till detta belopp. 

Föreningen Sveriges dövblinda ( F5 [) R I 

5. Dövblinda är utestängda frän all information som lämnas i radio, TV, 

tidningar och tidskrifter. Även i övrigt iir dövblinda ytterst isolerade. FSDB :s 

nyhetsförmedling till dem har därför mycket stor betydelse. Det är angeläget 

att kunna bibehålla verksamhetens omfattning. Denna motsvarar f.n. under 

en vecka vad som ryms på en tidningssida. FSDB hemställer om bidrag för 

budgetåret 1982/83 med ytterligare 130 000 kr. 

Föredraganden 

SRF:s beräkning av medelsbehovet för De hlindas förenings försäljnings

bolag bör godtas. Jag beräknar således 3 707 000 kr. för detta ändamål. 

SRF erhåller f.n. medel för köp av 35 ledarhundar årligen från statens 

hundskola. Detta antal bestämdes på regeringens förslag i budgetproposi

tionen för budgetåret 1978179 (bil. 8, sid. 218). Tidigare kunde SRF köpa 25 

16 Riksdagen 198118:!. I sam/. Nr /00. Rit. 8 
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hundar om året. Nu begär SRF, att antalet skall fä öka till 40. Jag finner det 

tillfredsställande, att hundskolan har kapacitet för en sådan angelägen 

förstärkning och beräknar för nästa budgetår medel för köp av 40 

ledarhundar. Kostnaden härför är 3 596 000 kr., inberäknat mervärdeskatt. 

För introduktion av hundarna i samband med att de lämnas till de synskadade 

och för vissa veterinärkostnader hör beräknas 520 000 kr. Vidare räknar jag 

med att SRF:s kostnader för konsulentverksamhet och fortbildning kommer 

att uppgå till 680 000 kr. Statsbidrag för nya ändamål inom SRF:s 

ledarhundsverksamhet kan jag inte tillstyrka och beräknar följaktligen 

statsbidraget för nästa budgetår till 4 796 000 kr. Det innebär en ökning med 

836 000 kr. 

I avvaktan på att utgivarna av vecko- och fackpress, kulturtidskrifter och 

barn- och ungdomstidningar i väsentligt högre grad än nu gör dessa 

tillgängliga för synskadade. finner jag SRF:s utgivning av ersättningstidskrif

ter angelägen. Jag förordar att statsbidraget för detta ändamål. vilket 

infördes budgetåret 1977/78, ökas med 300 000 kr. till 1 8JO OllO kr. Som jag 

har nämnt i inledningen till detta avsnitt. avser chefen för utbildningsclepar

tementet att föreslå regeringen liigga fram en särskild proposition om stöd till 

dagstidningar för synskadade under innevarande riksmöte. 

För innevarande budgedr har SRF för första gången erhållit medel över 

statsbudgeten för sin betydelsefulla individinriktade verksamhet bland 

synskadade personer med flcrhandikapp. Enligt min mening har SRF 

särskilda förutsättningar att ta och hålla kontakt med synskadade med svåra 

tilliiggshandikapp. ge dem information. bistå dem pa annat sätt och därmed 

bryta deras isolering. Jag anser det viktigt. att SRF kan fortsiitta denna 

verksamhet och förordar. att statsbidraget för ändamålet ökar med 

100 ooo kr. till 500 onn kr. 

FSDB uppbär för innevarande budgetar statsbidrag med 1 021 000 kr. för 

nyhetsförmedling till dövblinda. Detta bidrag infördes budgetåret 1977/78. 

Det uppgick då till 200 000 kr. Bidraget finansierar en synnerligen angelägen 

verksamhet. Jag anser det viktigt. att FSDB kan utveckla denna insats för 

dövblinda i elen omfattning som begiirts och iir möjlig för föreningen. För 

detta iindamål förordar jag statsbidrag med 1 151 000 kr. 

Med anledning av en skrivelse från FSDB om bl.a. tolktjänsten för 

dövblinda erinrar jag om elen överenskommelse som triiffats med sjukv{irds

huvudmännen om hjiilpmedelsersättningen för ären 1982 och 1983 (prop. 

1980/81:187. sid. 24. Sfll 29. rskr 416). Diir förutsätts. att huvudmännen 

bygger upp en samordnad tolktjiinst. Inom handikappinstitutet har därefter 

upprättats förslag till riktlinjer för huvudmännens tolktjiinst för döva, 

dövblinda 111.fl. 

Föreningen Blinda barns utveckling har under en del i\r erhiillit bidrag med 

20 000 kr. till sin verksamhet. Föreningen har inte begärt n{1got ekonomiskt 

stöd för nästa budget{1r. och jag anser inte heller att elen intar en si1dan 

särstiillning. att elen skall tillerkännas bidrag direkt över statsbudgeten. Jag 
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beräknar således inga medel för detta ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget förs upp 

med 11 964 000 kr. Det innebär en ökning med l 447 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss verksamhet för symkadade för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 11 964 000 kr. 

K 7. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 476 000 

11992000 

2 400 000 

Från anslaget ersätts postverket för befordran av portofria blindskrift.~för

sändclser. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott. 

Postverket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget för nästa budgetår tas upp med 

15 093 000 kr. 

Riksrevisio11.1Terket har i huvudsak inget att erinra mot postverkets heriik

ningar. 

Föredraganden 

I förra budgetpropositionen anmäldes. att fr[1gan om en avveckling av 
blindskriftsförsändelserna skulle prövas närmare (bil. 8, sid. 227). Frågan 

har utretts inom regeringskansliet. och jag vill för min del anföra 

följande. 

Det postala försändelseslaget blindskrift utgjorde tidigare ett socialt 

åtagande av postverket. Synskadade har svårt att hantera frimiirken. och 

detta var ett motiv att medge frankeringsfrihet. \>led tiden erhöll ett antal 

blindinstitut, i detta sammanhang ett postalt samlingsbegrepp. samma rätt. 

Så sent som år 1980 förklarade postverkct iit.a. kommunbiblioteken och det 

statliga talboks- och punktskriftsbiblioteket likställda med blindinstitut i 

denna mening. Även kommunala och landstingskommunala s. k. taltidningar 

och liknande information samt material på ljudband fr{!n statliga myndighe

ter distribueras portofritt med stöd av bestämmelserna om blindskriftsför

sändclser. 

Jag konstaterar. liksom min förctriidarc. att utvecklingen säledes helt 

föriindrat innebörden av det ursprungliga. praktiska handikappstiidet. Den 

siiranordning i form av portosubvention till bl.a. statliga och kommunala 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 232 

organ som förevarande anslag numera representerar bör enligt min 

uppfattning utmönstras. Däremot anser jag det angeläget. att synskadade 

personer även i fortsättningen befrias från svårigheterna med frimärksköp 

och frankering. Formellt har de f.n. inte rätt till portofrihct för privata 

meddelanden på ljudband, och jag finner det angeläget att även sådana 

försändelser innefattas i det postala begreppet blindskrift. 

Med ledning av uppgifter om bl.a. antalet tal bokslän. vilka till en del sker 

per post. kan medelsbehovet för en på angivet sätt begränsad portofrihet för 

blindskriftsförsändelser anges till 2.4 milj kr. eller 20 %, av det anslag som 

anvisats för innevarande budgetår. 

I dessa frågor har jag samriitt med cheferna för kommunikations- och 

utbildningsdepartcmenten. Jag har föreslagit. att reformutrymme. som 

skapas genom att portofrihetcn för blindskriftsförsändelser skall avse endast 

synskadade. utnyttjas för angelägna förbättringar inom området. Jag vill 

härvid hänvisa till att chefen för utbildningsdepartementet senare i dag 

kommer att anmäla sin avsikt att föreslå regeringen att under innevarande 

riksmöte liigga fram en särskild proposition om stöd till dagstidningar för 

synskadade. Postverket torde i samråd med utgivarna fä bedöma vilka 

avgifter som skall tillämpas för distribution av tidningar och tidskrifter på 

ljudband och i punktskrift. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till posti'erketför befordran av blindskriftsförsän

delser för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

2 400 000 kr. 

K 8. Ersättning till televerket för texttclefoner 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1664 000 

7 700 000 

16 000 000 

Från anslaget ersätts televerket för tillhandahållande av texttelefoncr åt 

diiva. gravt hörselskadade. dövblinda och talskadade. Ersättningen betalas 

budgetårsvis i efterskott och innefattar riinta på nedlagt kapital. 

Riksdagen har vidare godkänt riktlinjer för samtalsförmedling med 

texttclcfoner (prop. 1980/81:181. SoU .fl. rskr 366). Detta innebär, att 

televerket anordnar förmedlingstjänst,för samtal mellan texttelefoner och 

vanliga telefoner. Verksamheten p:\börjas under budgetåret 1981182 och 

byggs upp gradvis i takt med efterfrågan och med hänsyn till praktiska och 

finansiella möjligheter. Vidare innchär beslutet, att verksamheten finansie

ras över statsbudgeten under uppbyggnadsskedet och att finansieringsfrågan 

därefter kan komma att omprövas. Ersättning till televerket för förmedlings

tjänsten skall erläggas hudgetärsvis i efterskott. Uppkommande räntekost

nader hos verket skall inräknas i ersiittningen. 
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Socialstyre/sen 

Under budgetåret 1980/81 tillhandahölls texttelefoner åt 1 349 abonnenter 

inom den berättigade personkretsen. Engångsavgiften utgjorde 6 000 kr.. 

och inberäknat ränta begär televerket ersättning med ca 8 757 000 kr. 

Beloppet kommer att belasta anslaget för innevarande budgetår. Verket 

beräknar att under innevarande budgetår installera 2 000 texttelefoner. för 

vilka engångsavgiften skall betalas från anslaget. Denna avgift är alltjämt 

6 000 kr. och medelsbehovet. räntan oräknad, följaktligen 12 milj. kr. 

Televerket beräknar sina kostnader för förmedlingstjänsten under inneva

rande budgetår till 5 milj. kr. oräknat ränta. vilket belopp skall belasta nästa 

budgetårs anslag. 

Det sammanlagda medelsbehovet för engångsavgifter och förmedlings

tjänst utgör följaktligen 17 milj. kr. Televerket tillkommande ränta efter en 

räntefot av 17 % anges till 1 445 000 kr.. och ansla~et föreslås uppfört med 

18 445 000 kr. 

Föredraganden 

Ordinationerna av texttelefoner pågår i förutsedd omfattning efter viss 

fördröjning i inledningsskedet. Jag biträder televerkets beräkning att 

ytterligare omkring 2 000 texttelefoner kommer att tillhandahållas döva och 

övriga inom den berättigade personkretsen under innevarande budgetår. 

Därmed skulle drygt 3 600 telefoner ha installerats vid slutet av budgetåret, 

och behovet således vara täckt till mer än 60 % enligt de beräkningar som 

senast redovisats i proposition (1980/81:181) om förmedling av samtal med 

texttelefoner. Med en engångsavgift av 6 000 kr. för texttelefoner bör 

televerkets ersättning för texttelefoner tas upp med 12 milj. kr. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av nyssnämnda proposition har 

regeringen den 11 juni 1981 uppdragit åt televerket att anordna förmedling 

av samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner i överensstämmelse med 

de riktlinjer som anges i propositionen. För innevarande budgetår skall 

förmedlingstjänsten enligt propositionen dimensioneras med utgångspunkt 

från en ekonomisk ram av 4.4 milj. kr.. varvid utgångspunkten varit att 

verksamheten skulle ha inletts under hösten 1981. Jag har sedermera 

inhämtat upplysning från televerket. att den torde komma att inledas i 

februari 1982. På grund härav beräknar jag medel med 2 750 000 kr. för 

ändamålet. 

I detta sammanhang får jag erinra om att regeringen under år J 981 har 

beviljat understöd från allmänna arvsfonden med 220 000 kr. för en 

försöksverksamhet med telekommunikationer för dövblinda. Försöket 

bedrivs av handikappinstitutet i samarbete med televerket och Föreningen 

Sveriges dövblinda. 
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Jag vill även ta upp den särskilda frågan om avgifter för biltelcfon. 

Regeringen har i budgetpropositionen för budgetåret 1979/80 på föredrag

ning av chefen för kommunikationsdepartemcntet inte ansett sig böra föreslå 

ett särskilt statligt stöd avseende sådana avgifter (prop. 1978179: 100, bil. 9, s. 

201). Riksdagen har under förra riksmötet, med anledning av en motion i 

ärendet, begärt att regeringen på nytt skall pröva fdgan om bidrag till 

driftkostnaderna för bittelefoner som innehas av rörelsehindrade bilister 

(mot. 1979/80:1166, SfU 1980/81:3, rskr. 8). Samma fråga har aktualiserats i 

en skrivelse från Neurologiskt handikappades riksförbund. 

För egen del konstaterar jag, att statens stöd genom arbetsmarknadsverket 

till vissa handikappade för anpassningsåtgärder i bil innefattar anskaffning av 

biltelefon. Däremot förutsätts den enskilde själv finansiera hjälpmedlets 

drift, bl.a. kvartals- och samtalsavgifterna. Detta överensstämmer med 

reglerna både för statens och sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksam

het och beror bl.a. på att handikappersättning kan beviljas för merkostnader 

till följd av handikapp. Jag vill även erinra om att bilstödskommitten (S 

1979:04), vars uppdrag bl.a. även avser frågan om vilken särskild utrustning i 

bil som bör tillhandahållas med samhällsstöd, avser att slutföra sitt arbete 

under första halvåret 1982. På grund härav gör jag i denna fråga samma 

bedömning som regeringen redovisade i budgetpropositionen för budgetåret 

1979/80. Jag anser mig således inte kunna förorda att särskilt ekonomiskt 

stöd införs till driftkostnaderna för biltclefon. 

Ersättningen till televerket för dess befattning med texttelefoner bör 

sammanlagt beräknas med 16 milj. kr.. innefattande ränta på nedlagt 

kapital. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till televerket för textte/efoner för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 16 000 000 kr. 
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L. Internationell samverkan 

Samarbetet med världshälsovårdsorganisationen (WHO) är den mest 

omfattande enskilda delen av departementets internationella verksamhet. 

Arbetet inriktas framförallt på att stödja WHO:s insatser på primärhälso

vårdens område. Sverige har aktivt drivit frågan om en internationell 

marknadsföringskod beträffande bröstmjölksersättningar. En del av 1981 års 

världshälsovårdsförsamling ägnades ett förslag i denna fråga. Trots motstånd 

från USA antog världshälsovårdsförsamlingen slutligen förslaget till kod. 

Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala 

verksamhet, inkl. handikapp-, narkotika-, äldre-, barn- och kvinnofrågor. 

Sverige har spelat en aktiv roll under det internationella handikappåret J 981 

och i förberedelserna för FN :s konferens om äldrefrågor år 1982. 

Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) och den internationella arbetsorganisationen (ILO) 

bedrivs ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket 

Sverige deltar. I Europarådet svarar socialdepartementet för Sveriges 

deltagande i rådets hälsovårdskommittc, sociala kommitte samt socialför

säkringskommittc. Departementet är vidare representerat i OECD:s kom

mitte för arbetskrafts- och sociala frågor. 

Det nordiska samarbetet på social- och hälsovårdsområdet har sin 

utgångspunkt i nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitte för 

socialpolitik. den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten 

bedrivs enligt riktlinjerna i det handlingsprogram som antogs av de nordiska 

social- och hälsovårdsministrarna år 1977. Programmet revideras f.n. En 

överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad för hälso-, sjuk

vårds- och veterinärpersonal har undertecknats vid 1981 års nordiska social

och hälsovårdsministermöte. Överenskommelsen avser 18 olika yrkesgrup
per för vilka krav på auktorisation eller legitimation uppställts. Överenskom

melsen träder i kraft efter ratifikation yrkesgrupp för yrkesgrupp i takt med 

att samtliga länder som har krav på auktorisation anmält att de är beredda att 

tillämpa överenskommelsen för den aktuella yrkesgruppen. 

En ny nordisk socialkonvention träder i kraft den I januari J 982 och 

ersätter 1955 års nordiska trygghetskonvention. Socialförsäkringskonventio

ner med Frankrike resp. Turkiet trädde i kraft under år 1981. Förhandlingar 

om socialförsäkringskonventioner har slutförts med Nederländerna och 

Storbritannien. Förhandlingar pågår med Israel, Luxemburg, Spanien och 

USA. 

Det bilaterala samarbetet inom hälso- och socialvårdsområdena mellan 

Sverige och ett antal enskilda länder består bl.a. av erfarenhetsutbyte, 

stipendiatverksamhet. symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete 

med Polen, Ungern och Kuwait. Etablerat samarbete förekommer vida~e 

med Finland, Frankrike, Jugoslavien, Förbundsrepubliken Tyskland samt 

Tyska demokratiska republiken. Dessutom förekommer vissa förbindelser 

med ytterligare ett antal länder. 
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L 1. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt socialpo

litiskt samarbete m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 212 724 

13 491 000 

22 006 000 

Från anslaget bekostas bl.a. Sveriges deltagande i världshälsovårdsorgani

sationcns (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälso- och socialvår

dens område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete 

samt riksförsäkringsverkets medlemskap i lnternational Social Security 

Association (ISSA). 

1981/82 Beräknad ändring 
1982/83 

Bidrag till WHO 11 800000 +8 437 000 
Utgifter för svenskt deltagande i WHO:s 
reguljära sammankomster 96000 3 000 

Bidrag till FN :s fond för kontroll av hero-
endeframkallande medel 266 000 + 25 000 

Bilateralt samarbete på hälso- och social-
vårdens område 394 000 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 428 000 + 30000 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i TSSA 154 000 
Övrigt 353 000 + 20000 

13 491 000 +8 515 000 

Socialstyre/sen beräknar prisomräkningen till 45 000 kr. för bilateralt 
samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen 
en ökning med 40 000 kr. för detta område. 

Föredraganden 

Den svenska avgiften till WHO beräknas uppgå till ca 18.5 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Med hanvisning till sammanställningen beräknar jag det 

sammanlagda anslagsbehovet till 22 006 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internatio

nellt socialpolitiskt samarbete m.m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 22 006 000 kr. 

L 2. Vissa internationella resor 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

127 160 

127 000 

127 000 

Reservation 1577 
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Från anslaget utgår resebidrag till personer verksamma inom hälso- och 

socialvårdsområdet i samband med deltagande i internationella konferenser 

och möten m.m .. som inte har karaktär av tjänsteåligganden. 
Socialstyre/sen föreslår att anslaget räknas upp med 33 000 kr., varav 

17 000 kr. för prisomräkning och 16 000 kr. med hänvisning till det stora 

behovet av resebidrag. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella resor för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 127 000 kr. 

L 3. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Föredraganden 

155 987 

200 000 

200 000 

Reservation 60 804 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 kr. 

17 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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Bilaga 8. I 

Förslag till 
Lag om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna 
pensionsfondens förvaltning 

Härigenom föreskrivs att 2 § reglementet (1959:293) angående ailmänna 
pensionsfondens förvaltning skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2 §I 

Riksförsäkringsverket skall överföra 

Föreslagen lydelse 

1. till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspcnsionsavgifter, som 
erläggs av staten. kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt 
bolag, föreningar och stiftelser. i vilka staten, kommun eller därmed 
jämförlig samfällighet har ett bestämmande inflytande; 

2. till andra fondstyrelsens förvalt- 2. till andra fondstyrelsens förvalt-
ning tilläggspensionsavgifter, som ning - tilläggspensionsavgifter, som 
erläggs av andra arbetsgivare än erläggs av andra arbetsgivare än 
under 1 sägs, vilka i genomsnitt för under I sägs, vilka för det år som 
det år som avgifterna avser sysselsiit- avgifterna avser debiteras avgifter på 
ter minst femtio arbetstagare; grundval av ett avgifcsunderlag som 

överstiger ett gränsbelopp motsva
rande 225 gånger det basbelopp som 
gäller enligt lagen ( 1962 :381) om 
allmän försäkring; 

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter: 
samt 

4. till fjärde fondstyrelsens förvaltning medel. som av styrelsen rekvirerats 
hos riksförsäkringsverket och som avräknas på medel som belöper på de 
övriga styrelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt styrelsernas 
balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående 
år. 

Till varje fondstyrelses förvaltning skall jämväl hänföras avkastning av de 
av styrelsen förvaltade medier.. Av avkastningen varje år av de medel fjärde 
fondstyrelsen förvaltar skall dock, efter avdrag av sådana kostnader som 
anges i 3 § andra stycket, fyra femtedelar överföras till de övriga fondsty
relsernas förvaltning i förhållande till de avräkningar som har skett enligt 
första stycket 4 till och med det år som avkastningen avser. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas första 
gången i fråga om tilläggspensionsavgifter som avser utgiftsåret 1982. 

I Senaste lydelse 1981 :697. 
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Bilaga 8.2 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 

Härigenom föreskrivs att 2, 2 a och 3 §§ lagen (1969:205) om pensions
tillskott skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen Zvdelse 

2§1 

Pensionstillskott till ålderspension 
eller änkepension 11tgör fyrtiofem 
procent av basbeloppet. om ej annat 
följer av bestämmelserna nedan i 
denna paragraf. 

Under nedannämnda tider skall 
pensionstillskottet till ålderspension 
eller änkepension utgöra 

den I juli 1976-den 30 juni 1977 
tjugofem, 

den I juli 1977-den 30 juni 1978 
tjugonio, 

den I juli 1978-den 30 juni 1979 
trettiotre, 

den I juli 1979-den 30 juni 1980 
trettio.1ju, 

den I juli 1980-den 30 juni 1981 
fyrtioen procent av basbeloppet. 

Pensionstillskott till ålderspen
sion. som börjat utgå tidigare eller 
senare iin från och med den månad 
varunder den försäkrade fyller sex
tiofem år. ulRÖr det belopp som 
framkommer om de i första eller 
andra stycket angivna procenttalen 
minskas eller ökas i motsvarande 
mån som pensionen skall minskas 
eller ökas enligt 6 kap. lagen 
(/962:381) om allmän försäkring. 

Pensionstillskott till änkepension. 
som enligt 8 kap. 4 § andra eller 
tredje stycket lagen om allmän för
säkring utgår med minskat belopp. 
utgör det belopp som framkommer 
om de i första eller andra stycket 
angivna procenttalen minskas i mot
svarande mån. Pensionstillskott till 
halv ålderspension utgör hälften av 

1 Senask lydelse 197.5:381. 

Pensionstillskottet till ålderspen
sion eller änkepension är fyrtiosju 
procent av basbeloppet enligt I kap. 
6 § lagen ( 1962:381) om allmän för
säkring, om inte annat följer av 
bestämmelserna i andra och tredje 
styckena. 

För den som har börjat att ta ut sin 
ålderspension tidigare eller senare 
än den månad under vilken han fyller 
sextiofem år är pensionstillskottet det 
belopp som framkommer om det i 
första stycket angivna procenttalet 
minskas eller ökas i motsvarande 
mån som pensionen skall minskas 
eller ökas enligt 6 kap. lagen om 
allmän försäkring. 

Pensionstillskottet till änkepen
sion. som enligt 8 kap. 4 § andra 
eller tredje stycket lagen om allmän 
försäkring betalas ut med minskat 
belopp. är det belopp som framkom
mer om det i första stycket angivna 
procenttalet minskas i motsvarande 
mån. Pensionstillskottet till halv 
åldcrspension är hälften av det pen-
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Nuvarande lydelse 

pensionstillskott som angivits i för
sta. andra eller tredje stycket. 

Föreslagen lydelse 

sionstillskott som angivits första 
eller andra stycket. 

2 a §2 

Pe11sionstillskott till förtidspen
sion utgör nittio procent av basbelop
pet, om ej annat följer av bestäm
melserna nedan i denna paragraf. 

Under nedannämnda tider skall 
pensionstillskottet till förtidspension 
utgöra 

den 1 juli 1976-den 30 juni 1977 
femtio. 

den 1 juli 1977-den 30 juni 1978 
femtioåtta. 

den 1 juli 1978-den 30 juni 1979 
sextiosex. 

den 1 juli 1979-den 30 juni 1980 
sjuttiofvra, 

den l juli 1980-den 30 juni 1981 
åttiotvå procent av basbeloppet. 

Pensionstillskott till förtidspen
sion. som enligt 7 kap. 2 §andra eller 
tredje stycket lagen om allmän för
säkring utgår med två tredjedelar 
eller hälften av hel förtidspension. 
utgör motsvarande andel av pen
sionstillskott som anges i första eller 
andra stycket. Pensionstillskott till 
förtidspension, som utgår för tid 
efter det att ålderspension med stöd 
av 6 kap. 3 §lagen om allmän försäk
ring upphört att utgå, skall minskas i 
motsvarande mån som pensionen 
minskas enligt 7 kap. 4 § lagen om 
allmän försäkring. 

Pensionstillskott till ålderspension 
eller änkepension utgår ej i den mån 
det tillsammans med vad den försäk
rade har rätt att uppbära i tilläggspen
sion i form av ålderspension och 
änkepension Öl'erstiger l'id 

hel ålderspension, som börjat utgå 

L Senaste lylklsc 1975:381. 
.l Senaste lydelse 1975:381. 

Pensionstillskottet till förtidspen
sion är nittiotvå procent av basbelop
pet enligt 1 kap. 6 §lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. om inte annat 
följer av bestämmelserna i andra 
stycket. 

För den som har två tredjedelar av 
hel förtidspension eller hafr förtids
pension är pensionstillskottet mot
svarande andel av det pensionstill
skott som anges i första stycket. För 
den som får förtidspension för tid 
efter det att ålderspension upphört 
att betalas 1lt enligt 6 kap. 3 ~ lagen 
om allmän försäkring skall pensions
tillskottet minskas i motsvarande 
mån som förtidspensionen minskas 
enligt 7 kap. 4 § andra stycket lagen 
om allmän försäkring. 

Den som utöver folkpension har 
tilläggspension i form ai· ålderspen
sion, änkepension eller förtidspen
sion har rätt till pensionstillskott 
endast i den mån tilliiggspensionen 
inte uppgår till det belopp som följer 
av 2 eller 2 a §. 
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Numrande lydelse 

från och med den månad varunder 
den försäkrade fyller sextiofem år, 
under tiden 

den 1 juli 1976-den 30 jcmi 1977 
trettiofyra, 

den 1 juli 1977-den 30 juni 1978 
trettioåtta, 

den 1 juli 1978-den 30 juni 1979 
fvrtiotvå 

samt från och med den 1 juli 1979 
fvrtiofem proce11t av basbeloppet: 

halv ålderspension hälften av ovan 
nämnda procenttal; 

ålderspension. som börjat utgå 
tidigare eller senare än från och med 
den månad varunder den försäkrade 
fyller sextiofem år, det belopp som 
framkommer om omn nämnda pro
centtal minskas eller ökas i motsva
rande mån som pensionen minskas 
eller ökas enligt 6 kap. lagen om 
allmän försäkring; 

änkepension ovan för olika tider 
angivna procenttal eller, om den 
enligt 8 kap. 4 § andra eller tredje 
stycket lagen om allmän försäkring 
utgår med minskat belopp. det 
belopp som framkommer om nämn
da procenttal minskas i motsvarande 
mån. 

Pensionstillskott till förtidspension 
utgår ej i den mån det tillsammans 
med vad den försäkrade har rätt att 
uppbära i tilläggspension i form av 
förtidspension eller änkepension 
överstiger under tiden 

den 1 juli 1976-den 30 juni 1977 
sextioåtta, 

den 1 juli 1977-den 30 juni 1978 
sjuttiosex. 

den 1 juli 1978-den 30 juni 1979 
åttiofyra 

samt från och med den 1juli1979 
nittio procent av basbeloppet. 

Utgår förtidspension enligt 7 kap. 
2 § andra eller tredje stycket lagen om 
allmän försäkring med två tredjede
lar eller hälften av hel förtidspension 
eller utgår förtidspension enligt 
7 kap . ../ § andra stycket samma lag 

Föreslagen lydelse 

241 
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Nuvarande lydelse 

eljest med minskat belopp, utgör 
pensionstillskottet det belopp som 
framkommer om de i föregående 
stycke nämnda procenttalen minskas 
i motsvarande mån. 

Föreslagen lydelse 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 

242 

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för 
tid före ikraftträdandet. 

3. Haren pension minskats eller ökats med tillämpning av punkten 3 eller 4 
övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskottet till pensionen 
minskas eller ökas i motsvarande mån. 
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Bilaga 8.3 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäk
ring1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
3§2 

Alltefter hjälpbehovets omfatt- Alltefter hjälpbehovets omfatt-
ning eller merutgifternas storlek ning eller merutgiftcrnas storlek 
utgör handikappersättning för år utgör handikappersättning för år 
räknat sextioen, fvrtiosex eller tret- räknat sextiotre. fyrtioåtta eller tret-
tioen procent av basbeloppet. tiotvå procent av basbeloppet. 

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av handikapper
sättning skall omprövas i samband med beslut om förtidspension och då den 
försäkrade tillerkännes ålderspension enligt denna lag. 

Handikappersättning till försäk- Handikappersättning till försäk-
rad som är blind utgör för tid före rad som är blind utgör för tid före 
den månad, då hel ålderspension den månad, då hel ålderspension 
eller hel förtidspension enligt denna eller hel förtidspension enligt denna 
lag börjar utgå, för år räknat sextioen lag börjar utgå. för år räknat sextio-
procent av basbeloppet. För tid där- tre procent av basbeloppet. För tid 
efter utgör ersättningen trettioen därefter utgör ersättningen trettiotvå 
procent av basbeloppet om ej stöd- procent av basbeloppet om ej stöd-
behovet ger anledning till högre behovet ger anledning till högre 
ersättning. ersättning. 

Handikappersättning till försäk- Handikappersättning till försäk-
rad som är döv eller gravt hörselska- rad som är döv eller gravt hörselska-
dad utgör trettioen procent av basbe- dad utgör trettiotvå procent av bas-
loppet om ej stödbehovet ger anled- beloppet om ej stödbehovet ger 
ning till högre ersättning. anledning till högre ersättning. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 

1 Lagen omtryckt 1977:630. 
2 Senaste lydelse 1981 :J25. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 244 

Bilaga 8.4 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kom
munalt bostadstillägg till folkpension 

Härigenom föreskrivs att 6 och 10 §§lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Har för någon som åtnjllter hustru
tillägg årsinkomsten ökats till sådant 
belopp att rätt till sådan förmån ej 
längre tillkommer henne, indrages 
förmånen. Sker eljest mera avsevärd 
ändring i den inkomst, efter vilken 
hustrutillägget bli1,it bestämt, må det
ta i enlighet därmed ökas eller 
minskas. 

Vad sålunda stadgats skall äga 
mot~varande tillämpning. där för 
någon som åtnjuter kommunalt 
bostadstillägg förhållandena så änd
rats att rätten till tillägget därav påver
kas. 

6§ 

Föreslagen lydelse 

Rätten till hmtrutilliigg eller kom
munalt bostadstillägg skall omprövas 
om ändring har skett i de förhållan
den som bestämmer förmånens stor
lek. 

Ändras den del av årsinkomsten 
som utgörs av tillägg~pension eller 
diirmed jämförlig wliindsk ersätt
ning, statlig eller kommunal perso
nalpension, de/pension eller arbets
skadeersättning eller motsmrande 
ersättning, får hustrutillägget eller det 
kommunala bostadstillägget räknas 
om. 

10 § 
Ärende angående förmån enligt 

denna lag skall i allmän försäkrings
kassa prövas av den försäkrings
nämnd, inom vars verksamhetsom
råde den pensionsberättigade senast 
blivit mantalsskriven. 

Frågor om förmåner enligt denna 
lag skall i den allmänna försäkrings
kassan prövas av den försäkrings
nämnd, inom vars verksamhetsom
råde den pensionsberättigade är 
mantalsskriven. Detta gäller dock 
inte inverkan på f örmånema av 
sådana inkomster som avses i 6 § 
andra stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982. 

I Lagen omtryckt 1976:1014. 
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Bilaga 8.5 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1962:382) angående införande av lagen 
om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 32 § lagen (1962:382) angående införande av 

lagen om allmiin försäkring skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

32 § 
Fråga rörande änkepension i anledning av dödsfall. som inträffat före den 
juli 1960, eller om bidrag som avses i 15 eller 19 § skall i allmän 

försäkringskassa prövas av den försäkringsnämnd, inom vars verksamhets
område elen till pensionen eller bidraget berättigade senast blivit mantals
skriven. 

Vid omräkning av f örmånsbelop
pen för iinkepensioner till följd ai· 

ändrade förhållanden gäller i tillämp
liga delar bestiimmelserna i 6 och 
JO-~* lagen ( 1962:392) om lwstrwill
lägg och kommunalt bostadstillägg 
till folkpension. 

Denna lag träder i kraft elen 1 oktober 1982. 
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slagsanslag 

226 5. Bidrag till handikapporganisationer. reser-

vationsanslag 

228 6. Kostnader för viss verksamhet för synska-
dade. förslagsanslag 

231 7. Ersättning till postverket för befordran 

av blindskriftsförsändelser. förslagsanslag 

232 8. Ersättning till televerket för texttelefoner. 

förslagsanslag 

L. Iniernationell samverkan 

235 Inledning 

236 1. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen 

samt internationellt socialpolitiskt samar-

bete m.m., förslagsanslag 

236 2. Vissa internationella resor. reservations-

anslag 

237 3. Vissa internationella kongresser i Sverige. 

reservationsanslag 

Totalt för socialdepartementet 

238 Lagförslag 

250 

I 000 

207 050 000 

94 900 000 

1 100 000 

13 475 000 

16 250 000 

362 312 000 

19 280 000 

2 153 000 

l 890 000 

402 900 000 

31 067 000 

11 964 000 

2 400 noo 

16 000 000 

487 654 000 

22 006 000 

127 000 

200 000 

22 333 000 

64 640 964 000 
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Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommunikationsdepartmentets verksamhetsområde omfattar väg-, 

järnvägs-, sjö- och lufttransporter, post- och telekommunikationer, trafik

säkerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på trans

portområdet. Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a.- Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och statens geotekniska 

institut (SGI). 

Trafikpolitiken 

Målet för den statliga trafikpolitiken är enligt 1979 års trafikpolitiska 

beslut att ge invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörj

ning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. 

En väl fungerande transportförsörjning är en förutsättning för en balan

serad befolknings- och näringslivsutveckling i skilda delar av landet. Tra

fikpolitiken skall därför utformas så att målen för näringspolitiken, energi

politiken. miljöpolitiken, sysselsättnings- och regionalpolitiken kan upp

nås. 
En precisering av de trafikpolitiska riktlinjerna måste ske successivt 

genom politiska beslut på olika nivåer och med hänsynstagande till skiftan

de förutsättningar i olika regioner och till tillgängliga resurser. Varje trafik

grens särskilda förutsättningar och fördelar skall därvid tillvaratas. En 

samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet främjas enligt 

det trafikpolitiska beslutet genom samverkan mellan olika trafikmedel och 

trafikföretag inom de ramar som samhället drar upp för verksamheten. 

Staten och kommunerna kan utnyttja investeringar. skatter. avgifter, reg

leringar av olika slag samt transportproduktion i egen regi eller stöd till 

transportproduktion för att uppfylla de tra~ikpolitiska intentionerna. I det 

trafikpolitiska beslutet betonas prissättningens betydelse för trafikanternas 

och transportkonsumenternas val av transportmedel. En anpassning av de 

avgifter trafikanterna får betala till de samhällsekonomiska marginalkost

naderna, dvs. till de kostnader för samhället som varje ytterligare transport 

ger upphov till. ger en från samhällets synpunkt bättre transportmedclsför

delning. 

I Riksda!(en 1981182. I samt. Nr /lJO. Bila!(a 9 
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Järnvägstrafiken, som har en förhållandevis stor andel fasta kostnader, 
har genom statsmakternas beslut avlastats en del av dessa. Statens järnvä

gar (SJ) har härigenom kunnat göra sådana prisnedsättningar i persontrafi
ken som är samhällsekonomiskt motiverade. SJ har sålunda sänkt priset på 
tågresor och infört särskilda lågprisrabatter. 

Genom att utnyttja priset som styrinstrument kan statsmakterna decent

ralisera beslutsfattandet till transportköpare och transportföretag. Cent

rala regleringar och restriktioner av olika slag kan begränsas. Förslag som 
syftar till att minska onödig byråkrati på transportområdet har också lagts 

fram under senare tid. Hit hör bl. a. förslag om ändringar i yrkestrafiklag
stiftningen som presenterats för riksdagen under hösten. Förslagen berör 

bl. a. reglerna om samåkning, taxor och turlistor. För att stävja det s. k. 
svartåkeriet föreslås ändrade regler för ekonomisk lämplighetsprövning 

och fordonsanmälan. 
Även bidragssystemet för stöd till kollektivtrafiken har förenklats betyd

ligt. Ansökningarna om stöd behöver numera inte vara lika omfattande 

som tidigare: endast förändringar jämfört med tidigare ansökningar behö
ver t. ex. anges. Transportstödsreglerna har kunnat förenklas utan att de 

regionalpolitiska målen frångåtts. 
Regeringens· förslag beträffande transport av farligt gods, som inom kort 

kommer att föreläggas riksdagen, möjliggör en enhetlig och internationellt 
anpassad normgivning för alla transport- och varuslag. Förslaget till ny 
myndighetsorganisation för landtransporter minskar antalet direkt an,svari
ga myndigheter och underlättar samordningen mellan sjö- och tandtrans
porter. Tr:msporthanteringen blir mer rationell för både myndigheter och 
enskilda. 

Fortsatta insatser för att upprätthålla en god transportstandard är nöd
vändiga. Särskilt i en ekonomiskt besvärlig situation är det viktigt att 
näringslivsutvecklingen inte hämmas av försämrade transportmöjligheter. 
En ytterligare upprustning av järnvägsnätet är angelägen. Nuvarande väg

standard måste vidmakthållas, och på delar av vägnätet kommer utbygg
nader och förbättringar att ske. En god kollektivtrafik är en nödvändig del 

av transportförsörjningen. 

Kommunikationsområdet - utvecklingen under senare år 

1970-talet kännetecknas av en fortsatt ökning av såväl person- som 
godstrafiken. Efter 1974 har emellertid transportarbetet (antal personkm 
och antal tonkm) ökat i långsam takt eller vissa år t. o. m. minskat. Post
och teletrafiken - mätt it. ex. antal brev och antal samtalsmarkeringar -

har ökat under hela 1970-talet. 

Persontransporter 

Persontransportarbetct ökade mellan 1975 och 1979 med i genomsnitt 
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2 % per år. Fram till halvårs skiftet 1981 har transportarbetet minskat med i 

storleksordningen 3 %. Andelen kollektivtrafik minskade i början av 1970-

talet men har sedan dess åter ökat. Kollektivtrafiken svarar nu för omkring 

20% av det total~ persontransportarbetet. dvs. en ungefär lika stor andel 

som 1970. Gång- och cykeltrafiken har beräknats till i storleksordningen 5 

miljarder personkm. Särskilt cykeltrafiken antas ha ökat under senare år. 

PERSONTRANSPORTARBETET 
Miljarder 
person km 

50 

KOLLEKTIVT 

O-t-~~~~~~~-+-~~~~~~~__, 

1970 1975 1980 

Källa: transportrådet 

Nedan redovisas bil- resp. kollektivtrafikens andelar av hela transport

arbetet under senare år. Utvecklingen under första halvåret 1981 tyder på 

en ytterligare minskning av främst personbilsresandet och det långväga 

bussresandet. 

Färdsätt.% År 

1978 1979 1980 

Personbil 78 76 74 
Kollektivtrafik 17 18 20 
Övrigt 5 6 6 

Summa 100 100 100 

Totalt persontransportarbete, 
miljarder pcrsonkm 88.4 89,9 89.7 

Källa: transportrådet 
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Ökade bensinpriser i kombination med ett ökat trafikutbud och lågpriser 

för tåg- och flygresor förklarar till en del det minskade transportarbetet 

med personbil mellan 1979 och 1980. Sedan 1978 har bensinpriset ökat med 

omkring 30 <i'( i fasta priser. 

Transportarbete, miljarder personkm 
Bensinpris. kr. per liter (1980 års 

priser. genomsnittspriser) 

År 

1978 

68.5 

2,21 

1979 1980 

68.5 66.7 

2.44 2.88 

När det gäller den kollektiva lokaltrafiken, till vilken kan räknas busstra

likcn i länshuvudmännens regi, spårvagns- och tunnelbanetrafik. taxitrafik 

samt den tågtrafik SJ utför på entreprenad i bl. a. storstadsområdena. 

saknas f. n. ett sammanfattande mått på hur denna trafik har utvecklats. 

Den lokala busstrafikcn bedöms dock ha ökat under senare tid. T. ex. har 

SJ :s buss trafik ökat med drygt 8 % mellan den 1 juli 1980 och den I juli 

1981. Antalet personkm i SJ:s entreprenadtrafik med tåg ökade med 8% 

mellan 1979 och 1980. 

Den långväga busstrafiken - framför allt veckoslutstrafikcn - som 

direkt konkurrerar med järnvägstrafiken har emellertid minskat sedan 

tågpriserna sänktes l 979. Genomsnittligt har trafikvolymerna gått ner med 

25-30C;·L Ett antal linjer är helt nedlagda. 

Lågpriserna på tåg, ller tåg med bättre bekvämlighet samt bättre utfor

made tidtabeller har gjort järnviigsresandet mer attraktivt. Antalet tågresor 

med SJ (cxkl. entreprenadtrafiken) ökade mellan 1978 och 1980 med drygt 

30% och antalet personkm med ungefär lika mycket. Under \98\ har 

ökningarna fortsatt, men i längsammare takt. 

SJ-trafik. exkl. entreprenadtrafik 

Antal tågresor, milj. 
Antal personkm. miljarder 
Antal platskm, miljarder 

År 

1978 

17,7 
4.3 

15.7 

1979 

19,9 
4.9 

16.0 

1980 

23.4 
5.6 

16.8 

Den inrikes llygtrafiken ökade särskilt kraftigt mellan 1978 och 1979, då 

lågpriser infördes på llygct. Under 1980 ökade inrikestrafiken med om

kring 4 % , medan utrikestraliken var i stort sett oförändrad jiimfört med 

1979. 
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År 

1978 1979 1980 

Inrikes linjetrafik, 
miljarder personkm 1,0 1,3 1.4 
landningar, I 000-tal 78,9 93.8 96,8 

Internationell trafik 
miljarder personkm 3,7 4,0 4.0 
landningar, 1 000-tal 31.1 33,3 32.1 

Antal avresande i utrikes 
chartertrafik, 1 000-tal 1265 1 168 921 

Persontransporterna i inrikes sjöfart - i första hand trafiken till och från 

Gotland samt skärgårdstrafiken - ökade kraftigt i början på 1970-talct. På 

senare tid har- dock transportarbetet varit i stort sett oförändrat eller 

omkring 0.1 miljarder personkm. 

Utvecklingen av fordonsbeståndet 

Biltätheten och antalet personbilar i trafik har ökat något under senare 

tid. I juli 1981 fanns i genomsnitt 353 personbilar i trafik per I 000 invånare 

mot 351 ett år tidigare. Antalet avställda bilar ökade under 1980 i måttligare 

takt än under närmast föregående år. 

Omkring 195 000 personbilar nyregistrerades 1980, vilket är en minsk

ning med drygt 23 000 jämfört med 1979. Samtidigt har bilarnas medelålder 

stigit. Vid slutet av 1980 beräknas den uppgå till 7,7 år mot 7,3 år ett år 

tidigare och 6,8 år vid slutet av 1977. 

Antal personbilar i trafik 
Antal avställda personbilar 

År 

1978 1979 1980 

2 856 200 2 868 300 2 883 000 
390 300 450 900 492 500 

Det totala antalet motorcyklar och terrängskotrar har fortsatt att öka. 

Också för dessa fordonskategorier blir dock tillfälliga avställningar allt 

vanligare. Antalet motorcyklar i trafik den 30 juni 1980 uppgick till 54 000. 

Av dessa avställdes 75 % under vintern. Totalt nyregistrerades 13 300 

motorcyklar under 1980. Det är det högsta antalet nyregistrerade motor

cyklar sedan 1957. Även antalet nyregistrerade terrängskotrar ökade under 

1980. 

År 

1978 1979 1980 

Antal motorcyklar i trafik 
den 30 juni 45700 47000 54300 

Antal terrängskotrar i trafik 
den 31 december 55 200 64200 73 800 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 6 

Det totala antalet bussar i trafik har minskat vart och ett av åren 

1974-78. men ökade åter något mellan 1979 och 1980. Antalet bussar för 

över 30 passagerare har dock ökat under hela perioden, varför bussarnas 

totala passagerarkapacitet ökat. Antalet taxibilar har ökat med drygt 10 % 

sedan 1975. 

Antal bussar i trafik 
Antal taxibilar 

Godstransporter 

År 

1978 

12700 
12100 

1979 

12600 
12600 

1980 

12800 
12800 

Det inrikes godstransportarbetet ökade från 41 miljarder tonkm 1970 till 

50 miljarder tonkm 1974. Transportarbetet minskade till 46 miljarder 

tonkm I 978 för att därefter åter öka. Medan lastbilstrafiken på avstånd 

över tio mil ökat med i storleksordningen 55 % mellan 1970 och I 980, 

utfördes på järnväg ett i stort sett lika stort transportarbete 1980 som tio år 

tidigare. Transportarbetet i inrikes sjöfart har nästan fördubblats under 

samma period. främst till följd av ökade oljetransporter från svenska raffi

naderier. 

GODSTRANSPORTARBETET 
Miljarder 
tonkilometer 

20-------.... '\1---, 
/ ,\ ,JÄRNVÄG 

,; '" ~ ... 
'',,,.,. .. / ~ ---.... ,. _,j' ' -LASTBIL 

- ... ,.. ...... ~ •• ~.1 > 10 mil 15 

10 

5 

.,,./ 
,-' 

.,,.,, 
/ '-SJÖFART 

........ --......... ---- LASTBIL 
< 10 mil 

0+-~.-----r~-r-~.----+--....----.~-..-~....----i 

1970 1975 1980 

Källa: transportrådet 
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Olika transportmedels andelar av det sammanlagda godstransportarbe

tet under senare år framgår av nedanstående sammanställning. 

År 

1978 1979 1980 

Lastbil 
- kortväga transporer 14.4 13,8 14,2 
- långväga transporter 33.5 32,6 31,8 
Järnväg 32.4 33.4 33,0 
Sjöfart 19.0 19.6 20.6 
Flottning 0.7 0.6 0,4 
Flyg 

Summa 100 100 100 

Totalt godstransportarbete, 
miljarder tonkm 45,7 52.1 50,0 

Källa: transportrådet 

Transportarbetet med lastbil sjönk mellan 1979 och 1980 med omkring 

5 %. Antalet transporterade ton minskade med ungefär lika mycket. Ande

len långväga transporter sjönk också. Samtidigt har medeltransportläng

den för den kortväga Jastbilstrafiken sannolikt ökat. 

Antalet lastbilar har ökat under hela 1970-talet. Även när det gäller 

lastbilarna ökar emellertid antalet avställda fordon. Medan antalet lastbilar 

i trafik ökat med drygt 25 % under 1970-talet har antalet avställda bilar 

således i det närmaste fördubblats. Ökningen har varit särskilt markant 

under andra hälften av 1970-talet, då bostadsbyggandet samtidigt mer än 

halverats. 

Antal lastbilar i trafik 
Antal avställda bilar 
Lastbilstransporter. milj. ton 
Transportarbete. miljarder tonkm 
därav transporter under tio mil 

transporter över tio mil 

År 

1978 

172 800 
43300 

419 
21.9 
6.6 

15.3 

1979 

177900 
47 HJO 

432 
24,2 

7.2 
17.0 

1980 

181600 
54000 

409 
23,0 
7,1 

15.9 

Även godstrafiken på järnväg, som - bl.a. på grund av varusammansätt

ningen - är särskilt konjunkturkänslig, minskade under 1980. Totalt mins

kade vagnslasttrafiken på SJ - mätt i antal lastade ton - med omkring 9%. 

Malmtransporterna på malmbanan minskade med 11 %, de stora varugrup

perna trävaror, papper och pappersmassa. järn och stål med drygt 2 % och 

övriga varugrupper med 11 %. 
Utlandstrafiken på SJ (exkl. lapplandsmalm) fortsatte dock att öka. 

vilket medförde längre genomsnittliga transportsträckor. Nedgången i det 
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sammanlagda transportarbetet mellan 1979 och 1980 stannade härigenom 

vid5%. 
Under 1981 har d~n negativa utvecklingen fortsatt. Sålunda minskade 

det totala antalet lastade ton under första halvåret 1981 med närmare 15 % 

jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Lapplandsmalmen gick 

ned med 21 % och vagnslasttrafiken i övrigt med 8 %. 

År 

1978 1979 1980 

Godsmängd, milj. ton 47,8 58,7 53,6 
varav inländskt vagnslastgods exkl. lapplandsmalm 21.5 23,0 20,5 

inländskt styckegods 0,8 0,7 0.7 
utlandsgods exkl. lapplandsmalm 7.0 8,0 8,3 
lapplandsmalm 18,5 26,9 24.0 

Transportarbete, miljarder tonkm 14.1 16,7 15,9 
varav inländsk vagnslasttrafik exkl. 

lapplandsmalm 7,0 7,5 6.9 
inländsk styckcgodstrafik 0,3 0,3 OJ 
utlandstrafik exkl. lapplandsmalm 3,9 4,6 4,9 
lapplandsmalm 2.9 4,2 3,8 

Omsättningen av utrikes gods i de svenska hamnarna uppgick 1980 till 

89,9 milj. ton, vilket innebar en minskning i förhållande till 1979 med 3 %. 

Importen över svenska hamnar uppgick 1980 till 54.9 milj. ton. vilket är 

2% mindre än 1979. Exporten sjönk till 34,7 milj. ton. en nedgång med 

4,5 %. I inrikestrafiken omsattes 17 milj. ton. dvs. ungefär lika mycket som 

1979. 
Utvecklingen under första hälften av 1981 visar en fortsatt nedgång av 

godsomsättningen i de svenska hamnarna. Särskilt importen har sjunkit 

kraftigt till följd av minskade mineralo\jeskeppningar. 
De fartyg som trafikerar Sverige har successivt blivit större. Endast 9 % 

av godskvantiteten i utrikes fart fördes 1980 på fartyg mindre än 500 

bruttoton. 
Medellasten för lastfartyg i utrikes fart har ökat från 2 470 ton år 1970 till 

3 780 ton år 1980, en ökning med över 50 %. Även i inrikes fart har 

tonnagestorlekarna ökat. Detta gäller bl. a. de inrikes oljeskeppningarna 

som kan utföras med tankfartyg på omkring 30000 ton dödvikt. Utbyggna

den av Trollhätte och Södertälje kanaler gör det möjligt att också på 

inlandsvattnen utnyttja mera lastdryga fartyg. 

Den I juli 1981 bestod den svenska handelsflottan (enheter om minst 100 

ton brutto) av 502 fartyg om sammanlagt 3,7 milj. ton brutto. Sedan 1975 

har handelsllottan minskat med 114 fartyg och sammanlagt med drygt 4 

milj. bruttoton. 
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Inrikes 5jöfart 
godsmängd, milj. ton 
transportarbete, miljarder tonkm 
Utrikes fart 
lastade och lossade varu

kvantiteter. milj. ton 
transportarbete utefter sv. 

kusten, miljarder tonkm 

År 

1978 1979 1980 

15,2 17,2 17,0 
8,7 10.2 10,3 

82,7 92,8 89,9 

30,5(1973) 21,)(1977) 18,5 

Såväl älv- som havsflottningen har minskat kraftigt under 1960- och 
1970-talen. Under 1980 flottades i fyra älvar, nämligen Klarälven, Ånger

manälven, Ume älv och Pite älv. Det sammanlagda transportarbetet för 
älvflottningen uppskattas för 1980 till 0,2 miljarder tonkm. 

Godstransporter med flyg svarar för en begränsad del av det inrikes 
godstransportarbetet. Även de flygtransporterade fraktgods- och postvoly
merna sjönk mellan 1979 och 1980. 

År 

1978 1979 1980 

Frakt- och postgods, I 000 ton 79,4 98,7 87,3 
Frakt- och posttonkm, milj. 

inrikestrafik 9,3 10.5 10,9 
internationell trafik 198.2 191,0 185.1 

Viigtrafikolyckor 

Det minskade personbilsresandet i kombination med höjda drivmedels
priser och därmed sannolikt lägre hastigheter har bidragit till att antalet 
trafikolyckor har minskat. Därtill kommer effekterna av en rad åtgärder för 
att främja trafiksäkerheten som har vidtagits på senare år. Dit hör kraven 
på att bilbälte obligatoriskt skall användas i bilarnas framsäte och att 
motorcyklister och mopedister skall använda hjälm. Av betydelse är också 
användningen av tänd fordonsbelysning under dagtid samt kontrollen av 
fordon. Många byggnads- och underhållsarbeten på vägarna resulterar i 
säkrare trafiklösningar - dit hör bl. a. satsningen på separata gång- och 
cykelbanor. 

Antalet dödade och skadade i vägtrafikolyckor var 1980 det lägsta sedan 

mitten av 1950-talet. 848 personer omkom detta år i landsvägsolyckor, 
medan antalet skadade enligt polisens rapporter uppgick till 19 246. Den 
typ av olyckor som framför allt ökat under senare år är viltolyckorna. 

Skaderiskerna är väsentligt olika för olika trafikantkategorier. Motor

cyklisterna löper de största riskerna att skadas i trafiken. Riskerna för 
mopedister, cyklister och gående är också avsevärt högre än för person-
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bilsförare och personbilspassagerare. För samtliga kategorier gäller att 
skaderiskerna är störst i de högsta och lägsta åldersgrupperna. 

Post- och telekommunikationer 

Postvolymerna har fortsatt att öka under hela 1970-talet. Brevvolymen 

har ökat med i genomsnitt 3 % per år mellan 1970 m;h 1980 och mass- och 

gruppkorsbanden med i genomsnitt 6% per år. Många mindre postkontor 

har under perioden ersatts med lantbrcvbäringslinjer. Den sammanlagda 

längden på lantbrevbäringslinjcrna uppgår nu till 205 000 km. 

Genom rationaliseringar och anpassningar av ser~icenivån har postver

ket kunnat begränsa prisökningarna på sina produkter. Utvecklingen av 

postverkets tjänster framgår av nedanstående tabell. Antalet postgirokon

ton har fortsatt att öka. Sedan 1976/77 har antalet konton ökat med 35 %. 

Medelsbehållningarna på postgirokontona har också ökat under de senaste 

åren. 
Efterfrågan på postkontorens kassatjänster har visat en vikande tendens 

till följd av att antalet gireringar mellan konton ökar och att kunderna i allt 

större utsträckning använder uttagsautomater för att ta ut kontanter. Stat

liga insättningar görs dessutom i ökad utsträckning på bankkonto. 

Budgetår 

1978/79 1979/80 1980/81 

Antal försändelser, milj. 
brev 1443 1587 1635 
mass- och gruppkorsband 777 859 1 779 
tidningar 606 607 608 
paket 37 38 41 

Antal postgirokonton, I 000-tal 890 959 I 034 
Gireringarnas andel av 

det totala antalet trans-
aktioner i postgirot. % 29 32 34 

Antal kassatransaktioner i 
kontorsrörelsen, milj 298 300 298 

1 Tillfällig ökning p. g. a. allmänna val. 

Telefontrafiken har under 1970-talet varit mycket expansiv. Antalet 

samtalsmarkeringar ökade mellan 1970 och 1980 med 54%. Dessutom 

ökade antalet telefonapparater med närmare 50% och antalet huvudled

ningar med 35 %. Under 1970-talet har televerket introducerat nya tjänster 

för text- och datakommunikation samt inom radioområdet. 

Utvecklingen på teleområdet utmärks just nu av övergången från elekt

romekanisk till elektronisk utrustning. En rad nya produkter och tjänster 

är aktuella. Bland dessa kan nämnas telefonapparater med knappsats, nya 

tjänster i AXE-stationerna (väckning/påminnelse, uppkoppling utan num

mertagning m.fl.), nya typer av telefonautomater, hänvisningsdatorer för 

större abonnentväxlar. texttelefonförmedling, konferens-TV. Experiment 

med bl. a. data- och videotjänster planeras för telesatelliten Tele-X. 
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Flera nya produkter och tjänster när det gäller textkommunikation införs 

också efter hand. Dit hör elektroniska telexterminaler. telefax- och tele

textjänster. Den allmänna telefaxtjänsten innebär att man med hjälp av 

särskilda apparater som televerket tillhandahåller kan överföra text och 

hilder. Teletex kan ses som en avancerad telextjänst försedd med ordbe

handlingsfunktion. Textöverföringen är mycket snabh. Samtrafik med te

lexabonnenterna är möjlig. 

Den svenska delen av det nordiska mobiltelefonnätet (NMTl invigdes 

den I oktober 1981. Med NMT kan man från en bil ringa automatiskt 

kopplade samtal inom hela Norden. 

För överföring av data, exempelvis kommunikation mellan och med 

datorer, tillhandahåller televerket sedan 1962 modemutrustningar jämte 

förbindelser. Dataöverföring kan ske såväl över det allmänna telefonnätet 

som över hyrda ledningar. I framtiden förväntas en stor del av datakom

munikationen komma att ske över det allmänna datanät som togs i drift 

hösten 1981. 
En ny dataöverföringstjänst i telefonnätet - kallad Telepak - ger svens

ka användare möjligheter till informationssökning i utländska databaser. 

Inom den närmaste tiden introduceras också i begränsad omfattning en 

tcledatatjänst för företagssektorn. Tjänsten innebär att information från 

datorbaserade informationscentraler kan tas fram på en vanlig TV-ruta. 

1 följande sammanställning visas utvecklingen under de senaste åren för 

de viktigaste tjänsterna på teleområdet. 

Antal telefonapparater. milj. 
Antal markeringar, miljarder 

därav i utländsk trafik. miljarder 
Antal telcxanslutningar, I 000-tal 
Antal installerade modemer, 1 000-tal 

År 

1978 

6.2 
22.6 

3.3 
13.4 
19,0 

Aktuella frågor inom kommunikationsområdct 

Vät;i•iisendet 

1979 

6.4 
23,6 
3.8 

14.3 
24.6 

1980 

6.6 ' 
24.5 
4.2 

15,5 
31,0 

Det statliga vägnätet utökades under 1980 med 200 km till 97 800 km väg. 

Därav är 37 500 km grusvägar. 25 000 km oljegrusade vägar och 35 300 km 

vägar belagda på annat sätt. Statsvägnätet omfattar även 70 färje- och 

båtleder. Det belagda vägnätet har sedan 1977 ökat med 8400 km. 

I vägverkets driftåtgärder inräknas bl. a. snöröjning, halkbekämpning, 

beläggningsarbeten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Driftåtgärder ut

fördes under 1980 för sammanlagt 2,2 miljarder kr. Ca 30 milj. m2 slitlager

beläggningar utfördes på ca 4000 km väg. Under åren 1979 och 1980 

försågs 3 500 km väg med sammanlagt 150000 kantstolpar. Med bered-. 

skapsmedel utfördes städnings-, röjnings- och praktikarbeten för 28 milj. 

kr. 
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Kostnaderna för vägverkets ordinarie väghyggnadsverksamhet uppgick 
1980 till 992 milj. kr. I vägverkets regi byggdes dessutom vägar som 

beredskapsarbeten för 76 miij. kr. Verksamheten resulterade i att 

- 330 km väg öppnades för trafik, 

- arbete pågick med 198 km väg som öppnas för trafik 1981 eller senare. 

- objekt med total väglängd på 202 km påbörjades. 

Fyra stora brobyggen har avslutats under 1981; Stallbackabron i Älvs

borgs län ( 1 394 m), Sannsundsbron i Jämtlands län (I 323 m), Strängnäs

bron i Södermanlands län (1162 m) samt den nya Tjörnbron i Göteborgs 

och Bohuslän (645 m). 

Det statsbidragsberättigade kommunala vägnätet omfattar 5 700 km väg i 

107 kommuner. Av ett sammanlagt bidrag till dessa vägar på 635 milj. kr. 

avsåg 19,8 milj. kr. bidrag till byggande av cykelleder enligt av länsstyrel

serna fastställda årsprogram. 

Statsbidrag utgår till drift av drygt 68 700 km enskilda vägar (bidragsbe

lopp 215 milj. kr. år 1980). Under 1980 påbörjades 63 byggnadsobjekt på 

det enskilda vägnätet. 90 äldre objekt pågick och 99 objekt färdigställdes 

under året. 

Trafiksäkerhet 

Förslag om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet har under 

hösten förelagts riksdagen. I propositionen behandlas särskilt de oskydda

de trafikanternas situation. Barn och ungdomar föreslås få en sammanhål

len trafikutbildning i förskola och skola. Utbildningen anpassas till trafi

kantrollerna i olika åldrar. 
För att höja mopedisternas säkerhet föreslås obligatorisk registrering av 

nya mopeder samt frivillig registrering av de mopeder som redan är i bruk. 

Vidare föreslås att mopedistutbildningen i skolan utvecklas. och att på sikt 

behörighetskrav - någon form av mopedkort - ställs för att ungdomar 

skall få köra moped. 

I propositionen föreslås vidare att all körkortsutbildning obligatoriskt 

skall inledas vid trafikskola. Den automatiska behörighetsökningen vid 18 

år för motorcyklister föreslås slopad. För att få köra tung motorcykel bör 

föraren ha genomgått utbildning och avlagt särskilt prov. För att få köra de 

största motorcyklarna måste föraren vara minst 20 år. Krav på högre 

behörighet för att få köra tung lastbil utan släp föreslås. 

Samordningen av det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet för myndig

heter och organisationer föreslås få en fastare form. Detta kan åstadkom

mas genom att ett råd för samordning och planering knyts till trafiksäker

hetsverket. Förbättringar görs av olycks- och trafikstatistiken. 

De nordiska kommunikationsministrarna beslutade våren 1981 om ett 

nordiskt trafiksäkerhetsår 1983. Gemensamma nordiska aktiviteter blir 

informationskampanjer och seminarieserier med särskild inriktning på de 

oskyddade trafikanterna. I Sverige kommer trafiksäkerhetsorganisationer, 

bildningsförbund och en rad andra organisationer att engageras i arbetet. 
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Trafiksäkerhetsverket startade i september en stor informationskampanj 

angående barns trafiksäkerhet. Kampanjen är planerad att pågå under hela 

1980-talet med speciella insatser åren 1981. 1985 och 1988. Trafikmiljön, 

vuxna trafikanters attityder och beteenden samt barnens utbildning och 

träning är de tre områden man särskilt tar fasta på. 

Järm·ägar 

Enligt den strukturplan för SJ som riksdagen antog hösten 1980 skall SJ 

senast budgetåret 1983/84 uppnå full kostnadstäckning och uppfylla för

räntningskravet. En rad åtgärder har vidtagits under året i syfte att förbätt

ra SJ:s ekonomi. 

Regeringen beslutade i september 1981 om en ny och mer produktinrik

tad organisation för SJ. I det nya huvudkontoret bildas avdelningar för 

person- resp. godstrafik samt för gemensam transportproduktion. SJ Rese

byrå. busstrafiken och SJ Färjetrafik blir särskilda enheter med eget resul

tatansvar. I fråga om den lokala och regionala organisationen har SJ 

redovisat vissa planerade förändringar. 

SJ:s strävan att förbättra kapacitetsutnyttjandet i persontågen fortsätter, 

bl. a. genom ytterligare prisdifferentiering. Den s. k. jubileumsbiljetten 

som såldes under perioden 2 juni-10 december 1981 är ett exempel på 

detta. 

En beställning omfattande 150 sittvagnar håller på att slutlevereras. 

Ytterligare 50 vagnar har beställts. Leveransen av 100 motorvagnar. som 

ersätter äldre fordon på trafiksvaga linjer, har slutförts. Regeringen har 

under året givit SJ i uppdrag att undersöka möjligheterna att i fortsättning

en beställa nya motorvagnar vid svensk industri. I samarbete med Kalmar 

Verkstad AB håller SJ också på att ta fram en ny sovvagnstyp som skall 

kunna levereras 1984. 
Även när det gäller godstrafiken satsar SJ på ett effektivare utnyttjande 

av vagnparken. System med tid tabellsbundna transporter samt kombinera

de väg-järnvägstransporter prioriteras. SJ undersöker även möjligheten 

att införa någon typ av platsbokning i godståg för att därigenom förbättra 

resursutnyttjandet och lönsamheten. 

I samarbete med Svenskt Stål AB har SJ konstruerat en specialvagn för 

transport av stålämnen. Det är en fyraxlig öppen vagn som kan lasta 68 ton 

och framföras med 100 km/h. 126 vagnar är beställda med slutleverans 

våren 1982. 

För färjeleden Trclleborg-Sassnitz har SJ låtit bygga en ny tågfärja vid 

Öresundsvarvet i Landskrona. Den nya färjan. som döpts till Trelleborg, 

har sammanlagt 680 m nyttig spårlängd. bildäck med plats för omkring 20 

lastbilar samt utrymme för 800 passagerare. 

SJ har i april 1981 redovisat uppgifter om godstrafiken på vissa trafik

svaga bandelar. Regeringen beslutade i augusti 1981 att godstrafiken t.v. 

skall bibehållas på elva av banorna. I fråga om återstående elva banor har 
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SJ:s undersökningsmaterial remitterats till berörda länsstyrelser för yttran
de och komplettering. Som underlag för regeringens ställningstagande 

skall länsstyrelserna bl. a. bedöma möjligheterna att öka godstrafiken på 
banorna. 

SJ har fått regeringens medgivande att upphandla tre prototyper av 
motorvagnståg med lutande vagnkorgar, som medger högre medelhastig

heter på befintliga banor. Prototyperna skall prövas under något eller 
några år. Ett snabbtågssystem kan vara utbyggt på linjerna Stockholm

Göteborg. Stockholm-Malmö, Göteborg- Malmö och Stockholm
Sundsvall i mitten av 1990-talet. Även andra relationer kan därefter kom
ma ifråga. Ett beslut om införande av snabbtågen avses kombineras med 
att SJ dels utvecklar trafiken på matarbanorna, dels genom olika åtgärder 
höjer attraktiviteten hos de trafiksvagare bandelarna. 

Sjöfart 

Svenska fartyg har f. n. svårt att hävda sig i den internationella konkur

rensen. Svårigheterna förstärks av en matt utrikeshandel och av att många 
rederiers ekonomiska ställning är svag. Sjöfartsnäringens problem har 

I 
under hösten 1981 tagits upp i överläggningar mellan Sveriges redareför-
ening, de ombordanställdas organisationer och kommunikationsdeparte
mentet. Överläggningarna beräknas fortsätta under vintern 1982.. 

Utredningen om sjöfartens roll i trafikpolitiken avlämnade sitt betänkan

de i december 1981. Utredningen behandlar närsjöfartens konkurrensbe
tingelser och framtidsmöjligheter. Ändringar i dels partrederilagstiftning

en, dels sjömansskatteskalorna föreslås. Förslag med anledning av utred
ningens betänkande kommer att föreläggas riksdagen våren 1982. Riksda
gen kommer då även att föreläggas förslag om hamnpolitiken med utgångs
punkt i sjöfartsverkets rapport Perspektivplanering för hamnväsendet. 

Under våren 1981 har ett program för miljösäkrare sjötransporter re
dovisats för riksdagen. Programmet är inriktat på såväl förebyggande 
åtgärder som åtgärder för att minska skadeverkningarna på miljön när 
utsläpp väl inträffat. Bl. a. ingår i programmet en utbyggnad av olika 
system för trafikinformation i särskilt miljökänsliga eller hårt trafikerade 
farleder. 

Sjöfartsverket redovisar positiva erfarenheter av den verksamhet med 

trafikinformation som bedrivits bl. a. i Stockholmsområdet. Trafikinforma
tionen byggs nu ut enligt verkets planer. Verksamheten med trafikinforma

tion i Göteborg, som bedrivs i ett samarbete mellan hamnen och sjöfarts
verket, har successivt startat. Från årsskiftet tog sjöfartsverket över den 
kommunala hamnlotsningen i Göteborg. En omfattande personalutbildning 

har genomförts inför dessa förändringar. 
I Göteborg pågår även den tidigare beslutade upprustningen av Böttöle

den. Arbetena härmed beräknas vara avslutade under 1982. Även i Stock

holms skärgård genomförs farledsförbättringar. 
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Riksdagens beslut med anledning av propositionen om miljösäkrare 
sjötransporter innebär att det fulla ansvaret för utformningen av Iotstvång
et överförs till sjöfartsverket. Verket skall vid tillämpningen av Iotstvång 
utgå från en bedömning av farledsförhållanden, fartygens utrustning och 
bemanning samt lastens miljöfarlighet. Arbetet med att utforma det nya 
lotssystemet pågår f. n. inom verket. 

I propositionen om miljösäkrare sjötransporter föreslogs även ett sär
skilt avgiftssystem för att stimulera utnyttjandet av miljösäkrare fartyg i 
särskilt känsliga farvatten. Avgifterna skall enligt riksdagens beslut börja 

tillämpas den l juli 1984 och utformas på ett sådant sätt att de inte medför 

någon snedvridning i konkurrensförhållandena mellan fartygs- och tand
transporter. Regeringen uppdrog i oktober 1981 åt sjöfartsverket att utar
beta förslag till avgiftssystem i enlighet med riksdagens beslut. Regeringen 
har även följt upp de tidigare förslagen genom att i september 1981 uppdra 

åt sjöfartsverket att i samarbete med chefen för marinen och generalt.ull
styrelsen undersöka tillgången på bärgningsresurser i Östersjön. 

I anslutning till årets budgetproposition föreslås ändringar i sjömansla
gen som innebär att samma åldersgräns för tillträde till fartygsarbete skall 
gälla för både flickor och pojkar. Pojkar får idag börja arbeta till sjöss det 

år de fyller 16 år. Flickor behöver däremot dispens - som bara kan ges på 
vissa villkor - om de vill arbeta till sjöss innan de fyllt 18 år. 

Luftfart 

Lufttransportutredningen överlämnade i januari 1981 betänkandet Inri
kesflyget under 1980-talet. Utredningens betänkande har remissbehand
lats. En proposition om luftfartspolitiska riktlinjer kommer senare att 
föreläggas riksdagen. I propositionen kommer bl. a. följande frågor att 
behandlas 
- luftfartspolitikens anpassning till 1979 års trafikpolitiska beslut 
- det interregionala flyglinjenätet 
- framtida flygplatssystem 
- utflyttningen av Linjeflygs jettrafik till Arlanda 
- luftfartsverkets organisation, ekonomi, m. m. 

Enligt riksdagens beslut skall Fokkertrafiken på Bromma flyttas till 
Arlanda .. Målsättningen är att verksamheten skall vara i operativ drift 
senast under andra halvåret 1983. För att utreda konsekvenserna för 
inrikesflyget av riksdagens beslut tillkallade regeringen i januari 1981 en 
särskild utredare (inrikesflygutredningen). Utredningen redovisade i maj 

1981 bedömningen att Linjeflygs trafik i allt väsentligt kommer att kunna 
bedrivas enligt samma program på Arlanda som på Bromma. 

I en skrivelse till riksdagen i oktober 1981 har regeringen redovisat 

luftfartsverkets förslag till lösning av terminalfrågan på Arlanda. Förslaget 
innebär att inrikesflyget placeras i en ny inrikesterminal söder om den 
nuvarande utrikeshallen. 
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Postväsende 

Postverket införde den I juni 1981 ett nytt taxesystem för inrikes brevför

sändelser. Det nya systemet gör att posten kan rationalisera sorteringsar

betet och ge säkrare service. Försändelserna taxeras inte längre efter 

innehåll utan endast efter postbehandlingstid och vikt. Trycksaker, varu

prov och varukorsband har upphört som inrikes försändelseslag. Försän

delserna indelas nu i normalbrev och ekonomibrev. För ideella föreningar 

finns särskilda föreningsbrev. Postverket undersöker effekterna av det nya 

portosystemet. Resultatet av undersökningen beräknas föreligga under 

våren 1982. 

Efterfrågan på kassatjänster vid postkontoren har stagnerat. Inom post

verkets kontorsrörelse pågår därför ett intensivt arbete med att finna nya 

uppdrag. Samarbetet med PK-banken byggs ut så att postkontoren kan ge 

utvidgad bankservice åt privatpersoner. Kommuner och statliga myndig

heter får möjligheter att lämna ~.amhällsinformation genom postkontoren. 

Postkassamaskinerna kommer att utnyttjas även för nya tjänster, t. ex. 

biljettbokning och tjänster för turister. 

Omkring 90 kommuner utnyttjar postverkets sociala service via lant

brevbärare. Servicen innebär att lantbrevbäraren bistår gamla och handi

kappade som bor längs linjen med t. ex. inköp och kontakter med kommu

nens socialförvaltning. Sammanlagt berörs omkring I 100 av totalt 2 700 

lantbrevbäringslinjer. 

Postgirot har utökat marknad!;föringen av företagstjänster. Den centrala 

och regionala försiiljningsorganisationen har byggts ut. En ny tjänst -

poscverkets faktureringstjiinst - som innebär att postgirot skriver ut och 

distribuerar fakturor har utvecklats. 

Telekommunikationer 

Till följd av riksdagsbeslutet hösten 1980 om vissa åtgärder på teleområ

det genomförs flera organisatoriska förändringar vid televerket. I början av 

1981 inrättades Teleinvest AB som ett helägt dottt:rbolag till televerket 

med huvudsaklig uppgift att förvalta aktierna i televerkets dotterbolag. 

Televerkets larmdivision ombildas till bolag den I juli 1982. Industridivi

sionen, vars verksamhet redan samordnats med den tillverkning som nu 

sker i bolagsform (TefabJ. blir bolag den I juli 1983. 

I enlighet med riksdagsbeslutet har televerket från början av 1981 fått en 

rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 800 milj. kr. Krediten ger telever

ket möjligheter att erbjuda sina kunder bättre betalningsvillkor för abon

nentutrustningar. 
En ny ordning för handläggningen av provnings- och tillståndsärenden 

vid televerket har beslutats av regeringen under hösten 1981. Ett särskilt 

kontor för att tekniskt pröva om privatägd utrustning kan få anslutas till 

telenätet har inrättats vid televerkets tekniska avdelning. Regeringen har 

även tillsatt en särskild teleanslutningsnämnd. Nämndens uppgift är att ta 
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ställning till överklaganden från privata leverantörer vilkas ansökningar 

om anslutningstillstånd har avslagits av televerket med hänvisning till 

tekniska förhållanden. 
Ett nytt telefontaxesystem införs under nästa budgetår enligt ett tidigare 

regeringsbeslut. I det nya systemet införs upprepad markering för lokal

samtal samt differentierade avgifter med bl. a. lägre taxa på kvällar och 

helger, särskilt för rikssamtal. 

Institut m.m. 

Transportforskningsutredningens betänkande Transportforskning - or

ganisation och samverkan övcrlämndes i maj 1981. På grundval av utred

ningens betänkande samt inkomna remissyttranden föreslås under avsnit

tet Särskilda frågor bl. a. former för en förbättrad samordning inom trans

portforskningsområdet. 

Under avsnittet Särskilda frågor behandlas vidare frågan om taxesam

ordning mellan tåg- och busstrafik. Utgångspunkten är därvid att en sam

ordning i första hand bör åstadkommas genom överenskommelser mellan 

SJ och berörda länshuvudmän. 

Regeringen har nyligen genom tilläggsdirektiv givit kollektivtrafikbered

ningen i uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamhet med nya 

trafikformer på landsbygden. Beredningens verksamhet har hittills varit 

inriktad på den kollektiva tätortstrafiken. 
Riksdagen antog våren 1981 ett program för energihushållning under 

1980-talet. Tyngdpunkten i programmet ligger på åtgärder som sparar olja 

och som verkar på kort och medellång sikt. 30% av oljeanvändningen i 

landet avser transportområdet. Det åligger transportrådet att genomföra 

programmet vad av.ser transportsektorn. I samband med att den nya myn

dighetsorganisationen på energiområdet genomförs kommer transportrå

det att få ett ökat ansvar för energisparinformation. 

Transportrådet har under hösten 1981 utarbetat riktlinjer för hur kollek

tiva transportmedel skall handikappanpassas. Rådet föreslår att nya färd

medel anpassas från början av år 1984. 

SMHI omorganiseras succ·essivt i enlighet med riksdagens beslut våren 

1981. Kostnaderna för SMHl:s verksamhet skall i fortsättningen i ökad 

utsträckning täckas av inkomster från uppdrag. Institutet kommer att ledas 

av en styrelse. Det meteorologiska och hydrologiska rådet avvecklas. 

SMHI undersöker f. n. i samarbete med svensk industri förutsättningar

na för att uppföra en pilotanläggning för ett nytt vädertjänstsystem. Resul

tatet av arbetet kommer att rapporteras till regeringen under första hälften 

av 1982. 

Det internationella samarbetet 

Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMTI deltar Sverige 

aktivt i arbetet med t. ex. ökad liberalisering av den internationella lastbils-

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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och busstrafiken, höjd trafiksäkerhet samt energi- och miljöfrågor. Organi
sationen är ett internationellt transportpolitiskt forum för kontakter mellan 

länder som är medlemmar i Europeiska gemenskapen <EGJ och länder som 

står utanför. 

Förhandlingarna om ett buss<rafikavtal mellan EG och de CEMT-länder 

som inte är anslutna till EG har avslutats. Kontakter har tagits från EG 

med bl. a. Sverige angående ett avtal om viss liberalisering av kombinerade 

transporter. 

Landtransportkommittcn inom FN:s ekonomiska kommission för Euro

pa (ECE) fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och 

med harmonisering av de nationella reglerna för tandtransporter. 

Landsvägstransportavtal har ingåtts med Irland, Luxemburg och För

bundsrepubliken Tyskland. 

Centralbyrån för internationella järnvägstransporter (OCTIJ fortsätter 

bl. a. översynen av reglerna om transport av farligt gods i samarbete med 

ECE. 
Sverige har fortsatt sitt aktiva agerande inom Organisationen för ekono

miskt samarbete och utveckling (OECDJ för att få till stånd en gemensam 

sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet för den internationella 
sjöfarten. Diskussionerna inom OECD:s sjöfartskommitte har lett fram till 

vissa sjöfartspolitiska riktlinjer som bör gälla i förhållande till icke OECD

länder. Arbetet fortsätter nu med diskussioner om de sjöfartspolitiska 

relationerna mellan OECD-länderna. Även arbetet i den s. k. Consultative 

Shipping Group (CSG) har haft den fria sjöfarten som mål. 

Inom UNCTAD:s sjöfartskommittc fortsätter diskussionerna om de s. k. 
öppna registren och om reglering av bulksjöfarten. Förberedande lagstift

ningsarbcte för svensk anslutning till FN :s kod för linjekonferenser pågår. 
Informella överläggningar har ägt rum med företrädare för EG-kommis

sionen rörande sjöfart, luftfart lKh landtransporte.r. 
Sverige har liksom tidigare aktivt deltagit i det arbete som bedrivs inom 

Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO), FN:s fackorgan 

för tekniska sjöfartsfrågor. 

Under åren 1980 och 1981 har Sverige vidare tillträtt en rad internatio

nella överenskommelser som har tillkommit inom IMCO:s ram. bl. a. 1978 

års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av 

förorening från fartyg (MARPOL-protokollet), 1972 års internationella 

konvention om säkra containrar och 1978 års internationella konvention 

angående normer för utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 

(STCW-konventionen ). 

På IMCO:s tolfte församlingsmöte, som hölls i november 1981. antogs 
ett stort antal resolutioner inom IMCO:s olika verksamhetsområden. 

Bland dessa resolutioner märks en som avser ändringar i 1972 års konven
tion om internationella sjöfartsregler. En annan resolution avser inrättande 

av ett internationellt universitet i Malmö - ett världssjöfartsuniversitet -
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för avancerad utbildning av befattningshavare vid sjöfartsadministrationer 

och utbildningsanstalter i utvecklingsländer. I resolutionen uttrycks starkt 

stöd för universitetsprojektet, och IMCO:s generalsekreterare uppmanas 

ad fullfölja sina ansträngningar, särskilt gentemot Förenta nationernas 

utvecklingsprogram (UNDP), för att förverkliga planerna. Sverige har vid 

församlingsmötet förklarat sig berett att vara värdland för universitetet 

med den föreslagna förläggningen till Malmö, under förutsättning att ut

vecklingsländerna stöder projektet och accepterar universitetets lokalise

ring till ett industrialiserat land. Finansieringen av projektet är ännu inte 

löst i alla delar. 

Sverige deltar också aktivt i ett arbete som pågår sedan 1980 på initiativ 

av Frankrike. Arbetet syftar till att genom förbättrad samverkan mellan 

tretton västeuropeiska stater i fråga om kontrollen av främmande fartyg i 

hamnarna öka möjligheterna att motverka förekomsten av undermåliga 

fartyg. Meningen är att en överenskommelse skall undertecknas i samband 

med en västeuropeisk transportministerkonferens i januari 1982 och att 

överenskommelsen skall träda i kraft i juli eller augusti 1982. 
Under åren 1980 och 1981 har luftfartsförhandlingar av större betydelse· 

förts med Italien om luftfartsavtal, med Libanon om libanesiska bolags 

trafikrättigheter i Skandinavien, med USA om huvudsakligen prissättning

en på Nordatlanten, med Canada om landningsrättigheter för SAS i Toron

to och med Japan om SAS trafik på polar- och Sibirienlinjerna. 

Samverkan mellan qfjarsverken och l"issa myndif;heta 

På grundval av förslag från utredningen om samverkansmöjligheterna 

hos affärsverkens och vissa myndigheters verkstadsrörelser tSAMVERK

utredningen) och synpunkter från remissinstanserna har regeringen i no

vember 1981 beslutat att en organiserad samverkan mellan affärsverken 
och vissa myndigheter skall komma till ständ. Samverkan skall syfta till ett 

effektivt utnyttjande av resurserna i de statliga verkstäderna. En av rege

ringen särskilt utsedd person skall i ett inledningsskede bistå verken. 

Resultatet av arbetet skall årligen rapporteras till regeringen. 

Besparingsarbetet 

Målsättningen att minska statsutgifterna har präglat arbetet under året. I 

propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. redovisas för 

kommunikationsdepartementets område besparingar på sammanlagt 110 

milj. kr. 

Efter beslut av regeringen den 17 september 1981 har n:glerna för stude

rande- och pensionärsrabatter på tåg ändrats från den I januari 1982. 

Studerande och pensionärer har nu mQilighet att köpa ett särskilt rabatt

kort som berättigar till lågprisresor alla dagar i veckan. De ändrade regler

na beräknas ge SJ en inkomstförstärkning på i storleksordningen 60 milj. · 

kr. 
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Ändrade regler för transportstödet till Norrland beräknas ge besparingar 

på minst 50 milj. kr. De nya stödreglcrna innebär att de nordligaste och 

inre delarna av landet prioriteras. Vissa justeringar av indelningen i trans

portstödszoner och varugrupper genomförs. 

Riksdagen beslutade också hösten 1981 om en höjning av registerhåll

ningsavgiften med IO kr. Dessutom beslutade riksdagen om ändrad taxe

konstruktion för Gotlandstrafik·~n. Åtgärderna beräknas tillsammans ge en 

inkomstförstärkning för staten på omkring 45 milj. kr. under nästa budget

år. I förslaget till budget för nästa budgetår föreslås ytterligare besparingar 

på sammanlagt omkring 123 milj. kr. Besparingarna inom departementets 

område uppgår därmed (exkl. besparingar m. a. a. prop. 1981/82: 30) till 

totalt omkring 168 milj. kr., varav knappt 24 milj. kr. avser iindrade 

utbetalningsrutincr. 

Nedan lämnas en sammanfattande redogörelse för besparingsförslagen. 

Åtgärd 

I. Ändrade regler för transportstöd och för stödet till 
kollektivtrafiken 
- Bl. a. ändras taxekonstruktion och tidtabell 

för Gotlandstrafiken. 
Nominellt oföriindrad vägmilersättning till 
kollektivtrafiken föreslås. 

2. Minskad ersättning till postverket för befordran 
av tjänsteförsändelser 
- Kommunala och landstingskommunala sjukvårdsinrätt

ningar har förlorat sin t.iänstebrevsrätt från den I 
januari 1982. Utbetalningskort, inbetalningskort och 
postanvisningar skall inte längre kunna skickas som 
tjiinsteförsändclser. 

3. Ändrade uthetalningsrutiner 
- Bidragen till drift av kommunala viigar och 

gator och till enskilda viigar utbetalas efter 
hidragsårets utgång. Bidraget till national
föreningen för trafiksäkerhetens främjande 
CNTFJ utbetalas kvartalsvis. 

4. Ändrad vägtrafikskatteuppbörd 
- Postförskottsförsändelser vid uppbörd av väg

trafikskatt slopas. Fordonsskatt och kilometer
skatt aviseras på samma blankett. 

5. Ändrade rabattkonstruktioner vid SJ 
- Förslagen kommer att utredas närmare och 

presenteras under hösten 1982. 
6. Ft:lparkeringsavgifter. minst 

- Det belopp som statsverket behåller av fel
parkeringsavgifterna ökas. Beräkningar har 
visat att beloppet inte täcker kostnaderna 
för bl. a. polisens befattning med dessa 
ärenden. En höjning av beloppet med minst 
10 kr. från den I januari 1983 är befogad. 

7. Övriga besparingar 
- Avgifterna för tillstånd till utrikes lastbilstrafik 

höjs. Besiktningsinstrumenten för bilar slopas. 
Riskgarantin för flygtrafik på Nordkalotten 
ändras. 

Summa besparingar, helärseffekt 

Besparing. 
milj. kr. 

30.6 

30.0 

23.8 

15.0 

12.0 

10.0 

1.9 

123,3 
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Budgetförslag för 1982/83 

Budgetförslagen präglas av regeringens allmänna strävan att så långt 

möjligt begränsa statsutgifterna. Myndighetsanslagen har beräknats enligt 

det s. k. huvudalternativet, dvs. de har minskats med 2 % efter pris- och 

lör:1eomräkning. Flera stora anslag - det gäller bidragen till drift av kom

munala och enskilda vägar samt anslaget till SJ :s investeringar - har 

beräknats i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. 

Vägriisende 

Sammanlagt föreslås en ökning av väganslagen på 468,5 milj. kr. Till 

drift av statliga vägar föreslås totalt 3,2 miljarder kr., vilket innebär en 

ökning med 357 ,0 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Bidragen till 

drift av kommunala och enskilda vägar räknas upp med sammanlagt 109,0 

milj. kr. För vägbyggandet föreslås nominellt oförändrade anslag. 

Trafiksäkerhet 

För trafiksäkerhetsverkets förvaltningskostnader och bidraget till NTF 

föreslås en uppräkning med 2,2 milj_. kr. till sammanlagt 41,2 milj. kr. 

I enlighet med förslagen i trafiksäkerhetspropositionen föreslås att 

NTF:s informationsverksamhet förstärks genom att 3,0 milj. kr. i informa

tionsmedel överförs från trafiksäkerhetsverket till NTF. 

En ändrad anslagskonstruktion för anslaget till bil- och körkortsregistret 

gör att anslagen över statsbudgeten till trafiksäkerhetsändamål minskar 

jämfört med tidigare år. 

Jiirm·iigar 

I överensstämmelse med strukturplanen för SJ räknas SJ: s investerings
anslag upp med 5 % i reala termer till totalt 1,8 miljarder kr. I propositionen 

föreslås att SJ från nästa budgetår får hyrköpa eller leasa rullande materiel 

för högst 40 milj. kr. 

Ersättningen till SJ för drift av olönsamma järnvägslinjer beräknas till 

863,0 milj. kr., vilket överensstämmer med beräkningarna i den gransk

ningsredogörelse som 1981 års sakkunniga lämnat över SJ:s separatredo

visning. 

Huvuddelen av anslaget Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 

vidjärnvägskorsningar, som tidigare utbetalades av trafiksäkerhetsverket, 

förs från nästa budgetår över direkt till SJ. 

Sjöfart 

Kostnaderna för sjöfartsverkets farledsverksamhet - förutom isbryt

ningen - täcks av sjöfartsavgifter. För budgetåret 1980/81 uppgick sjö

fartsverkets andel av avgifterna till 270.4 milj. kr. För att uppnå kostnads

täckning under innevarande och nästa budgetår krävs enligt verket en 
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avgiftshöjning på genomsnittligt ca 20 % från den I januari 1982. Regering

en har i november 1981 beslutat om höjda sjöfartsavgifter. 

Sjöfartsverkets anslag är i princip beräknade enligt huvudalternativet. 

Besparingar vid sjöfartsverket skall åstadkommas bl. a. genom rationalise

ringar inom lots- och fyrväsendet och genom att sjömansnämnden efter ett 

särskilt riksdagsbeslut kan avvecklas. 

De sammanlagda anslagen till sjöfarten föreslås uppgå till 651, l milj. kr. 

Luftfart 

Luftfartsverkets investeringar kommer att behandlas i den luftfartspoli

tiska proposition som kommer att läggas fram våren 1982. I propositionen 

kommer också den försöksverksamhet med tlygtrafik på Nordkalotten 

som bedrivits sedan 1979 att behandlas. 

Ersättningen till Linjeflyg för ;;ärskilda rabatter vid tlygtrafik på Gotland 

räknas upp med 1.2 milj. kr. till 14,5 milj. kr. 

Postväsende 

Post verket har begärt att från nästa budgetår få finansiera investeringar i 

fastigheter som inte är rena administrationslokaler med egna rörelsemedel. 

Budgetförslaget innebär att medelstora posthus finansieras med rörelseme

del. 

Ersättningen till postverket för befordran av tjänsteförsändelser har 

räknats ner jämfört med tidigare år. Anslaget för nästa budgetår föreslås 

uppgå till 465,0 milj. kr. 

Ersättningen till postverket för tidningsdistribution avvecklas successivt 

enligt riksdagens beslut. 

T elekommtmi ka tione r 

För nästa budgetår föreslås televerket få en investeringsram på totalt 1,4 

miljarder kr. Investeringarna avser framför allt utbyggnad och modernise

ring av telefonnätet och utbyggnad av det allmänna datanätet. 54 milj. kr. 

är beräknade som kapitalinsats vid överföringen av larmdivisioncn till 

bolagsform. Samtidigt minskas belastningen på televerkets rörliga kredit i 

riksgäldskontoret. Utöver de investeringar som finansieras över statsbud

geten beräknas ca 2.9 miljarder kr. komma att investeras i abonnentutrust

ningar, lokallinjenät, bilar m.m. 

Institut m.m. 

Transportrådet föreslås överta ansvaret för riktad information på energi

s parområdet. För detta ändamål beräknas 1.2 milj. kr. 

Transportstöden för Norrland och Gotland föreslås uppgå till samman

lagt 200,0 milj. kr., varvid hänsyn har tagits till de ändrade bidragsreglerna. 

Stödet till kollektivtrafiken har beräknats till 212.0 milj. kr. 

Anslagen till SMHI redovisas enligt den nya anslagskonstruktion som 
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riksdagen beslutat om. Beslutet innebär att anslagen till SMHI redovisas 
över ett l 000-kronorsanslag, ett bidragsanslag och ett utrustningsanslag. 
För nästa budgetår föreslås sammanlagt 88,6 milj. kr. 

Statens väg- och trafikinstitut föreslås få anslag på sammanlagt 27 ,0 milj. 
kr. 

De forskningsmedel som ställs till transportforskningsdelegationens för
fogande har räknats upp med 1,6 milj. kr. till 21,0 milj. kr. Av beloppet är 

3,3 milj. kr. avsedda för kollektivtrafikberedningen. 

Sammanfattning av budgetförslagen 

Sammanlagt föreslås en ökning av anslagen under sjätte huvudtiteln på 
548,0 milj. kr. (omkring 5%). Ändrade anslagskonstruktioner leder till 
minskade direkta anslag inom flera av departementets verksamhetsområ
den. Anslagen till försvarsändamål tas upp med oförändrade belopp i 
avvaktan på den försvarspolitiska propositionen. Även anslaget för inves

teringar vid luftfartsverket är utbrutet Ufr ovan). 

Anslag 

Kommunikationsdepartementet m.m. 
Vägväsende 
Trafiksäkerhet 
Järnvägar 
Sjöfart 
Luftfart 
Post väsende 
Telekommunikationer 
Institut m.m. 

Summa 

Anvisat 
1981/82 

19,8 
4 721.6 

167,3 
2 451.0 

586,1 
122,9 
864,7 

1295,I 
649,5 

10877,9 

Förslag 
1982/83 

Milj. kr. 

20,2 
5190,0 

41.2 
2 685,5 

651,I 
121,4 
685,4 

I 438,4 
592.6 

11425,8 

Förändring 

+ 0,4 
+468,5 
-126,1 
+234,5 
+ 65,0 
- 1,5 
- 179.3 
+143,3 
- 56,8 

+548,0 

Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten utan i särskilda 
driftbudgetcr som regeringen fastställer. De sammanlagda driftkostna
derna för affärsverken under kommunikationsdcpartementet har för inne
varande budgetår beräknats till drygt 25 miljarder kr. enligt nedanstående 
fördelning 

SJ 
luftfartsverket 
postverket 
televerket 

Kostnaderna skall täckas av verkens intäkter. 

7165,0 milj. kr. 
602,4 milj. kr. 

7427,0 milj. kr. 
10193,4 milj. kr. 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Elmst1~dt 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser kommunika· 

tionsdepartcmentets verksamhetsområde 

Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Kommunikationsdcpartem1mtet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

14676000 

15 290000 

15960000 

1981/82 

85 

15 290000 
( 13 850000) 

Beräknad 
lindring 
1982/83 

-2 

+670000 
( +480 ()\)()) 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 15 960 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartmentet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag på 15 960 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m.m. 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

6 188 786 
3800000 
3800000 

Reservation 2844365 

Utredningsverksamheten under nästa budgetår beräknas vara av en 
sådan omfattning att anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag på 3 800 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

780975 
680000 
430000 

Reservation 67 595 

Anslaget för budgetåret 1981/82 höjdes med hänsyn till den Internatio
nella Vägföreningens (lRFl nionde världsmöte i Stockholm sommaren 
1981. För nästa budgetår bör anslaget föras upp med oförändrat belopp 
jämfört med budgetåret 1980/81 . 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations
anslag på 430 000 kr. 
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B. V ÄGV ÄSENDE 

Statens vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om all

männa vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala och 
enskilda väghållningen. Verket svarar även för viss tillsyn över enskilda 
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 

Vägverkets centralförvaltning finns i Borlänge. På regional nivå finns en 
vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt två projekteringskon

tor. De lokala enheterna inom driftverksamheten är drift- och arbetsområ
den och inom byggnadsverksamheten finns lokala vägbyggnadsarbets
platser. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande bestäm

melserna om väghållningen. 
I sin verksamhet har verket omfattande kontakter och samråd med 

myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. 

I. Allmän översikt över väghållningen 

Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 innebar för väghållningen att 
driftverksamheten skulle utföras till en sådan nivå att vägnätet kunde 
bibehålla sin kvalitet. För vägbyggnadsverksamheten innebar riksdagens 
beslut krav på en högre ambitionsnivå. Riksdagen har senare med hänvis
ning till det samhällsekonomiska läget uttalat att en ambitionshöjning nu 
inte bör ske. Riksdagen har dock uttalat att ett ökat vägbyggande är 
angeläget från såväl samhällsekonomiska som trafiksäkerhetsmässiga syn
punkter samt att den fortsatta planeringen och medelstilldelningen därför 

på sikt borde inriktas härpå. Angeläget är att även beredskapsmedel i all 
den utsträckning som befinns möjlig ställs till förfogande för vägunderhåll 

och -byggande. 
Det reala innehållet i väganslagen har minskat under senare år. Byggan

devolymen har i stort halverats från början av 1970-talet till i dag. En 

ytterligare halvering kommer att ske om byggandeanslagen hålls nominellt 
oförändrade under några år till. Till följd av de kraftiga kostnadsökningar
na har även medelstilldelningen till drift av vägar i reala termer minskat 
under senare år. Vägverket har därför varnat för att effekten på sikt av 
eftersatt vägunderhåll, främst beträffande beläggningarna, kommer att bli 
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allvarliga. Det finns enligt vägverket risk för att den goda utvecklingen för 

trafiksäkerheten inte kommer att bestå. Framkomligheten för trafiken blir 

sämre samtidigt som energiåtgången ökar. 

Den långtidsplanering av driftverksamheten - femårsplan drift - som 

gjorts för åren 1982-86 visar att den medelstilldelning som erhållits för år 

1982 på sikt inte räcker för att hålla vägarna i ett försvarbart skick. 

Vägverket framhåller också att ett väl fungerande vägnät, dvs. med god 

säkerhet, bärighet och framkomlighet är en förutsättning för ett väl funge

rande samhälle samt dess utveckling såväl ekonomiskt som socialt. 

5 år i sammandrag 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen under perioden 1977-1981 
av de statliga insatserna på de olika vägkategorierna. väglängder m. m. 

Anslagen/bidragen redovisas i resp. års prisnivå. 

1977 1978 1979 1980 1981 1 

Statsvägar: 
väglängd vid årets slut 97 500 97 500 97600 97800 97 800 Km 
anslag/medel 
- drift 1610 1789 2045 2 235 2 573 Milj. kr. 
- byggande 921 1 138 1749 992 1 185 Milj. kr. 
- beredskapsarbeten 

(VY regi) 235 449 275 123 136 Milj. kr. 
personal 13 293 13274 12819 11760 11246 

därav fast anställda 10746 10504 10176 10007 9692 

Statskommunvägar: 
bidragsberättigade vägar 

och gator 5600 5600 5700 5700 5700 Km 
icke bidragsberättigade 

gator 25900 25900 25900 25900 25900 Km 
bidrag 
- drift 236 253 312 315 374 Milj. kr. 
- byggande 350 350 390 350 422 Milj. kr. 

Enskilda vägar: 
bidragsberättigade vägar 66500 67400 68300 68700 68700 Km 
icke bidragsberättigade 

vägar 210000 210000 210000 210000 210000 Km 
bidrag 
- drift 115 136 177 204 222 Milj. kr. 
- byggande 27 54 30 30 30 Milj. kr. 

Totalt: 
väglängd vid årets slut 405 500 406400 407500 408100 408100 Km 
bilan tal 3 039 000 3 042 000 3 058 825 3 077 293 3 I 00 000 
anslag/bidrag 3 506 4169 4978 4249 4959 

1 Beräknat för år 1981 

Samhället och l'ägliål/11inge11 

Under de senaste 30 åren har samhällets transportberoende vuxit oav

brutet. Standardförbättringen i samhället under denna period har bl. a. 

kunnat ske tack vare utvecklingen av landets väg- och gatunät. Känneteck

nande för vägtrafiken är att den lättare än andra trafikgrenar kan anpassas 
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till de varierande förutsättningarna och kraven i samhället. Denna förmåga 

till anpassning kommer att spela en stor roll även i framtiden. Vägverket 

bedömer att vägtrafikens dominerande ställning kommer att bestå under 

överskådlig framtid. 

Allt större del av människors tid går åt för att förflytta sig mellan 

bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta beror bl. a. 

på en specialisering av markanvändningen i mer renodlade bostads-, indu

stri-, service- och fritidsområden. Resmålen har på så sätt blivit mer 

åtskild~ och avstånden till dem större. Samtidigt ökar godstransportarbe

tet, vilket bl. a. sammanhänger med en koncentration till färre produk

tionsställen och en distributionsteknik med ökad lagring av varor i central

lager. Näringslivets krav på god framkomlighet under alla tider av dygnet 

har även ökat genom slopandet av s. k. mellanlager i produktionsproces

sen. 

Biltransporternas snabba utveckling ger stor samhällsnytta men har 

även skapat problem. bl. a. genom konflikten mellan anspråken på tillgäng

lighet med bil och kraven på trafiksäkerhet och god miljö. Denna konflikt 

har blivit särskilt markant i de större tätorterna. 

Vägtrafikens utveckling har ifrågasatts med hänsyn till en framtida ener

giknapphet. lnrikestransporternas andel av samhällets totala energikon

sumtion är 12 % - vägtrafikens andel är 9 %. Med nuvarande antaganden 

om trafikutvecklingen kommer dessa andelar knappast att öka nämnvärt 

de närmaste 5-10 åren. För vägtrafikens del kan förväntas en ökad ener

gieffektivitet som en följd av fordonsteknisk utveckling, förbättrat körsätt 

och olika väghållningsåtgärder. Trots en ökad personbilspark så kan på 

sikt personbilarnas totala energikonsumtion komma att bli lägre än den iir i 

dag. 

Trafikarbetet på statsvägnätet uppgick år 1980 till 34,9 miljarder for

donskilometer. På det statskommunala vägnätet beräknas tralikarbctet till 

ca 8,9 miljarder fordonskilometer och på övriga kommunala gator och 

vägar till mellan 2 och 5 miljarder fordonskilometer. Trafikarbetet på de 

enskilda vägarna uppgår till mellan l ,5 och 2 ,6 miljarder fordonskilometer. 

Ca 87 % av det inrikes persontransportarhetet sker i dag på gator och 

vägar medan knappt 10% sker på järnväg eller med tunnelbana och mindre 

än 2 % med flyg. 

Vägverket har under år 1980 utarbetat en prognos över utvecklingen av 

antalet personbilar samt deras trafikarbete. Prognosen avser tiden fram till 

år 2000. Enligt prognosen kommer antalet personbilar, som år 1980 upp

gick till ca 2,9 miljoner, att öka till 3,5 miljoner vid periodens slut. Antalet 

fordon per I 000 invånare kommer under samma tid att öka från .~50 till 415 

fordon. Personbilarnas trafikarbete, som år 1980 uppgick till 42 miljarder 

fordonskilometer. antas öka till 47 miljarder fordonskilometer. Progno

serna pekar således mot att såväl antalet personbilar som trafikarbetet 

kommer att öka fram till sekelskiftet, men ökningen kommer att ske i 
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långsammare takt än vad som framgått av tidigare utförda prognoser. I 

jämförelse med motsvarande bedömningar i andra länder ligger vägverkets 

antaganden något lägre. 

Av det inrikes godstransportarbetet år 1979 skedde 46 % med lastbil. 
knappt 33% med järnväg och ca 19% med sjöfart. Vägverkets bedömning

ar om utvecklingen fram till år 1990 är osäkra, men de visar på en ökning 

av det totala transportarbetet. 

Mål för väghållningen 

Med utgångspunkt från riksdagens trafikpolitiska och regionalpolitiska 

beslut år 1979 har vägverket formulerat översiktliga mål för den statliga 

väghållningen. 

Följande mål gäller: 

Medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en 

til(fredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekono

miska kostnad. 

"Tillfredsställande vägtransport standard" är ett relativt begrepp som 

måste preciseras med hänsyn till vägnätets nuvarande standard och en 

bedömning av det troliga framtida ekonomiska utrymmet. 

Väghållningens generella mål har för att kunna ligga till grund för väg

verkets samlade verksamhet brutits ned i följande delmål för planering, 

byggande och driftverksamhet 

- hittills uppnådd vägstandard skall vidmakthållas (vidmakthållandeni

vån) 

- antalet trafikolyckor skall minskas på mest effektiva sätt 

- tillgängligheten till arbete och service bör utjämnas genom minskad 

restid 
- kostnaderna för vägtransport av gods och personer bör minskas särskilt i 

områden där dessa hämmar näringslivets utveckling 
- väghållningsåtgärder bör medverka till förbättrad samhällsutbyggnad 

och markanvändning 
- väghållningsåtgärder bör medverka till en förbättrad trafikmiljö 

- väghållningsåtgärder bör medverka till en god kollektivtrafikstandard 
samt främja gång- och cykeltrafiken 

- väghållningsåtgärder med god totalavkastning bör utföras. 

Målen för väghållningen gäller både ett effektivt resursutnyttjande och 

en jämn fördelning av transportstandarden över landet samt att medverka 

till att näringslivets transportkostnader minskar. Beträffande målen för 

restid och transportkostnader är utjämning viktig. För trafiksäkerhet är 

däremot effektiviteten viktigare än utjämningen. 

Kommunerna ställer upp egna mål för sin trafikplanering. Målen vari

erar, men gäller ofta trafiksäkerhet, miljö och markanvändning. För många 

kommuner är också god tillgänglighet med bil till centrum ett viktigt mål 

särskilt i de glesbefolkade delarna av landet. 
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I tolkningen av det trafikpolitiska beslutet ingår bl. a. att väga de olika 
målen i förhållande till varandra. I samband med upprättandet av flerårs
planer för perioden 1984-1993 kommer vägförvaltningarna i samarbete 

med länsstyrelserna med utgångspunkt från ovanstående mål att ställa upp 

mer preciserade regionala mål för väghållningen. 

Vägtransportstandarden 

De redovisade målen för väghållningen måste. för att ge underlag för 

olika åtgärder, ställas mot gällande vägtransportstandard. Vägverket har 
därför utarbetat landsomfattande beskrivningar av vägtransportstandarden 

på riks- och länsnivå. Dessa tillståndsbeskrivningar tar sikte på några av de 
angivna målen, nämligen trafiksäkerhet, tillgänglighet/reshastighet samt 

vägtransportstandard/bärighet. Vid upprättande av flerårsplaner för åren 
1984-1993 kommer vägförvaltningarna att utarbeta beskrivningar på mer 
detaljerade nivåer. Härutöver har vägförvaltningarna att ta hänsyn till 
övriga mål för att kunna skapa sig en total uppfattning om åtgärdsbchovet. 

För att ge en översiktlig bild över vägtran!'>portstandarden i landet redo
visas i det följande standarden länsvis vad gäller trafiksäkerhet, tillgäng

lighet och bärighet. 

Trafiksäkerhet 

Olycksrisken på länens statsvägar utgör en grov beskrivning av trafiksä
kerheten. Med hänsyn till att olyckornas samhällsekonomiska kostnader 

ant3l qenomsnittsolyckor 
per miljon axelparkm 
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varierar, har olyckorna viktats med kännedom om skadeutfallet och väg

verkets beräkning av den genomsnittliga kostnaden. 

Olyckskvoten för hela statsvägnätet i de olika länen varierar från 0,57 

!B-län) till 0,89 (W-län). Vad denna skillnad innebär kan illustreras med att 

låta B- och W-län byta olyckskvot. Antalet genomsnittsolyckor skulle vid 

oförändrat trafikarbete vara drygt 550 färre i W-län och ca 1 000 fler i B-län 

per år. 

Den genomsnittliga olyckskvoten i landet på riksvägar uppgår till 0,66 

olyckor per miljon axelparkm och på läns vägar till 0,85. Trafiksäkerheten 

är således sämre på länsvägnätet än på riksvägnätet. I sammanhanget bör 

särskilt understrykas att olycksrisken mellan olika vägavsnitt varierar 

ännu mer än mellan olika län och vägkategorier. 

Tillgänglighet - reshastighet 

Medelreslzastiglzeten på vägnätet bestäms av en mängd faktorer, bl. a. 

av vägens bredd, linjeföring, hastighetsbegränsningar, trafikflöden och 

slitlager. Vägverket har utarbetat särskilda metoder för att beräkna medel

reshastigheten på olika vägavsnitt. Hastighetsstandarden år 1980 för olika 

vägkategorier på det statliga vägnätet framgår av följande tabell. 

Alla statsvägar 
Huvudvägar 
Övriga vägar 

Riksvägar 
Läns vägar 

Belagda vägar 
Grusvägar 

Kmltim 
74 
79 
63 

81 
66 

76 
54 

Hastighetsstandarden varierar betydligt mindre mellan länen än 

olyckskvoten. För hela statsvägnätet är skillnaden mellan högsta och 

lägsta värde 10 km/h. 

Många orter och områden har för litet befolkningsunderlag för en ut

byggnad av olika samhällsfunktioner. För dessa områden är tillgänglighe

ten till orter med kvalificerad sen·ice och differentierad arbetsmarknad av 

stor betydelse. 

Den vänstra Sverigekartan visar de delar av landet där restiden till större 

serriceorter är längre än 30 minuter. I dag bor uppskattningsvis 850000 

personer i dessa områden. Den högra visar var dessutom medellzastiglze

ten är lägre iin 80 km/h. Väghållningsåtgärder kan vara ett verksamt medel 

att ge dessa ca 500000 människor förbättrad tillgänglighet till service och 

differentierad arbetsmarknad. I de andra områdena. bl. a. större delen av 

Norrlands inland, är vägstandarden och de geografiska avstånden sådana 

att väghållningsåtgärder inte påtagligt kan förbättra tillgängligheten. 
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a) oavsett reshastig
hetsstandard 
;:>å huvudväg
nätet 

b) reshastighetsstan
dard under-
s tigande riks
genomsni ttet 
(79 km/tim) 
siå huvud
v ägnätet 

................ 
',, 

..................... ~- ...... 

Redovisningen som den kommer till uttryck i kartbilderna rör den regio

nala tillgängligheten och måste således hållas skild från den typ av problem 

som gäller glesbygdens lokala vägnät. Ett grovt mått på den lokala till

gängligheten dvs. till eget kommuncentrum är andelen grusvägar med mer 

än 125 fordon per dygn i procent av totala längden statsvägar i länet. Av 

figuren framgår att andelen grusvägar varierar kraftigt mellan länen. 
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Vägtransportkostnader - bärighet 

Praktiskt taget hela riksvägnätet och över 90% av länsvägnätct är i dag 

upplåtet för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. Ökningen m• det tillätna 

axel- och hoggitrycket från 8112 ton till JO/ 16 ton har endast i en del fall 
föregåtts av att bärigheten höjts genom tekniska åtgärder. Uppräkningen 
har i stället gjorts bl. a. mot bakgrund av skärpta bestämmelser mot över
laster och ett utökat samarbete mellan transportörerna och vägverket. 

Underhållskostnaderna ökar på grund m· det högre axel- och boggi

trycket. Dessa kostnader har från samhällsekonomisk synpunkt ansetts 

vägas upp av de minskningar av transportkostnaderna som följer av det 
högre tillåtna axel-/boggitrycket. 

Läns vägarnas bärighets tillstånd är sådant att ca 35 o/t: motsvarande ca 

30000 km av länsvägnätet måste bli föremål för bärighetsrestriktioner 

(dvs. det högsta tillåtna axcl-/boggitrycket lir lägre än 10/16 ton), antingen 

temporärt till följd av tjällossning eller permanent, vilket ofta beror på 

broarnas bärighet. Ca 3 % av det totala trafikarbetet på läns vägnätet berörs 

av bärighetsrestriktioner. Stora länsvisa variationer föreligger kring dessa 

riksgenomsnitt. De mest omfattande bärighctsrcstriktionerna förekommer 

i skogslänen och drabbar härvid de tunga transporterna som är av stor 

betydelse för inte minst den lokala och regionala transportförsörjningen. 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. BilaRa 9 
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Den övre figuren visar hur stor andel av trafikarbetet på länsvägar i 
respektive län som berörs av häriglzetsrestriktioner. Den undre figuren 
visar hur stor andel av den totala längden av länsvägnätet i respektive län 

som är berörd. 

2. Vägverkets anslagsframställnäng för budgetåret 1982/83 m. m. 

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på 
statsbudgeten, nämligen Ämbetsverksuppgifter, Drift a·. ~tatliga vägar, 

Byggande av statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m., Bidrag till byggande av enskilda vägar, Tjänster till 

utomstående samt Statens vägverk: Försvarsuppgifter. 
För samtliga anslag utom de tre byggandeanslagen samt Tjänster till 

Riksgenom
-- snitt 3,0 

LÄN 

Riksgenom
sni tt 35,5 
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utomstående redovisar vägverket två planeringsnivåer, A och B, där A är 

den högsta nivån och B utgör besparingsalternativ enligt regeringens anvis

ningar för myndigheternas anslagsframställningar. 

En medelstilldelning till drift av vägar enligt planeringsnivå A medger 

enligt vägverket att servicenivån upprätthålls och att periodiskt underhåll 

utförs som vidmakthåller vägnätet. 

Verket begär därför medel för driftverksamheten till vad verket anser 

vara ett vidmakthållandeprogram såväl för statlig som för kommunal och 

enskild väghållning. 

Vägverket framhåller att en lägre medelstilldelning till drift av stats vägar 

än vad som motsvarar vidmakthållandenivån på sikt innebär en uppenbar 

risk för att person- och godstransporter inte skall kunna ske planmässigt 

och säkert på vägnätets olika delar. Planeringsnivå A för anslagen till 

byggande av statliga, kommunala och enskilda vägar utgör enligt vägver

ket en miniminivå för målinriktade byggnadsåtgärder som innebär att 

insatser kan göras för att förbättra bl. a. trafiksäkerheten, restid och miljö 

samt för att förstärka och belägga grusvägar. 

De redovisade planeringsnivåerna är avsedda att utgöra underlag för 

olika verksamhetsalternativ med beskrivning av konsekvenserna för den 

framtida verksamheten inom väghållningen. En sådan redovisning bör 

enligt vägverket underlätta för statsmakterna att göra sina avvägningar 

med utgångspunkt i trafik- och vägpolitik samt med hänsyn till kraven från 

övriga samhällssektorer. 

Mot bakgrund av de redovisade planeringsnivåerna och med utgångs

punkt i de överväganden och bedömningar som åligger vägverket anges ett 

alternativ för verksamhetsåret 1983, verksamhetsalternativ I. Vidare anges 

i enlighet med anvisningarna ett besparingsalternativ, verksamhetsalter

nativ Il. 
Vägverket har hemställt att statsmakterna för budgetåret 1982/83 (verk

samhetsåret 1983) för landets väghållning godkänner verksamhetsalterna

ti v 1 samt däremot svarande kostnader. 

Vägverket föreslår för budgetåret 1982/83 enligt sitt högsta alternativ, 

alt. I, en total ökning med I 355,3 milj. kr., till ca 6184,5 milj. kr. Enligt alt. 

Il begär verket en ökning med I 013,2 milj. kr. Pris- och löneomräkningen 

har beräknats till 564,8 milj. kr. eller ca 11. 7 % av anslagen. 
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Anslag 

B I. S.tatens vägverk: 
Am betsverksuppgifter 

B 2. Drift av statliga vägar 
B 3. Ryggande av statliga vägar 
B 4. Bidrag till drift av 

kommunala vägar och 
gator 

B 5. Bidrag till byggande av 
kommunala vägar och 
gator 

B 6. Bidrag till drift av enskilda 
vägar m. m. 

B 7. Bidrag till byggande av 
enskilda viigar 

B 8. Tjänster till utomstående 
B 9. Statens viigverk: 

Försvarsuppgiftcr 

1 Planeringsram. 

Föredraganden 

Anvisat 
1981/82 

5.9 
2814,0 

900,0 

1450,5 

320.0 

1273.5 

30.0 
22.8 

12.5 

4829,2 

Föreslagen ökning till 
budgett1ret 1982/83 
totalt 

Alt. I Alt. Il 

milj. kr. 

0,6 0...\ 
882.0 656.0 
200,0 200.0 

1 I05.2 160.7 

40,0 40.0 

1104.4 133. I 

10.0 10.(1 
2.0 2.\. 

I I.I 11.0 

1355,3 I 013,2 

Pris- och 
liineom
riikning 

0.5 
342.0 
99.0 

53.0 

35.2 

28,2 

3.7 
2.0 

1,2 

564,!I 

Innan jag redovisar vägverkets anslagsframställning och mina ställnings

taganden till denna vill jag kort nämna att jag vid utformningen av årets 

budgetproposition har tagit fasta på riksdagens önskemål om cn utförligarc 

redovisning i fråga om vägväscm.lct. Framstiillningen i det följande anslu

ter till vägverkets anslagsframställning. Jag vill vidare nämna att denna 

utförligare redovisning innehållt:r bl. a. kortfattade tillståndsbeskrivningar 

av väghållningen. vilka ingår som en del av det omfattande material som 

används i samband med den påbörjade revideringen av flerårs- och fördel

ningsplanerna. Dessa beskrivningar kan dock i allmänhet inte läggas till 

grund för ställningstaganden till inriktningen av väghållningen i det enskil

da fallet eller det enskilda länet utan en utförligare analys. Däremot belyser 

de översiktligt vissa av de huvudmål för väghållningen och de faktorer som 

myndigheterna har att utgå från i sin planeringsverksamhet. 

B I. Statens vägverk: Ämbetsvcrksuppgiftcr 

1980/81 utgift 

198 J /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17251000 

5 950000 

6370000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för central administration (andel). 

översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järn vägsären

den. 
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Vi(1,11•erkets anslag ~Famställ11ing 

Verket begär ett anslag av 6 . .5 resp. 6,3 milj. kr. i sitt högsta resp. Higsta 

alternativ för bu<lget;lret 1982/83 avsi::ende verksamheten under år 1983. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1983. som jag beräknar till 6370000 

kr., ungefärligen kommer att fördela sig pa följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Jämvägsärenden m. m. 

Kr. 

2215000 
2945000 

710000 
500000 

6370000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1·iig1wk: ÄmbetSl'erksuppgifter för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 6370000 kr. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2496.561000 

2 814000000 

3 171000000 

Reservation I 014880000 

Från <li::tta anslag betalas kostnaderna för <le delar av vägverkets verk

samhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna. vissa förbiill

ringsarbeten, vilka avser främst <le sekundära och tertiiira viigniiten. samt 

investeringsutgifter för vägverkets anläggningstillgångar. 

Statens viigverk: Mcdelji'ir att upp_f)-lla målen 

För att uppfylla väghållningsmålen till lägsta möjliga samhällsi::konomis

ka kostnader krävs kunskaper om var. när. hur och i vilken omfattning 

åtgärderna skall sättas in och dessutom om sambanden mellan olika åtgär

der och deras effekter. Detta kräver en aktiv planering och att forsknings

och utvecklingsarbete bedrivs inom aktuella områden. 

I det följande exemplifieras hur driftåtgärderna kan medverka till att 

uppfylla målen för väghållningen. Driftåtgärderna delas in i vinterviighåll

ning, barmarksväghållning. färjhållning. övriga väghf1llningsåtgär<ler samt 

förbättring. För de åtgärder som behandlas anges effekter och det (de) mål 

vars uppfyllande påverkas av den aktuella åtgärden. 
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Vinterväghållning 

Min,skning av tiden mellan uppkommen halka och utförd snöröjning eller 
halkbekämpning har stor betydelse för trafiksäkerheten. Undersökningar 

visar att förhållandet att trafikanten överraskas av dåligt väglag medverkar 

till ett stort antal olyckor. 

En god snöröjningsstandard kan också bidra till att den enskildes till

gänf?/ighet till arbete och sen·ice kan upprätthållas. 

Barmarks väghållningen 

Åtgärder på det belagda vägnätet som syftar till att reparera deforma

tionsskador innebär att trafiksäkerheten kan höjas och att jimlonskostna

derna kan sänkas genom lägre drivmedelsförbrukning och minskat däcksli

tage. 

Hyvling av grusvägar medverkar i första hand till att framkomligheten 

kan upprätthållas och att.fi>rdonskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. 

Dammbindning medför förbättringar från såväl trafiksäkerhets- som miljö

synpunkt. Dammet och nedsmutsningen från grusvägarna är besvärande 

för många människor som bor i mindre samhällen eller glesbygden. 

Genom en ökad driftinsats för att laga beläggningsskador. hyvling och 

grusning kan en tillfredsställande transportstandard upprätthållas på de 

vägar där förstärkning eller andra permanenta åtgärder blir för dyra. 

Dikning. förnyelse av slitlager och vägmarkeringar samt reparationer av 

broar är exempel på åtgärder som utförs för att l'idmakthålla vägens 

standard. 

Färjhållning 

Färjhållningen medverkar till att upprätthålla tillgänf?/ighet till arbete 

och service genom minskade restider och bidrar därmed också till lägre 
j(1rdonskostnader än vad som blir fallet då omvägskörningar måste ske. 

Övriga väghållningsåtgärder 

Vägverkets försök med reflekterande kantstolpar och reflektorer på 

snöstörar har visat att dessa leder till en klar förbättring av trafiksäkerhe

ten. En minskning av olyckskvoten med ca 10 procent har konstaterats. 

Förbättring 

Beläggning av grusvägar, vilket i huvudsak sker genom enkel ytbehand

ling !YlG) leder till trafikant- och miUövinster samt lägre underhållskost

nader för vägverket. Vinsterna för trafikanterna består framför allt av stora 

minskningar i däckslitaget och bränsleförbrukningen. 

Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på vägens sidoutrymme kan också ge 

stora effekter. Exempelvis bör grova träd, rörstolpar och fundament för 

belysning etc. kunna undanröjas eller ersättas med mindre farliga föremål 

t. ex. av körbara stolpar, sidoräcken m. m. 
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Många förbättringsarbeten har karaktär av byggarbeten l. ex. anläggning 

av belysning och extra körfält för.vänstersvängande trafik och åtgärder för 

att eliminera punktvisa brister i vägnätet. Dessa åtgärder behandlas nedan 

tillsammans med byggnadsverksamheten. 

Statens ~·ägverk: Effekter och resultatanalys 

Nu gällande femårsplan för driftverksamheten för åren 1979-1983 ut

gick från 1979 års anslag till drift av statliga vägar. Under år 1981 har en ny 

femårsplan upprättats för perioden 1982-1986. Den lägsta nivån i denna 

plan utgår från produktionsutrymmet enligt 1982 års anslag. Minskningen 

av produktionsutrymmet har tvingat vägverket till kraftiga omprioritering

ar i verksamheten och sådana besparingar som gått ut över service och 

underhåll på vägnätet. I det följande visas skillnaden i reala termer mellan 

den tidigare (1979 års) och 1982 års femårsplan för driften av de statliga 

vägarna. 

Vinterväghållning 

Snöröjning minskas enligt vägverket med 38 milj. kr. (15%) från 283 till 

245 milj. kr. enligt den nya femårsplanen. Minskningen uppnås genom att 

på vägar med trafik med mindre än 1500 fordon· per dygn tillåts större 

snödjup innan åtgärd vidtas samt att tidsåtgången för åtgärden förlängs. 

Ändringen innebär oförändrad standard på högtrafikerade vägar och en 

standardsänkning för övriga vägar. 

Mekanisk lwlkbekämpning minskar enligt vägverkets nya femårsplan 

med 30 milj. kr. (35%) från 85 till 55 milj. kr. Minskningen drabbar vägar 

med trafik mindre än I 500 fordon per dygn. Sänkningen innebär att vägar 

med mindre än 500 fordon per dygn normalt inte sandas och att vägar med 

trafik större än 500 fordon per dygn sandas punktvis i kurvor och backar. 
Vid extrem halka, t. ex. våt snö- och is vägbana. halkbekämpas alla vägar. 

Barmarks väghållning 

På belagda vägar sänks åtgärdsvolymen med 37 milj. kr. ( 10%) från 371 

till 334 milj. kr. Minskningen innebär enligt vägverket att trafikens slitage 

och nedbrytning av beläggningarna inte kan kompenseras med tillräckligt 

underhåll. 1980-års beläggningsinventering visar att 20 % av det belagda 

vägnätet är deformerat och nedbrutet. 

Lastbilsparken har under 1970-talet förändrats så att högsta tillåten 

belastning utnyttjas i betydligt större utsträckning än tidigare. Eftersom 

trafikens inverkan på vägkroppen ökar mycket snabbt med stigande axel

tryck innebär detta kraftigt ökande påfrestning på vägnätet trots i stort sett 

oförändrad godsmängd. Belastningsökningen mellan åren 1973-1979 inne

bär en ökande nedbrytning av vägarna med 30-40%. Av trafiksäkerhets

och belastningsskäl måste det högtrafikerade vägnätet prioriteras. 

På grusvägar sänks åtgärdsvolymen enligt vägverkets nya femårsplan 
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med 19 milj. kr. (ll %) från 177 till 158 milj. kr. Med den medelstilldelning 

som erhållits under 1970-talet har inte grusvägnätet kunnat hållas i till

fredsställande skick. Stora delar av grusvägnätet har dålig ytvattenavrin

ning och tunt och felaktigt sammansatt slitlager ofta kombinerat med dålig 

bärighet. Detta gör att grusvägarna ofta är i sämre skick än vad som vore 

möjligt med bättre underhåll. Klagomål från trafikanterna på grusvägun

derhållet är mycket vanliga. Trots detta måste ytterligare besparingar på 

grusvägunderhållet göras. 

Underhåll av konstbyggnader har ökats med 8 milj. kr. från 59 till 67 

milj. kr. Ökningen erfordras för att i broar investerat kapital skall kunna 

bevaras. Löpande inspektioner har visat att antalet allvarliga skador ten

derar att öka. Detta kan leda till att ytterligare ökningar av insatserna för 

underhåll av. alternativt investeringar i. konstbyggnader krävs. 

Förbättring 

Satsning på beläggning av grusvägar minskas enligt vägverkets nya 

femårsplan till 100 milj. kr. om året vilket leder till att i genomsnitt 950 

km/år beläggs under femårsperioden 1982-86, jämfört med 2000 km/år i 

den tidigare femårsplanen. De fortsatta arbetena kommer att inriktas dels 

mot beläggning av grusvägar med trafik större än 250 fordon per dygn. En 

utjämning av beläggningsandelen i olika delar av landet eftersträvas. 

Åtgärder för att på effektivast möjliga sätt öka trafiksäkerheten utförs 

genom att systematiskt utvalda trt~fiksäkerhet~främjande åtgärder utförs. 

Volymen har ökats 15 milj. kr. från 50 till 65 milj. kr. Typiska åtgärder som 

kommer till utförande är att sätta upp vägkantreflektorer och snöstörsre
tlexer samt att bygga om och sätta upp hdysning i vägskäl. Nivån innebär 

en sänkning av förbättringstakten på grusvägar i glesbygder. Däremot höjs 

volymen för att utföra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. 

Statens viigrerk: Rationaliseringar. omprioriteringar och besparingar 

Vägverket avsätter ständigt betydande resurser för att upprätthålla en 

hög kompetensnivå för att ha en effektiv och slagkraftig väghållningsor

ganisation. Detta kontinuerliga arbete består av omprioriteringar och för

ändringar av arbetsuppgifter för att kunna utnyttja nya tekniska och admi

nistrativa hjälpmedel och göra nödvändiga anpassningar till en föränderlig 

omvärld. 

Bland aktuella rationaliseringar inom detta område kan nämnas 

- tillämpning av plancringsmetoder som möjliggör högre grad av decentra

liserat resultatansvar och bedömning av verksamhetens måluppfyllelse, 

- tillämpning av förbättrade metoder för analys av brister rörande väg

transportstandarden. 

- tillämpning av samhällsekonomiska kalkylmetoder som förbättrar möj

ligheterna till rätt avvägning mellan byggande- och driftprogrammen och 

för byggandeprogrammen mellan landsbygd och tätort. 
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Effekt- och resultatanalysen visar att omfattande omprioriteringar och 

besparingar redan gjorts som en följd av det minskade anslaget för drift av 

statsvägar. Även vissa rationaliseringar har kunnat genomföras. Resurs

överskottet medför dock en mindre rationell produktion. Detta gör att så 

länge betydande resursöverskott finns kan inte en årlig rationalisering med 

2% uppnås. 
Den produktionstekniska utvecklingen bidrar kontinuerligt till rationali

sering av driftverksamheten. Bland utvecklingsprojckt som vägverket för 

närvarande bedriver kan nämnas 

- effektivare kemisk halkbekiimpning genom befuktning av saltet med 

kalciumkloridlösning vid spridningen. 

- metoder för förebyggande beliiggningsunderhåll och återanvändning av 

beläggningsmassor, 

- metoder för optimal reparation av de vanliga broskadorna nämligen på 

kantbalkar, räcken och isolering, 

- utveckling av maskin som kan användas som alternativ till väghyvel. 
Vägverkets satsning på forskning och utveckling (foU) syftar till att på 

sikt ge rationaliseringsvinster och besparingsmöjligheter. FoU som i stor 

utsträckning är av betydelse för drift verksamheten är 

- utveckling av emulsions tekniken för asfaltbeläggningar, 

- utveckling av ytbehandlingar för vägar med trafik större än 4000 fordon 

per dygn, 

- utveckling av miitfi>rdon för inventering av bl. a. belagda vägars till

stånd, 

- utveckling av instrument för att upptäcka halka. 

Möjlighet till ytterligare besparingar finns främst inom färjeverksamhe

tcn. I en utredning som utfördes år 1980 redovisas möjligheter att ersätta 

färjlcder med broar, dra in färjleder och förändra turlistor. Vidare kan 
vissa färjeleder utrustas med linstyrda fä1jor i stället för frigående och 
vissa rörliga broar kan förses med utrustning för fjärrmanövrering. Ersätt
ning av färjleder med broar behandlas närmare under byggande av statliga 

vägar. Den övriga besparingspotcntialen för fä1jhållning och rörliga broar 

uppgår till 4,5 milj. kr. men kräver investeringar som uppgår till 26,5 milj. 
kr. för att kunna uppnås. Under ett övcrgångsskede kan insparade medel 

användas för ytterligare investeringar tills hela besparingspotentialen ut

nyttjats. 

Statens vägverk: Resurser 

Personalöverskottet inom vägverkets hela organisation den närmaste 

femårsperioden förväntas bli stort. Vägverket kommer att få svårigheter 

att anpassa den framtida personaltillgången till personalriktpunkt. Svårig

heterna är av sådan storlek att en mycket aktiv personalpolitik måste 

bedrivas. 
För att i möjligaste mån uppnå balans mellan personalriktpunkt och 
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personaltillgång har vägverket därför tagit fram ett åtgärdspaket. Syftet 
med åtgärdspaketet är att stimulera en frivillig personalrörlighet så att 
antalsmässig, geografisk och kategorimässig balans uppnås så snart som 
möjligt. Som ett led i arbetet har vägverket etablerat kontakter med statens 
arbetsmarknadsnämnd och statens järnvägar. 

Personalstyrkan inom driftverksamheten bedöms behöva minskas med 
ca I 000 personer. Under år 1982, liksom under år 1981, leder detta till att 

extraordinära åtgärder måste vidtas för att sysselsätta egen personal. Sys
selsättningsintensiva arbeten måste prioriteras i stället för de från väghåll

ningssynpunkt mest angelägna åtgärderna. Entreprenadarbetena måste 

minskas. 
Minskningen av personal och maskiner innebär att sårbarheten vid be

svärliga situationer som snöfall. och halka ökar. En ofrånkomlig konse
kvens av detta är att den lokala driftorganisationen måste rationaliseras 

ytterligare. 
Ca 50 arbetsområden bedöms under de närmaste två åren bli föremål för 

utredningar som kan resultera i sammanläggning med angränsande områ
den. Under 1970-talet har antalt:t anställda per arbetsområde minskat från 

ca 20 till ca 15. 

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 

Vägverkets anläggningstillgångar består av fastigheter, motorfordon och 

vägmaskiner och färjor m. m. Omsättningstillgångarna omfattar grustag. 
förrådsvaror, drivmedel samt material för vägöverbyggnad och halkbe

kämpning. Tillgångarna används huvudsakligen för drift av statsvägar, i 
mindre omfattning för vägbyggande i egen regi och för tjänster till utomstå
ende. Vägverkets maskinbehov för byggandeverksamheten i egen regi 
anskaffas genom inhyrning eller genom upphandling. 

Fastigheter 

Den lokala driftverksamheten bedrivs för närvarande från 276 vägsta
tioner. Beslut om indragning av 9 vägstationer till 267 har fattats men ännu 

inte genomförts. Förutom vägstationer finns för olika stödfunktioner 12 
länsverkstäder. ett antal filialgarage, förråd och två varv. 

Behov på grund av återanskaffning 

Behovet baseras på att det i framtiden kommer att finnas ca 225 vägsta
tioner i landet. Livslängden för en vägstation har bedömts till 50 år. Under 

denna livslängd fordras två omfattande ombyggnader för att anläggningen 

skall fungera tillfredsställande. 
Det totala investeringsbehovet för en vägstation uppgår till 6.0 milj. kr. 

inklusive två ombyggnader under dess livslängd. Detta motsvarar 0, 12 

milj. kr. per år och vägstation. Totalt för hela landet innebär det 27 milj. 

kr.lår. 
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Behov på grund av omorganisation 

För att anpassa anläggningarna till förväntade sammanslagningar finns 

ett investeringsbehov på 45 milj. kr. för nybyggnader och 60 milj. kr. för 

ombyggnader. Behovet uppgår till totalt 105 milj. kr. under en 10-årsperiod 

eller 10,5 milj. kr. per år. 

Det totala medelsbehovet för investeringar i driftanläggningar uppgår 

således till 37,5 milj. kr. (27 + 10,5 milj. kr.J. 

Av medelsbehovet 37,5 milj. kr. hänför sig 6 milj. kr. till ombyggnad av 

driftanläggningar. garagegårdar och förrådsinredningar vilka genom preci

sering av investeringsbegreppet förts från kostnadsramen för drift av stat

liga vägar. Dessa medel har utökat investeringsposten under anslaget drift 

av statliga vägar. 

Maskiner 

Dimensioneringen av den egna maskinparken grundas på driftverksam

hetens långsiktiga inriktning samt på uppföljning av maskinanvändningen. 

Härutöver görs en avvägning mellan egna och lejda maskiner varvid hän

syn tas till att full sysselsättning skall uppnås. För närvarande disponerar 

verket bl. a. 754 lastbilar, 745 paketbilar, 572 väghyvlar och 697 )astmaski

ner i drift verksamheten. 

Det totala återanskaffningsvärdet för vägverkets maskinpark enligt re

sursdimensionering 1982-86 är ca 950 milj. kr. För viktiga maskinslag 

inom drift verksamheten föreslås riktpunkter som uppgår till ca 570 lastbi

lar, 420 väghyvlar, 690 paketbilar och 530 !astmaskiner. Den genomsnittli

ga avskrivningstiden 8-9 år ger ett årligt investeringsbehov på ca 110 milj. 

kr. 

Färjor 

Vägverket har en färjflotta på I 13 enheter som trafikerar 68 färjleder. 

Under de närmaste åren beräknas ett tiotal färjor behöva utrangeras. 

Utredning om indragning av 24 färjleder har skett under hösten 1980 i 

anslutning till besparingspropositionen 1980/81. Fördjupad analys av vissa 

av dessa färjleder pågår. Härutöver utreds ersättning av färjor med broar. 

Under perioden 1982-86 planerar vägverket fullfölja pågående beställ

ningar samt att nyanskaffa fär:jor dels för att ersätta gamla färjor, dels för 

att göra rationaliseringsvinster vid vissa färjlcder. Investeringsbehovet år 

1983 uppgår till 20 milj. kr. 

Omsättningstillgångar 

Vägverkets omsättningstillgångar har ett totalt tillgångsvärde av ca 400 

milj. kr. uppdelat på grustag 14 milj. kr., drivmedel 20 milj. kr., förråds

varor 40 milj. kr. och materiel för vägöverbyggnad och halkbckämpning 

320 milj. kr. 
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Statens l'ägl'erk: Planering.1·nil'åer 

Vägverket redovisar två plant:ringsnivåer - A och B - för driftanslaget. 

Planeringsnivå A utgör en vidmakthållandenivå och anger kostnadi:rna för 

att uppfylla de mål som preciserats med utgångspunkt från det trafikpoli

tiska beslutet. Planeringsnivå B utgår från i princip realt oförändrat anslag 

jämfört med år 1979. Nivå Bär verkets besparingsnivå. 

Planeringsnil'å A innebär ett anslag av 3 696 milj. kr. vilket är en uppräk

ning av anslaget med 882 milj. kr. Nivå A innebär att de negativa effekter 

·på viighållningen som beskrivits i resultatanalysen kan undvikas genom att 

- trafiksäkerhctsfrämjande punktåtgärder samt uppsättning av vägkantre

flektorer på 2300 km väg för totalt 112 milj. kr. utförs. Detta beräknas 

förhindra ca 250 olyckor per iir, 

- tillfredsställande möjlighet finns alt vidmakthålla i vägnätet investerat 

kapital, 

- förbättrad framkomlighet i gksbygder erhålls med beläggning av I 200 

km grusväg för 221 milj. kr. Av dessa medel satsas drygt 79 milj. kr. för 

att erhålla en utjämning av beläggningsandelen, 

- framkomligheten på tågtrafikerade vägar säkerställs genom att standar

den på vinterväghållning och barmarksväghållning bestäms med ut

gångspunkt från samhällsekonomiskt optimal nivå, 

- nödvändig resursanpassning kan ske i sådan takt att orationellt utförda 

åtgärder och kraftigt sänkta entreprenadandelar inte behöver tillgripas. 

Planeringsnil·å B innebär ett anslag av 3 470 milj. kr. dvs. en uppräkning 

av anslaget med 656 milj. kr. Planeringsnivån utgår från de förutsättningar 

som låg till grund för 1979 års vcrksam~1et. Nivå B anger ett realt oföränd

rat anslag jämfört med år 1979. Nivån innebär att de negativa effekterna på 

väghållningen som beskrivits i resultatanalysen kan begränsas genom att 

- risken för ytterligare försämring av belagda vägar undviks, 

- standardsänkning av både barmarks- och vinterväghållning på tågtrafi-

kerade vägar undviks. 

Föredraganden 

Anslaget Drift av statliga vägar är för innevarande budgetår (verksam

hetsåret 1982) 2814 milj. kr., varav 101.8 milj. kr. avser investeringar i 

anläggningstillgångar. Medelstilldclningen för verksamheten under år I 982 

har legat till grund för den nya femårsplanen för drift verksamheten under 

åren I 982- I 986 som vägverket beslutat hösten 1981. Femårsplanen inne

bär att vägverket redan år 1982 måste göra kraftiga omprioriteringar i 

verksamheten och besparingar som går ut över service och underhåll på 

vägnätet. 

Verket har i sin anslagsframställning redovisat effekterna av de bespa

ringar och omprioriteringar som nu genomförs på såväl väghållning som 

organisation och resurser. 

Trots det samhällsekonomiska läget och därav följande restriktivitet i 
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årets budgetbehandling har jag ansett det vara nödvändigt att realt höja 

anslaget till drift av statliga vägar. Det bör därför vara möjligt att uppnå 

förbättringar av den statliga väghållningen. Jag räknar med att drift- och· 

underhållsnivån för år 1983 kommer att överstiga 1982 års verksamhet. 
Som vägverket har redovisat i sin anslagsframställning kommer höjningar 

av anslaget att i första hand tillgodoföras det lågtrafikcrade vägnätet. De 

förbättringar som därmed kan ske av väghållningen är mycket angelägna. 

Jag går nu över till att redovisa de besparingar som regeringen tidigare 

har initierat. 

I prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten m. m. behand

lades den statliga färjevcrksamheten. I propositionen redovisades rege

ringens uppdrag till statens vägverk att utreda möjligheterna till besparing

ar i färjetrafiken genom indragningar, brobyggande och andra tekniska 

lösningar. 

I budgetpropositionen Cprop. 1980/81: 100 bil. 9, TU 1980/81: 16 och 26. 
rskr 1980/81: 227) redovisades resultatet av vägverkets utredning om om

fattningen av den statliga färjeverksamheten. Vägverkets utredning inne

höll bl. a. en redovisning över färjeleder som kan ersättas med hrc~förhin

delser. Verkets redovisning i denna del omfattade åtta färjeleder som bör 

indragnings prövas samt nio broförbindelser som ersiitter färjeleder. Härut

över redovisades åtta färjeförbindelser som enligt gällande flerårsplan 

avses ersättas med broar. Sammanlagt upptog redovisningen 25 olika 

broobjekt. 

Vägverkets utredning visade att det i flera fall är företagsekonomiskt 

klart lönsamt att göra broinvesteringar som ersätter fär:ieleder. Utredning

en visade att den genomsnittliga återbetalningstiden för en broinvestering 

är så låg som 11-12 år. I några fall återbetalas broinvesteringen på 5-7 år 

genom uteblivna driftkostnader för färjeförbindelsen. 
Föredragande departementschefcn anförde att för finansieringen av 

broinvesteringarna är det möjligt att använda medel för beredskapsarbeten 

eller sådana medel för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder som står 
till regeringens förfogande genom den s. k. finansfullmakten. Vidare an

förde föredragande departementschefen att vägverkets utredning har visat 

att vissa objekt har så hög företagsekonomisk lönsamhet att de bör kunna 
genomföras oavsett om det visar sig lämpligt att utföra dem som bered

skapsarbeten. Vägverket borde därför bemyndigas att i sådana fall använ

da driftmedel för att bygga broar som ersätter färjeleder. Riksdagen beslu

tade i enlighet med föredragandens förslag. 

Jag redovisar nu de hittillsvarande besluten om broinvesteringar. 

Regeringen beslöt den 23 april 1981 ta i anspråk 113.1 milj. kr. av 

finansfullmakten för sysselsättningsfrämjande väg- och broinvcstcringar 

vid statens vägverk. Genom beslutet anvisades 40 milj. kr. för följande 

broinvesteringar. 
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Län 

s 
y 
z 
AC 

Objekt 

. Bro vid färjeleden Liljedal- Ed 
Bro vid färjeleden Strömsnäs-Svanön 
Bro vid färjeleden Skurun-Flatnor 
Bro över Vindelälven vid Bjursele 
ersätter två färjeleder 

Kostnad (milj. kr.) 

7,0 
17.0 
7,0 

9,0 

Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen genom länsarbetsnämnden i Norr

bottens län anvisat medel för att bygga två broar över Torne älv som 

ersätter färjelederna vid Kuoksu och Anttis. Det betyder att för närvaran

de finns beslut att bygga sex broar som ersätter färjeleder. 

Genom riksdagens beslut har vägverket fått möjlighet att även använda 

driftmedel för att bygga broar som ersätter färjeleder. Verket har. som jag 

nämnde inledningsvis, nyligen antagit en ny femårsplan för driftverksam

heten. Mot bakgrund av de omprioriteringar som sker av driftverksamhe

ten har det hittills inte varit möjligt att avsätta medel från driftanslaget till 

broinvesteringar. 

Brobyggen är sysselsättningsintensiva och min redovisning i det föregå

ende visar att de medel för sysselsättningsfrämjandc åtgärder som står till 

regeringens och AMS förfogande mycket väl kan användas för ifrågava

rande brobyggen. 

De broobjekt som från planerings- och projekteringssynpunkt kan vara 

aktuella att bygga under de närmaste två åren är följande under förutsätt

ning att finansieringen kan lösas. 

Län 

B 
D 
E 
0 
R 
s 

Objekt Milj. kr. 

1179 Trästa-Fjäll 12.6 
957 Ekhammar-Björksundet 11,2 
817 Skeppsgården-Åsvik 7,2 
720 Klädesholmen-Bockholmen 15,I 

1024 Brosunden-Rosendalen 4,2 
723 Stodene-Almar 13.4 

Återbetalningstid 
(ar) 

13 
21 
JO 
JO 
s 

22 

Vid behandlingen av föregående års budgetproposition (prop. 1981/82 

bil. 9, TU 1980/81: 16 och 26, rskr 1980/81: 227) beslöt riksdagen att färjele

den vid Sundet-Hasselön i Gävleborgs län snarast skall ersättas med en 

bro. Riksdagen anvisade emellertid inga medel för ett brobygge och utta

lade i övrigt inget som innebär att ett avsteg från den decentraliserade 

planeringsordning för väginvesteringarna som riksdagen tidigare beslutat 

skulle göras. Jag har därför den 18 juni 1981 uppdragit åt statens vägverk 

att utreda dels hur färjeförbindelsen mellan Sundet och Hasselön i Gävle 

kommun kan ersättas med en bro dels andra till saken hörande förslag. Till 

bilden av den allmänna vägtrafikens behov av vägåtgärder i denna länsdcl 

hör nämligen att ett fåtal km väster om den av riksdagen beslutade broför

bindelsen vid Sundet- Hasselön går länsväg 254 över Dalälven vid Gy-
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singe. Väg 254 har vid Gysinge sju stycken smala broar. byggda på 1930-

talet. vilka alla är i mycket dålig kondition. Sommaren 1981 tvingades 

vägverket att på en bro minska vägbredden till ett körfält och signalreglera 

trafiken för att kunna garantera brons bärighet. Trafiken vid Gysinge 

uppgår till ca 3 000 fordon per dygn varav en stor andel tung trafik att 

jämföra med de ca 80 fordon per dygn som utnyttjar färjeförbindelsen 

mellan Sundet och Hasselön. 

Regeringen uppdrog den 4 september 1980 åt statens vägverk att i 

samråd med trafiksäkerhetsverket och statens väg- och trafikinstitut att 

utreda och tillse att sådana åtgärder genomförs som minskar beliiggnings

slitaget till följd av användningen av dubbade bildäck. 

Vägverket har i oktober 1981 redovisat en rapport (TU 1981:3 Dubb

däck) med anledning av utredningsuppdraget. Den projektgrupp som utar

betat rapporten lämnar följande rekommendationer: 

- Totalförbud mot däckdubbar är inte motiverat. 

- Skärpta normer för dubbade däck bör fastställas. 

- Dubbdäcksnormer och föreskrifter grundade på funktionella krav bör 

utfärdas. 

- Gemensam nordisk forskning i syfte att åstadkomma gemensamma nor

diska dubbdäcksföreskrifter bör eftersträvas. 

I rapporten konstateras att det beläggningsslitage som orsakas av dubb

däcken alltjämt är betydande. Slitaget har dock minskat avsevärt i jämfö

relse med de beräkningar som gjordes i början av 1970-talet. Orsakerna till 

detta är främst att motståndskraftiga beläggningar har utvecklats samtidigt 

som även dubbarna och dubbdäcken har utvecklats så att slitaget blir 
mindre. Kostnaderna för beläggningsslitaget har således minskat trots att 

både användningen av dubbade däck och kostnaderna för vägbeläggningar 

har ökat. 
Jag delar verkets uppfattning att ett totalförbud mot användningen av 

dubbade däck inte är motiverat. De föreslagna ändringarna av föreskrifter
na. på grundval av ett gemensamt nordiskt synsätt. anser jag är bra och 
kan, som föreslagits, gälla fr. o. m. vintern 1982/83. Det är'trafiksäkerhets

verket som prövar de föreslagna ändringarna och utfärdar nya föreskrifter. 
Jag finner det vidare mycket tillfredsställande att de nordiska vägmyndig
heterna gemensamt avser driva forskning som syftar till gemensamma 

nordiska dubbdäcksföreskrifter. Härvid bör även andra tekniska lösningar 

kunna prövas. 

Avslutningsvis vill jag nämna att de nya föreskrifterna torde reducera 

slitaget med i storleksordningen 25 %. Full effekt kan uppskattningsvis nås 

omkring åren 1987-1988. 

När det gäller besparingar inom vägverket har statsmakterna vidare 

föreskrivit att vägverket skyndsamt skall fortsätta se över och genomföra 

erforderliga organisationsföriindringar. Vägverket redovisar i sin anslags

framställning att personalstyrkan kommer att minska med inemot 25 % 
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under de närmaste 5 åren. En följd av besparingarna på vägområdet blir 

bl. a. att ca 50 vägstationer över hela landet blir aktuella för utredning och 

sammanläggning med intilliggande arbetsområden. Vägverket genomför 

dessutom väsentliga personalminskningar av central och regional admini

stration. 

Enligt min mening har vägverket hittills på ett mycket förtjänstfullt sätt 

anpassat resurserna till det medelsutrymme som har avsatts till väghåll

ningen. Detta innebär att anspråken på samhällets resurser för att fullgöra 

väghållningen stadigt minskat under 1970-talct. Jag är samtidigt väl medve

ten om att indragningar av vägstationer kan innebära regionalpolitiska 

problem. Genom att vägverket i största möjliga mån tar hänsyn till sam

hällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska synpunkter kan negativa 

regionalpolitiska effekter motverkas. Jag menar dock att en god väghåll

ning och ett bra vägnät är vägverkets mest betydelsefulla bidrag till den 

regionala utvecklingen och alltså dess främsta medel härför. Genom att 

anpassa organisationen till minskade väganslag har vägverket kunnat upp

rätthålla en jämn väghållningsstandard över hela landet. Det är enligt min 

mening viktigt att vägverket även fortsättningsvis. när organisationen an

passas, strävar efter att upprätthålla en jämn standard över landet - inte 

minst gäller detta det omfattande grusvägnätet. 

I den anpassning av resurserna som nu pågår inom verket spelar verkets 

anläggningstillgångar i form av vägstationer, lastbilar, väghyvlar, vägma

skiner m. m. en betydelsefull roll när det gäller att få en rätt sammansätt

ning av de totala väghållningsresurserna. För år 1982 har anvisats 101,8 

milj. kr. för investeringar i anläggningstillgångar. Verket begär för år 1983 

170 milj. kr. Jag har vid min bedömning av medelsbehovet funnit det 

rimligt att vägverket, inom ramen för det anslag som totalt anvisas för drift 

av statliga vägar, bör få anskaffa de maskiner och den utrustning som ger 

den mest effektiva väghållningen. Inom det totala anslaget bör dätiör 

investeringar i anläggningstillgångar kunna medges i den omfattning som 

från företagsekonomiska utgångspunkter är mest lämplig. 

Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden ges 

möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 

möjligt. Mot bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att 

en lämplig nivå för beställningsbemyndigandet för år 1984 är 115 milj. kr. 

och samma belopp för åren 1985 och 1986 i 1983 års beräknade prisnivå. 

Därmed sker en höjning av tidigare lämnade bemyndiganden för åren 1983 

t. o. m. 1985 från 70 milj. kr. till 115 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83, Jvs. verksamhetsåret 1983. beräknar jag ansla

get till 3171 milj. kr. Det innebär en uppräkning med 357 milj. kr. eller 12,7 

procent. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften och 

investeringarna i anläggningstillgångar beräknas i stort fördela sig under år 

1983. Sammanställningen visar även de ungefärliga kostnaderna för inne

varande år (milj. kr.). 
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Plan 

Central administration 
Regional administration 
Servicearbeten 
U nderhållsarbcten 
Förbättringsarbeten 
Anläggnings tillgångar 

1982 

42.0 
58,0 

1245,0 
I 095.2 

272,0 
101,8 

2814,0 

1983 

Föredra
ganden 

46,5 
64.5 

1400,0 
1190.0 

300,0 
170.0 

3171,0 

Kostnadsramarna för år 1983 för anslagen Drift av statliga vägar resp. 

Byggande av statliga vägar bör i princip bestämmas till samma belopp som 

anslagen. Det bör ingå i regeringens befogenheter att i den mån arbets

marknadsläget, kravet på ändamålsenlig planering av verksamheten eller 

andra särskilda skäl mot i ve rar det, bemyndiga vägverket att under år 1982 

resp. år 1983 jämka de föreskrivna kostnadsramarna för dessa år, t. ex. 

genom att under andra halvåret 1982 i förväg ta i anspråk behövliga belopp 

av de medel under de kalenderårsberäknade anslagen, som kan bli anvi

sade för verksamhetsåret 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att statens vägverk lämnas de beställningsbemyndiganden · 

som jag förordat i det föregående 

2. att till Driji av statliga vägar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag på 3 171 000 000 kr. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1275565000 

900000000 

900000000 

Reservation 768667000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för de delar av vägverkets verk

samhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar samt vissa för

bättringsarbeten. 

Statens vägverk: Medel för att upp.fylla målen 

Åtgärderna inom byggandeverksamheten ger i de flesta fall effekter på 

flera av delmålen för väghållningen som redovisats tidigare. Nedan lämnas 

exempel på åtgärder inom byggandeverksamheten och hur dessa medver

kar till att uppfylla målen. 

Nya genomfartsleder och förbifartsleder i mindre och medelstora tätor

ter har stor betydelse för att öka trafiksäkerheten. Ofta kan trafiksäkerhe

ten på en nybyggd förbifart vara 2-3 gånger bättre än på en befintlig dålig 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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genomfart. Härutöver minskar restiderna och vägtrafikens miljöstörning

ar. 
Ny- eller ombyggnad men även rena förbättringsåtgärder på landsbygds

vägarna motiveras i allmänhet utifrån flera mål. t. ex. minskade restider 

och ökad trafiksäkerhet. 

Belysning och extra körfält för vänstersvängande trafik i korsningar 

reducerar ofta antalet olyckor kraftigt. Undersökningar visar på olycks

minskningar mellan 25-50% i korsningar som byggts om. 

Bristande framkomlighet förd.en tunga trafiken och därav följande höga 

transportkostnader beror i många fall på punktvisa brister i vägnätet. Det 

transporthinder som i första hand bör undanröjas är svaga broar. Liknande 

hinder för godstransporter är låga och trånga vägportar, trånga anslutning

ar eller branta backar. 
Upprustning och förstärkning av 8/12-vägar och 10/16-vägar med tidvis 

nedsatt bärighet eller ofta förekommande tjälskador är också angelägna 

åtgärder för näringslivet. I första hand bör naturligtvis vägar med stora 

godsflöden upprustas. Samtidigt som bärigheten stärks sker som regel 

också en förbättring av vägens bredd och linjeföring. Detta leder till 

minskade transportkostnader för samtliga transporter på vägen. 

Statens vägl'erk: Effekter och resultatanalys 

Om största möjliga trafiksäkerhet skall uppnås måste en ökad satsning 

ske på riksvägar och primära länsvägar där åtgärderna på grund av trafik

flödena ger den största minskningen av antalet olyckor. Mot en sådan 

starkt trafiksäkerhetsinriktad satsning skall emellertid ställas de regional
politiska kraven på upprustning av de sekundära och tertiära länsvägarna. 

Medel till investeringar på statsvägnätet kommer förutom från byggan
deprogrammet; från driftprogrammet för förbättringsarbeten, samt i form 

av AMS-medel och andra konjunkturpolitiska medel. lnvesteringsmedlen 

utöver byggandeprogrammet satsas till större delen i små objekt med korta 
byggnadstider på huvudsakligen de sekundära och tertiära länsvägarna. 
Vid bedömning av vägbyggandeverksamheten är det väsentligt att ta med 

den totala medclstilldelningen i bilden. Trots att mer än dubbelt så mycket 

ordinarie byggandemedel avdelas till riksvägar som till länsvägar i den nu 

gällande flerårsplanen blir den totala satsningen på länsvägar större än på 

riksvägar. 

Detta är helt i linje med det trafikpolitiska beslutets inriktning att tillgo

dose glesbygdsbefolkningens krav på bättre vägstandard och åstadkomma 

en utjämning av de regionala skillnaderna vad gäller vägarnas standard. 

Den flerårsplan för byggande av riks- och länsvägar för perioden 

1979-88 som fastställdes i december 1978 baserades på en årlig ordinarie 
medelstilldelning i 1979 års kostnadsnivå på 900 milj. kr. 

Vägverket har för åren 1979--82 erhållit 900 milj. kr. i respektive års 

kostnadsnivå i ordinarie byggandeanslag. Detta har medfört att flerårs-
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planens utbyggnadstakt inte har kunnat följas utan en eftersläpning har 

uppstått. Denna beräknas av vägverket uppgå till ca 300 milj. kr. under år 

1982. 25 objekt med byggstart år 1981 i flerårsplanen har senarelagts till år 

1982 och i princip måste samtliga objekt med start år 1982 senareläggas till 

år 1983 eller år 1984. Eftersläpningen mot planen hade varit avsevärt större 

utan de satsningar som gjorts på flerårsplaneobjekt med särskilda konjunk

turpolitiska medel. 

För att kunna följa flerårsplanernas utbyggnadstakt och eliminera den 

eftersläpning som uppkommit genom att medelstilldelningen inte uppgått 

till den nivå som ligger till grund för flerårsplanerna erfordras en ökning av 

anslaget till statligt byggande år 1983 från 900 till I 420 milj. kr. 

En fortsatt medelstilldelning med nominellt oförändrat anslag medför 

enligt vägverket för hela flerårsplaneperioden jämfört med flerårsplanen 

att eftersläpningen vid planperiodens slut är 5 000 milj. kr. 

En förutsättning för att landets ekonomi skall kunna bli bättre är att det 

svenska näringslivets och då framför allt exportindustrins konkurrenskraft 

stärks. Betydande delar av kostnaderna för näringslivet utgörs av kostna

der för vägtransporter av såväl råvara som färdiga produkter. Vägverket 

har gjort en inventering av objekt i gällande flerårsplaner som skulle kunna 

bidra till att sänka företagens transportkostnader och därmed stimulera 

landets ekonomi. Objekten är till största delen lokaliserade till skogslänen 

och har mycket stor andel tyngre transporter. Åtgärdande av objekten 

underlättar bl. a. framkomligheten genom förbättrad bärighet och linjefö

ring. 

På det statliga vägnätet finns färjleder. Driftkostnaderna för många av 

dessa är så höga att det vore företagsekonomiskt lönsamt att ersätta många 

färjleder med broar. Inbesparingen av driftkostnader skulle på några år 

uppväga investeringskostnaden. De flesta färjleder har förhållandevis låg 
trafik varför de samhällsekonomiska effekterna av att ersätta en färja med 

bro blir låga om man bortser från inbesparade driftkostnader. Detta har 

medfört att endast ett fåtal sådana objekt kunnat rymmas i gällande flerårs

planer. För de enskilda trafikanter som ofta drabbas av väntetider med 

långa restider till arbete och service som följd innebär färjförbindelser 

stora olägenheter. 

Den totala kostnaden för objekt som i särskild grad minskar industrins 

transportkostnader och som ersätter färjförbindelser med bro där det är 

företagsekonomiskt lönsamt uppgår till 800 milj. kr.. varav ca 400 milj. kr. 

för broar. 

Väginvesteringar har ett långsiktigt bestående värde för samhället och 

kräver ringa import. Med hänsyn till detta och till det trafikpolitiska 

beslutet samt till vägbyggandets betydelse för att öka aktiviteten inom 

samhällsekonomin anser vägverket att medelstilldelningen till byggande av 

statliga vägar bör öka. 

Byggande av statliga vägar sker antingen i egen regi eller på entrepre-
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nad. Valet av regiform baseras på verksledningens riktlinjer - "Byggande 

med egna resurser skall ske minst i den utstriickning som erfordras för 

utveckling av egen planerings- och kontrollpersonal för marknadsuppfölj

ning samt därutöver i den omfattning som är motiverad från företagseko

nomisk synpunkt på längre sikt". 

Som dominerande byggherre av vägar bör verket vara väl förtroget med 

hela produktionsprocessen både vad gäller teknik, kvalitet. kostnader och 

utvecklingsmöjligheter. Detta åstadkoms bäst genom att i erforderlig om

fattning utföra alla förekommande typer av arbeten i egen regi. 

Kunskaperna används vid upphandling och kontroll av entreprenadför.e

tag och för erfarenhetsåte1föring till normförfattare, projektörer, driftper

sonal etc. En viss minimivolym byggande i egen regi krävs för att uppnå 

detta. 
För att möjliggöra företagsekonomiska avväganden krävs å andra sidan 

även en viss minimivolym byggande på entreprenad. Enligt verkets be

dömning är principen om konkurrens på så lika villkor som möjligt mellan 

egen regi och entreprenad den bästa utgångspunkten för att stimulera och 

kontrollera konkurrenskraft och utveckling. En tillräckligt stor svensk 

marknad är dessutom förutsättningen för att svenska entreprenörer skall 

kunna utveckla sin egen produktionsförmåga för att utomlands kunna 

marknadsföra sina kunskaper i konkurrens med utländska entreprenörer. 

Utlandsmarknaden kan i ett längre perspektiv bli av stor betydelse för 

export av teknologi och maskiner. 

Vägverket hävdar att ett fortsatt nominellt anslag på 900 milj. kr. medför 

svårigheter att sysselsätta den egna organis<1.tionen. liksom ytterligare ett 
steg mot den situation då konkurrensutrymme och utvecklingsmöjlighcter 

saknas. Vidare begränsas möjligheterna att lägga ut sådana objekt på 

entreprenad som kan utgöra effektiva referensobjekt vid marknadsföring 

utomlands. Vid tlerårsplanenivån (1420 milj. kr.) bortfaller de angivna 

problemen. Ett anslag motsvarande nivån i gällande flerårsplan medger att 

vägbyggandet även i fortsättningen kan bedrivas rationellt i en sund kon

kurrens. 

Statens 1·ägverk: Ratio11aliseri11gar, omprioriteringar och hesparingar 

År 1975 gav vägverket ut nya anvisningar för väp-ens typsektion i förhål

lande till trafikvolymen. Dessa anvisningar innebar en väsentlig reduktion 

av vägbredd och vägtyp i förhållande till tidigare. l riksdagens trafikpoli

tiska beslut accepteras tills vidare <len standardnivå som anges genom 1975 
års typsektionsanvisningar. Sedan dess har anslagen minskat ytterligare. 

Verket har därför undersökt möjligheterna till ytterligare åtstramningar 

och beslutat om nya anvisningar. 

Inom vägbyggandet pågår kontinuerligt arbete med att rationalisera 

verksamheten, såväl inom projektering, planering som rent byggande. 

Datorhjälp har sedan liinge använts för massberäkning och massdispone-
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ring, varigenom möjligheterna att kalkylera kostnaderna för massförtlytt

ning avsevärt har förbättrats. 

Datorprogram för produktionsplanering har vidareutvecklats. Det se

naste har introducerats under åren 1980/81 och möjliggör alternativberäk

ningar och revideringar i helt ny omfattning med syfte att sänka produk

tionskostnaderna. 

Inom det mätningstekniska området bevakas och påverkas utvecklingen 

ständigt. Som exempel kan nämnas metod och utrustning för noggrann 

bergutsättning, som ger lägre borrnings- och sprängningskostnader. 

Inom brobyggande ägnas speciell uppmärksamhet åt formsättning och 

armering. Tekniska och ekonomiska vinster med prefabricering under

söks. Vidare undersöks möjligheterna att använda asfaltemulsion till be

läggningar. 

Snabba trafikökningar på vägnätet under 1960- och 1970-talet följs av en 

mer dämpad utveckling på 1980-talet. Det medför att vägbyggnadsåtgärder 

i större utsträckning inriktas mot förbättring av befintliga vägar. Sådana 

åtgärder ställer andra ofta mer komplexa tekniska och ekonomiska krav på 

projektering än motsvarande i nya sträckningar. 

Använda projekteringsmetoder är i huvudsak anpassade för projektering 

av vägar i ny sträckning. Ett intensifierat utvecklingsarbete för att anpassa 

redan utnyttjade metoder och ta fram nya metoder måste därför ske under 

de närmaste åren för att bra tekniska och ekonomiska lösningar som är 

anpassade till de nya förutsättningarna skall kunna uppnås. 

Statens l'iigi·erk: Resurser 

Under perioden 1970-1980 har byggnadsorganisationens omsättning i 

1980 års prisnivå varierat mellan l, 1-1, 7 miljarder kronor med ett genom

snitt på 1,5 miljarder per år. Trenden har varit sjunkande men med kraftiga 
toppar senast budgetåret 1978/79. I fasta priser har omsättningen sjunkit 

med 20 %. Under samma period har lcdningspersonalen minskat med 35 % 

och arbetarpersonalen med 50%•. Detta visar att vägverket haft och har 

ambitionen att anpassa organisationen till anslagen. 

Entreprenaddelen har under hela 1970-talct legat kring 50 %, men det 

bör samtidigt betonas att vägverkets egenregibyggande huvudsakligen sker 

med inlejda maskiner. köpt materiel och med hjälp av en hel del "underle

verantörer". Vägverket arbetar alltså på samma sätt som de stora entre

prenörerna dels för att begränsa egna fasta kostnader, dels för att få ett 

effektivt utnyttjande av landets maskinresurser. Detta innebär mot bak

grund av ovanstående beskrivning att andelen entreprenad är avsevärt 

större än 50%. 

Som ytterligare exempel på ambitionen att anpassa organisationen till 

anslagen kan nämnas de speciella översyner som har genomförts och 

fortfarande pågår inom fyra av verkets sju byggnadsdistrikt. 
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Statens vägverk: Planeringsnivåer 

Vägverket anger i årets anslagsframställning en planeringsnivå för byg

gandevcrksamhcten - nivå A. Den nivån innebär ett anslag på I 100 milj. 

kr .. vilket är en ökning med 200 milj. kr. 

Konsekvenserna av en medelstilldelning med nominellt oförändrat an

slag på 900 milj. kr. är enligt vägverket mycket allvarliga och framgår av 

effekt- och resultatanalysen i det föregående. En medclstilldelning enligt 

flerårsplanerna. vilket också ligger i linje med det trafikpolitiska beslutet 

medför ett anslag om ca 1420 milj. kr. Vägverket anser inte att det i 

nuvarande statsfinansiella läge är möjligt att göra anspråk på en sådan 

utökning av anslaget. Vägverket anser dock med hänsyn till vägbyggan

dets betydelse för att öka aktiviteten inom samhällsekonomin att anslaget 

till byggande av statliga vägar bör öka med 200 milj. kr. till I 100 milj. kr. 

Planeringsnivån medför en fortsatt minskad utbyggnadstakt jämfört med 

flerårsplanerna men möjliggör satsningen på objekt som minskar näringsli

vets transportkostnader och som ersätter färjförbindelser med bro där det 

är företagsekonomiskt lönsamt. 

De konsekvenser, som en fortsatt medclstilldclning enligt planeringsnivå 

A ger. är dock så allvarliga att en högre nivå på anslaget på sikt är 

nödvändig. 

Föredraganden 

Anslaget Byggande av statliga vägar uppgår sedan år 1979 till 900 milj. 

kr. Den nominellt oförändrade anslagsnivån följer av statsmakternas he

slut om besparingar i den statliga vägbyggnadsverksamhetcn. Med de 
hittillsvarande kostnadsökningarna har den reala minskningen av bygg

nadsverksamheten varierat mellan ca 100 och 150 milj. kr. de senaste åren. 

Besparingar av den storleksordningen ställer mycket stora krav på verket 

att anpassa resurserna till den krympande byggnadsvolymen. 

Till viss del har den nominellt oförändrade anslagsnivån kompenserats 

genom de medel som regeringen anvisat för sysselsättningsfrämjande åt

gärder vid vägverket. Under år 1981 har regeringen anvisat sammanlagt 

209,4 milj. kr. till olika vägobjekt med stöd av den s. k. finansfullmakten. 

Dessa sysselsättningsfrämjande medel har inneburit att flera objekt som 

ingår i gällande flerårsplan har kunnat utföras tidigare än eljest skulle ha 

varit möjligt. En viss avlastning har härigenom uppnåtts av den eftersläp

ning i planerna som den oförändrade anslagsnivån gett upphov till. 

För vägbyggnadsändamål kan även arbetsmarknadsstyrelscn (AMSI an

visa medel. De senaste åren har vägbyggandet med AMS-medel minskat 

kraftigt. År 1978 anvisades 501 milj. kr., år 1979 334 milj. kr.. år 1980 226 

milj. kr. och hittills under år 1981 sammanlagt ca 185 milj. kr. Vägbyggan

det med dessa medel drivs dels i AMS's dels i vägverkets regi. Vägbyggan

det i AMS's regi har ökat något under dessa år medan byggandet i vägver

kets regi har minskat kraftigt. Både minskningen av de totala AMS-insat-
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serna och därtill den stora minskningen av byggandet i vägverkets regi 

innebär att vägverket kraftfullt måste anpassa sin organisation till de stora 

reala minskningarna av vägbyggnadsmedlen. 

Under perioden 1970-1980 har ledningspersonalcn inom byggnadsor

ganisationen minskat med 35 % och arbetarpersonalen med 50 %. Speciella 

översyner av byggorganisationen har genomförts och pågår fortfarande. 

Det är inte enbart vägverket som måste minska sina resurser. Eftersom 

mer än hälften av vägbyggnadsmedlen går till entreprenader så minskar 

sysselsättningen även inom anläggnings-. konsult-, åkeri- och entreprenad

maskinbranscherna. 

Vägverket har under året påbörjat arbetet med revideringen av gällande 

flerårs- och fördelnings planer. Nya planer skall upprättas för åren 

1984-1993. För närvarande pågår arbete i länen och kommunerna med en 

s. k. bristanalys och objektinventering. Planeringsarbetet kommer att fort

gå under åren 1982 och 1983 enligt vägverkets anvisningar. 

I början av år 1983 skall regeringen utfärda anvisningar för planeringen 

med avseende dels på inriktningen av vägbyggandet och dels på den 

anslagsnivå som planeringen bör utgå från. 

Som jag nämnde inledningsvis har statsmakterna beslutat att investe

ringarna i vägar skall hållas på oförändrad nominell nivå. Riksdagen har 

samtidigt uttalat att vägbyggandet på sikt bör inriktas på en högre ambi

tionsnivå. Med hänsyn till det statsfinansiella läget och de besparingar som 

är nödvändiga vill jag förorda att till det statliga vägbyggandet för år 1983 

bör anvisas oförändrat 900 milj. kr. Förslaget innebär att i stort sett alla 

byggnadsobjekt som enligt planerna skulle ha utförts under år 1983 tidigast 

kan påbörjas år 1984 eller år 1985. Det betyder att de får övervägas i 

arbetet med de nya flerårsplanerna. För år 1983 kommer endast ca 120 

milj. kr. att finnas tillgängliga för igångsättning av nya väginvesteringar. 

De pågående objekten beräknas kosta ca 330 milj. kr. 

I det följande redovisas hur kostnaderna för vägbyggandet beräknas i 

stort fördela sig under år 1983. Sammanställningen visar även de beräkna

de kostnaderna på anslaget för år 1982 (milj. kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Byggande av riksvägar 
Byggande av tunnelbanor 
Byggande av länsvägar 
Utrednings- och utveck-

lingsverksamhct 

1982 

50.0 
35.0 

542,0 
1,0 

258.0 

15.0 

900,0 

1983 

Föredra
ganden 

54,0 
37,0 

374,0 
40,0 

380,0 

15.0 

900,0 
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Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1983 bestäms till 900 milj. kr. och att anslag begärs 

med samma belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag på 900000000 kr. 

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

375047000 

374300000 

450500000 

Reservation 1297000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommun med 95 % av det belopp 

vartill de skäliga. kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna 

och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden fastställs för en tvåårsperiod 

av statens vägverk efter kommunens hörande. Beräkningen kan justeras 

under löpande tvåårsperiod. om väsentligt ändrade förhållanden inträder. 

Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen (1971 :955) om statsbidrag 

till väg- och gatuhållningen i vissa kommuner (ändrad senast 1977:1131). 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Under år 1980 upprättades driftkostnadsberäkning för åren 1980-1981. 

Vägverket fastställde den skäliga årliga driftkostnaden till 468 milj. kr. 

vilket motsvarar ett statsbidrag av 445 milj. kr. Anvisade bidragsmedel 

uppgkk till 373 milj. kr. vardera året, vilket innebar att kommunerna erhöll 

ca 80 % i stället för 95 % statsbidrag. 

Statens i·ägverk: Planerin,;.rnil'{Zcr 

Planeringsnivå A innebär att bidragsmedel ställs till förfogande för verk

samheten år 1983 som i princip medger att statsbidrag till kommunernas 

driftkostnader kan utgå i den omfattning som förutsätts i bidragskungörel

sen, nämligen med 95 % av beräknad skälig driftkostnad. 

Bidraget år 1983 bör uppgå till 554 milj. kr. varav 5 milj. kr. utgör ökad 

omfattning av väghållningen p. g. a. förändringar i vägnätet. Härtill kom

mer kostnader för administration. 

P/aneringsnivå B innebär realt oförändrat anslag jämfört med år 1982 på 

511 milj. kr. Nivån medger att kommunerna år 1983 kan erhålla ca 87% i 

bidrag av beräknade kostnader jämfört med knappt 80% år 1982. 

Föredraganden 

I föregående års budgetproposition beräknades för budgetåret 1982/83 

en planeringsram på 450,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 76.2 milj. 

kr. Detta belopp bör nu anvisas för budgetåret 1982/83. 
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Vägverket och de väghållande kommunerna bör enligt min mening erhål

la en planeringsram för bidragen även under år 1983. Jag avser att våren 

1982 föreslå regeringen att en särskild proposition läggs fram med anled

ning av väghållningsutredningens förslag. Enligt min mening bör frågan om 

planeringsramens storlek för år 1983 behandlas i det sammanhanget med 

hänsyn till de förändringar som kan komma att föreslås. 

I årets kompletteringsproposition 1980/81: 150 aviserades en översyn av 

de bestämmelser som f. n. gäller för utbetalning av statsbidrag m. m. i syfte 

att göra ändringar som leder till att statens räntekostnader minskar. 

Enligt kungörelsen ( 1971 :955) om statsbidrag till väg- och gatuhållningen 

i vissa kommuner skall det bidrag till drift av väg eller gata som tillkommer 

kommun för löpande kalenderår utanordnas av statens vägverk i juli må

nad. 

Med hänvisning till vad som anfördes i årets komplctteringsproposition 

föreslår jag - efter samråd med chefen för budgetdepartementet - att 

utbetalningsregeln ändras så att bidrag till kommunerna utbetalas i januari 

månad efter bidragsårets utgång. Statens räntekostnader kan därmed be

räknas minska med 20,5 milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att 

senare ändra bestämmelserna i kungörelsen på sätt som jag nu föreslagit. 

Den föreslagna ändringen av utbetalningsregeln bör tillämpas från budget

året 1982/83, vilket innebär att bidraget till kommunerna för bidragsåret 

1982 utbetalas ijanuari månad 1983. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag, att 

anslaget tas upp med 450.5 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på 

ungefär följande sätt. 

Bidragsår 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

1981 

Kr. 

1400000 
372900000 

374300000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1982 

Kr. 

I 700000 
448800000 

450500000 

1. godkänna den av mig förordade regeln för utbetalning av bidrag 

till drift av vägar eller gator som tillkommer kommunerna 

2. till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 450 500 000 kr. 
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B 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

418473000 

320000000 

320000000 

Reservation 232414000 

Från detta anslag lämnas bidrag med 95 % till kommuns kostnad för 

byggande av väg samt byggande av gata mot vilken enligt gällande stads

plan utfart eller annan utgång från tomt eller annan fastighet inte får 

anordnas. Dessutom utgår bidrag med 95 % till utförande av större konst

arbete eller trafikanordning, som ingår i gata. Till annat bidragsberättigat 

gatubyggnadsarbete utgår statsbidrag med 85 %. I kostnaden får inräknas 

skälig ersättning för mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas 

byggande eller användande. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens vägverk 

fastställd fördelningsplan för tio år. Fördelningsplanen skall förnyas vart 

femte år. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen (1971 :955) om 

statsbidrag till väg- och gatuh:'lllning i vissa kommuner. Statsbidrag till 

byggande av tunnelbana kan under vissa förutsättningar utgå från detta 

anslag till kommun, landstingskommun och kommunalförbund. Denna 

bidragsgivning regleras genom kungörelsen ( 1971 :956) om statsbidrag till 

byggande av tunnelbana. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. Från 

anslaget utgår även bidrag till kommuner för att bygga cykelleder och 

kollektivtrafikanläggningar som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbe

hov. Denna bidragsgivning regleras genom förordningen (1980:720) om 

statsbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder som främjar viss 

busstrafik. 

Statens vägverk: /:,ffekter och resultatanalys 

I december 1978 fastställdes fördelningsplan för byggande av statskom

munvägar avseende perioden 1979-88. Planen baserades på en årlig me

delstilldelning av 350 milj. kr. i 1979 års kostnadsnivå. Bidragsbeloppen för 

åren 1980-82 har emellertid inte bara legat kvar på samma nominella nivå 

utan även minskat. Sålunda utgör anslaget 290 milj. kr. år 1982 (exkl. 

bidrag till vissa vägtrafikanläggningar). 

Det minskade anslaget innebär en stor eftersläpning i byggandet av 

stats kommunvägar i jämförelse med fördelningsplanen. Av de objekt som 

enligt fördelningsplanen skulle starta år 1981 kommer endast hälften att 

kunna erhålla medelstilldelning detta år. Resterande objekt, som enligt 

fördelningsplanen avsågs starta år 1981 kan erhålla medelstilldelning först 

år 1982 eller år 1983. 

Vägbyggande med AMS-medel och andra konjunkturpolitiska medel 

förekommer endast i mycket begränsad omfattning på statskommunvägnä

tet. Enligt uppgifter från kommunerna har det under senare år rört sig om i 

genomsnitt 25 milj. kr. per år för hela landet. 
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Statens vägrerk: Planeringsnivåer 

Liksom för det statliga vägbyggandet redovisar vägverket endast en 

planeringsnivå (nivå A). Förslaget innebär ett anslag på 360 milj. kr. vilket 

innebär en höjning med 40 milj. kr. 

För att kunna eliminera den eftersläpning i jämförelse med fördelnings

planen som uppkommit genom att medelstilldelningen inte uppgått till den 

nivå som ligger till grund för fördelningsplanen skulle erfordras en ökning 

av anslaget till statskommunalt byggande från 320 milj. kr. till ca 900 milj. 

kr. Enbart för att förhindra att eftersläpningen i jämförelse med fördel

ningsplan ökar ytterligare erfordras en ökning med ca 250 milj. kr. Vägver

ket anser emellertid inte att det i nuvarande statsfinansiella läge är möjligt 

att göra anspråk på en så stor ökning av vägbyggnadsanslaget, som något 

av dessa belopp anger. Med hänsyn till de effekter som redovisats ovan 

anser vägverket att byggandeanslaget som en miniminivå borde hållas realt 

oförändrat i förhållande till 1982 års anslag. 

Föredraganden 

Riksdagen har beslutat en besparing på anslaget med 50 milj. kr. för 

budgetåret 1981182. Med hänvisning till den sålunda beslutade besparingen 

och till vad jag tidigare anfört om besparingar i byggandeverksamheten 

förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat 320 milj. kr. Förbrukning

en beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Bidragsår 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 
Bidrag till vissa vägtrafikanläggningar 

1982 

Kr. 

9400000 
280600000 
30000000 

320000000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1983 

Kr. 

10200000 
279800000 
30000000 

320000000 

att till Bidrag till byggande m· kommunala vägar och gator för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 320000000 

kr. 

B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

226669000 

242000000 

274800000 

Reservation 24449000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg enligt förordning

en ( 1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag utgår till sådan 
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väg som inte är av ringa längd under förutsättning att kostnaderna för 

vägen är skäliga med hänsyn till nyttan av den. I övrigt baseras bidragsgiv

ningen utifrån vägens anvämlningssätt, användare och belägenhet. Bidrag 

utgår med 70% av skälig kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas 

med 85 % under vissa förutsättningar. Från anslaget lämnas även bidrag till 

bl. a. anskaffning av redskap för driften. Bidrag utgår i mån av tillgång på 

medel. 

Statens vägrerk: Effekter och resultatanalys 

För år 1981 har länsstyrelserna anmält ett bidragsbehov till drift av 

enskilda vägar av 259,0 milj. kr. Totalt erfordras 289.0 milj. kr. inklusive 

administration och indexhöjningar. 

Anslaget för år 1981. 242,0 milj. kr., innebär att årligt driftbidrag kan 

lämnas till de vägar som redan uppbär bidrag. Uppräkningen av årligt 

driftbidrag har begränsats till 9,0% men borde ha varit 11,4 %. Siirskilt 

driftbidrag kan inte lämnas till egentliga förbättringsåtgärder utan måste 

begränsas till angelägna vidmakthållandcåtgärder. Bidrag till nyintagning 

av vägar och bidrag till redskap kan endast ske i begränsad omfattning. 

Planeringsramen 273.5 milj. kr. för år 1982 innebär att underhåll av 

nedslitna beläggningar också i fortsättningen måste senareläggas. Bidrag 

till redskap och bidrag till nyintagning av vägar måste ytterligare begrän

sas. Ansökningar om driftbidrag måste i stor utsträckning avslås på grund 

av brist på medel. Särskilt driftbidrag kan inte lämnas till egentliga förbätt

ringsåtgärder utan måste begränsas till särskilt angelägna vidmakthållan

deåtgärder. 

Statens l'iig1•erk: Planeringsnivåer 

Planeringsnil'å A bygger på de åtgärder som länsstyrelsana anmält 

bidragsberättigade för år 1981 inom ramen för förväntad medelstilldelning. 

Bidragsbeloppet är beräknat till totalt 359 m\lj. kr. och kostnaderna för 

administration till 19 milj. kr. Det innebär en anslagshöjning i förhållande 

till planerings ramen för år 1982 med 104,5 milj. kr. Plancringsnivån ger 

möjlighet att vidmakthålla det bdintliga statsbidrags vägnätet så att kapital

förstöring inte sker och så att framkomlighet tryggas. Därtill ges möjlighet 

att utföra mindre förbättringsarbeten. Nivån ger också möjlighet att lämna 

särskilt driftbidrag och årligt driftbidrag till nyintagning av vägar. 

Planeringsnivå B är beräknad till totalt 306,6 milj. kr. Planeringsnivån 

ger möjlighet till motsvarande driftverksamhet som året innan. 

Föredraganden 

Enligt min mening bör anslag utgå i enlighet med den plancringsnivå som 

riksdagen angett för bidragsåret 1982. Anslaget bör därför föras upp med 

274,8 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 
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Jag vill vidare förorda att vägverket bemyndigas att planera bidragsgiv

ningen utifrån ett anslag på 297 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

På samma grund som jag under anslaget B 4. Bidrag till drift av kommu

nala vägar och gator förordade att bestämmelsen om utbetalning av statsbi

drag ändras bör bidragen till drift av enskilda vägar utbetalas i januari 

månad efter bidragsårets utgång. Statens räntekostnader kan därmed be

räknas minskas med ca 3 milj. kr. För närvarande brukar bidragen utbeta

las i oktober eller november månad. Det bör ankomma på statens vägverk 

att senare ändra tillämpningsföreskrifterna till förordningen (1979:788) om 

statsbidrag till enskild väghållning på sätt som jag nu förordat. 

Bidrag till trqfiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar 

Jag kommer senare under littera D. Järnvägar att föreslå en ny bidrags

ordning för traliksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. 

1 det sammanhanget förordar jag att bidrag till korsningar vid enskilda 

järnvägar bör handläggas av statens vägverk. Jag har funnit det naturligt 

att bidragsbcloppet bör föras upp på anslaget till drift av enskilda vägar. 

Bidragsgivningen kan administreras av vägverket utan att extra resurser 

behöver anvisas för detta arbete. Bidragsbeloppet uppgår till 1,3 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 

anslaget för budgetåret 1982/83 tas upp med 274,8 milj. kr.. vilket innebär 

en ökning med 32,8 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på unge

fär följande sätt. 

Bidragsår 1981 1982 

Plan Kr. Kr. 

Administration och rådgivning 
Bidrags belopp 

14000000 
228000000 

19200000 
254300000 

Bidrag till järnvägskorsningar 1300000 

242000000 274800000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört i fråga om statsbidrag till enskilda järn

vägar för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskors

ningar 

2. godkänna den av mig förordade regeln för utbetalning av statsbi

drag till enskild väghållning 

3. medge att regeringen låter statens vägverk planera bidragsgiv

ningen för år 1983 utifrån ett anslag på 297 000 000 kr. 

4. till Bidrag till drift ar enskilda vägar m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett rescrvationsanslag på 274800000 kr. 
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B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

31 300000 

30000000 

30000000 

Reservation 19 727 000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskild väg enligt samma 

regelsystem som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

med högst 70% av skäliga kostnader. Under vissa förutsättningar kan 

bidraget höjas till högst 85 %. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk: Effekter och resultatanalys 

Anslagen har under en lång följd av år varit nominellt oförändrat 30 milj. 

kr. Detta har medfört att endast en del av de mest angelägna objekten i 

glesbygdsområdena kunnat åtgärdas. 

Med nominella anslag framdeles kan endast ett mindre antal av de mest 

angelägna broarna startas und1!r en femårsperiod. Endast punktförbätt

ringar bland de allra sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet kan bli 

möjliga. 

Statens ~'ägl'erk: Planeringsnivåer 

Anslaget är ett 'kalenderårsanslag och avser framförliggande kalenderår 

(1983). På samma sätt som för övriga byggandeanslag redovisar vägverket 

endast en planeringsnivå. Nivd A utgår från nominellt oförändrat anslag 

samt därtill satsningar på synnerligen angelägna broobjekt. Med denna 

planeringsram kan 360 st synnerligen angelägna broobjekt startas-under en 

femårsperiod. Planeringsnivån medger endast punktförbättringar bland de 

sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet. 

Föredraganden 

Jag förordar med hänvisning till vad jag anförde under anslagen till både 

statligt och kommunalt vägbyggande att även detta anslag bör tas upp med 

oförändrat belopp, dvs. 30 milj. kr. för nästa budgetår. Förbrukningen 

beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Bidragsår 1982 1983 

Plan Kr. Kr. 

Administration och rådgivning 8 100000 6500000 
Bidragsbelopp 21900000 23 500000 

30000000 30000000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till byggande al' enskilda vägar för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag på 30000000 kr. 
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B 8. Tjänster till utomstående 

1980/81 utgift 
1981 /82 Anslag 
1982/83 Förslag 

23800000 

22800000 

24850000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering 
m. m. av beredskapsarbete åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

Vägverkets anslagsframstiillning 

Verket begär ett anslag på 24 850 000 kr. för budgetåret 1982/83 avseende 
verksamheten under år 1983. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1982/83 till 24,85 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
förs lagsanslag på 24 850 000 kr. 

8 9. Statens vägverk: Försvarsuppgifter 

1980/81 utgift 
1981 /82 Anslag 
1982/83 Förslag 

6266000 

12500000 

12500000 

Reservation 634000 

Från anslaget betalas kostnader inom vägverket för planering m. m. 

samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. Medel för denna verk
samhet har budgetåret 1979/80 och tidigare anvisats under anslaget B l. 
Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter. 

Föredraganden 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält att han 
avser föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition om inriktningen 
av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling. I propositio
nen kommer även det ekonomiska försvarets utveckling och anslagsfrågor 
som har anknytning härtill att behandlas. Dessa frågor bereds f. n. inom 
regeringskansliet. I avvaktan härpå tas nu anslag upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens viigl'erk: 

Försvarsuppgifter för budgetåret 1982/83 beräkna ett rcserva
tionsanslag på 12500000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande trafik

reglering. fordonskontroll, förarutbildning. körkort. bil- och körkortsregi

strering. trafiksäkerhetsinformation och allmänt trafiksäkerhetsarbete. 

Verksamheten finansieras genom tre anslag nämligen ett för förvalt

ningskostnader (anslag C I). ett för uppdragsverksamhet (anslag C2l och 

ett för bil- och körkortsregister m. m. (anslag C 3). 

Trafiksäkerhetsverket har t. o. m. budgetåret 1981/82 att administrera 

utbetalning av medel från anslaget för bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande 

åtgärder vidjärnvägskorsningar. I enlighet med vad som framfördes i prop. 

1980/81: 100, bil. 9 har formerna för bidragsgivningen setts över. Över

synen har lett till att anslaget vad avser sådana åtgärder som omfattar SJ :s 

bannät ersätts med ett anslag till SJ (anslag D 3 ). För åtgärder vid enskilda 

järnvägar görs en ändring så att medel tillförs en delpost på vägverkets 

anslag för drift av enskilda vägar (anslag B 6). 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är centralt 

organ för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Föreningen erhåller statsbi

drag för sin stadgeenliga verksamhet (anslag C 4). 

C 1. Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader 

1980/81 Utgift 
1981182 Anslag 
1982/83 Förslag 

31619000 

33 238 000 
32 307 000 

Trafiksäkerhets verket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen trafik- och informations

byrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån och kanslibyrån samt en registerav

delning för bil- och körkortsregistren m. m. För förarprov, fordonsbesikt

ning, informations- och utbildningsuppgifter samt tillsyn av efterlevnaden 

av trafikreglerande bestämmelser finns en regional organisation med sju 

distrikt. Till verket är knutet ett råd för registerfrågor. 

Från föreliggande anslag betalas löner och omkostnader för verkets 

styrelse. trafik- och informationsbyrån samt vissa tjänster inom kansli

byrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader 

för informationsverksamheten samt materialundersökningar och utred

ningar. 
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Trafiksäkerhetsverkets ans/agsframstiillning 

Trafiksäkerhetsverket fortsätter översynen av tidigare utfärdade före

skrifter och anvisningar. Arbetet syftar till att åstadkomma förenklingar 

och minskad detaljreglering. 

Inom trafikområdet arbetar verket med genomförandet av vägmärkes

förordningen, åtgärder vid signalreglerade övergångsställen m. m. samt 

försök med lokala hastighetsbegränsningar. Verket har vidare lämnat för

slag till modernisering och andra ändringar av vissa bestämmelser i vägtra

fikkungörelsen. 

lnformationsverksamheten bör enligt verkets mening till väsentlig del 

vara inriktad på att uppnå effekter på lång sikt. Detta innebär att verksam

heten måste bedrivas kontinuerligt och vara koncentrerad på områden som 

är särskilt viktiga från trafiksäkerhetssynpunkt. 

Som ett led i de allmänna strävandena att åstadkomma besparingar på 

statsbudgeten och att se över möjligheter till utvidgad avgiftsfinansicring 

föreslår trafiksäkerhetsverket som ett alternativ till det traditionella bud

getförslaget att även anslaget för förvaltningskostnader skall avgiftsfinan

sieras. En sammanslagning med anslaget för uppdragsverksamhet till ett 

gemensamt I 000-kronorsanslag föreslås. 

Vid bibehållande av nuvarande anslagskonstruktion begär trafiksäker

hetsverket följande höjning av anslaget. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 379000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär en höjning av anslaget med 2 647 000 kr. 

Det kan uppnås genom dels en indragning av fyra tjänster. dels en reduce

ring av informationsmedlen och medlen för materialundersökningar och 

utredningar m. m. Av de ifrågavarande tjänsterna är en placerad på trafik

och informationsbyrån, en på kanslibyrån och två i distriktsorganisa

tionen. 
3. För sin informationsverksamhet beräknar trafiksäkerhetsverket ett 

ytterligare medelsbehov av 3 500000 kr. Den utökade informationsverk

samheten gäller huvudsakligen bilbältesanvändning och trafiknykterhet. 

Föredraganden 

Kostnaderna för trafiksäkerhetsverkets förvaltningsverksamhet bör en

ligt min mening även fortsättningsvis täckas med ett förslagsanslag med 

angiven utgiftsstat. 

För nästa budgetår bör medel för förvaltningsverksamheten beräknas 

med utgångspunkt i det s. k. huvudalternativet. 

I enlighet med vad jag föreslagit i prop. 1981/82: 81 om riktlinjer för det 

framtida trafiksäkerhetsarbetet bör också en successiv omfördelning av 

informationsmcdel ske. För budgetåret 1982/83 bör 3 milj. kr. föras över 

från trafiksäkerhetsverket till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande (NTF). 

5 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Trafiksäker- Huvud- Föredra-
hctsverket alternativ ganden 

Personal 69 -4 -4 

Anslag 

Förvaltningskostnader 12639000 +1173 + 723 + 748 
(därav lönekostnader) (10 541 000) (+ 886) I+ 436) (+ 514) 
Lokalkostnader 2172000 + 112 + 112 + 107 
Informations verksamhet 16270000 +5400 +1718 -1880 
Materialundersökningar, 

utredningar m. m. 2 156000 + 194 + 94 + 94 
Övriga utgifter 2000 0 0 0 

3323901)0 +6879 +2647 931 

U ppbördsmedel 

Ersättning för uppdrag 1000 0 0 0 

33238000 +6879 +2647 931 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trafiksiikerhetsverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 32 307 000 kr. 

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Up11>dragsverksamhet 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

49 039 000 
l 000 

I 000 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för fordonsbyrån. 

körkortsbyrån samt de delar av kanslibyrån och den regionala organisatio

nen som inte betalas från anslag C l. Förarprov och fordonsinspektion är 

de största verksamhetsgrenarna. 

Inkomster genom avgifter knutna till verksamheten tillförs trafiksäker

hetsverket. 

Trajiksiikerhetsverkets anslagsframstiillning 

Arbetet med att utveckla de praktiska och teoretiska förarproven fort

sätter. Vidare bedrivs en omfattande provförrättning. Under budgetåret 

1980/81 har avlagts 227 000 förarprov och 3 500 prov för traktorkort. 

Uppdatering och aktualisering av gällande föreskrifter pågår inom for

donsområdet. Meddelade föreskrifter anpassas i görligaste mån till mot

svarande utländska bestämmelser och standard så att tekniska handels

hinder och andra olägenheter undviks. Verket deltar i betydande utsträck

ning i det internationella bestämmelsearbetet. Genom verkets regionala 
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organisation bedrivs flygande inspektion, inspektion av begagnade bilar 

hos bilhandlare. teknisk undersökning av fordon som varit inblandade i 

trafikolyckor samt bedömning av handikappades behov av särskild for

donsutrustning. 

I sin anslagsframställning redovisar trafiksäkerhetsverket resultatut

vecklingen inom förarprovs- Ol:h fordonsverksamheten. Redovisningen 

har senare kompletterats bl. a. i samband med verkets årliga taxeöversyn. 

I det sammanhanget konstaterar verket att de för år 1981 fastställda avgif

terna inte behöver ändras utan även kan gälla under år 1982. Orsaken är att 

kostnaderna för verksamheten ökat långsammare än beräknat samtidigt 

som inkomsterna överstigit de gjorda prognoserna till följd av att antalet 

förarprov ökat. 

1981/82 Beräknat 1982/83 

I 000-tal kr. Trafiksäkerhetsverket 

Intäkter 
Förarprov 44800 44800 
Fordon 16900 16900 
Övrigt 1800 1800 

63500 63500 

Utgifter 
Förarprov 42600 46600 
Fordon 11300 12400 
Övrigt 1900 1900 

55800 60900 

Resultat +7700 +2600 

Föredraganden 

Trafiksäkerhetsverkets begränsade kostnadsutveckling och ökningen av 

antalet förarprov gör tillsammans med balansering av resultaten mellan 

budgetåren det möjligt att hålla taxorna på oförändrad nivå. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trajlksäkerhetsverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 1000 kr. 

C 3. Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

102004000 

116306000 

I 000 

Från anslaget betalas trafiksäkerhctsverkcts kostnader för verksamhe

ten vid de centrala bil-, körkorts- och yrkestrafikregistren. Vidare betalas 

kostnaderna för tillverkning och distribution av körkort. 
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Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna för bil- och kör

kortsregistrering, framställning och distribution av körkort, registrerings

skyltar m.m. täcks av registerhållnings- och skyltavgifter samt av särskilda 

avgifter för körkort. En del av inkomsterna skall täcka kostnaderna vid 

länsstyrelsernas bil- och körkortsregister. 

Avgifterna tillförs inkomsttitlar under uppbörd i statens verksamhet. 

Trafiksiikerhetsverkets anslag.1jramstiillning 

På uppdrag av regeringen har trafiksäkerhetsverket utrett möjligheterna 

till och konsekvenserna av att gå över till I 000-kronorsanslag för anslaget. 

Vidare har en särskild kartläggning gjorts av länsstyrelsernas kostnader 

vid bil- och körkortsregistren. Utredningen har presenterats för regeringen 

i en särskild rapport. 

Trafiksäkerhetsverket hemställer att en omläggning sker av det nuvaran

de anslaget till ett förslagsanslag på I 000 kr. Vid bibehållen anslagskon

struktion föreslås ett förslagsanslag på 107876000 kr. för wdgetåret 1982/ 

83. 
Som motiv för en omläggning till I 000-kronorsanslag anförs 

- bättre och snabbare anpassning av statens insatser inom berörda områ

den, 
- ett bättre kostnadsmedvetande och kostnadsansvar på myndighetsnivå 

än vid traditionell anslagskonstruktion där verksamheten finansieras 

med statsanslag och inkomsterna går in på inkomsttitel. 

Eftersom verksamheten till större dekn är avgiftsfinansierad och tax

orna är relaterade till avgränsbara funktioner, bör såväl inkomster som 
utgifter rymmas inom samma anslag. Genom att ange inkomster och ut

gifter för varje verksamhetsgren för sig får man en klarare bild av koppling

en mellan inkomster och .utgifter. 

Utifrån en ekonomisk plan med inkomster och utgifter för respektive 

verksamhetsområde kan statsmakternas krav på inleverans för att täcka 

länsstyrelsernas kostnader och övriga kostnader inom statsverket anges. 

För den ekonomiska planen föreslår verket en indelning i verksamhets

områden fordon, körkort, uppdrag och skyltar. 

Inom verksamhetsornrådetj(1rdon ryms bl. a. registrering av fordon och 

registerhållning av ägardata och fordonsuppgifter. En stor del av verksam

heten gäller uppbörd av vägtrafikskatt. Regler för verksamheten finns i 

bilregisterkungörclsen, fordonskungörelsen, vägtrafikskattelagen och väg

trafikskattekungörelsen. 

Verksamhetsområdet körkort omfattar tillståndsprövning, förnyelse el

ler utbyte samt tillverkning av körkort. Vidare ingår registerhållning av 

uppgifter om körkortshavare. Bestämmelser om körkortsregistret och kör

korten finns huvudsakligen i kungörelsen om införande av ny vägtrafiklag

stiftning. körkortsförordningen uch kungörelsen om rättsväsendets infor

rnationssystem. 
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Verksamhetsområdet uppdrag består av funktionerna informationsuttag 

och parkeringsanmärkningar. Information kan tas ur registren på magnet

band, lista eller etiketter eller genom anslutning av textskärm eller telex. 

Verksamheten bedrivs på kommersiella grunder. 

Parkeringsanmärkningssystemet administreras av trafiksäkerhetsverket 

som uppbär och redovisar felparkeringsavgifter och överlämnar obetalda 

ärenden till kronofogdemyndighet för indrivning. Verksamhetens inrikt

ning bestäms av lagen om felparkeringsavgift och förordningen om felpar

keringsavgifter. 

Verksamhetsområdet skyltar omfattar tillverkning och distribution av 

registrerings-, saluvagns-, turistvagns- och exportvagnsskyltar samt provi

soriska skyltar. Bilregisterkungörelsen, turistvagnskungörclsen och ex

portvagnskungörclsen reglerar verksamheten. Avgifterna grundas på avtal 

med tillverkaren och posten. 

För att täcka kostnaderna för uppbörd av vägtrafikskatt föreslår trafik

säkerhetsverket att verket får avräkna ett visst antal kronor per fordons

skatt. Trafiksäkerhetsverket anger att genomförda rationaliseringar av 

verksamheten direkt kan få effekt genom minskad avräkning mot fordons

skatten. Verket föreslår i anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 

förändringar vad gäller debiteringsrutinerna. Dessa förväntas resultera i 

portobesparingar på ca 17 milj. kr. 

Beräknade fordringar och skulder per den 30 juni 1982 visar enligt 

trafiksäkerhetsverket att verket bör erhålla ett kapital i form av likvida 

medel. Dessa har preliminärt beräknats till ca 20 milj. kr. 

Kassamässigt överskott bör få sättas in på räntebärande konto i riks

gäldskontoret. Såväl kassamässiga som resultatsmässiga över- och under

skott bör få balanseras till nästföljande budgetår för att på så sätt kunna 

påverka storleken på kommande taxejusteringar. 
Efter ett införande av I 000-kronorsanslag bör trafiksäkerhctsverket di

rekt få disponera inkomsterna. Detta medför möjligheter till en snabbare 

anpassning av verksamheten till volymen. Resurserna kan snabbare anpas

sas till efterfrågan. Effekterna av ändrade avgifter slår också snabbare 

igenom. 

En analys av inbetalnings- och utbctalningsflödet ger vid handen att 

betalningsunderskott under vissa månader kan täckas av tillgängliga lik

vida medel på konto hos riksgäldskontoret. 

Investeringsbehovet har varit och förväntas även bli förhållandevis kon

stant mellan budgetåren. Vid de kostnadsberäkningar som kommer att 

ligga till grund för taxesättningen kan hänsyn tas till erforderligt investe

ringsbehov. Finansieringen bör normalt kunna ske med hjälp av tillgäng

liga lik vida medel. 

En övergång till I 000-kronorsanslag medger balansering av resultat (och 

likvida medel) mellan budgetåren. En ojämn taxeutveckling kan undvikas 

även om investeringsbehoven skulle komma att variera kraftigare mellan 

åren än vad som hittills varit vanligt. 
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Föredraganden 

Efter hörande av riksrevisionsvcrket tillstyrker jag den av trafiksäker

hetsverket förordade ändringen av anslaget och att det förs upp med ett 

formellt belopp på I 000 kr. 

Den av trafiksäkerhetsverket föreslagna indelningen av verksamheten i 

fordon, körkort, uppdrag och skyltar anser jag vara ändamålsenlig. En 

ekonomisk översikt för verksamheten utifrån denna indelning i vilken 

också det periodiska körkortsutbytet inkluderats belyser verksamhetens 

omfattning. 

Beräknat 1982/83 (milj. kr.) 

Inkomster 

Fordon 
Körkort 
Uppdrag 
Skyltar 

Utgifter vid trafiksäkerhetsverket 

Fordon 
Körkort 
Uppdrag 
Skyltar 

Inleverans för täckande av läns
styrelsernas kostnader 

Resultat 

188 
56 
14 
20 

278 

87 
49 
5 

22 

163 

97 

+18 

Totala kostnaden för verksamheten beräknas för budgetåret 1982/83 

uppgå till 260 milj. kr. varav 97 milj. kr. avser kostnader vid länsstyrelser

na. Avgifterna för registerhållning, körkort, skyltar m. m. skall tillsam

mans med avräknat belopp för uppbörd av fordonsskatt täcka kostna

derna. Med nuvarande avgifter uppskattas inkomsterna till 278 milj. kr. 

under budgetåret. 

Som del i besparingsarbetet beslöt regeringen efter rekommendation av 

riksdagen (TU 1981/82: 5. rskr 1981/82: 42) att höja rcgisterhållningsavgif

ten med 10 kr. fr. o. m. den I januari 1982. Den inkomst på ca 40 milj. kr. 

som detta medför tillförs inkomsttitel och ingår inte i uppskattat inkomst

belopp. 

Till följd av att trafiksäkerhet:;;verket överför felparkeringsavgifter och 

utbetalar ersättning för postdistribution i efterskott erfordras inget tillskott 

av rörelsekapital eller något medgivande för verket att få disponera en 

rörlig kredit. Kassamässigt överskott bör få sättas in på räntebärande 

räkning i riksgäldskontoret och hör få balanseras till nästföljande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trqftksäkerhet.n-erkct: Bil- och körkortsreRister m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsans\ag på I 000 kr. 
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C 4. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

4 750000 

5750000 

8923000 

Nationa/före11ingen för trafiksäkerheten.i· friimja11de ( NTF) 

NTF är en ideell förening med övergripande målsättning att främst 

genom upplysnings- och fortbildningsverkamhet arbeta för ökad trafiksä

kerhet. NTF som riksorganisation organiserar och leder det frivilliga tra

fiksäkerhetsarbetet och stöder därvid de regionala och lokala trafiksäker

hetsorganen. NTF arbetar också för att i samverkan med sina medlemsor

ganisationer öka kretsen av frivilliga krafter inom tratiksäkerhetsarbetet. 

Medlemmarna i NTF är dels 71 riksorganisationer, dels de 24 länsför

bunden för trafiksäkerhet och dels trafiksäkerhetsföreningarna i Stock

holm, Göteborg och Malmö. NTF:s verksamhet styrs från och med år 1981 

av en rullande treårsplan. Utifrån denna fastställs en årlig arbetsplan. 

Grunden för verksamheten är den år från år pågående basverksamheten 

NTF har i form av bl. a. Barnens Trafikklubb, verksamhet för barn och 

ungdom, fortbildning och materialproduktion. 

NTF:s beslutade organ är årsmöte, överstyrelse och arbetsutskott. Ord

föranden i NTF:s överstyrelse utses av regeringen. styrelsens övriga leda

möter väljs av årsmötet. NTF:s kansli är under verkställande direktören 

organiserat på ett VD-sekretariat och fem avdelningar - en fält- och 

informationsavdelning, en barn-, ungdoms- och utbildningsavdelning, en 

produktions- och försäljningsavdelning, en yrkestrafikavdelning och en 

administrativ avdelning. 

NTF:s ambitionsnivå är hög. NTF försöker rationalisera och effektivise

ra organisationen. Ökade arbetsuppgifter har klarats bl. a. genom en flexi
bel organisation. NTF är beredd att med utnyttjande av regionala krafter 

utvidga verksamheten, utan att den fasta organisationen nämnvärt behöver 

förstärkas. 

Verksamhet för barn och ungdom är högt prioriterad. Ett stort antal barn 

får genom Barnens Trafikklubb sin grundläggande trafikfostran. För att så 

många barn som möjligt skall beredas möjlighet till detta har NTF försökt 

hålla en måttlig medlemsavgift. På grund av kostnadsökningar behövs 

ökade resurser för att NTF inte alltför kraftigt skall behöva öka medlems

avgiften för klubben. 

Ungdomar i åldern 15-24 år utgör 1/3 av dem som dödas och skadas i 

trafikolyckor. NTF avser att arbeta vidare med den särskilda ungdomsak

tiviteten "Ung i trafiken"'. Bl. a. kommer samarbetet med ungdomsorgani

sationerna att ytterligare utvecklas. 

En omfattande del av NTF:s verksamhet är produktion och försäljning 

av olika former av trafiksäkerhetsmaterial som litteratur, kurser. AV-
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material. läromedel för förskola och skola samt rellexmaterial. Stigande 

kostnader och bl. a. kommunernas ansträngda ekonomiska läge gör att 

verksamheten inte alltid kan bedrivas efter helt affärsmässiga former. En 

ökad satsning på marknadsföring kommer att göras men verksamheten 

bedöms ändå kräva ökade resurser. 

Alltsedan propositionen om omorganisationen av det lokala trafiksäker

hetsarbetet kom har NTF och länsförbunden gjort stora ansträngningar för 

att dess intentioner skall förverkligas. NTF arbetar för att ett starkt trafik

säkerhetsorgan skall upprättas i varje kommun och att frivilligkrafterna 

knyts till detta i form av ett trafiksäkerhetsråd. 

Speciella aktiviteter och kampanjer kommer att genomföras också under 

år 1982 och 1983. 

Nordiska ministerrådet har beslutat att ett nordiskt trafiksäkerhetsår 

skall genomföras 1983. NTF avs.~r att på alla sätt delta i detta arbete. Inom 

ramen för den ordinarie verksamheten planeras aktiviteter med inriktning 

på att förbättra trafikanternas attityder och beteenden. NTF avser att 

särskilt inrikta verksamheten på oskyddade trafikanter. 

NTF samverkar med bl. a. myndigheter, organisationer och företag. 

NTF och trafiksäkerhetsverket har ett nära samarbete och har träffat 

överenskommelse om fördelning av vissa arbetsuppgifter. 

Medelsbehovet för budgetåret redovisas i det följande. 

Intäkter 1982/83 (1 000-tal kr. I Kostnader 1982/83 (I 000-tal kr. I 

Försäljnings verksamhet 
Trafiksäkerhets
material 
Skolmaterial 

Barnens trafikklubb 
Bidrag från Försäkrings

branschens Service AB 
Finansiella intäkter 
Medlemsavgifter m. m. 

Intäkter totalt 

5071 
1900 

6971 

3316 

6500 
400 

20 

17207 

Rullande verksamhet 
Allmän information 
Fortbildning 
Barn i trafiken 
13arnens trafikklubb 
Ung i trafiken 
Regionala trafiksäker
hets organisationer 
Lokala trafiksäker
hets organisationer 
Y rkestrafik verksamhet 
Materialproduktion 

Speciella aktiviteter 
Cykel 
Sommar/semester 
Mörker 

Kampanjer 
Äldre i trafiken 
Bilbälte 
Hastighet 

Kostnader totalt 

Resultatunderskott exkl. statligt anslai\ för 1982183 (I 000-tal kr. I 

448 
2533 
2018 
6526 
1596 

3 232 

220 
475 

7060 

442 
756 
107 

126 
444 
438 

24 !08 

1305 

1008 

26421 

92l4 

För budgetåret 1981/82 utgår enligt riksdagens beslut ett statsbidrag till 

NTF med 5750000 kr. NTF bedömer att en ökning med 3464000 kr. 

behövs för att täcka kostnaderna under budgetåret 1982/83. NTF beräknar 

de automatiska kostnadsökningarna till 2034000 kr. 
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Ändrad utbetalningsrutin för bidraget till NTF kommer att medföra 

minskade ränteintäkter på ca 350000 kr. Att kompensera detta genom 
ändrade utbetalningsrutiner för övriga bidragsgivare är inte möjligt. 

Föredraf?anden 

Bidraget har räknats upp med 3 %. Det innebär en höjning med 173 000 

kr. 

I enlighet med vad jag framförde i prop. 1981 i82: 81 om riktlinjer för det 

framtida trafiksäkerhetsarbetet bör NTF:s informationsverksamhet för

stärkas. Detta kan ske genom att informationsmedel successivt omfördelas 

så att NTF får större andel och trafiksäkcrhetsverket mindre andel av de 

medel som staten totalt satsar på trafiksäkcrhetsinformation. För budget

året 1982/83 bedömer jag en överföring på 3 miij. kr. som lämplig. 

Den sammanlagda ökningen av statsbidraget till NTF blir således 

3173000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ

jande för budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag på 8 923 000 kr. 
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D. JÄRNVÄGAR 

Statens järnvägar (SJ) är ett affärsdrivande verk, som bedriver gods- och 

persontrafik på järnväg samt buss- och färjetrafik. I dotterbolagen GDG 

Bittrafik AB, AB Gävle Vagnverkstad, AB Landtransport, ASG AB, 

Svenska Lastbil AB (Svelast), AB Trafikrestauranger samt Nora Bergslags 

Järnvägs AB bedrivs kompletterande verksamhet. 

Resultatutvecklingen rid statens järnvägar 

Riktlinjerna för SJ:s verksamhet har lagts fast i 1979 års trafikpolitiska 

beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978/79:18, rskr 1978/79:419) och i 1980 års 

strukturplan för statens järnvägar (prop. 1980/81 :20, TU 1980/81 :6, rskr 

1980/81: 101). 
Genom det trafikpolitiska beslutet och strukturplanen har slagits fast att 

SJ även i fortsättningen skall drivas som ett affärsverk. Detta innebär att 

SJ inom de ramar som samhället dragit upp och med de ersättningar som 

riksdagen beslutat om för avgriinsade tjänster skall drivas efter företags

ekonomiska principer på samma sätt som andra statliga och privata trafik

företag. 
Det ekonomiska målet för SJ innebär att intäkterna från verksamheten 

inkl. driftersättningen för trafiken på det ersättningsberättigade bannätet 

varje år skall täcka verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar på till

gångarnas återanskaffningsvärdc och därutöver ge ett överskott som mot
svarar räntan på det disponerade statskapitalet. Med tanke på de kraftiga 

konjunkturvariationer som normalt präglar SJ:s trafik gäller förräntnings
kravet som ett genomsnitt för en konjunkturcykel. 

Under perioden 1972/73-1975/76 hade SJ en relativt stabil ekonomi. 
vilket innehar full kostnadstäckning och att genomsnittligt ca 3/4 av för
räntningskravet kunde uppfyllas. Därefter har resultatet försämrats kraf

tigt och under de senaste åren har SJ redovisat betydande underskott. Den 

totala resultatbristen under budgetåret 1980/81, inkl. förräntningskravet, 

var 614 milj. kr. 

I strukturplanen pekas på de negativa konsekvenser som blir följden om 

SJ fortlöpande tillåts driva sin verksamhet med stora underskott. Bl. a. 

föreligger en påtaglig risk för att prisbildningen på transportmarknaden blir 

snedvriden och att investeringar och transportmönster anpassas till en 

ineffektiv fördelning av transportarbetet. Det är också viktigt att det finns 

ett incitament för SJ att uppfylla det uppsatta resultatkravet. Skulle detta 

incitament försvinna kan järnvägens service till såväl näringsliv som rese
närer påtagligt komma att försämras. I strukturplanen understryks vidare 

de negativa konsekvenser på statsbudgeten som uppstår när SJ inte förmår 

uppfylla resultatkravet. För att balansera underskotten i järnvägstrafiken 
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måste särskilda medel anvisas vilket innebär att underskottet i statsbudge
ten ökar i motsvarande grad. För budgetåret 1980/81 har riksdagen nyligen 

(prop. 1981/82: 25, TU 1981/82: 8~ rskr 1981/82: 117) beviljat ett särskilt 

anslag på 437.4 milj. kr. för underskottstäckning vid SJ. 
Mot bakgrund av det statsfinansiella läget. det trafikpolitiska beslutet 

och den ordning som fastställts för affärsverken slogs i strukturplanen fast 

att det inte kan accepteras att SJ fortsättningsvis drivs med underskott. SJ 

skall därför enligt riksdagsbeslutet inrikta sin verksamhet på att senast 

under budgetåret 1983184 11pp11åfi1/I kostnadstäckning och uppfvlla det av 

statsmakterna uppställda förriintningskra vet. 

I strukturplanen framhålls investeringarnas stora betydelse för möjlighe

terna att förbättra SJ:s ekonomi. Som planeringsram för SJ:s långsiktiga 

investeringsverksamhet anges en i reala termer genomsnittlig årlig ökning 

av den totala investeringsvolymen på 5% per år under en femårsperiod. 

Den period som avses är 1981/82-1985/86. Härigenom har SJ fått förut

sättningar att rationalisera sin verksamhet och att möta de kvantitets- och 

kvalitetsmässiga krav som ställs på såväl person- som godstrafikområdet. 
Enligt strukturplanen är det nödvändigt att resurserna koncentreras till 

de mest lönsamma investeringarna. Till grund för den närmare prioritering

en mellan olika objekt och objektgrupper ligger 1981 års budgetproposition 

(prop. 1980/81:100, bil. 9, TU 1980/81:19, rskr 1980/81:261) i vilken be

handlas den långsiktiga investeringsinriktningen vid SJ samt de olika in

vesteringsområden och enskilda investeringsobjekt som är av större bety

delse för SJ:s utveckling och ekonomi. 

En ökad rationaliseringstakt är enligt strukturplanen en grundförutsätt

ning för att åstadkomma förbättringar i SJ:s ekonomi. Med hänsyn till att 

en stor del av SJ:s investeringar får effekt på resultatutvecklingen först på 

längre sikt krävs enligt planen omgående mycket kraftfulla insatser för att 
öka rationaliseringstakten. Vidare krävs successiva taxehöjningar i såväl 
person- som godstrafiken. 

Mot bakgrund av de av statsmakterna beslutade riktlinjerna för SJ:s 
verksamhet och kraven i fråga om dess ekonomi bemyndigade regeringen i 

augusti 1981 SJ att genomföra en förändring av centralförvaltningens orga

nisation i enlighet med ett av SJ redovisat förslag. 
Tre nya avdelningar inrättas i det nya huvudkontoret - en för persontra

fik. en för godstrafik och en för gemensam transportproduktion. I samband 

därmed slopas den nuvarande trafikavdelningen och kommersiella avdel

ningen. Arbetsuppgifterna inom nuvarande administrativa avdelningen, 

ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen omfördelas mellan avdel

ningarna, som ges nya benämningar. Vidare bildar SJ Resebyrå en s. k. 

division med eget resultatansvar direkt underställd chefen för SJ. Busstra
fiken organiseras i ett antal resultatansvariga regionala enheter direkt 

underställda chefen för den nya persontrafikavdelningen. Fä1;jetrafiken 

organiseras som en särskild resultatenhet direkt underställd chefen för den 

nya godstrafikavdelningen. 
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Åt chefen för SJ inrättas följande stabsenheter: en informationsenhet. en 

jtiridisk enhet som motsvarar den nuvarande juridiska avdelningen som 

slopas, en koncernstab samt en trafiksäkerhetsenhct som i huvudsak mot

svarar den nuvarande säkerhetssektionen inom trafikavdelningen. Arbets

uppgifterna inom nuvarande utvecklingsavdclningen fördelas på övriga 

avdelningar. 

När omorganisationen är genomförd kommer vid det nya huvudkontoret 

att finnas åtta avdelningar mot för närvarande nio. 

I fråga om fältorganisationen har SJ i december 1981 till regeringen 

anmält vissa planerade förändringar i den regionala/lokala förvaltningens 

verksamhet och organisation. Ändringarna innebär bl. a. följande: 

Nuvarande åtta trafikdistrikt ges en ny inre organisation och blir resul

tatansvariga marknadsregioner direkt under chefen för SJ. Regionerna 

överensstämmer geografiskt i allt väsentligt med nuvarande trafikdistrikt. 

Varje marknadsregion har dels ett regionkontor för bl. a. planering. mark

nadsföring och försäljning, dels produktionsområden för den löpande pro

duktionsledningen. Produktionsområdenas storlek och utseende kommer 

att variera och anpassas till produktionsförutsättningarna i landets olika 

delar. Deras antal kan ännu inte definitivt bestämmas. Det kommer dock 

att finnas fler produktionsområden än det finns trafikområden i dag. De 

kommersiella enheterna i Borås, Växjö och Umeå kommer att finnas kvar. 

Under huvudkontorets banavdelning sorterar åtta banregioner med pro

duktionsområden och maskinavdelningen behåller de sex verkstadsrcgio

nerna med huvudverkstäder och driftverkstäder. Dessa regioners geogra

fiska gränser och allmänna verksamhetsområden överensstämmer i allt 

väsentligt med nuvarande bandistrikt och verkstadsregioner. 

De planerade förändringarna - som ligger helt inom SJ:s ansvar att 

besluta om - ger jämfört med dagsläget. framför allt möjligheter till en 

större grad av delegering från huvudkontoret till regionkontoren. Inom 

regionerna läggs planeringsuppgifter på regionkontoren samtidigt som pro

duktionslcdningsfrågor decentraliseras och sprids på fler orter än i dag. 

Syftet är att uppnå en sammantaget effektivare organisation med lägre 

administrationskostnader samt en större närhet till kunderna och en större 

effektivitet i produktionsledning och kvalitetsuppföljning. 

Samverkan mellan de olika regionala organen inom samma geografiska 

område skall utvecklas. Eventuellt kan en integrering under en gemensam 

chef komma att ske senare. 

SJ har i samband med den genomförda verksamhets- och organisations

översynen upprättat ett särskilt handlingsprogram som syftar till att det 

ekonomiska målet skall kunna uppnås senast under budgetåret 1983/84 i 

enlighet med riksdagens beslut. Programmet är omfattande och berör i 

princip alla verksamhetsområden. I det följande lämnas en beskrivning av 

programmets huvudsakliga inriktning. 

Satsning på produktutveckling och transportkvalitet är av stor betydelse 
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för SJ:s möjligheter att hävda sin marknadsposition och att öka sina 

marknadsandelar. SJ satsar nu på att möta konkurrenterna med en mer 
utvecklad marknadsbearbetning och en aktiv försäljning. Detta skall ske 
bl. a. genom en mer produktorienterad organisation, en aktiv bearbetning 
av potentiella marknader och kunder. kundanpassade transportlösningar i 

godstrafiken och en selektiv marknadsbearbetning inom persontrafiken. 
Härtill kommer en systematisk kvalitetsuppföljning. 

Prisinstrumentet är ett annat viktigt konkurrensvapen som har stor 

betydelse för lönsamheten. SJ avser att fortlöpande anpassa taxor och 
priser till kostnads- och konkurrenssituationen. Olika former av ytterligare 
prisdifferentiering kommer att prövas. Vidare kommer gods- och person

taxornas degressivitet att ses över liksom speciella rabatter och avgifter. 

Det gäller t. ex. årskort, månadsbiljetter och platsbiljetter. 
Ca 65 % av SJ: s kostnader består av personalkostnader vilket gör det 

nödvändigt att ha en personalpolitik som leder till en gynnsam produktivi
tetsutveckling och till en effektivare personalhushållning. Arbete pågår 

inom SJ med att ta fram dels riktlinjer för en mer utvecklad personalplane
ring, dels ett personalpolitiskt handlingsprogram för 1980-talet. 

Ett effektivare utnyttjande av lok- och vagnparken är också av stor 

betydelse för möjligheterna att minska kostnaderna i järnvägstrafiken. 
Bl. a. eftersträvar SJ när det gäller godstrafiken en bättre planering av 
transportuppdragen, ett delegerat ekonomiskt ansvar för vagnsutnyttjan

det och utveckling av ett nytt datasystem för lokal vagnbokföring. Vidare 

görs en översyn av persontågplanen. Ett exempel på detta är försöken med 
systematiserade vagnomlopp på linjen Stockholm-Göteborg. som startar 

sommaren 1982. Målsättningen är också att tiderna för verkstadsunderhåll 
skall kunna förkortas. 

Satsning på nya typer av lastbärare och införande av ny hanteringstek
nik i godstrafiken är viktiga inslag i utvecklingen. Ett särskilt handlingspro
gram för bättre tågföring tas fram. Vidare finns planer på att utveckla en ny 
sovvagn. Nya former för tågservering och införande av telefoner på tåg 
kommer att prövas. 

Ett allt större problem är styckegodstrafiken som i sin nuvarande ut
formning inom SJ uppvisar ett underskott på ca 180 milj. kr. vilket motsva
rar ca 40 % av det prognostiserade totala underskottet i hela järn vägstrafi
ken inkl. förräntningskravet under innevarande budgetår. Åtgärder för att 

minska underskottet i denna verksamhet är därför en förutsättning för att 
det ekonomiska målet skall kunna uppnås under budgetåret 1983/84. 

Enligt ett nyligen träffat avtal kommer SJ och Svelast att samverka i ett 

rikstäckande nät av kombinationstransporter. uppbyggt kring Svelasts 
containersystem. Detta skapar bl. a. förutsättningar för att undvika tids
och kostnadskrävande omlastningar. SJ räknar med att genom det nya 

systemet kunna undanröja underskottet i verksamheten inom fem år. 
Skärpt kostnadsjakt och intensifierad vardagsrationalisering utgör cen-
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trala delar i SJ :s handlingsprogram. Ökad biljett- och lastviktskontroll och 
bättre uppföljning av transportavtalens lönsamhet är angelägna åtgärder 

liksom en översyn av olönsamma tåg, resgods- och expressgodsservicen 

samt öppethållandet av stationer och expeditioner. SJ:s ekonomisystem 

kommer att utvecklas. Arbetet syftar til! att definiera målen för olika delar 

av verksamheten och att i möjligaste mån lägga ut resultatansvar på olika 

nivåer i organisationen. Nya ekonomiska styr- och kalkylsystem kommer 

att införas och den ekonomiska utbildningen och den interna informatio

nen att förbättras. 

SJ:s bedömning är att de nämnda åtgärderna bör kunna leda till att det 

ekonomiska målet uppnås under budgetåret 1983/84. Detta förutsätter 

dock enligt SJ att en kraftsamling görs inom SJ för att förbättra transport

kvaliteten, utveckla nya produkter och öka järnvägens marknadsandelar. 

Andra förutsättningar är att löne- och sakkostnadsutvecklingen blir be

gränsad under de närmaste åren, att konjunkturen påtagligt förbättras och 

att SJ fortlöpande tillåts inflationsanpassa sina taxor. Vidare kräver SJ att 

få full ersättning för det allmännas köp av olika tjänster. 

För innevarande budgetår räknar SJ med en total resultatbrist inkl. 

förräntningskravet på ca 443 (208 + 235) milj. kr. Därefter räknar SJ som 

framgår av tabellen nedan med en successiv förbättring av resultatet. För 

budgetåret 1983/84 redovisas ett driftöverskott på 291 milj. kr. vilket i det 

närmaste överensstämmer med det beräknade förräntningskravet (297 

milj. kr.). 

Resultatutvecklingen vid SJ (milj. kr.) 

Budgetår Drift- Förräntnings- Totalt 
resultat krav resultat 

1969/70 52 144 - 92 
1970171 -178 158 -336 
1971/72 - 76 121 -197 
1972173 39 127 - 88 
1973/74 165 127 + 38 
1974/75 134 136 - 2 
1975/76 49 144 - 95 
1976177 - 90 155 -245 
1977178 -259 171 -430 
1978/79 -113 191 -304 
1979/801 -211 162 -373 
1980/81 1 -437 177 -614 

1981/821 -208 235 -443 
1982/83 1 + 18 260 -242 
1983/841 +291 297 - 6 

1 Efter kostnadsavlastning i form av minskade avskrivningar och minskat förränt
ningskrav enligt beräkningsprinciper som fastställts genom 1979 års trafikpolitiska 
beslut. 

Det trafikpolitiska målet att g•~ landets olika delar en tillfredsställande 

trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader ställer 

ibland krav på insatser av regionalpolitiska eller andra skäl även om dessa 
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åtgärder inte är företagsekonomiskt motiverande för SJ. I dessa fall skall 

SJ i enlighet med det trafikpolitiska beslutet och strukturplanen få särskild 

ersättning för sina tjänster. Grundprincipen iir att samhiillsingripanden i 

SJ:s l'erksamhet inte skall leda till resultatförsiimringar ijärnviigstrafiken. 

Därigenom undviker man att SJ tvingas ta ut alltför höga priser av andra 

kunder vilket skulle försämra SJ:s konkurrrensförmåga och förr eller sena

re leda till ett lägre utnyttjande av SJ:s produktionsapparat. En sådan 

utveckling skulle också strida mot det samhällsekonomiska målet att ut

nyttjajärnvägens resurser så långt detta är möjligt. De företagsekonomiska 

principer som utgör grunden för SJ:s agerande på transportmarknaden 

ligger således helt i linje med den samhällsekonomiska syn på järnvägen 

som lades fast i 1979 års trafikpolitiska beslut. 

Den statliga ersättningen till SJ för drift av olönsammajärnvägslinjer och 

av sådana olönsamma järnvägsstationer som skall bibehållas enligt rege

ringens beslut (anslaget D 2) är exempel på åtgärder som är betingade av 

samhällsekonomiska skäl. Riksdagen har vidare !TU 1981/82: 7. rskr 1981/ 

82: 116) med anledning av prop. 1981/82:32 beviljat särskilda medel för att 

SJ under år 1982 skall kunna lämna LKAB en samhällsekonomiskt moti

yerad fraktnedsättning i trafiken på malmbanan. 

Ytterligare exempel på ingripanden som motiveras av samhällsövergri

pande skäl är den avlastning av SJ :s fasta kostnader som infördes genom 

1979 års trafikpolitiska beslut. Under innevarande budgetår minskas i 

enlighet med beslutet SJ :s avskrivningar med 180 milj. kr. och förränt

ningskravet med 84 milj. kr. för att möjliggöra fortsatta försök med rabat

ter och andra åtgärder i persontrafiken. För budgetåret 1982/83 har denna 

kostnadsavlastning av SJ beräknats till 210 milj. kr. resp. 103 milj. kr. i 

enlighet med den beräkningsmetodik som fastställdes genom det trafikpoli

tiska beslutet. 

I kostnadsavlastningen ligger bl. a. att SJ erhåller särskild ersättning för 

lågprissatsningen. Under budgetåret 1980/81 medförde SJ:s lågpriser ett 

underskott på ca 85 milj. kr. Den totala avlastningen uppgick detta budget

år till 160 milj. kr. 

Sedan lågprissatsningen infördes i juni 1979 har resandet ökat med ca 

30%. Antalet sålda lågpriskort under budgetåret 1980/81 var ca 440000. 

Under lågprisdagar har resandet ökat med 32 % sedan år 1979 medan 

ökningen under normalprisdagar är 25 %. Kapacitetsutnyttjandet i järn

vägstrafiken har alltså ökat kraftigt sedan lågprissystemet infördes. Ök

ningen av resandet har hittills i stort klarats utan att antalet tågkilometer i 

persontrafiken har ökat. Antalet vagnkilometer i resandetåg har däremot 

ökat med ca 5 %. 

Under budgetåret 1980/81 ökade antalet resande i SJ:s fjärrtåg med 4% 

jämfört med det första lågprisåret. Ökningen var dock större på normal

prisdagarna (7 % ) än på lågprisdagarna (2 % ) vilket har lett till problem i 

form av biljettköer och platsbrist i tågen under framför allt fredagar och 
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söndagar. Under lågprisdagarna finns fortfarande ledig vagnkapacitet' sär

skilt under höst, vinter och vår. 

För att ytterligare öka platsutnyttjandet under lågprisdagarna infördes 

under perioden 2 juni-10 december 1981 en särskild jubileumsbiljett i 

andra klass. Biljettpriset var 125 kr. och berättigade innehavare av lågpris

kort eller rabattkort samt studerande, pensionärer och familjer till tur- och 

returresa till valfri station på tisdagar, onsdagar och torsdagar. En första 

utvärdering visar på en kraftig resandeökning under dessa dagar och ett 

något minskat resande under fri~dagar och söndagar. Kapacitetsutnyttjan

det har således förbättrats. De ekonomiska effekterna utvärderas f. n. 

Även andra åtgärder har vidtagits för att bättre utnyttja den lediga 

kapaciteten under tågtrafikdagarna. Den I juli 1980 höjdes således nor

malpriserna i persontrafiken medan lågpriserna inte berördes alls. Lågpris

rabatten ökade därmed från 40 till 45 %. I samband med taxeändringen den 

I januari 1982 ökades rabatten ytterligare i andra klass till drygt 47 %. 

I kostnadsavlastningen ligger också att SJ får ersättning för särskilda 

icke kommersiellt motiverade rabatter för pensionärer och studerande. 

Under budgetåret 1980/81 uppgick ersättningen till 75 milj. kr. Sedan den I 

januari 1982 får dessa resandekategorier, i enlighet med regeringens beslut 

i september 1981, resa till lågpris alla dagar utom fredagar och söndagar om 

de köper ett vanligt lågpriskort som f. n. kostar 105 kr. i andra klass och 

170 kr. i första klass. För att få resa till lågpris alla dagar i veckan krävs ett 

speciellt rabattkort som f. n. kostar 125 kr. i andra klass och 200 kr. i första 

klass. Rabattkortet i första klass avser dock endast pensionärer. 

Föredraganden 

Min bedömning är att det handlingsprogram som SJ presenterat för att 

det ekonomiska målet skall uppnås senast under budgetåret 1983/84 utgör 

en god grund för det fortsatta arbetet med att förbättra SJ:s ekonomi i 

enlighet med den av riksdagen fastställda strukturplanen. De prognoser 

som SJ redovisat över de närmaste årens resultatutveckling är emellertid 

osäkra och delvis beroende på faktorer som inte SJ har något inflytande 

över, t. ex. konjunktur- och lönekosthadsutvecklingen. Jag utgår från att 

SJ har beaktat den inverkan det.ta kan ha på resultatutvecklingen. Det iir 

enligt min mening synnerligen angeläget att strukturplanen och det av SJ 

presenterade handlingsprogrammet genomförs konsehent. Detta förut

sätter bl. a. fortsatta och mycket kraftfulla rationaliseringsåtgärder samt 

fortsatta taxehöjningar och andra prisåtgärder i enlighet med strukturpla

nens intentioner. 

Jag vill erinra om att försöken med rabatter i persontrafiken enligt det 

trafikpolitiska beslutet skall leda till ett bättre utnyttjande av järnvägens 

resurser och inte utformas så att följden blir ett ökat behov av nya person

V<lgnar och andra investeringar. Jag förutsätter därför att SJ planerar för 

ett ännu bättre kapacitetsutnyttjande under lågtrafikdagarna och ett mins-
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kat efterfrågetryck under fredagar och söndagar. Härigenom räknar jag 
med att lågprissatsningen inte skall behöva innebära krav på investerings

medel utöver vad som förutsatts i strukturplanen. 

Enligt riksdagens beslut skall den avlastning av SJ: s fasta kostnader som 
riksdagen beslutat om för försök med rabatter och andra åtgärder i person

trafiken bestå i sina huvuddrag under minst tre år. dvs. under så lång tid att 

tillräckligt underlag erhålls för att möjliggöra en utvärdering av effekterna 

på persontransportsystemet i dess helhet. En sådan utvärdering är plane

rad till hösten 1982 och avses redovisas för riksdagen i 1983 års budgetpro

position. I samband med att avlastningens storlek och utformning över

vägs kommer också effekterna av de nya pensionärs- och studeranderabat

terna vad gäller behovet av särskild ersättning att kunna beaktas. 

I avvaktan på resultatet av utvärderingen föreslår jag att SJ:s avskriv

ningar för budgetåret 1982/83 får sättas ned med 210 milj. kr. och att 

förräntningskravet sätts ned med 103 milj. kr. i enlighet med de av riksda

gen fastställda beräkningsprinciperna. Den planerade utvärderingen av 

kostnadsavlastningen får utvisa om kostnadsavlastningen skall bibehållas 

även under budgetåret 1983/84 och vilka beräkningsprinciper som i så fall 

skall gälla. 

SJ bygger nu som tidigare framgått successivt upp en mera marknads

och resultatinriktad organisation på alla nivåer med starka samband meltan 

försäljning och produktion av transporttjänster. Jag ser denna anpassning 

av organisationen som en viktig del i det handlingsprogram som erfordras 

för att SJ skall kunna uppnå de mål som uppställts för verksamheten. 

Förändringarna innebär att vissa nya tjänster inrättas. Beträffande löne

gradsplacering m. m. för dessa tjänster har avtal träffats mellan statens 

arbetsgivarverk och berörda personalorganisationer. Avtalet har därefter 

godkänts av rift:sdagens lönedelegation och av regeringen. Genom rege
ringsbeslut har i anslutning härtill tio tjänster som direktör inrättats samt 

en tjänst som chefsjurist. samtliga med beteckningen Cr. 

Tjänsterna är ordinarie. Möjlighet bör dock finnas att på bestämd tid 
förordna den, som redan tidigare innehar tjänst med förordnande på viss 

tid vid SJ. Följande tjänster bör utgå ur organisationen, nämligen en som 

trafikdirektör, en som administrativ direktör. en som planeringsdirektör, 
en som kommersiell direktör, en som ekonomidirektör, en som chefsjurist 

och tre som tekniska direktörer, samtliga med beteckningen Cp. 

Regeringen bör i den utsträckning som behövs i samband med genomfö

randet av omorganisationen få föra tjänster på övergångsstat och i övrigt få 
meddela de övergångsbestämmelser som behövs. 

Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om resultat

utvecklingen vid statens järnvägar 

6 Riksdax~·n 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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2. föreslår riksdagen att medge att statens järnvägars statskapital 
får sättas ned med 210 000 000 kr. under budgetåret 1982/83 

3. föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att föra tjänster med 

beteckningen Cp på övergångsstat och i övrigt vidta de över

gångsåtgärder som behövs med anledning av omorganisationen. 

D I. Statens järnvägar 

(I 000-tal kronor) Ing. be- Anslag Utgift 
hållning 

1980/81 84500 133I3001 13485001 

1981/82 67 300 16170002 1605 5002 

1982/83 statens järnvägar 58800 1847 000 1815000 
föredraganden 78800 18049003 17940003 

1 Inkl. tidigareläggning av järnvägsarbeten för 23 milj. kr. enligt regeringens beslut. 
2 Inkl. tidigareläggning av järnvägsarbeten för 30,5 milj. kr. enligt regeringens be
slut. 
3 Exkl. försvarsinvesteringar. som redovisas under anslaget D 4. 

Från anslaget betalas investeringar vid statens järnvägar exkl. investe

ringar inom det ekonomiska försvaret som fr~ o. m. budgetåret 1982/83 

betalas genom ett särskilt anslag D 4. Försvarsinvesteringar vid statens 

järnvägar. 

SJ:s anslag~framställning 

SJ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begärt 
- att medel för den planerade investeringsverksamheten anvisas genom ett 

reservationsanslag på I 847,0 milj. kr. vilket motsvarar en investerings

ram på 1815 milj. kr. 
- att verket får bemyndigande att träffa hyresköpsavtal med EUROFIMA 

avseende godsvagnar motsvarande ett anskaffningsvärde på SO milj. kr. 
- att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer på 168,6 milj. kr. 

inte skall tillföras statskapitalet 
- att på den del av det ersättningsberättigade järnvägsnätet som ligger 

utanför riksnätet och inlandsbanan få genomföra icke avtalsreglerade 

investeringar för 35,9 milj. kr. 

Det totala investeringsutrymmet för budgetåret 1982/83 beräknas såle

des av SJ till 1865 (1815+50) milj. kr. vilket innebär en ökning med 250 

milj. kr. jämfört med det av riksdagen beslutade utrymmet för innevarande 

budgetår. Ökningen utgörs dels av en antagen prisnivåförändring på ca 170 

milj. kr .. dels av en reell uppräkning av investeringsvolymen med ca 80 

milj. kr. Fördelningen på olika objektgrupper framgår av tabellen nedan. l 

det följande redovisas vilka investeringar av större betydelse som planeras 

att genomföras under budgetåret 1982/83. 
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Av SJ planerade investeringar under budgetåret .1982/83 

Objektgrupp 

Fasta an/ii!fgningar 
- bangårdar 
- ny- och ombyggnad av järnvägslinjer 
- spårstandard 
- broar 
- husbyggnader 
- bussverkstäder och garage 
- verkstäder 
- centralförråd 
- signalanläggningar 
- vägskydd 
-tcle 
- eldrift 
- förortsstationer 

Rullande materiel 
-lok 
- motorvagnar 
- personvagnar 
- godsvagnar 
- tjänstefordon 
- ombyggnad av rullande materiel 
Bussar 
F örsrarsheredskap 
lm·esterinf:sinventarier 
Di1·erse och oförutsel/ 

Summa 

Milj. kr. 

942 
,~ 

77 
363 

13 
66 
8 

37 
7 

77 
7 

69 
116 
69 

720 
196 
192 
108 
145 1 

2 
78 
55 
10 
84 
4 

1815 1 

1 Härtill kommer hyresköpsavtal med EUROFIMA motsvarande ett anskaffnings
värde på 50 milj. kr. 

Ungefär hälften av de av SJ begärda medlen avser investeringar i j(1sta 

anläggningar. Medlen avser bl. a. fortsatta större bangårdsarbeten och 

linjeomläggningar på flera platser. Bl. a. förbättras kapaciteten på väst

kustbanan successivt genom bättre mötesmöjligheter och dubbclspår på de 

mest belastade delarna. Den tidigare planerade linjeomläggningen mellan 

Halmstad och Getinge har nu påbörjats efter regeringens beslut i maj 1981. 

Arbetena fortsätter under budgetåret 1982/83. I samband med linjeomlägg

ningen planerar SJ att anlägga dubbelspår på en del av sträckan. 

År 1979 fick SJ i uppdrag av regeringen att inom en ram av 250 milj. kr. 

genomföra sysselsättningsbefrämjande· investeringar inom Norrbottens 

län. Åtgärderna avser fråmst upprustningsarbeten på malmbanan. SJ har 

fått ett särskilt anslag för ändamålet. Arbetena beräknas fortskrida enligt 

planerna. 

Närmare 40% av mcdelsbehovet för fasta anläggningar avser det på

gående programmet för spårupprustningar. På huvudlinjerna ersätts slitna 

räler och växlar med nya räler med högklassig befästning. I samband 

härmed upprustas också banunderbyggnaden genom tjälisoleringar och 

bankbreddningar. Träsliprar byts i regel mot betongsliprar och banan 

makadamiseras eller kompletteras med makadam. På ett stort antal linjer 

svetsas rälerna samman till skarvfritt spår. Ombyggnadsprogrammel om-
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fattar ca 250 km spårlängd per år. Vid mitten på 1980-talet beräknas alla 
huvudlinjer vara försedda med skarvfritt spår. 

Även på andra linjer måste banstandarden förbättras på grund av förslit

ning och ofta otillräcklig största tillåtna axellast. På dessa linjer används 

frigjorda räler från huvudlinjerna för att förstärka spåröverbyggnaden. 

Vidare förstärks banunderbyggnaden genom tjälisoleringar och grusballast 

ersätts med makadamballast. Ca 100 km spårlängd byts varji: år. I medels

behovet ingår även rälsbyten på totalt ca 50 km på bangårdar, samt 

växelbyten. 

Äldre bussar byts ut. Vidare sker en successiv ombyggnad av äldre 

personal- och arbetslokaler. Tvätthallar för personvagnar och bussar lik

som verkstäder och skötselhallar kommer att byggas eller äldre byggnader 

byggas om. 

I medelsbehovet för signalombyggnader ingår den pågående utbyggna

den av den automatiska tåghastighetskontrollen (ATCl som fortsätter i 

snabb takt. Under åren 1982 och 1983 kommer bl. a. sträckorna Ånge

Sundsvall- Uppsala. Ånge-Avesta- Hallsberg och Varberg- Helsing

borg- Lund att förses med ATC-utrustning. Även utbyggnaden av fjärr

blockeringen fortsätter. Under budgetåret 1982/83 påbörjas utbyggnad på 

sträckorna Åstorp- Kattarp- Helsingborg och Avesta-Sala. 

Utbyggnaden av det nya teledatanätet. det nya boknings- och rapporte

ringssystemet, driftradioanläggningarna. trafikradion och kommunika
tionsradion för bussar fortsätter enligt planerna. Vidare installeras succes

sivt detektorer för att upptäcka fel på tåg och laster, tjuvbroms- och 

varmgångsdetektorer samt detektorer för hjulringskontroll. Den interna 
och externa informationen om tågtrafiken förbättras också. 

Inom SJ sker en successiv nyanskaffning av omriktare, modernisering 
av omformaraggregat samt upprustning och fjärrmanövrering av omfor

marstationer. Likaså fortsätter arbetet med att förbättra kontaktlcdnings

nätets standard. 
Utbyggnaden av fasta anläggningar för lokaltrafiken i nordvästra Skåne 

(NSK-trafiken) och i Storstockholm (SL-trafiken) fortsätter. Bl. a. plane

ras rälsbyte på sträckan Kävlinge- Landskrona för att banan skall medge 

en största tillåtna hastighet på 120 km/tim. samt bangårdsändringar i bl. a. 

Helsingborg. Landskrona och Teckomatorp. Inom SL-området avslutas 

utbyggnaden av skötselhallen och avisningsanläggningen i Älvsjö samt 

planeras en ombyggnad av vissa stationsanläggningar. 

Upprustningen av inlandsbanan fortsätter med ett beräknat medclsbe

hov på 28 milj. kr. Insatserna koncentreras huvudsakligen till bandelarna 

Forsmo-Hoting, Storuman-Hoting och Östersund-Ulriksfors. SJ:s in

vesteringsplaner innebär också en fortsatt upprustning av andra delar av 

det ersättningsberättigade bannätet. Detta gäller främst banddar som ingår 

i det av riksdagen avgränsade riksnätet för persontrafiken. Åtgärderna 

avser i första hand förbättrad spårstandard och investeringar i teleanlägg

ningar. 
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För investeringar i rullande materiel begär SJ 770 milj. kr. varav 50 milj. 

kr. via EUROFIMA. För att ersätta de ellok som successivt slopas och för 

att möjliggöra en trafikökning planerar SJ - i likhet med vad som skett 

under senare år - att anskaffa 18 Rc-Jok. Vidare har SJ beställt 18 T 44-lok. 

Leveranserna av de 100 italienska dieselmotorvagnar av typ Yl som 

beställdes år 1977 har nu avslutats. För lokaltrafiken i nordvästra och 

sydvästra Skåne kommer SJ att sätta in 9 elmotorvagnsset av typ X 10. 

Ytterligare 5 vagnsset är beställda. I pendeltågstrafiken i Storstockholm 

kommer fem nya vagnsset att sättas in under budgetåret 1982/83. Härtill 

kommer 15 motorvagnsset som är beställda. En beställning av ytterligare 

ett 30-tal motorvagnsset kan bli aktuell i början av år 1983. 

I maj 1977 beställde SJ 150 personvagnar för leverans t. o. m. sommaren 

1984. Hittills har 99 vagnar levererats. I april 1981 beställde SJ ytterligare 

50 personvagnar med sista leverans i december 1984. SJ tillförs f. n. fyra 

vagnar per månad. SJ räknar också med att göra en beställning av nya 

sovvagnar under budgetåret 1982/83. 

Godsvagnparken förnyas successivt. Inköpen av slutna standardvagnar 

med helt öppningsbara sidor (Hbis-vagnar), fortsätter med ca 600 vagnar 

per år. Vidare omfattar anskaffningsplancrna IOO containervagnar per år 

samt 100 fyraxliga vagnar för transport av påhängsvagnar i kombinerad 

trafik järnväg/landsväg. 

I medelsbehovet för ombyggnad av rullande materiel ingår ATC-utrust

ning i loken. Ombyggnadsarbetena i övrigt syftar till att minska underhålls

kostnaderna, öka kapaciteten, anpassa materielen till nya transporttek

niska krav och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Om SJ skall kunna möta väntade transportbehov i kollektivtrafiken 

behövs enligt verket en nettoökning med 20- 30 bussar per år under de 

närmaste åren. Det beräknade medelsbehovet på 55 milj. kr. motsvarar ca 

95 nya bussar. 

FöredraRanden 

SJ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begärt att den 

totala investerings volymen skall öka från 1 615 till I 865 milj. kr., varav 50 

milj. kr. utgör den ram inom vilken SJ begär att få träffa hyresköpsavtal 

med EUROFIMA. Jag för min del är beredd att förorda en något lägre 

investeringsvolym, 1 834 milj. kr. (exkl. försvarsinvesteringar). Härav bör 

SJ få hyresköpa och långtidsförhyra rullande materiel motsvarande ett 

anskaffnings värde på 40 milj. kr. Detta innebär att ramen för SJ:s investe

ringar bör uppgå till I 794 milj. kr. Därmed överensstämmer investeringsni

vån med de planeringsförutsättningar som SJ genom 1980 års strukturplan 

har fått av riksdagen. 

I min bedömning av investeringsnivån ligger bl. a. att jag nu föreslår att 

SJ:s försvarsinvesteringar. vilka under innevarande budgetår uppgår till 6 

milj. kr., skall behandlas under ett särskilt anslag m 4). Jag återkommer 

senare till denna fråga. 
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Statsmakternas riktlinjer för fördelningen mellan olika objekt och ob
jektgrupper av investeringar framgår av 1981 års budgetproposition under 

Särskilda frågor, avsnitt I, SJ:~ långsiktiga investeringsverksamhet samt 

av strukturplanen. De investeringar som redogjorts för i det föregående 

ligger enligt min mening helt i linje med vad som anförts i dessa proposi

tioner. 

Min bedömning är att de planerade åtgärderna kommer att bidra till en 

standard i järnvägstrafiken som i ökad utsträckning tillgodoser kundernas 

krav på transporttider, bekvämlighet. säkerhet m. m. Jag noterar exempel

vis med tillfredsställelse den fortsatta satsningen på att lösa kapacitets

problemen på olika delar av bannätet. 

Likaså är det tillfredsställande att säkerhetsinvesteringarna har en fort
satt hög prioritet. Bl. a. genomförs nu utbyggnaden av den automatiska 

tåghastighet skontrollen, A TC, i högsta möjliga takt. Detta har dock bl. a. 

fört med sig att fjärrblockering1!n inte kunnat byggas ut i den takt som 

ursprungligen planerades. När ATC-utbyggnaden är slutförd på affärsba

nenätet under år 1984 räknar jag med att större resurser skall kunna anslås 

för den fortsatta utbyggnaden av fjärrblockeringen vilket ger nödvändiga 

rationaliseringsvinster i form av minskat personalbehov men också ökad 

kapacitet och säkerhet samt bättre regularitet i trafiken. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet är målet beträffande banstandarden på 

trafiksvaga bandelar som tillhör riksnätet att personförande tåg skall kunna 

framföras med en största tillåten hastighet av minst 90 km/tim. På bandelar 

som skall behållas för godstrafiken är kravet 20 tons axellast och en högsta 

tillåten hastighet på 70 km/tim. Behovet av upprustningsåtgärder är bl. a. 
beroende på trafikutvecklingen samt när och i vilken omfattning åtgärder 
för att förbättra standarden sena~.! vidtagits. Investeringsbehovet påverkas 
också av i vilken utsträckning SJ kommer att träffa avtal med regionala 

trafikhuvudmän om trafikinsatser som kommer att kräva särskilda investe

ringar. Sammantaget är det svårt att närmare bedöma investeringsutveck

lingen på det ersättningsberättigade bannätet under de närmaste åren. 
Investeringarna bör dock planeras utifrån samma volymutveckling som 

gäller för SJ:s totala investeringar. 

För inlandsbanan, som med delsträckan Östersund-Storuman ingår i 

riksnätet. redovisades i 1981 års budgetproposition en särskild investe

ringsplan. De av SJ redovisade åtgärderna för budgetåret 1982/83 innebär 

att upprustningen fortsätter enligt planerna med en koncentration av insat

serna till de delar av banan där trafikunderlaget är tillräckligt för att skapa 

en rimlig trafikekonomi. Enligt planen skall investeringsvolymen i avvak

tan på de närmaste årens trafikutveckling tills vidare bibehållas i fast 

penningvärde. Jag räknar därför med att investeringarna i inlandshanan 

skall kunna öka från 25 milj. kr. under innevarande budgetår till 28 milj. kr. 

En stor del av dessa medel avser den pågående upprustningen av bandelcn 

Forsmo- Hoting. 
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I 1981 års budgetproposition underströks att upprustningen av inlands
banan mycket väl kan ske i snabbare takt om sysselsättningsläget moti
verar särskilda insatser. Av de tidigareläggningar av järn vägsarbeten till 

budgetåret 1980/81 som beslutats av regeringen av sysselsättningsskäl 
berörde ca 14 milj. kr. inlandsbanan. Härtill kommer att en del av sträckan 
Arvidsjaur-Slagnäs rustas upp för 5 milj. kr. under perioden 1980/ 

81-1981/82. Vidare har SJ fått möjlighet att utföra skogs- och vegetations
röjning på sträckan Lesjöfors-Sågen. Jag förutsätter att SJ även fortsätt
ningsvis har en hög beredskap för att snabbt kunna tidigarelägga investe
ringar på inlandsbanan liksom på övriga delar av bannätet. Detta gäller 

exempelvis bandelen Karlskrona- Kristianstad. 
Investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer skall inte föras till 

statskapitalet. 
Regeringen beslutade den 19 november 1981 att ge SJ tillstånd att an

·skaffa tre snabbtågsprototyper för försöksverksamhet. De bedömningar 

som hittills gjorts inom kommunikationsdepartementet visar på att en 
sådan satsning är såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt väl 

motiverad. Syftet är att under en försöksperiod testa tågens driftsäkerhet 
och få kännedom om marknadens reaktioner. Frågan om seriebeställning 
av snabbtåg får prövas av regeringen i anslutning till SJ:s anslagsframställ

ningar. 
SJ :s planer innebär att ett utbyggt snabbtågssystem skulle kunna vara i 

full drift på linjerna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Göte
borg-Malmö och Stockholm-Sundsvall i mitten av 1990-talet. Jag vill i 

det här sammanhanget understryka vikten av att hela det bannät som skall 
behållas på sikt måste få del av den tekniska utvecklingen när det gäller 

rullande materiel. Ett eventuellt införande av snabbtåg i större skala i 
enlighet med SJ:s planer måste följas av en samtidig satsning på förnyelse 
och modernisering av den rullande materiel som utnyttjas på bandclar som 
inte skall trafikeras av snabbtågen. Det gäller bl. a. utnyttjande av nya 
moderna motorvagnar på det trafiksvaga bannätet. I sammanhanget vill jag 
nämna att SJ fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för 
att planerade beställningar av nya motorvagnar skall kunna ske vid svensk 
industri. 

Den av mig förordade investeringsramen för SJ innebär att anslaget 

Statens Järnvägar under budgetåret 1982/83 uppgår till 1804,9 milj. kr. 
Härvid har hänsyn tagits till att det bör finnas en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Anslagsberäkningen framgår-av tabellen 

nedan. 

Anslagsberäkning avseende budgetåret 1982/83, milj. kr. 

Beräknad mcdelsförbrukning budgetåret 1982/83 
5% marginal 

Avgår beräknad ingående balans 1982-07-01 
Anslag budgetåret 1982/83 

1794.0 
89,7 
78.8 

1804.9 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Statens järnvägar för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag på 1804900000 kr. 

2. godkänna att statens järnvägar får träffa hyresköpsavtal och 

långtidsförhyra (leasa) rullande materiel motsvarande ett an

skaffningsvärde på 40000000 kr. 

D 2. Ersättning till statens järm•ägar för drift av icke lönsamma järnvägs
Iinjer m.m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

788000000 

864500000 

863000000 

Från anslaget betalas ersättning till SJ för underskott för drift av icke 

lönsamma järnvägslinjer och av sådana icke lönsamma järnvägsstationer. 

som skall bibehållas enligt regeringens beslut. Ersättning för drift av icke 

lönsamma järn vägslinjer betalas sedan budgetåret 1964/65 enligt riksdags

heslut år 1963 tprop. 1963: 191. S3LU 1963: 1. rskr 1963:424). Riksdagen 

har (TU 1978/79: 18, rskr 1978/79:419) godkänt de principer för beräkning 

av ersättningen som regeringen förordade i prop. 1978/79:99 om en ny 

trafikpolitik. 

Driftersättningens storlek grundas på en vart tredje år förnyad bandels

undersökning en s. k. separatredovisning. Redovisningen granskas av sär
skilda sakkunniga, som tillkallas av regeringen. Resultakt redovisas i en 

särskild granskningsredogörelse. Den senaste undersökningen genomför

des av SJ år 1981 och avsåg förhållandena år 1980. 

SJ :s anslagsframställning 

På grundval av 198i års separatredovisning begär SJ i anslagsframställ

ningcn för budgetåret 1982/83 ersättning för icke lönsamma järn vägslinjer 

med 937,6 milj. kr. SJ begär vidare ersättning med 3.7 milj. kr. för icke 

lönsamma järnvägsstationer på affärsbanenätet. 

Sedan år 1967 träffar SJ och vägverket avtal om fördelningen av kostna

derna för nya plankorsningar mellan järnväg och allmänna vägar. Kostna

derna avser drift, underhåll och förnyelse av plankorsningar och väg

skyddsanläggningar samt bantekniskt underhåll vid plankorsningarna. Av

tal träffas i vissa fall också med kommuner och vägsamfälligheter. För det 

övervägande antalet korsningar finns dock inga avtal. varför SJ själv får 

stå för dessa kostnader. Kostnaderna. som saknar motsvarighet hos med 

järnväg konkurrerande transportföretag, bör enligt SJ delas lika mellan 

vägtrafik och järn vägstrafik. Behov av ersättning har tidigare anmälts av 

SJ för budgetåren 1974/75-1981/82. Statsmakterna har dock hittills inte 
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beviljat någon sådan ersättning. För budgetåret 1982/83 begär SJ 32,I milj. 

kr. för ändamålet. 

Det totala ersättningsbchovet under anslaget uppgår därmed enligt SJ till 

973,4 (937,6 + 3.7 + 32,I) milj. kr. 

De sakkunnigas redogörelse 

De sakkunniga1 har i september 1981 överlämnat sin granskningsredo

görelse (Ds K 1981:7) över 1981 års separatredovisning. 

De sakkunniga har bl. a. haft i uppdrag att granska de redovisnings- och 

beräkningsprinciper, som tillämpats, föreslå hur kostnader för grcnsta

tioner skall beräknas, följa upp sambandet mellan trafikintensitet och 

särkostnadstäckning och att bedöma vilka bandelar som bör vara ersätt

ningsberättigade. Vidare skulle de sakkunniga ange med vilket belopp 
ersättning för drift av icke lönsamma järn vägslinjer lämpligen bör utgå för 

budgetåret 1982/83. 

Huvudkriteriet vid avgränsningen mellan affärsbanenätet och det ersätt

ningsberättigade bannätct är trafikintensiteten på olika bandelar. För ban

delar med både person- och godstrafik har trafikpolitiska utredningen 

föreslagit gränsen 700 000 trafikenheter per bankm och år medan för ban

delar med enbart godstrafik gränsen är 350 000 nettotonkm per bankm och 

år. Den bild man får vid en närmare analys av sambandet mellan trafikin

tensitet och särkostnadstäckning antyder att särkostnadstäckning nås vid 

en trafikintensitet som möjligen något överskrider det nämnda gränsvärdet 

när det gäller fulldriftsbanorna medan för godsbanorna gränsen skulle 

kunna ligga under det av trafikpolitiska utredningen föreslagna värdet. 

De sakkunniga har efter att ha analyserat trafikintensiteten och trafikut

vecklingen på det trafiksvaga bannätet inte funnit några avgörande skäl 

tala för att nu föra över några bandelar till affärsbanenätet. . 
Utgångspunkten vid separatredovisningen är att bedöma den resultatför

bättring för SJ som en nedläggning av hela det trafiksvaga järnvägsnätet 

skulle medföra. En del av den trafik som detta bannät alstrar kommer även 

efter en nedläggning att behållas på järnväg. Värdet av den trafik som 
bortfaller på affärsbanenätet - det s. k. matarvärdet - avräknas resultat
förbättringen. 

De sakkunniga godtar SJ :s beräkningar av de totala intäkterna på det 

trafiksvaga bannätet år 1980, 387,9 milj. kr. Likaså godtas SJ:s beräkning 

av matarvärdet, 30 milj. kr. Däremot har SJ:s beräkning av kostnaderna 

för det trafiksvaga bannätet föranlett vissa justeringar från de sakkunnigas 

sida. Kostnaderna för grenstationer har således reducerats från 305,8 till 

238,3 milj. kr. som en följd av att en ny beräkningsteknik tillämpas. Vidare 

1 Med stöd av regeringens beslut den 2 april och den 14 maj 1981 tillkallade 
departemcntschefen som sakkunniga direktören Olle Nelander samt ledamöterna av 
riksdagen RolfClarkson (m), Rune Johansson (s) och Rune Torwald (c). 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 90 

beräknas kostnadsposten Gemi~nsamma inkomster och utgifter till 53.9 
milj. kr. vilket är drygt 15 milj. kr. lägre än det av SJ angivna beloppet. 

SJ:s beräkning av intäkter och kostnader för det separatredovisade 

bannätet år 1980 medför sammantaget ett underskott efter avdrag för 

matarvärdet på 695 milj. kr. De sakkunnigas bedömning innebär som 

framgår av sammanställningen nedan att detta belopp reduceras till 612,2 

milj. kr. Framräknat till budgetåret 1982/83 motsvarar detta belopp ett 

ersättningsbehov på 829.8 milj. kr. vilket skall jämföras med det av SJ 

framräknade beloppet på 937.6 milj. kr. 

SJ De sakkunniga 

Kostnader 
Kostnader för grenstationer 305,8 238.3 
Gemensamma inkomster 

och utgifter 69,3 53,9 
Övriga kostnader 737,9 737.9 

Summa 1113,0 I 030,l 

Intäkter 387,9 387,9 
Underskott 725,0 642,2 
Matarvärde 30,0 30.0 

Underskott ./. matarvärde 695,0 612.2 

Enligt de sakkunnigas mening hade det varit önskvärt att kunna tillföra 

grenstationerna en extra intäktsandel för de merprestationer som utförs på 

dessa stationer jämfört med linjestationerna. Detta hade fått till följd en 

minskning av det separatredovisade bannätets intäkter och därmed behov 
av att öka driftersättningen. 

I första hand med anledning härav anser de sakkunniga att det framräk

nade beloppet för driftersättningen µnder budgetåret 1982/83, 829,8 milj. 
kr., något underskattar det verkliga ersättningsbehovet. De sakkunniga 
föreslår därför att driftersättningen för budgetåret 1982/83 skall utgå med 

ett belopp om 860 milj. kr., dvs. i princip oförändrat nominellt belopp i 
förhållande till innevarande budgetår. 

Föredraganden 

SJ begär för budgetåret 1982/83 ersättning för drift av icke lönsamma 

järnvägslinjer med 937,6 milj. kr. De sakkunniga som granskat 1981 års 

separatredovisning har däremot beräknat ersättningsbehovet till 860 milj. 

kr. 
Jag godtar de sakkunnigas beräkning av ersättningsbehovet. Beloppet 

har dock minskats med 700000 kr. som en följd av nyligen genomförd 

nedläggning av persontrafik på det ersättningsberättigade bannätet. Jag 

föreslår därför att driftersättning för icke lönsamma järnvägslinjer under 
budgetåret 1982/83 utgår med sammanlagt 859,3 milj. kr. 

Däremot godtar jag SJ:s beräkning av ersättningsbehovet för vissa icke 
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lönsamma järnvägsstationer, 3,7 milj. kr. Ersättningen avser stationer på 

affärsbanenätet som regeringen under tidigare år ålagt SJ att bibehålla 

sedan resp. kommun gjort framställning härom. 

SJ begär vidare ersättning med 32, l milj. kr. för drift och underhåll av 

plankorsningar mellan järnväg och väg. Jag vill i sammanhanget erinra om 

att föredraganden i prop. 1979/80:100 bil. 9 (s. 108) framhöll att SJ:s 

kostnader för plankorsningarna väl ryms inom den av riksdagen beslutade 

kostnadsavlastningen för SJ. Föredraganden kunde därför inte förorda 

någon särskild ersättning för ändamålet. I 1981 års budgetproposition 

anfördes samma skäl mot att särskild ersättning skulle utgå till SJ. 

SJ har i en skrivelse till regeringen den 21 augusti 1981 redovisat hur den 

av riksdagen fastställda avlastningen av SJ:s fasta kostnader utnyttjas och 

fördelas på olika rabatter och prisåtgärder. SJ:s beräkningar tyder på att 

kostnadsavlastningen inte skulle vara tillräcklig för att rymma verkets 

kostnader för plankorsningar. Jag finner det därför lämpligt att denna fråga 

studeras ytterligare i samband med att kostnadsavlastningens storlek och 

utformning utvärderas och omprövas under hösten 1982. I avvaktan på 

denna utvärdering är jag inte beredd att förorda någon särskild ersättning 

till SJ för drift och underhåll av plankorsningar. 

Det sammanlagda medelsbehovet för ersättning till SJ för drift av icke 

lönsamma järnvägslinjer m. m. för budgetåret 1982/83 uppgår därmed en

ligt min beräkning till (859,3 + 3,7) 863,0 milj. kr. 

Enligt min mening har nuvarande system för driftersättningen betydande 

nackdelar. En uppenbar nackdel är att systemet knappast medför något 

incitament för SJ att öka sina intäkter eller minska sina kostnader på det 

trafiksvaga bannätet eftersom SJ i princip får betalt för vad trafiken kostar. 

En intäktsökning motsvaras således i princip av en lika stor minskning av 

driftersättningen. En annan nackdel är att statsmakterna hittills inte pre

senterat omfattningen och inriktningen av de tjänster man köpt av SJ. I 

stället har SJ själv fått bestämma utbudet av trafiktjänster och därmed 

även i hög grad driftersättningens storlek. 

Utgångspunkten för ett nytt system måste enligt min mening vara att det 

skall leda till att SJ får ett incitament till att såväl öka sina intäkter som att 

minska sina kostnader på de trafiksvaga delarna av bannätet. Målsättning
en bör också vara att så långt möjligt precisera de tjänster som staten köper 

av SJ. 

De sakkunniga som granskat 1981 års separatredovisning har bl. a. haft 

till uppgift att undersöka möjligheterna och konsekvenserna av att på olika 

sätt reducera driftersättningen till SJ. De sakkunnigas slutbetänkande 

(Ds K 1981: 19) Statens kostnader för olönsamjärnvägstrafik - Förslag till 

nytt betalningssystem har nyligen överlämnats till regeringen. I betänkan

det föreslås att ett nytt driftersättningssystem införs fr. o. m. den I juli 

1983. 
Enligt det trafikpolitiska beslutet kan SJ under vissa förutsättningar ge 
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trafikanter forslingsbidrag av medel från driftersättningsanslaget för att 

täcka merkostnader i samband med en öveii1yttning av godstrafik från 

järnväg till kombinerad transport landsväg/järnväg. Hittills har inget bidrag 

lämnats, eftersom någon sådan överflyttning ännu ej ägt rum. 

Forslingsbidraget skall enligt beslutet täcka trafikanternas totala mer

kostnader under det första året efter en driftomläggning varefter bidraget 

trappas ned med lika stora belopp varje år så att det faller bort helt efter 

sammanlagt fem år. Ett annat villkor som är förknippat med bidraget är att 

en trafikant under de tre åren närmast före en trafikomläggning skall ha 

haft en omsättning på i storleksordningen 50 järnvägsvagnar per år. 

Bidragsreglerna innebär enligt min mening att det finns viss risk för att 

berörda trafikanter efter en eventuell driftomläggning får en alltför snabb 

ökning av sina transportkostnader. Jag bedömer det därför angeläget att 

reglerna kan anpassas till de skiftande förutsättningar som råder i olika 

delar av landet och på olika orter. Det bör ankomma på regeringen att göra 

de avsteg från nuvarande regler som är nödvändiga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens jäml'iigar för dr{ft av icke fonsamma 

jiirnvägslinjer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag på 

863 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar 

1982/83 Förslag l 1600000 

Från anslaget betalas statsbidrag till statens jiirnvägar för sådana trafik

säkerhetsfrämjande åtgärder i järnvägskorsningar som huvudsakligen be

tingas av vägtrafikens säkerhetskrav. 

Antalet sammanstötningar mellan vägfordon och rälsgående fordon vid 

järnvägskorsningar har under den senaste femårsperioden varit i genom

snitt 111 per år. Härvid har i medeltal 30 personer dödats medan 38 skadats 

allvarligt. Under år 1980 inträffade 96 kollisioner, varvid 32 personer 

dödades och 27 skadades allvarligt. 

Det totala antalet korsningar har kunnat minskas med ca 550 under år 

1980. Vid kalenderårsskiftet 1980-81 fanns 24250 plankorsningar med 

spår tillhöriga eller trafikerade av statens järnvägar. Av dessa var 66 % helt 

utan skydd för vägtrafikanterna. Till detta kommer ca l 200 korsningar 

mellan väg och enskild järnväg. 

Det statliga bidraget till trafihäkcrhetsfrämjandc åtgärder vid järnvägs

korsningar har i sin nuvarande form funnits sedan budgetåret 1962/63. 

Principerna för bidragsgivningen framgår av prop. 1964: l. Genom regle

ringsbrev den 12 juni 1980 har utfärdats bestämmelser för anslagets an

vändning, vilka ersatt tidigare bestämmelser. 
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Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana trafiksäkerhets

främjande åtgärder, exempelvis ljus- och ljudsignaler och bommar som 

huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav i korsning mellan 
järnväg och väg. 

Statsbidrag utgår med högst 90 % av beräknad engångskostnad för 

kryssmärke. ljus- och ljudsignaler och säkerhetsanordning som vidtagits 

på grund av bestämmelserna i vägmärkesförordningen ( 1978: 1001 l (VMF). 

Statsbidrag utgår också för annan trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd till för
del för vägtrafiken såsom siktförbättring eller vägomläggning vid järnvägs

korsning inklusive marklösen och ersättning för skada och intrång. Bidrag 

utgår med högst 45 % av engångskostnad för automatisering av befintlig 

säkerhetsanordning. 

Ansökan om bidrag görs av järnvägens ägare. dvs. SJ eller de enskilda 

järnvägsföretagen. Avser ett ärende korsning med spår som tillhör enskild 

järnväg vars drift överlåtits på SJ görs dock ansökningen av SJ. Ansökan 

av SJ inges till trafiksäkerhetsverket. I övriga fall ställs ansökan till trafik

säkerhetsverket och inges till vägverket. Bidrag utgår utan särskild ansö

kan när det enbart är fråga om upprättande av kryssmärke där sådana inte 

tidigare har funnits. 

Frågan om vid vilka plankorsningar som åtgärder skall vidtas diskuteras 

i allmänhet inom den s. k. plankorsningsdelegationen som är en av trafiksä

kerhetsverket. SJ och vägverket bildad delegation för sådana trafiksäker

hetsfrågor som berör järnväg och väg gemensamt. Enligt instruktionen 

åligger det delegationen att med uppmärksamhet följa utvecklingen av 

trafiksäkerheten vid plankorsningar. att ta initiativ till åtgärder för trafiksä

kerhetens främjande vid sådana korsningar, att handlägga ärenden som 

avses i VMF samt att handlägga övriga trafiksäkerhetsfrågor som berör 
järnväg och väg gemensamt och som hänskjutits till delegationen. 

Beviljat statsbidrag utbetalas av trafiksäkerhets verket sedan järnvägens 
innehavare anmält till trafiksäkerhetsverket att arbetet utförts i enlighet 
med det av trafiksäkcrhetsverket godkända förslaget. 

Vid ingången av budgetåret 1981/82 förelåg en plan med beviljade fram
ställningar om statsbidrag till ett belopp av 21,8 milj. kr. Det av riksdagen 
beviljade anslaget för budgetåret uppgår till 12.0 milj. kr. 

Trafiksäkerhetsverket framhåller i sin anslagsframställning att riksda

gens beslut att även på längre sikt bibehålla vissa olönsamma järnvägs

linjer motiverar en däremot svarande ökning av trafiksäkerhetsmässigt 

motiverade åtgärder vid järnvägskorsningar. För att dessa åtgärder inte 

skall ta för lång tid att förverkliga och med hänsyn till det stora antal 

järnvägskorsningar som saknar bommar eller ljud- och ljussignaler bör 

enligt verket anslaget ökas med 50%. Trafiksäkerhetsverket begär därför 

för budgetåret 1982/83 ett anslag om 19.8 milj. kr. En uppräkning av 

anslaget för kostnadsstegringar reducerat med två procent i enlighet med 

regeringens budgetdirektiv innebär ett anslag på 12.9 milj. kr. 
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Föredraganden 

Enligt min mening är nuvarande system för bidragsgivningen förknippat 

med en onödig byråkrati. Tiden mellan inlämnad ansökan och beviljade 

medel är dessutom ofta lång vilket innebär en onödig tröghet i trafiksäker

hetsarbetet vid järnvägsföretagen. Arbetet hämmas bl. a. av att järnvägs

företagen inte får påbörja sitt arbete innan bidrag beviljats. Överhuvudta

get har bidragssystemet medfört en onödig byråkrati såväl i kontakterna 

mellan de berörda verken SJ, trafiksäkerhets verket och vägverket som 

inom SJ mellan detta verks centrala, regionala och lokala nivåer. Dessa 

förhållanden talar för att bidragssystemet bör ändras. 

Av det totala bidragsbeloppet har under senare år regelmässigt omkring 

90% gått till SJ. En avsevärd förenkling bör därför kunna göras genom att 

ersätta nuvarande bidrag med dels ett direkt bidrag till SJ, dels ett mindre 

bidrag till de enskildajärnvägsföretagen. Detta anser jag vara naturligt med 

hänsyn till att det är järnvägsföretagen som har ansvaret för säkerheten vid 

plankorsningarna. Det bör härvid nämnas att SJ med egna medel i betydan

de utsträckning bidrar till en bättre säkerhet vid plankorsningarna. Den 

totala resursinsatsen vid SJ uppgick under budgetåret 1980/81 till ca 23 

milj. kr. vilket framgår av sammanställningen nedan. 

Vägskyddsanlii[?[?ntngar 
SJ: s investeringsmedel 
Bidrag utbetalat av trafiksäkerhetsv•!Tket 

Slopande m· viigar, ersiitt11i11gsrägar, 
plan-, profil- och .1·ik({örhärtringar m. m. 
SJ:s driftmedel 
Bidrag utbetalat av trafiksäkerhetsverket 

Planskilda korsningar 
SJ:s driftmedel 

Summa 

5 ,0 milj. kr. 
3,4 milj. kr. 

4.3 milj. kr. 
7,5 milj. kr. 

2.5 milj. kr. 

22,7 milj. kr. 

Mot den här bakgrunden föreslår jag att det nuvarande anslaget Bidrag 

till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar som utbeta

las av trafiksäkerhetsverket. vad gäller åtgärder som avser SJ:s bannät. 

ersätts med ett direkt bidrag till SJ. När det gäller enskilda järnvägar har 

vägverket tillsynsuppgiften. Jag föreslår därför att bidragsgivningen avse

ende trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid plankorsningar på dessa järn

vägar administreras av vägverket och att ansökan om medel således inges 

till vägverket. Ändringarna föreslås genomföras fr. o. m. budgetåret 1982/ 

83. 
Utgångspunkten skall liksom hittills vara att bidraget skall användas för 

att tillgodose vägtrafikens säkerhctskrav i korsning mellan järnväg och 

väg. Detta förutsätter ett fortsatt nära samarbete mellan SJ. vägverket och 

trafiksäkerhetsverket. 
Trots c.n successiv minskning av antalet obevakade järnvägskorsningar 
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under senare år återstår ett stort antal korsningar där åtgärder är nödvän

diga. Vid sidan av det statliga bidraget vidtar, som tidigare framgått, SJ 

med egna medel ett stort antal åtgärder. Härtill kommer att SJ som en följd 

av regeringens beslut i september och december 1981 om särskilda syssel

sättningsinsatser fått möjlighet att slopa ett 160-tal obevakade plankors

ningar. Den totala resursinsatsen för att öka säkerheten vid järnvägs kors

ningar är således betydligt större än vad det statliga bidragets storlek i sig 

visar. 

Mot den här bakgrunden bedömer jag det tillräckligt att under budget

året 1982/83 med statsbidrag understödja trafiksäkerhetsarbetet vid plan

korsningar med ett belopp om 12,9 milj. kr. i enlighet med de_n uppräkning 

av nuvarande anslag som förordats i regeringens direktiv för budgetarbe

tet. Av detta belopp föreslår jag att till SJ utbetalas 11,6 milj. kr. genom ett 

nytt anslag D 3. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägs

korsningar. För åtgärder vid enskilda järnvägar föreslås, vilket jag tidigare 

redovisat under anslaget B 6. Bidrag till drift av ensk,ilda vägar m. m., att 

resterande del av medlen, 1,3 milj. kr., förs upp som en delpost på nämnda 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trafiksäkerhet.1främjande ätgiirder vid jiirn1·ägs

korsningar för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag 

på 11600000 kr. 

D 4. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 

1980/81 Utgift I 

1981 /82 Anslag2 

1982/83 Förslag 

5000000 

6000000 
6000000 

1 Anslaget Järnvägar m. m. 
2 Anslaget Statens järnvägar 

Från anslaget betalas investeringar inom det ekonomiska försvaret. 

SJ:s anslagsframställning 

Statens järnvägar har beräknat ans lagsbehovet för budgetåret 1982/83 till 

10.4 milj. kr.. en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 4,4 

milj. kr. I beloppet ingår 2,9 milj. kr. för färdigställande av skolbyggnaden i 

Ängelholm för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga i reparationstjänst. 

Färcdra1<anden 

I avvaktan på regeringens proposition om totalförsvarets fortsatta ut

veckling beräknar jag efter samråd med chefen för handelsdepartementct 

medelsbehovet för försvarsinvesteringar vid SJ under budgetåret 1982/83 
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till nominellt oförändrat belopp i förhållande till innevarande budgetår. 

dvs. 6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Fiirs\'llrsinreste

. ringar vid statens jiiml'ägar för budgetåret 1982/83 beräkna ett 
reservationsanslag på 6 000 000 kr. 
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E. SJÖFART 

Under littera E tas sammanlagt upp nio anslag varav anslagen E I - E 5 

avser sjöfarts verkets verksamhet och anslagen E 6- E 9 övriga sjöfartsän

damål. I enlighet med tidigare förslag i propositionen (prop. 1980/81 :20) om 

besparingar i statsverksamheten och budgetpropositionen 1981 tas inte 

något nytt anslag upp för bidrag till vissa resor för sjöfolk för budgetåret 

1982/83. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet. 

Verksamheten skall bedrivas med huvudsaklig inriktning på handelssjöfar

ten. 

Sjöfarts verkets verksamhet är programbudgeterad. V crksamhctcn är 

indelad i programmen Farledsverksamhet. Fartygsverksamhet och Övrig 

verksamhet. Den statliga isbrytningen som redovisas på särskilt anslag 

inom programmet Farledsverksamhet och kostnaderna under programmet 

Övrig verksamhet finansieras direkt över statsbudgeten. I övrigt täcks 

sjöfartsverkets kostnader i huvudsak genom olika avgifter. 

Sjöfartsverket beräknar i sin anslagsframställning bruttokostnaden, 

cxkl. investeringar till 582,5 milj. kr. för verksamheten budgetåret 1982/83. 

Efter avdrag för intäkter under anslagen och bidrag från andra huvudtitlar. 

som beräknas till 29,2 milj. kr., blir anslagsbelastningen 553,2 milj. kr .. 
vilket innebär en ökning på 10,6 % jämfört med innevarande budgetår. I 

verkets besparingsaltcrnativ uppgår bruttokostnaden till 572,8 milj. kr. och 

anslagsbelastningen till 543.7 milj. kr. Pris- och löneomräkningjämte auto

matiska kapitalkostnadsökningar uppgår enligt verket till 54.9 milj. kr. 

Avdrag har då gjorts för ett engångsanvisat belopp på 7 ,6 milj. kr. som 

avser ett bidrag till Göteborgs hamn för uppbyggnaden av en trafikcentral i 

Göteborg. Det slutliga utfallet av 1981 års löneförhandlingar (L-ATF-81) 

ingår inte i anslagsbcräkningarna. Medelsbehovet för planerade investe

ringar uppgår enligt verket till 137.4 milj. kr. 

Inkomster i sjöfartsverkets verksamhet 

Sjöfartsverkets inkomster kommer i allt väsentligt från de statliga sjö

fartsavgifterna - farledsvaruavgift. fyravgift och lotsavgift. Inkomsterna i 

övrigt utgörs av inkomster från försäljning av sjökort och publikationer. 

bidrag från försvarsdepartementets och jordbruksdepartementets huvudtit-

7 RihdaJ?en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilai:a 9 
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tar samt vissa smärre inkomster från uthyrning m. m. Inkomsterna från de 

statliga sjöfartsavgifterna uppgick budgetåret 1980/81 till 307 ,2 milj. kr. 

Med sjöfartsavgifterna finansieras emellertid inte bara sjöfartsverkets 

farledsverksamhet exkl. isbrytning, utan även verksamheten vid handels

flottans kultur- och fritidsråd. ersättningen till Trollhätte kanalverk och 

Vänerns seglationsstyrelse för bortfallet av tidigare kanalavgifter resp. 

seglationsavgifter samt avtalsenlig kompensation till Stockholms hamn för 

bortfallet av de särskilda avgifterna i Hammarbyleden. Även kostnaderna 

för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten och bidrag till vissa 

fyrar i Röda Havet på sammanlagt ca 0.5 milj. kr. finansieras numera med 

sjöfartsavgifterna. Den del av inkomsterna som skall ställas mot sjöfarts

verkets kostnader framkommer sålunda som en saldopost. Sjöfartsverket 

anser att en omprövning bör ske av bl. a. den principiella frågan om 

användningen av sjöfartsavgifterna. Verket förutsätter att den frågan be

handlas av närsjöfartsutredningen. 

För budgetåret 1980/81 uppgick sjöfartsverkets andel av sjöfartsavgif

terna till 270.4 milj. kr. Inkomsterna från fyr- och farledsvaruavgifter 

(sjöfartsverkets andel), lotsavgifter och inkomster från försäljning av sjö

kort beräknas för budgetåret 1981/82 uppgå till 316,5 milj. kr.. vilket skall 

ställas mot anvisade medel för farleds verksamheten exkl. isbrytriing. 314,5 

milj. kr. 

Totalt sett har belastningen av statliga sjöfartsavgifter på sjöfarten på 

svenska hamnar varit i huvudsak oförändrad åren 1980 och 1981. De 

avgiftsändringar som genomfördes den l januari 1981 innebar omfördel

ningar för att inom avgiftssystemets ram kompensera för inkomstbortfallet 
till följd av statsmakternas beslut om att befria direktgående transocean 

linjetrafik från fyr- och farledsvaruavgifter. De förändringar som under 

senare år genomförts inom avgiftssystemet har inneburit att tyngdpunkten 

i avgiftsuttaget förskjutits mot oljeimport och massgodstrafik. Sjöfartsver

ket framhåller i det sammanhanget att inkomsterna därigenom blivit mer 

konjunkturkänsliga vilket, enligt verket, motiverar att kostnadstäek

ningskravet baseras på en längre tidsperiod än ett år. 

Sjöfartsverkets bedömning av inkomstutvecklingen under budgetåret 

1982/83 utgår från en generellt sett oförändrad trafikvolym. Av särskild 

betydelse för inkomstberäkningarna är i det sammanhanget den hittills 

konstaterade minskningen av oljeimporten. 

För att uppnå kostnadstäckning aviserar sjöfartsverket i sin anslags

framställning vissa höjningar av de allmänna sjöfartsavgifterna från den 1 

januari 1982. Sjöfartsverket har senare i en särskild skrivelse till regeringen 

den 6 november 1981 föreslagit en höjning av farledsvaruavgifterna med 

genomsnittligt drygt 20 %. Beträffande f)•ravgiften föreslår verket en över

gång från nettoregisterton till bruttoregisterton som bas för avgiftsuttaget. 

Ändringen i det avseendet innebär en anpassning till det nya internationel

la skeppsmätningssystem som träder i kraft under år 1982. Övergången 
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från netto- till bruttoregisterton innebär enligt verket att ett fåtal fartyg, 

framför allt vissa kylfartyg och större ro-ro-fartyg, drabbas av betydande 

avgiftsökningar. För att mildra effekterna för dessa fartyg vid övcrgfrngen 

till det nya systemet föreslår därför sjöfartsverkct särskilda övergångsbe

stämmelser under en femårsperiod. Samtidigt föreslår sjöfartsvcrket en 

begränsning av den s. k. Gärrzonen och en generell höjning av avgiftsni

vån, vilket beräknas ge en inkomstförstärkning på 15 %. Sjöfarts verket 

föreslår vidare en kraftig generell höjning av lotsavRifien från den I januari 

1982, samtidigt som särskilt tillägg införs för lotsningar under tid då lots

plats hålls stängd och för lotsningar där mer än en lots erfordras. Höjning

arna beräknas vid oförändrad lotsningsbenägenhet ge en inkomstförstärk

ning på 10 milj. kr. Sjöfartsverket aviserar samtidigt en översyn av lots

tvångsrcglerna så att de blir mer differentierade och i vissa fall skärpta. 

Regeringen har den 26 november 1981 beslutat om en höjning av sjö

fartsavgifterna i huvudsaklig överensstämmelse med verkets förslag. 

E 1. l<'arledsverksamhet exkl. isbrytning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

289302000 

314495000 

343313000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som hänför sig till farlcdsutmärkning (fyrar, bojar och 

prickar), radionavigering (decca), sjökartläggning, lotsväsendet och vissa 

kostnader inom sjöräddningsväsendet. Vidare betalas från anslaget bl. a. 

utgifterna for till farledsverksamheten hänförlig administration och ut\'eck

lingsverksamhet. 

Sjöfarts1·erkets anslag.~f'ramställning 

För budgetåret 1980/81 anvisades 266, I milj. kr. till Farleds verksamhet 

exkl. isbrytning. Det verkliga utfallet uppgick till 289.3 milj. kr. Av kost

nadsökningen är 20,5 milj. kr. hänförlig till avtalsenliga löneökningar. 

Vidare ingår extraordinära kostnader på 2,3 milj. kr., som drabbat sjöfarts

verket till följd av påseglingen av Almöbron. Däremot har en kostnadsök

ning på 1,5 milj. kr. för drivmedel kunnat rymmas inom anvisad medelsram 

genom rationaliseringar och omprioriteringar. 

Verksamheten under budgetåret 1980/81 har enligt vcrksamhetsberättel

scn präglats av en successiv rationalisering och effektivisering främst inom 

fyr- och lotsväsendet. Genomförda rationaliseringar har medgett fortsatta 

åtgärder inom ramen för verkets program för ökad farledssäkcrhet. Verket 

redovisar positiva erfarenheter av trafikinformationssystemcn i Stock-
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holms skiirgånl och Brä viken. Under budgetåret 1980/81 har planer utarbe

tats för att införa liknande syst<:m i områdena Marstraml-Uddevalla. Bro

fjorden och Landsort-Mätaren. Förberedelser för inrättande av en trafik

central i Göteborg med Göteborgs hamn som huvudman har gjorts i sam

råd med hamnen. Inför sammanslagningen av hamn- m:h sjölotsningen i 

Göteborg den 1 januari 1982 har vidare utbildning av lotsar pabör:iats. Inom 

ramen för verkets utbildningsprogram har också en utbildning av s. k. 

långlotsar genomförts. Åtgärden sammanhänger med en mellan lotsmyn

digheterna i Östersjöns strandstater träffad överenskommelse som träder i 

kraft den I januari 1982 om gemensamma kvalifikationskrav för långlotsar i 

Östersjön. 

Inom farledsområdet n:dovisar verket fortsatta insatser för att analysera 

förutsättningarna för säker sjöfart i de viktigaste infartslederna. Bl. a. har 

arbetet med farledsfrågorna i Stockholms skärgård inknsilierats. Nya 

fyrar har uppförts i Kalmarsund och i Gävle. Vidare har arbetet med att 

förbättra Böttöleden i Göteborg påbö1jats under höskn 1981. 

Inom sjökartläggningen har verksamheten under budgetåret 1980/81 

präglats dels av det omfattande arbetet med att föra in det nya utmärk

ningssystemet (system Al i sjökorten. dels fortsatta ansträngningar att 

minska den eftersläpning som föreligger ifråga om att slutligt utvärdera 

sjömätningarnas resultat och redovisa detta i s. k. djupkartor samt att föra 

in dessa i sin helhet i befintliga sjökort. 

Förutom reguljär sjömiitning i bl. a. Vänern. Lommabukten och Kalmar

sund har s. k. farlcdskontroller genomförts i relativt stor omfattning. Far

ledskontrollerna innebär en punkt vis undersökning av t. ex. fyrsektorer. 

fyrpositioner och djupkurvor i vissa farleder för att di.irigenom ytterligare 

öka siikerhcten i farlederna. 

Beträffande nyproduktion av sjökllrt så har arbetet med att förse hda 

Norrlandskusten med nya sjökort avslutats genom utgivning av två sjökort 

under budgetåret 1980/81. Produktionen av nya kort i Stockholms skärgård 

1Arholma-Landsort). Landsort-Södertälje samt i Göteborgs skärgård har 

påbörjats. Vidare har sjökarteavdelningen under verksamhetsåret avslutat 

den andra etappen av system A-arbetet som i huvudsak omfattat kust

sträckan från Hanöbukten t. o. rn. Gävlebukten inklusive Mätaren. Hjäl

maren och Vättern. 

Bruttokostnaden för verksamheten budgetåret 1982/83 under anslaget 

Farledsverksamhet exkl. isbrytning beräknas av sjöfartsverket till 

375 902 000 kr. Bruttokostnaden för innevarande budgetår är beriiknad till 

338 457 000 kr. Pris- och löncomräkningen jämte automatiska kapitalkost

nadsökningar uppgår enligt verket till 36299000 kr. Intäkterna under an

slaget som huvudsakligen utgörs av bidrag från försvars- (3 500000 kr.) och 

jordbruksdepartementets huvudtitlar ( 22 989 000 kr.) beräknas till 

27 522 000 kr. Bidragen avser kostnader för den militära sjökartläggningen 

resp. fritidsbåtarna~ och fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader för 
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farlcdsverksamheten. Efter avdrag för intäkter under anslaget blir anslags

belastningen för budgetåret 1982/83 enligt sjöfartsverkets förslag 

348 380 000 kr. att jämföra med 314 495 000 kr. för innevarande budgetår. 

I verkets förslag ingår volymökningar på 672 000 kr. för ytterligare fem 

tjänster inom sjökartläggningen och för en tjänst till redaktionen för under

rättelser för sjöfarande. Beträffande sjökartläggningen anser verket i sin 

anslagsframsUillning att nuvarande produktionsresurser är otillfredsstäl

lande. Stora delar av våra farvatten är endast mätta med hand lod från tiden 

före år 1930. Vidare måste enligt verket ca 70~,;., av totalt ca 140 sjökort 

ersättas med nya. För närvarande produceras ca 2 nya sjökort per år. 

Vidare är enligt verket arbetsbalansen med att föra in slutresultatet från 

sjömätningarna i befintliga sjökort mycket stor. För att avhjälpa existeran

de brister har sjöfartsverket vidtagit flera åtgärder. Bl. a. har som en 

temporär åtgärd nysjömätningarnas omfattning minskats vilket minskar 

mängden av inkommande sjömätningsdata. Frigjorda resurser har därige

nom kunnat sättas in för att minska arbetsbalansen. För att öka effektivite

ten har vidare kartografiska sektionen och sjömätningssektionen omor

ganiserats. Samtidigt har en kraftig satsning inletts med att automatisera 

vissa delar i utvärderings- och ritningssarbetet. Försök pågår också under 

innevarande sjömätningssäsong med kontinuerlig sjömätning för att utnytt

ja fartygen under i princip mätningssäsongens alla dagar. För att åstad

komma ytterligare förbättringar krävs det emellertid. enligt verket. extra 

resurser. 

Verket redovisar också i sin anslagsframställning vissa förslag till ratio

naliseringar och omprioriteringar. Inom lot.\"\'iisendet föreslår verket en 

rationalisering på 400000 kr. Dt) frigjorda medlen vill verket använda för 

lotsutbildning och för chefsutbildning. Inomfyn·iise111let föreslås. beträf

fande fartygsdriften. indragning av ett mindre tjänstefartyg som i verkets 
förslag beräknas ge en besparing på 200000 kr. Inom fyrväsendet föreslås 

vidare vissa smärre åtgärder ifråga om farledsanordningar som beräknas ge 

ca 100000 kr. i besparing. 

,Sjiifartsrerkc ts hesparingsaltcrna ti1· 

I verkets besparingsalternativ uppgår anslagsbclastningen till 342 684 000 

kr.. vilket jämfört med ett alternativ med realt oförändrade resurser inne

bär en besparing på 5 500 000 kr. 

I det följande redovisas sjöfartsverkets förslag till besparingar enligt 

besparingsalternativet. 
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Delprogram 

Administration 
Radionavigeringsstationer, fyrar och 

andra säkerhetsanstal.ter 
Lots väsendet 
Sjöräddning 
Sjökartläggning 

Summa 

Besparingar (I 000 kr.) 

400 

1450 
2800 

:!00 
650 

5500 

I fråga om delprogrammet 1ldministratio11 resulterar besparingen på 

400000 kr. i en indragning av tjänster vid lotsdistriktsexpcditionerna. 

Inom fvrdisendet innebär den redovisade besparingen dels att indrag

ningen av etc mindre tjänstefartyg tas upp till sitt fulla belopp, 900 000 kr., 

jämfört med i verkets eget förslag upptagna 200 000 kr., dels indragning av 

farledsanordningar och släckning av fyrbelysning i vissa inomskärsledcr 
(550000 kr.).. 

Inom delprogrammet Lot.1Tiisende1 innebär skillnaden i besparing mel

lan besparingsaltcrnativet och verkets eget förslag (2,4 milj. kr.) indragning 

av personal på ett nertal platser längs kusten vilket enligt verket leder till 

en påtaglig serviceförsämring. 

l fråga om delprogrammet Sjöräddning sker besparingen genom mins

kad utbildning i sjöräddningstjänst. För delprogrammet .Sjökartliiggning 

innebär besparingsalternativct en minskning av sjökartläggningens re

surser motsvarande 650000 kr. Volymminskningen har inte närmare preci

serats, men varje minskning innebär enligt verket påtagliga försämringar 

av verksamheten. 

Föredraganden 

Sjöfarts verkets uppgift i farledssystemet är att verka för en effektiv och 

säker framkomlighet för sjöfart1~n. Insatserna i det avseendet förutsiitter 

ett samspel mellan olika medel t. ex. farledsutmärkning, lotsning och sjö

kartläggning och avvägningar mellan olika åtgärder. En viktig utgångs

punkt för verksamheten under anslaget är det program för ökad farledssä-
' kerhet som verket utarbetat. Handlingsprogrnmmet som bl. a. redovisats 

för riksdagen i propositionen (prop. 1980/81: 119) om miljösäkrare sjötrans

porter våren 1981 innebär förutom en ökad betoning av sjösäkcrhetsfrå

gorna också en systematiserad syn på sjösäkerhetsarbetet. Programmet 

utgör vidare en viktig bas för de prioriteringar som måste göras i verksam

heten. 

Omfattningen och inriktningen av verksamheten under anslaget måste 

vidare avvägas med stor hänsyn till intressenternas faktiska efterfrågan på 

verkets tjänster. De statliga sjöfartsavgifterna som belastar handelssjöfar

ten ger endast i begränsad omfattning ett uttryck för den faktiska efterfrå

gan på verkets tjänster. Sjöfartsverket måste därför, vilket också verket 
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betonar i sin anslagsframställning, i olika frågor ha ett nära informationsut
byte med sina intressenter som underlag för planering av verkets insatser 

och prioritering av resurserna. 

Hösten 1978 presenterade sjöfartsverket ett förslag till ny organisation. 

Därefter redovisade en särskild utredare i juni 1979 i sitt betänkande 

(SOU 1979:43-451 Ren Tur - program för miljösäkra sjötransporter ett 

förslag till ny organisation av den statliga kust- och sjöfartsverksamheten 

genom ett sammanförande av sjöfartsverket och tullverkets kustbevak

ning. Statskontoret fick i oktober 1980 regeringens uppdrag att belysa 

besparingsmöjligheter och andra effekter vid ett sammanförande. Stats

kontoret redovisade sitt uppdrag i maj 1981. Statskontorets rapport har 

varit föremål för en omfattande remissbehandling. Ärendet bereds f.n. 

inom regeringskansliet. 

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till sjöfartsver

kets anslagsframställning för anslaget Farledsverksamhet exkl. isbrytning 

budgetåret 1982/83. · 

Sjöfarts verket har i sitt förslag beräknat bruttokostnaden till 375 902 000 

kr.. vilket överstiger det s. k. huvudförslaget med 5 872 000 kr. Av skillna

den utgör 6 72 000 kr. en direkt volymökning varav 541 000 kr. avser fem 

tjänster inom sjökartläggningen. Den ogynnsamma arbetsbalansen inom 

sjökarteavdelningen och det uppdämda behovet av nya sjökort motiverar 

enligt verket volymökningen. 

För egen del vill jag först erinra om att sjöfarts verket budgetåret 1978179 

fick en resursförstärkning på 500000 kr. för tjänster till sjökarteavdel

ningen. Verket har vidare tillförts nya resurser på sjömätningssidan genom 

det sjömätningsfartyg som levererades hösten 1979. Vidare beräknas en ny 

ledarmotorbåt levereras under hösten 1982. Sjökarteavdelningen har vi

dare fått särskilda investeringsmedel bl. a. för det pågående utveeklingsar
betet med att automatisera sjömätningen och även för den tekniska utveck

lingen inom sjökortsframställningen. Av intresse i sammanhanget är också 
att verket vidtagit en rad åtgärder bl. a. av organisatorisk natur för att öka 
effektiviteten inom delprogrammet. Det framgår vidare av anslagsfram

ställningen att verket inom delprogrammet omprioriterat medel motsva
rande ca I milj. kr. till förmån för en personalökning inom sjökarteavdel
ningen. 

Mot bakgrund av de resurser sjökartläggningen disponerar. de genom

förda rationaliseringsåtgärderna och den personalförstärkning som har 

skett genom omprioritering bör en närmare resultatanalys presenteras 

innan jag är beredd att ta ställning till frågan om ytterligare resursförstärk

ningar. Verksamhetens mål. inriktning och resultat bör vidare belysas mot 

bakgrund av olika medelsramar. 

När det gäller bruttokostnaden för Farledsverksamhet exkl. isbrytning 

nästa budgetår har jag vid mina överväganden utgått från verkets s. k. 

huvudförslag. Jag anser att rationaliseringar och besparingar motsvarande 
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två procent enligt huvudförslaget kan genomföras med i stort sett bibehål

len ambitionsnivå för verksamheten. För att inte de regionalpolitiska strä

vandena skall motverkas, särskilt när det gäller känsliga kust- och skär

gårdsområden. förordar jag emellertid en delvis annan inriktning av bespa

ringarna än vad verket redovisat. I stället för att dra in tjänster motsvaran

de 400000 kr. inom den regionala administrationen bör verket enligt min 

mening kunna uppnå en besparing av samma storlek inom den centrala 

förvaltningen. Med hänsyn till att fyrautomatiseringsprogrammet slutförts, 

att investeringar i nya säkerhetsanordningar förutsätts ligga kvar på en i 

stort sett oförändrad nivå de närmaste åren och vidare att nyanskaffningen 

av fartyg i och med att de större tjänstefartygen successivt byts ut torde 

vara avslutad för åtskilliga år framåt bör en nedskärning kunna ske inom 

centralförvaltningens tekniska enheter. 

Jag föreslår vidare att ett mindre fartyg som sjöfartsvcrket planerar att ta 

ur drift, säljs i sådan tid att minskade underhålls-, kapital- och personal

kostnader på ca 2,2 milj. kr. kan uppnås inom fyrväsendet budgetåret 

1982/83 jämfört med i verkets huvudförslag beräknade 0,9 milj. kr. När det 

gäller båt- och fartygsunderhålle1: i övrigt, drivmedel och allmänna omkost

nader anser jag det möjligt att nå besparingar på ca 870 000 kr. jämfört med 

verkets beräkningar. Genom rationaliseringar inom lotsväsendet räknar 

jag med en besparing på l.2 milj. kr. Rationaliseringen kan uppnås genom 

s. k. naturlig avgång. I stället för ytterligare besparingar i fråga om tjänster 

inom lotsväscndet eller inom sjökartläggningen, som verket tar upp i sitt 

huvudförslag, förordar jag en miriskning inom utvecklings verksamheten på 

600000 kr. Verket föreslår i det sammanhanget att den tidigare anslagspos

ten utvecklings verksamhet slopas som särskilt delprogram med hänvisning 

till att merparten av kostnaderna för utvecklingsarbetet belastar övriga 

delprogram. Jag har inget att erinra mot den av verket föreslagna program

ändringen. 

Bidrag från andra huvudtitlar och andra inkomster under anslaget beräk

nar jag i likhet med verket till ca 27 .5 milj. kr. Efter samråd med chefen för 

jordbruksdepartementet förordar jag emellertid att fritidsbättrafikens an

del av sjöfarts verkets kostnader täcks med medel från kommunikationsde

partementets huvudtitel istället för som tidigare från tionde huvudtitelns 

(jordbruksdepartementet) anslag I 2. Stöd till friluftslivet. Den föreslagna 

ordningen innebär att ersättningen för fritidshåttrafiken som bl. a. avser 

sjöräddning, televerkets radiotjänst åt sjöfarten. underskottet i Falsterbo

kanalen och samkostnadsbidrag för farledsverksamheten anvisas direkt till 

sjöfartsverkct istället för som tidigare via naturvårdsverket. Omläggningen 

innebär följaktligen en budgetteknisk förenkling i enlighet med förslag i 

naturvårdsverkets anslagsframställning. Sjöfartsverket bör emellertid i an

slagsfrågor som rör fritidsbåttrafikcn fortsättningsvis samråda med den 

nya organisation för rekreations- och friluftsfrågor som chefen för jord

bruksdepartementet senare denna dag kommer att föreslå bli inrättad 

fr. o. m. den I juli 1982. 
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Den föreslagna budgetomläggningen bör enligt min mening inte innebära 

en ändring av gällande kostnadsansvarsprinciper. Fritidsbåttrafikens kost

nader bör även fortsättningsvis bestridas av statsmedel. Jag förordar där

för att medel för ersättningen avseende fritidsbåttrafikens andel av sjö
fartsverkets kostnader tas upp under sjöfarts verkets anslag E 5. Övrig 

verksamhet, men redovisas som inkomst under anslaget E I. Farlcdsverk

samhet exkl. isbrytning. Jag beräknar ersättningen för nästa budgetår till 

19548000 kr., varav 1250000 kr. för att täcka underskottet i Falsterboka
nalen. 

Fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader under anslaget E I beräknar 

jag efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet till 3 441 000 kr. 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet beräknar jag bidraget 

från fjärde huvudtiteln till 3 500000 kr. för den militära sjökartläggningen. 

Sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten inom det ekonomiska 

försvaret beräknar jag efter samråd med chefen för handelsdepartementet 

till 1683 000 kr. för nästa budgetår. Sjöfartsverkets ersättning till telever

ket för radiotjänst åt sjöfarten beräknar jag under anslaget till 8 325 000 kr. 

för nästa budgetår. Jag förordar därför ett anslag på ca 343,3 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Mitt förslag till medelsförbrukning för anslaget E L Farledsverksamhet 

exkl. isbrytning fördelat på delprogram framgår av följande sammanställ
ning. 

Delprogram 1980/81 

Utfall 

I. Administrati<•n. andel 27 304 
2. Radionavigeringssta-

tioner, fyrar och andra 
säkerhetsanstalter 79303 

3. Lotsväsendet 144 740 
4. Sjöräddning m. m. 11530 
5. Södertälje kanal 4 730 
6. Mindre kanaler och 

fördjupade farleder 1788 
7. Sjökartläggning 41672 
8. Publikationer 1675 

Summa kostnader 312742 

Avgår intäkter 
Under anslaget 1780 
Bidrag från andra huvud-
titlar och anslag 21660 

Summa intäkter 23440 

Summa utfall/anslag 289302 

1981/82 Beräknat 1982/83 

Anvisat Verket 

tusental kr. 

28595 30735 

88 333 102552 
158 338 169666 
10283 JO 758 
5014 5 759 

2 719 4256 
43 757 50525 

1418 1651 

338457 375902 

726 I 033 

23 236 26489 

23962 27522 

314495 348380 

Före
draganden 

30862 

100410 
168155 
!0714 
5 819 

4190 
49163 

1522 

370835 

I 033 

26489 

27522 

343313 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farledsverksamhet exkl. isbrytning för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag på 343 313 000 kr. 
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E 2. Isbrytning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

129470000 

154000000 

166000000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som är att hänföra till statens isbrytnings verksamhet. 

Sjöfarts1·erkets ans/ags.framställning 

För budgetåret 1980/81 anvisades enligt förslag i budgetpropositionen 

135 milj. kr. under anslaget isbrytning. I enlighet med senare förslag i den 

s. k. besparingspropositionen (prop. 1980/81 :20) beräknades anslaget till 

130 milj. kr. Besparingen på 5 milj. kr. förutsatte att ytterligare en isbry

tare. förutom isbrytaren Thule. skulle hållas i beredskap men inte utnyttjas 

under normala förhållanden. Beroende på den milda vintern och att inga 

haverier inträffade bland övriga isbrytare kunde också dessa förutsättning

ar hållas utan hinder för vintersjöfarten. Trots avtalsenliga löneökningar på 

1,8 milj. kr. blev det verkliga utfallet på anslaget 129,5 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 beräknar sjöfartsverket kostnaderna för isbryt

ningen till 168440000 kr. Sjöfartsverkets besparingsalternativ uppgår till 

166540000 kr.. vilket innebär en besparing på 1900000 kr. Besparingen 

medför. enligt verket, att mindre resurser kan avsättas för drivmedel. 

vilket innebär ett minskat gånguttag för isbrytarna. 

Föredraganden 

För isbrytarverksamheten nästa budgetår beräknar jag kostnaden till ca 

166,0 milj. kr. Jag utgår då från att två av de äldre isbrytarna hålls i 

materiell beredskap och att besparingar på driftsidan kan uppnås i enlighet 

med verkets huvudförslag. Min kostnadsberäkning baseras också på ett 

antagande om något lägre underhållskostnader än vad verket förutser. 

Fördelningen på delprogram framgår av följande sammanställning. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Isbrytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

1980/81 

Utfall 

I 085 
128451 

129536 

66 

129470 

1981/82 Beräknat 1982/83 

Anvisat Verket Före-
drnganden 

tusental kr. 

I 316 1400 1398 
152 734 167040 164 652 

154050 168440 166050 

50 50 50 

154000 168390 166000 
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Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

alt till isbrytning för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 

166000000 kr. 

E 3. Fartygsverksamhet 

1980/8 I Utfall 

1981/82 Anvisat 

1982/83 Förslag 

26468000 

27654000 

29983000 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets uppgifter som gäller 

säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den marina miljön från påverkan 

av fartyg och last samt de ombordanställdas sociala förhållanden på farty

gen. Förutom tillsynsuppgifter inrymmer verksamheten kontroll av far

leders utmärkning och arbete med normer och föreskrifter. 

.Sji_ifartsverket s ans/agsfra mstiillning 

För budgetåret 1980/81 anvisades 24 milj. kr. under anslaget Fartygs

verksamhet. Utfallet på anslaget blev trots avtalsenliga löneökningar på 3 

milj. kr. 26 468 000 kr. Besparingen på anslaget förklaras av ett stort antal 

vakanser under budgetåret. Genom all internrekrytering skcll i betydande 

utsträckning har vakansläget enligt verket på ett icke önskvärt sätt varit i 

stort sett oförändrat under året. 

Verksamhetens inriktning och omfattning styrs främst av fastlagda na

tionella och internationella bestämmelser. Dimensioneringen påverkas 

även av den svenska handelsflottans storlek och trafiken på de svenska 

hamnarna. Sverige är medlem i ett flertal internationella organisationer på 

sjöfartens område och deltar på olika säll i arbetet. Syftet är att åstadkom

ma mellanstatliga överenskommelser som innefattar normer och regler för 

sjöfarten. Efterhand som fartygen blivit allt större och mer tekniskt sofisti

kerade samt deras last och lasthantcring mer komplicerad ägnas också 

säkerhetsfrågorna för de ombordanställda ett ökat intresse. 

Verksamheten under anslaget redovisas under fem delprogram varav 

tyngdpunkten i arbetet ligger på delprogrammet Sjöfartsinspektion m. m. 

Sjöfartsinspektionens arbete kan i stort delas in i fartygsinspektionsfrågor 

inklusive arbetsmiljöfrågor och typprovning av fritidsbåtar, frågor som rör 

skyddet av den marina miljön samt bemanningsfrågor. 

Den fortlöpande kontrollen av att fartyg uppfyller gällande bestämmel

ser. såväl nationella som internationella, sker genom besiktning av nytill

komna fartyg samt genom periodiskt återkommande besiktningar och oan

nonserade inspektioner. Den totala resurstillgången för tillsynsverksamhe

ten beräknas för närvarande till 90000 timmar per år. Av detta åtgår drygt 
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hälften för besiktningar och inspektioner. Utöver den tid som rapporteras 

för det direkta besiktnings- och inspektionsarhetct kriivs stora resurser för 

annan tillsynsrelaterad verksamhet. Hit räknas norm- och författningsar

hete, uthildning och andra åtgärder för att följa den tekniska utvecklingen, 

arbetsplanering, olycksutredningar och deltagande i sjöförklaringar samt 

internationellt arbete. Resursbehovt!l för verksamheten Lir starkt beroende 

av tillförseln av nya fartyg till den svenska handelsflottan vilken enligt 

verket för närvarande är svår att överblicka. 

Beträffande inspektionsverksamheten redovisar verket att denna under 

de senaste åren tagit i anspråk _resurser motsvarande ca 12 000 arhetstim

mar. Verksamheten bedöms av verket som särskilt angelägen. En utökning 

av denna fortlöpande kontroll kommer att krävas genom det avtal som 

avses bli undertecknat i början av år 1982 om skärpt hamnstatskontroll. 

Den sammanlagda resursåtgången för den direkta besiktnings- och inspek

tionsverksamheten samt det internationella sjösäkerhetsarbetct beräknas 

av verket ta i anspråk resurser motsvarande drygt 51 000 timmar budget

året 1981/82. 

I takt med att nya internationella överenskommelser somt. ex. SOLAS 

74 och MARPOL 73 med tillhörande protokoll börjar tillämpas ökar också 

enligt verket anspråken på insatser från sjöfartsinspektionens sida. 

Med hänsyn till de knappa resurser som enligt verket ställs till förfogan

de för tillkommande tillsynsuppgifter. förbereder sjöfartsinspektionen vis

sa ytterligare organisatoriska förändringar och en omprioritering av arbets

uppgifterna. Som en följd av otillräcklig:1 resurser har verket träffat avtal 

med klassificeringssällskap om att dessn skall överta vissa arbetsuppgifter. 
Vidare kommer tillämpningen av de nya reglerna enligt SOLAS- och 

MARPOL-protokollen om obligatoriska årliga besiktningar att begränsas 

till de fartygsstorlekar och typer som anges som minimum i konventio

nerna. Verket anser det emellertid nödvändigt med extra resurser motsva

rande två tjänster för att utföra den tillsyn som blir nödvändig när MAR

POL 73/78 träder i kraft. Även när det giillcr bl. a bemanningskontroller 

och arbetsmiljöfrågor anser verket att ambitionsnivån för närvarande är 

otillfredsställande. 

För budgetåret 1982/83 begär sjöfartsverket ett anslag för Fartygsverk

samhet på 30 205 000 kr. I beloppet ingår en volymökning med 350000 kr. 

för tidigare namnda inspektörstjänster. Verket föreslår också en omfördel

ning av medel från verksamheten vid kontrollstationerna motsvarande 

150000 kr. till förmån för tillsynsverksamheten. Verksamheten vid kon

trollstationerna har under senare år minskat främst i fråga om kontroll och 

certifiering av lanternor. Detta beror på att certifikaten för lanternor, 

sedan typgodkännande införts, numera är obegränsade i tiden. Sjöfarts ver

ket anser det möjligt att reducera verksamheten vid samtliga kontrollsta

tioner utom den i Göteborg. 

I verkets besparingsalternativ som med 930000 kr. understiger verkets 
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eget förslag bortfaller den begärda volymökningen på 350000 kr. Vidare 

föreslås en avveckling av sjömansnämnden vilket skulle ge en besparing på 

ca 580000 kr. Sjöfartsverket hänvisar i den delen till underhandsuppgifter 

om att den s. k. mönstringsutrcdningen kommer att föreslå en avveckling 

av nämnden. 

Föredraganden 

I sin anslagsframställning begär verket under anslaget Fartygsverksam

het, med hänvisning till internationella överenskommelser och konven

tioner, en volymökning på 350000 kr. för bl. a. två inspektörstjänster. 

Verket föreslår vidare en omfördelning av medel genom en reducerad 

verksamhet vid de s. k. kontrollstationerna till förmån för annan verksam

het inom sjöfartsinspektionen. 

Senast i regeringens proposition (prop. 1980/81: 119) om miljösäkrare 

sjötransporter betonades värdet av det internationella arbete som bedrivs i 

fråga om sjösäkerhet och förebyggande av havsföroreningar från fartyg. 

Sverige deltar också aktivt i detta arbete. r det sammanhanget konstatera

des samtidigt att tyngdpunkten i det internationella arbetet kommit att 

förskjutas från normgivning till ansträngningar i syfte att underlätta ikraft

trädandet och tillämpningen av internationella överenskommelser och att 

göra kontrollen av efterlevnaden av internationella regler mera effektiv. 

Det är enligt min mening naturligt att detta också får återverkningar på 

sjöfartsverkets arbetsuppgifter och slutligen på resursbehovet. 

Samtidigt som verket under programmet Fartygsverksamhet successivt 

tillförts nya uppgifter har också förändringar skett inom sjöfarten som 

påverkar resursbehovet i motsatt riktning. Den svenska handelsflottan har· 

t. ex. reducerats under de senaste åren. Vidare har, främst beroende på 

ökande fartygsstorlckar, antalet fartygsanlöp i utrikes fart på svenska 

hamnar minskat med drygt 20'/C mellan åren 1975 och 1980. 

För att möta tillkommande arbetsuppgifter har verket budgetåren 

1978/79 och 1980/81 fått reala resursförstärkningar motsvarande 3 tjänster 

för bemanningskontroll och inspektion. Det kan samtidigt konstateras att 

verket beroende på sitt rekryteringsförfarande inte utnyttjat anvisade re

surser fullt ut under budgetåret. Drygt 500000 kr. har bundits upp i va

kanser vilket är, som också verket framhåller i sin anslagsframställning, 

klart otillfredsställande. 

När det gäller anslaget för nästa budgetår är jag int<: beredd att föreslå 

realt ökade resurser för tillsynsverksamheten. Jag anser att den ökade 

arbetsbelastning som sjöfartsverket åberopar måste mötas genom effek

tiviseringar och omprioriteringar inom ramen för tillgängliga resurser. Jag 

tillstyrker därför verkets förslag om att omfördela medel motsvarande 

150000 kr. från kontrollstationerna till förmån för tillsynsverksamheten 

inom sjöfartsinspektionen. Av de 90000 timmar som enligt verket är dispo

nibla för tillsynsverksamheten bör vidare en större andel än vad som nu är 
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fallet, kunna utnyttjas för den direkta tillsyns- och inspektionsverksamhe

ten. 
Jag anser vidare att _det bör finnas ett rationaliseringsutrymme för bespa

ringar på anslaget motsvarande huvudförslagets ca 600000 kr. Verket har 

för sin del föreslagit en avveckling av sjömansnämnden. Även mönstrings

utredningen har i sitt betänkande (Ds K 1981: 10) Enklare mönstring och 

bättre registrering av sjömän, D·~l 11, föreslagit en avveckling av nämnden. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att jag i propositionen (prop. 1981/82:74) 

om enklare mönstring av sjömän aviserat ett förslag till riksdagen att 

avveckla sjömansnämnden fr. o. m. den 1 juli 1982. I avvaktan på riksda

gens beslut i denna fråga tar jag formellt upp medel för sjömansnämnden 

under anslaget för nästa budgetår. Jag förutsätter att besparingen kan 

realiseras sedan riksdagen tagit ställning till förslaget om avveckling av 

sjömansnämnden. 

För fartygsverksamheten förordar jag för nästa budgetår ett anslag på ca 

30,0 milj. kr. Efter samråd med ·~hefen för jordbruksdepartementet har jag 

då beräknat bidraget från tionde huvudtiteln till 1200000 kr. 

Mitt förslag fördelat på delprogram framgår av följande sammanställ

ning. 

Delprogram 1980/81 1981/82 

Utfall Anvisat 

Beräknat 1982/83 

Verket Före
draganden 

tusental kr. 

1. Administration 
2. Sjöfartsinspektion m. m. 
3. Skeppsmätning 
4. Sjöteknisk utrcdnings-

verksamhet 
5. Sjömansnämnden 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 
Bidrag från annan 
huvudtitel 

Summa intäkter 

Summa utfäll/anslag 

1894 
20540 

3 241 

1308 
485 

27468 

0 

I 000 

l 000 

26468 

2041 
21654 

2918 

13% 
646 

28655 

I 000 

l 001 

27654 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

:?. 2:?.5 
23 755 

3 225 

1492 
709 

31406 

1200 

1201 

30205 

:?.229 
23 521 
3 229 

1498 
707 

31184 

1200 

1201 

29983 

att till Fartyg.nwksamhet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag på 29 983 000 kr. 
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E 4. Sjöfartsmateriel m. m. 

Budgetår 

1980/81 
1981/82 
1982/83 verket 

föredraganden 

lng. 
behållning 

45926 
43908 

100 
26600 

Anslag 

tusental kr. 

47900 
89 200 1 

144160 
45700 

1 Varav 52 200 anvisats med stöd av finansfullmakten. 
2 Varav 19000 avser beställt tjänstefartyg. 

Utgift 

49918 
106 508 
137 360 
65 4002 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfarts verkets investeringar i fartyg, 

båtar. fyrar. fyr- och telemateriel samt farleder m. m. Räntor och avskriv

ningar på investerat kapital påverkar kostnaderna för farledsverksamhe

ten. Medel för att bestrida de årliga kapitalkostnaderna ingår i anslagen för 

farleds- och fartygsverksamheten. 

Sjöfartsverkets anslagsframställning 

Till grund för sjöfartsverkets investeringar ligger en till verksamhets

planen kopplad femårig investeringsplan, som revideras årligen med hän

syn till bl. a. det faktiska budgetutfallet. Investeringsplanen omfattar skilda 

objektgrupper under rubrikerna Sjösäkerhet, Sjökartläggning. Isbrytarfar

tyg, Farleder, Södertälje kanal och Sjöfartsinspektionen. 

·Sjösäkerhet 

För budgetåret 1982/83 beräknas investeringarna i objektgruppen Sjösä

kerhet till 77 .9 milj. kr. Investeringarna domineras av fartyg och båtar (46.6 

milj. kr.)'samt fyr- och telemateriel (18.1 milj. kr.J. På båtsidan föreslår 
sjöfartsverket utbyte av åtta lotsbåtar fördelade huvudsakligen på tre 

standardtyper för tillsammans ca 16,0 milj. kr. Vidare ingår på lotsbåtsidan 

utbyten av motorer i äldre båtar och arbetsmiljöförbättrande åtgärder för 

ca 2,6 milj. kr. 
För arbetsfart y gen eftersträvas att i möjligaste mån samordna drif

ten av fartygen både arbetsmässigt och geografiskt. Från år 1982 planeras 
en omläggning och integrering av fartygsdriften med helårsutnyttjande av 

byggnadsfartygen som för närvarande har en sysselsättningssvacka vinter

tid. Genom driftrationaliseringar och leveranser av nya fartyg har enligt 

verket nya förutsättningar skapats för att minska antalet fartyg för farleds

tjänst. 
Sjöfartsverkets nya distriktsfartyg som levereras innevarande budgetår 

kommer att ersätta det befintliga lotsdistriktsfartyget Stockholm, med 

huvudsakligt arbetsområde inom mellersta lotsdistriktet. Genom det nya 

fartygets ökade kapacitet tillsammans med ett hårdare utnyttjande av 

lotsdistriktsfartyget Vega kan ett annat, mindre fartyg - Faros - tas ur 
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drift. Genom ytterligare ett nytt arbetsfartyg som beräknas levereras 1983 

kan två äldre lotsdistriktsfartyg - Malmö och Virgo - utrangeras. An

skaffningskostnaden för det nya fartyget totalt beräknat till 48 milj. kr. 

ingår i verkets investeringsförslag för budgetåret 1982/83 med 25 milj. kr. 

Investeringsmedlcn för fyr- och te I e materie I , 18, I milj. kr., avser 

i första hand återanskaffning av försliten materiel. Anvisade medel har 

enligt verket under flera år legat betydligt under den nivå som motsvarar 

återanskaffningsbehovet. vilket inneburit att materielen i stor utsträckning 

blivit föråldrad. I samband med att fyrautomatiseringsprogrammet genom

förts har emellertid en betydande återanskaffning skett av utrustning som 

annars skulle finansierats med investeringsmedel för fyr- och telemateriel. 

Beroende på alt programmet har slutförts försvinner o~kså denna finan

sieringsmöjlighet vilket enligt verket ställer ökade krav på ordinarie inve

steringsmedel för återanskaffning. Återanskaffningen ligger i långtids

planen på ca 18 milj. kr. årligen. att jämföra med ca 14.7 milj. kr. i 

investeringsbudgeten för budgetåret 1981/82. 

För utbyggnad av antalet radarfyrar (racon) med tio st per år behövs 

årligen ca I milj. kr. i investeringsmedel. En racon med betydligt förbätt

rade prestanda än hittills använda har nyligen utvecklats. Sjöfartsverkets 

långtidsplan tar även upp medel för fortsatt utbyggnad av trafikiriformation 

i de viktigaste infartslederna. M1~delsbehovet under planperioden beräknas 

till 6 milj. kr. För budgetåret 1982/83 tar verket upp 1,2 milj. kr. 

För övrigt ingår i objektgruppen Sjösäkerhet nybyggnad och om

b y g g n ad av fyrarmed3,5resp.1,9milj.kr.,ombyggnadav tjänste

( o ka I er med 3,7 milj. kr., anskaffning av bojar och ma te ri e I inom 

sjöräddningen med 2,6 milj. kr. resp. 470000 kr. samt ersättningsan

skaffningar till radion av i ger in g s stationerna med 1.0 milj. kr. 

~jökartläggning 

För den aktuella perioden innebär sjöfartsverkets investeringsplan nyan

skaffning av tre större ledarmotorbåtar för sammanlagt 59.4 milj. kr. som 

ersättare dels för sjömätningsfartyget Ran som utrangeras under budget

året 1981/82, dels som ersättare för Nils Strömcrona. Anskaffningen av 

ledarmotorbåtarna har fördelats med 39,6 milj. kr. resp. 19,8 milj. kr. på 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Verket tar vidare upp I.I milj. kr. för 

merkostnaden till följd av att kontraktet för en tidigare beställd ledarmo

torbåt omplacerats till annat varv. l investeringsförslaget för budgetåret 

1982/83 ingår 2,2 milj. kr. för en ny tarledsram och 0,9 milj. kr. för 

investeringar i lätta motorbåtar och för motorbyten. 

Investeringen i teknisk utrustning fortsätter enligt verkets förslag under 

planeringsperioden. Bl. a. kommer arbetet med att automatisera sjömät

ningen att vidareutvecklas så att bearbetningen av mätresultat och överfö

randet till sjökort förenklas högst väsentligt. I utrustning för sjömätning 

och för sjökortsframstiillning ingår i verkets förslag för budgetåret I 982i83 

3,8 milj. kr. 
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Jsbrytarfartyg 

För investeringar i isbrytarfartyg tar investeringsplanen med hänvisning 

till regeringens uppdrag att utreda den framtida inriktningen av isbrytar

verksamheten endast upp medel för återanskaffning av teleteknisk materi

el. För perioden 1982/83- 1986/87 uppgår återanskaffningen till 26 milj. kr. 

varav 4,0 milj. kr. faller på budgetåret 1982/83. 

Sjöfartsverket har i en särskild skrivelse den 21 september 1981 redovi

sat regeringens uppdrag i oktober 1980 angående isbrytarverksamhcten. 

Verket framhåller i rapporten att den gällande målsättningen för isbrytar

verksamheten bör bibehållas. Detta kräver enligt verket en oförändrad 

isbrytarkapacitet. Redovisningen föranleder inte någon förändring i förhål

lande till investeringsförslaget i anslagsframställningen för budgetåret 

1982/83. 

Farleder 

I sjöfartsverkets program för ökad farledssäkerhet ingår en ökad sats

ning på farledsförbättringar av olika slag. För budgetåret 1980/81 anvisades 

10 milj. kr. för att spränga bort vissa grund i Böttöleden i Göteborg. 

Arbetet beräknas vara avslutat under år 1982. Sjösäkerheten i infartsle

derna till Göteborg skulle enligt verket ytterligare förbättras om muddring

ar därutöver kunde genomföras i Rivöfjorden. Kostnaden för detta, 2,5 

milj. kr., har lagts in i investeringsplanen budgetåret 1983/84. 

För infartslederna till Stockholm har verket övervägt olika åtgärder för 

att åstadkomma ökad sjösäkerhet. Enligt sjöfartsverket bör utöver upp

rustningen av Sandhamns- och Dalaröledernas gemensamma sträckning 

för 3,0 milj. kr., som anvisats budgetåret 1981/82, ytteriigare 7.0 milj. kr. 

satsas budgetåret 1982/83 på Sandhamnsleden för trafik med högst 11 m 

leddjupgående. Beloppet fördelar sig på 5,5 milj. kr. för farledsarbeten och 

1,5 milj. kr. för bojar, tavlor och kummel. Förutom upprustningen av 

Sandhamnslcden föreslår verket att säkerheten i Dalaröleden höjs genom 

begränsning av tillåtna fartygsstorlekar. Effekten blir enligt verket att den 

tunga trafiken koncentreras till den trafikmässigt och miljömässigt mest 

lämpade leden. 

Sjömätningar under åren 1980 och 1981 har visat att det i den muddrade 

rännan i Kalmarsund krävs omfattande muddringar för att återgå till tidi

gare tillått:t djupgående, 7 ,3 meter. I första hand bör enligt verket mudd

ring utföras söderifrån fram t. o. m. infarten till Kalmar hamn. Under 

innevarande budgetår har avsatts 1.5 milj. kr. för detta. Ytterligare 1,0 

milj. kr. krävs under budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

I den av sjöfarts verket föreslagna medelsförbrukningen på 137 ,4 milj. kr. 

irigår investeringar i nya fartyg och båtar med ca 81 milj. kr. Sjöfarts verket 

har bl. a. begärt 25 milj. kr. för ett nytt tjänstcfartyg för den del av 

8 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bila{?a 9 
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kostnaden som belastar budgetåret 1982/83. På fartygssidan ingår vidare 
tre ledarmotorbåtar för totalt beräknat 59,4 milj. kr. varav 39.6 milj. kr. 

belastar budgetåret 1982/83. 

Skälen för ett utbyte av sjöfa11sverkets tjänstefartyg redovisades redan i 

budgetpropositionen (prop. 1980/81: 100; bil. 9). Föredraganden anförde i 

det sammanhanget att utbytet av två äldre lotsdistriktsfartyg mot ett nytt 

också måste avvägas mot syssdsättningssituationen inom varvsnäringen. 

Efter en sådan bedömning uppdrog regeringen den 9 april 1981 åt sjöfarts

verket att upphandla ett tjänstefartyg inom en kostnadsram på 46 milj. kr. 

räknat på prisnivån juli 1980. Eftersom det var fråga om en varvspolitiskt 

motiverad tidigareläggning av investeringen föreskrevs att upphandlingen 

skulle ske efter samråd med nämnden för fartygskreditgarantier och under

ställas regeringens prövning. Regeringen godkände den 1 oktober 1981 

sjöfartsverkets förslag att fartyget skulle byggas vid AB Åsiverken. Rege

ringen har med stöd av finansfullmakten anvisat 50.6 milj. kr. för investe

ringen. Av beloppet har 27 milj. kr. ställts till verkets förfogande för 

innevarande budgetår. 

Med hänsyn tagen till att sjöfärtsverket de senaste åren kunnat genomfö

ra en relativt omfattande förnyelse av fartygs- och båtflottan och att 

ytterligare enheter kommer att levereras under kommande budgetår är jag 

inte beredd, att utöver medel för utbyten av motorer, arbetsmiljöförbätt

rande åtgärder och för annan c:rsättningsmateriel. föreslå ytterligare re

surser för fartygs- och båtinvesteringar. Jag anser också att möjligheterna 

till samutnyttjande av sjöfartsverkets och kustbevakningens fartyg och 

båtar bör studeras närmare innan ytterligare investeringar görs. 
För investeringar i sjöfartsmateriel beräknar jag för nästa budgetår en 

medelsförbrukning på 65,4 milj. kr., varav 19.0 milj. kr. avser medel som 

anvisats med stöd av finansfullmakten för det beställda tjänstefartygt. Den 

anslagsmässiga belastningen uppgår till 45.7 milj. kr. Inom den föreslagna 
medelsramen har jag beräknat 30,7 milj. kr. för objektgruppen sjösäkerhet. 
För investeringar i utrustning för sjömätning och sjökortsframställning har 

jag beräknat 3,8 milj. kr. När det gäller investeringar i farleder tar jag upp 

totalt 6,5 milj. kr., varav 5,5 milj. kr. - utöver l.S milj. kr. för farledsut

märkning - avser den fortsatta upprustningen av Sandhamnsleden och 1,0 

milj. kr. farleden genom Kalmarsund. 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets inve

steringsverksamhet förordar jag att verket på samma sätt som tidigare år 

ges ett beställningsbemyndigande på högst 5 milj. kr. för leveranser av 

sjöfartsmateriel under budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att sjöfartsverket lämnas ett beställningsbemyndigande 

på högst 5 000000 kr. för leveranser av sjöfartsmateriel under 

budgetåret 1984/85 

2. till Sjöfartsmateriel m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag på 45 700 000 kr. 
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E 5. Övrig verksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4166000. 

3928000 

26069000 

Från anslaget betalas utgifterna för viss radiotjänst åt sjöfarten, försöks

verksamhet avseende åtgärder mot vattenförorening, vissa kostnader för 

sjöfartsverkets omlokalisering, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, 

särskild undersökningskommission vid sjöolyckor, bemanning av fyrar av 

regionalpolitiska skäl. Vidare avses vissa kostnader för internationellt 

samarbete på sjöfartsområdet samt fritidsbåttrafikens andel av sjöfartsver

kets kostnader betalas från anslaget. 

Sjöfartsverkets anslagsframställning 

För budgetåret 1982/83 beräknar sjöfartsverket bruttokostnaden under 

programmet Övrig verksamhet till 6 725 000 kr. Efter avdrag för intäkter. 

som utgörs av bidrag från olika intressenter för vissa bemanningskost

nader, uppgår anslagsbelastningen i sjöfartsverkets förslag till 6264000 kr. 

Förutom kompensation för inträffade pris- och lönekostnadsökningar som 

uppgår till 1796000 kr. begär verket 1 milj. kr. för bidrag till chefen för 

marinen avseende kom.pletterande radarinstallationer för den i Malmöom

rådet mellan marinen, kustbevakningen och sjöfartsverket gemensamt be

drivna försöksverksamheten med trafikinformation. 

1 verkets pris- och löneomräkning ingår extraordinära kostnadsökningar 

på dels 938 000 kr. som avser bruttokostnaden för fortsatt bemanning av 

fyrarna Holmögadd och Örskär, dels 340000 kr. som i huvudsak gäller 

ersättning till chefen för marinen för den förrådsbyggnad som sjöfartsver
ket disponerar på Muskö. 

Bruttokostnaden i verkets huvudförslag uppgår till 5 725 000 kr., vilket 

ger en ans lags belastning på 5 264 000 kr. Skillnaden mellan verkets eget 

förslag och huvudförslaget, I milj. kr., gäller bidraget till chefen för mari

nen för försöksverksamheten i Malmöområdet, som faller bort. 

Föredraganden 

De redovisade kostnadsökningarna på anslaget kan i huvudsak härledas 

till regeringens beslut den 18 juni 1981 om fortsatt bemanning av fyrarna 

Holmögadd och Örskär och den mellan sjöfartsverket och chefen för 

marinen träffade överenskommelsen om ersättning för den förrådsbyggnad 

som sjöfartsverket disponerar på Muskö. Den senare kostnaden belastar 

anslagsposten omlokaliseringskostnader. Jag godtar sjöfarts verkets beräk

ningar i dessa avseenden och i huvudsak också prisomräkningen i övrigt. 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och chefen för 

handelsdepartementet tillstyrker jag att sjöfartsverket anvisas 1 milj. kr. 
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som avser verkets del av kostnaderna för kompletterande radarinstalla

tioner inom ramen för försöksverksamheten i Malmöområdet med gemen

sam trafikinformation mellan sjöfartsverket. kustbevakningen och chefen 

för marinen. Förutom den stora betydelse som ligger i en förbättrad sjö

övervakning vill jag samtidigt betona de effektivitetsvinster som uppnås 

just genom att försöks verksamheten sker i nära samverkan mellan sjöfarts

verket. kustbevakningen och d1efen för marinen. 

För nästa budgetår beräknar jag bruttokostnaden under anslagd till 

26 530000 kr. Efter avdrag för intäkter under anslaget blir an slagsbelast

ningen 26069000 kr. Mitt förslag för nästa budgetår fördelat på delprogram 

framgår av följande sammanställning. 

Delprogram 1980/81 

Utfall 

I. Radiotjänst åt sjö-
farten 665 

2. Försöksverksamhet av-
seende förebyggande 
åtgiirder mot vatten-
förorening 24 

3. Omlokaliserings kost-
nader 2 305 

4. Åtgärder mot vatten-
förorening från far-
tyg 

5. Särskild undersöknings-
kommission vid sjö-
olyckor 649 

6. Bemanning av fyrar av 
regionalpolitiska skäl 523 

7. Bidrag till marinen för 
ett radarövervaknings-
system i Öresund 

8. Bidrag till vissa in-
ternationella organi-
sationer m. m. OALA. 
PlANC. IHOJ 263 1 

9. Vissa kostnader för 
fritidsbåttrafik 16094° 

Summa kostnader 20523 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 20523 

1 Omföring från anslaget I 20. Bid.-ag till 

1981/82 Beräknat 1982/83 

Anvisat Verket 

tusental kr. 

665 665 

2493 3 259 

70 80 

699 I 719 

I 000 

239 1 336 

16978° 19548 

21146 26609 

461 

21145 26148 

före
draganden 

665 

3 245 

79 

I 718 

1000 

273 

19548 

26530 

461 

26069 

vissa internationella sammanslutningar 
m.m. 
0 Omföring från tionde huvudtitelns anslag I:!. Stöd till friluftslivet. 
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Som framgår av sammanställningen föreslår jag också att vissa kostna
der som tidigare förts upp under anslaget I 20. Bidrag till vissa internatio

nella sammanslutningar tas upp som ett nytt delprogram under program

met Övrig verksamhet. Det gäller medlemsavgifter och rcskostnader för 

deltagande i internationella organisationen för fyrtekniska frågor (IALA). 

internationella föreningen i Bryssel för sjöfartskongresser (PlANC) och för 

Sveriges medlemsskap och deltagande i internationella hydrografiska orga

nisationen (IHO). Fördelen med omföringen är att kostnaderna inom verk

samhetsområdet kan behandlas och redovisas samlat. För det internatio

nella arbetet beräknar jag kostnaderna till 273 000 kr. varav 55 000 kr. för 

IALA. 25 000 kr. för PIA N C och 193 000 kr. för lH 0. 
I enlighet med vad jag tidigare förordat under anslaget E 1 tar jag också 

upp 19 548 000 kr. för fritidsbåttrafikens andel av sjöfarts verkets kostnader 

för farledsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öi·rig verksamhet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag på 26 069 000 kr. 

Övriga sjöfartsändamål 

E 6. Handelsflottans pensionsanstalt 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

I 000 

1000 

1000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HPA) handlägger ärenden om pensio
nering av sjömän enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (änd
rad senast 1980:432). 

Enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter skall arbetsgivare som syssel

sätter sjömän betala avgift för beredande av pension åt sjömän, vilka som 

manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg i utrikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltcns administration betalas med dessa 

avgifter. Av dessa medel tas ett så stort belopp i anspråk till pensionsan

stalten. som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader 

med avdrag för I 000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga 

nettoutgiften. 
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Föredraganden 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Pensions- Före-
anstalten draganden 

Anslag 

Lönekostnader 959000 +23000 +23000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 10000 + 2000 + 2000 
Lokalkostnader 75000 +15000 +15000 
Expenser 80000 -20000 -20000 
Utbetalningskostnader 85000 -15000 -15000 

1211000 + 5000 + 5000 

Utöver besparingar av lönekostnaderna efter sedvanlig löneomräkning 

har HPA i sin anslagsframställning gjort besparingar motsvarande ca 7 % 

av kostnaderna för innevarande: budgetår. Några ytterligare besparingar 

för budgetåret 1982/83 synes inte erforderliga eller möjliga. 

Summan av posterna till avlöningar, arvoden och omkostnader blir 

härmed 1216000 kr. Till uppbörd under anslaget skall således tas I 215000 

kr. och medelsanvisningcn på statsbudgeten ske med oförändrat I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett anslag på I 000 kr. 

E 7. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

1000 

Handelsflottans kultur- oc;h fritidsråd <HKFl planlägger, samordnar och 

genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Rådets verksamhet 

inriktas på kulturell service som avses ge en bild av det svenska kulturut

budet genom distribution av TV-kassetter. ljudband, tidningar, litteratur 

och film samt biblioteksverksamhet. Rådet ordnar även bl. a. idrottsarran

gemang. Rådet har ett omfattande samarbete med bl. a. motsvarande nor

diska organisationer och med svenska kyrkan i utlandet sam! - när det 

gäller idrottsfrågor - med kommuner och idrottsorganisationer. 

Från den I juli 1976 gäller de riktlinjer för den inriktning. organisation 

och finansiering inom handelsflottan som godkänts av riksdagen efter 

förslag i prop. 1975176:73 <TU 1975176: 10, rskr 1975176:89) och vidare de 

anvisningar för verksamheten som lämnats i regleringsbrev för verksamhe

ten under budgetåret 1981/82. 
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Rådets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritids

fond, som tillförs en viss del. f. n. 7 milj. kr. dock högst 9,0%. av nettobe

loppet av erlagda statliga fyravgifter. Filmverksamheten skall dock finansi

eras med filmhyror. 
Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp av I 000 kr. 

HKF:s anslag.\framstiillning 

Kultur- och fritidsrådet beräknar utgifterna inkl. filmverksamheten till 

ca 12 milj. kr. och inkomsterna till samma belopp varav lO milj. kr. från 

fyravgifter. Handelsflottans kultur- och fritidsfond visade den I juli 1981 

ett överskott på ca 8.6 milj. kr. Av överskottet avses ca 2,6 milj. kr. 

användas för täckande av utgifter under innevarande budgetår. 

I sin anslagsframställning har HKF bl. a. beräknat resekostnader till 

170000 kr.. konferens- och informationsverksamhet till 170000 kr., och 

böcker och tidskrifter till 643 000 kr. 

Föredraganden 

1981/82 Beräknat 1982/83 

Kultur- och Föredra-
fritidsrådet ganden 

Utgifter 

I. Kultur- och fritids-
verksamhet 9651000 !0556000 10239000 

2. Filmverksamhet 1400000 1500000 I 500000 

11051000 12056000 11739000 

Inkomster 

3. Filmhyror 1400000 1500000 1500000 
4. Inkomsträntor 556000 556000 
5. Övriga inkomster 7000000 10000000 7000000 

8400000 12056000 9056000 

Beriiknat underskott att 
utgå ur handelnottans 
kultur- och fritidsfond 2651 ()()() 0 2 683 000 

Utöver de besparingar som rådet föreslagit bör ytterligare besparingar 

kunna ske av främst resekostnader och konferens- och informationsverk

samheten. För innevarande år avsattes medel till bokverksamheten med 

525 000 kr. vilket innebar en uppräkning med 100000 kr. jämfört med 

föregående år. Med hänsyn härtill bör kostnaderna för böcker och tidskrif

ter vara oförändrade under budgetåret 1982/83. 

Den nuvarande självfinansieringen av filmverksamheten bör bibehållas. 

I enlighet med nuvarande ordning hör till handelsflottans kultur- och 

fritidsfond tillskjutas så stort belopp som beräknas åtgå för rådets verk

samhet. Beloppet bör dock inte få överstiga ett belopp motsvarande 9 % av 

nettobeloppet av erlagda fyravgifter. Med hänsyn till att fondens storlek 
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kan beräknas till ca 6 milj. kr. vid utgången av innevarande budgetår och 
då det får anses vara onödigt att binda ett för stort kapital i fonden föreslår 

jag att 7 milj. kr. tillskjuts fonden av fyravgifterna och att resterande 

medelsbehov, ca 2,6 milj. kr. belastar befintligt fondkapital. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

E 8. Ersättning till viss kanaltrafik 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

1000 

Från anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk, Vänerns seglations

styrelse och Stockholms hamn i 1~nlighet med statsmakternas beslut om att 

slopa de särskilda passageavgifterna för Väner- och Mälartratiken (prop. 

1978179:24, TU 1978179:6, rskr 1978179:61). Kompensationen avräknas 

från inkomsterna av farledsvaruavgiften. Över statsbudgeten anvisas ett 

formellt belopp på I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar att ersättningen under anslaget för budgetåret 1982/83 

kommer att uppgå till ca 31 milj. kr. Jag har då räknat med ca 25 milj. kr. i 

ersättning till Trollhätte kanalverk och med ca 4,6 milj. kr. i ersättning till 
Vänerns seglationsstyrelse. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till l'iss kana/trafik för budgetåret 1982/83 anvisa 
ett förslagsanslag på I 000 kr. 

E 9. Lån till den mindre skeppsfarten 

1980/81 Utgift 1 42800000 Reservation 11600000 

t 981/82 Anslag 40000000 

1982/83 Förslag 40000000 
1 Avser beviljade lån. 

Anslaget för lån till den mindri~ skeppsfarten har till syfte att främja en 

från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets bestånd av mindre 

fartyg. Lån kan enligt förordningen (1971 :324) om lån till den mindre 
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skeppsfarten (omtryckt 1980:462) beviljas svenskt rederiföretag för för

värv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg. Företräde till lån skall 

ges mindre rederier. Lån beviljas av statens lånenämnd för den mindre 
skeppsfarten. 

Lånenämndens anslags/ramställning 

Under budgetåret 1980/81 beviljade lånenämnden 13 lån på sammanlagt 

42.8 milj. kr. varav ca 33 milj. kr. avsåg nybyggnad av 6 st tankfartyg. 

Nämnden har vidare under budgetåret avslagit ansökningar på sammanlagt 

39 milj. kr. För utlåning under budgetåret 1981/82 står till nämndens 

disposition dels ett reservationsanslag på 40 milj. kr. dels en ingående 

behållning från föregående budgetår på 11,6 milj. kr. Den ingående balan
sens storlek beror i allt väsentligt på att beviljade lån i ett sent skede under 

budgetåret inte utnyttjats av låntagarna. 

Enligt lånenämnden har den sedan år 1978 goda fraktmarknaden för de 

mindre tankfartygen starkt försämrats. Även för de mindre konventionella 

torrlastfartygen har fraktmarknaden varit svag. Enligt nämndens bedöm

ning kommer efterfrågan på begagnat tonnage att öka under de närmaste 

åren medan däremot nybeställningar inte kan förväntas i någon större 

utsträckning. 

Lånenämnden begär för budgetåret 1982/83 ett reservationsanslag på 50 
milj. kr. 

Föredraganden 

Mot bakgrund av den bedömning lånenämnden gör i anslagsframställ

ningen om efterfrågan på begagnat tonnage och i fråga om nybeställningar 

anser jag att den utlåningskapacitet som redovisades i den sjöfartspolitiska 

propositionen (prop. 1979/80: 166, TU 1979/80:30, rskr 1979/80:412) fortfa
rande är relevant. Jag räknar vidare med att de medel som står till nämn

dens disposition under innevarande budgetår kommer att lånas ut. För 
nästa budgetår förordar jag därför ett reservationsanslag på 40 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till den mindre skepp~farten för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag på 40000000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilag~ 9 Kommunikationsdepartementet 122 

F. LUFTFART 

Luftfartsverket svarar för den civila luftfartens markorganisation. i den 

mån denna ankommer på staten och ej anförtrotts annan statlig myndighet, 

samt handlägger ärenden om den civila luftfarten. Detta innebär att verket 

dels driver och förvaltar statens flygplatser för civil luftfart, dels ansvarar 

för driften av stationsområdena för den civila luftfarten på militära flyg

platser som enligt avtal mellan luftfartsverket och flygvapnet upplåtits för 

civil trafik. 

Luftfartsverket har också till uppgift att i fred svara för civil och militär 

flygtrafikledning samt att ha överinseendet över flygsäkerheten för den 

civila luftfarten. 

Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten så att full 

kostnadstäckning erhålls och så att ett överskott uppnås som motsvarar 

räntekravet på det av staten och berörda kommuner tillskjutna investe

ringskapitalet. Det ekonomiska resultatet för budgetåret 1980/81 uppgick 

till 41,3 milj. kr., vilket understiger budgeterat resultat. Det lägre resultatet 

sammanhänger med en sämre utveckling av chartertrafiken än väntat och 

störningar i trafiken under försommaren 1981. 

De omfattande investeringarna under 1970-talet som följd av utbyggna

den av, de nya stora flygplatserna, Landvetter och Sturup samt utrikeskr

minalen på Arlanda flygplats och kapacitets- och säkerhetshöjande åtgär

der vid övriga flygplatser har lett till att luftfartsverket f. n. inte helt kan 

uppfylla sitt förräntningskrav. 

Enligt luftfartsverkets plan för tioårsperioden 1977/78-1986/87 kommer 

staten och kommunerna att fr. o. m. budgetåret 1983/84 erhålla full ränteer

sättning samt kompensation för tidigare underförräntning. Ett uppfyllande 

av planen förutsätter att en viss personalminskning kommer till stånd samt 

att investeringarna begränsas till en nivå om högst 100 milj. kr. per år i 

fasta priser exkl. investeringar på Arlanda flygplats till följd av flyttningen 

av LIN:s inrikestrafik från Bromma. 

Hittills har luftfartsverkets resultatutveckling väl svarat mot planen. En 

uppdatering av de beräkningar som ligger till grund för tioårsplanen, visar 

emellertid att rcsultatutvecklingen under de återstående budgetåren av 

perioden måste bedömas något försiktigare än tidigare. 
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F I. Flygplatser m. m. 

lng. behållning 

1980/81 50400000 
1981/82 75700000 
1982/83 verket 63 500000 

föredraganden 63 500000 

1 Varav på tilläggsbudget 21.5 milj. kr. 
2 Preliminärt belopp. 

Anslag Utgift 

104 700000 79400000 
1101400000 2 113 600000 

81 700000 138 300000 
~101400000 

3 Anslaget tas upp med ett oförändrat belopp i avvaktan pä en särskild proposition 
våren 1982 om vissa luftfartspolitiska frågor. 

Från anslaget betalas investeringar i flygplatser (statlig andel), i navige

ringshjälpmedel, i teleteknisk och meteorologisk utrustning för flygtrafik

tjänst samt i fordon och maskiner. 

För budgetåret 1980/81 fastställdes investeringsramen till 125 ,0 milj. kr. 

Medelsförbrukningen under budgetåret uppgick till 79,4 milj. kr. lnveste

ringsramcn för budgetåret underskreds således med 45,6 milj. kr. Anled

ningen härtill är främst senareläggning av vissa arbeten samt därmed 

sammanhängande förskjutningar i betalningsutfallet. Vidare har till följd av 

uteblivna kommunala bidrag inga investeringar kunnat göras på Arlanda 

flygplats. 

För budgetåret 1981/82 fastställdes investeringsramen till 144.1 milj. kr. 

Luftfarts1·erkets anslag.1framställninR 

Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 1982/83 

upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 138.3 milj. 

kr. efter avdrag av de kommunala bidragen. Detta är 24,7 milj. kr. mer än 

de beräknade utgifterna för innevarande budgetår. I beloppet har luftfarts

verket beräknat medel för vissa tidigare beslutade säkerhetsinvesteringar 

vid Bromma flygplats samt för investeringar på Arlanda som följd av 

LIN:s utflyttning. Av de totala investeringsutgifterna under budgetåret 

1982/83 hänför sig närmare 90 % till objekt som beräknas vara påbörjade 

vid ingången av budgetåret. 

Av de nya objekt som föreslås för budgetåret 1982/83 är huvuddelen 

ersättningsinvesteringar. På Arlanda föreslås utbyte i en första etapp av 

eldistributionssystcmet samt utbyte av instrumentlandningssystemet på 

bana 26. Ersättningsanskaffning av brandbilar, snöröjnings- och terminal

tjänstmaterial planeras på bl. a. Arlanda, Sturups och Karlstads flygplat

ser. Inom flygtrafikledningcn planeras bl. a. utbyte av radioutrustning i ett 

antal navigeringsfyrar. På Umeå och Visby flygplatser avses anskaffning 

påbörjas av utrustning för halvautomatiska väderobservationsstationer. 

En specifieering av luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för 

budgetåret 1982/83 framgår av följande tabell, där även utfall för 1980/81 

och prognos för 1981/82 redovisas. 
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F;1ktisk Beräknad utgift 
utgift 
1980/81 1981/82 1982/83 

milj. kr. 

Flygplatser, totalt 33,8 73.2 139,9 
varav 

Arlanda 5.9 33J 114.5 
Landvetter 2.5 1,4 
Bromma 2.3 0.8 
Umeå 0.3 0.3 
Kiruna 1.6 2, 1 0,6 
Skellefteå 7,1 1,8 0,2 
Sundsvall/Härnösand 1,6 0,6 0,6 
Örnsköldsvik 1,7 0.4 OJ 
Östersund 0,7 0,9 
Luleå 4.8 5, I 2.1 
Söderhamn 0.2 0.3 
Jönköping 0,3 0.8 I. I 
Karlstad 1.5 2,8 2.4 
Norrköping 0,9 1,0 0.1 
Visby 0,7 5.8 3.7 
Bråvalla 0.7 0.8 
Sturup 1,6 2.6 1,3 
Halmstad 1,4 1,0 
Kalmar I.I 10,2 9.8 
Ljungbyhed 0.1 
R,onneby 0,7 
Angelholm 0,4 O.t 

Tele och meteo, en route 36,8 54,4 39,4 

Fordon, maskiner. utrustning 12.4 7,1 4.4 

Vissa byggnader 7.3 5,0 1.9 

Diverse 3,0 3,5 3,6 

Avgår kommunala bidrag 7.0 29,6 50,9 

Statlig andel 186.3 2113,6 138,3 

1 Inkl. 6,9 milj. kr. som anvisats av syssclsättningsfrämjande skäl. 
2 Inkl. 5,7 milj. kr. som anvisats av ~ysselsättningsfrämjande skäl. 

De sammanlagda utgifterna för de för budgetåret 1982/83 redovisade 

arbetena uppgår till ca 189 milj. kr. Häri ingår medel för investeringar på 

Arlanda för LIN:s utflyttning orn 94 milj. kr. Efter avdrag för kommunala 

finansieringsbidrag faller ca 138 milj. kr. på staten. 

Remissyttranden 

Linjeflyg AB (LIN) framhåller vikten av att de av bolaget begärda 

investeringarna i hjälpmedel som möjliggör kortare och därmed tids- och 

bränsleeffektivare Oygvägar icke skjuts framåt i tiden utan förverkligas 

senast under budgetåret 1982/83.. LIN påtalar också att flygstationerna på 

vissa av de platser som bolaget trafikerar är i stort behov av upprustning 

och utbyggnad. LIN föreslår att luftfartsverket upprättar en ny ekonomisk 

tioårsplan enligt lufttransportutredningens förslag. Planen bör rymma in

vesteringar i för LIN:s drift nödvändiga om- och tillbyggnader. Skulle 
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detta inte vara möjligt föreslår LIN att verket bör uppmanas söka andra för 

byggnationen möjliga finansieringsvägar. 

Scandinavian Airlines System (SAS) föreslår också att en ny tioårsplan 

upprättas. Med hänsyn till det svåra läge som såväl SAS som övrig luftfart 

nu befinner sig i kan det knappast anses skäligt att luftfartsverket så snabbt 

som förutsätts i nuvarande tioårsplan uppnår såväl full förräntning på det 

statliga och det kommunala kapitalet som överförräntning för att motsvara 

tidigare års underförräntning. 

Föredraganden 

Efter beredning av bl. a. lufttransportutredningens betänkande avser jag 

att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1982 redovisa förslag 

om vissa luftfartspolitiska frågor. Jag kan därför inte nu ta slutlig ställning 

till luftfartsverkets medelsbehov för budgetåret 1982/83. Anslaget bör tills 

vidare tas upp med oförändrat belopp. 

I den kommande luftfartspolitiska propositionen återkommer jag också 

till frågan om flygtrafik på Nordkalotten till vilken det f. n. utgår statliga 

riskgarantier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Flygplatser m. m. 

för budgetåret 1982/83 beräkna ett reservationsanslag på 

10 l 400 000 kr. 

F 2. Beredskap för civil luftfart 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3762000 

5 500000 

5 500000 

Reservation 6595000 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 

för flygtransportledning, flygplatsdrift och llygtransportverksamhet under 

beredskapstillstånd och krig. 

Luft Ja rt sve rke ts ans lag ~jrams t ä I In ing 

I skrivelse den 20 augusti 1981 till regeringen har luftfartsverket beräk

nat medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 12.0 milj. kr. 

Föredraganden 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält att han 

avser föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition om inriktningen 

av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling. I propositio

nen kommer även det ekonomiska försvarets utveckling och anslagsfrågor 

som har anknytning härtill att behandlas. Dessa frågor hereds f. n. inom 
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regeringskansliet. I avvaktan härpå tas nu anslag upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskap för 

civil lufifart för budgetåret 1982/83 beräkna ett reservationsanslag 

på 5 500000 kr. 

F 3. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gotland 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

12029000 

13300000 

14500000 

Ersättningen till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid tlygtrafik på 

Gotland uppgick budgetåret 1980/81 till 12 milj. kr. För innevarande bud

getår beräknades (prop. 1980/81:100 bil. 9, TU 1980/81:18, rskr 1980/ 

81: 197) med utgångspunkt i dåvarande biljettpriser och viss passagerar

ökning medelsbehovet till 13,3 milj. kr. 
Från och med budgetåret 1981/82 gäller ett nytt bidragssystem. Stödet 

baseras på ett i förhållande till trafikunderlaget rimligt trafikutbud. Föränd

ringar i trafikutbudet och i kostnaderna för att upprätthålla trafiken skall 
efter prövning av luftfartsverket kunna påverka ersättningen. 

LIN har hos luftfartsverket ansökt om att få införa samma prissystem i 

trafiken till och från Gotland som gäller för det övriga linjenätet. Verket 
har vid prövningen av ansökan ansett att det särskilda gotlandspriset inte 

längre är praktiskt användbart. Luftfartsverket har därför den 22 juli 1981 
efter samråd med Gotlands kommun och länsstyrelsen i Gotlands län 
godkänt det nya prissystemet for gotlandstrafiken. Samtidigt har verket 

fastställt att flera avgångar från Visby får användas av lågpris- och mini

prisresenärer till LIN: s samtliga destinationer. Dessutom har ytterligare en 

tur satts in på förbindelsen Visby-Stockholm på måndag morgon. 

Prissystem, priser och tidtabdl m.m. har av verket fastställts att gälla 

under en försöksperiod fram till den 31 mars 1982. Under försöks perioden 

kommer verket att utvärdera trafikförsörjningen till och från Gotland och 

bedöma det ekonomiska resultatet för LIN. 
Luftfartsverket bedömer att ett nytt prissystem och en förbättrad trafik

försörjning kommer att medföra ökat antal passagerare. Ökade kostnader 

för LIN kommer därigenom att kompenseras. Anslaget budgetåret 1982/83 

kan då behållas oförändrat och endast prisomräknas. Luftfartsverket be

räknar anslaget för budgetåret 1982/83 till 14500000 kr. 
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Jag har inget att erinra mot luftfartsverkets beräkning av bidragsbehovet 

för budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flyg tra

fik på Gotland för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 

14 500000 kr. 

I<' 4. Statens haverikommission 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1747600 

1720000 

l 000 

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion (1978:555) all

varlig Juftfartsolycka och tillbud till sådana inom civil och militär flygverk

samhet enligt bestämmelser i luftfartslagen (1957:297), luftfartskungörel

sen ( 1961 :558) och kungörelsen ( 1966:436) om undersökning av militära 

luftfartsolyckor. Haverikommissionen skall vidare följa den nationella och 

internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissio

nens verksamhet och samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i 

deras haveriförebyggande verksamhet. 

Luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militära haverier och 

resursåtgången för att utreda haverierna skall ligga till grund för fördel

ningen av kostnaderna. 

Haverikommissionens anslag.1framstiillning 

Statens haverikommission <SHK) begär en ökning av anslaget med 

96000 kr. för pris- och löneomräkning m. m. Kommissionen konstaterar 

att erfarenheterna från den hittillsvarande verksamheten har visat att det 

inte går att på förhand bedöma storleken av de kostnader som särskilt är 

att hänföra till haveriutredningsverksamheten. Kostnaderna är helt bero

ende på haveriernas antal och svårighetsgrad. Detta har medfört att SHK 

för tidigare verksamhetsår nödgats begära tillstånd att överskrida tilldelat 

anslag. Under år 1981 har SHK påbörjat utredning av 21 haverier eller 

tillbud till sådana varav sex under innevarande budgetår. Detta talar för att 

SHK även för detta år kommer att nödgas begära tilläggsanslag. 

I reglerings brevet för budgetåret 1981 /82 har föreskrivits att SHK i 

samråd med luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall se över verk

samheten vid kommissionen. 

Med anledning härav och mot bakgrund av erfarenheterna av haveriut

redningar under de tre år som SHK verkat lägger SHK i samband med 
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anslagsframställningen fram ett förslag till en ny ordning vad gäller civila 

haveriutredningar. 

Enligt nu gällande ansvarsfördelning mellan SHK och luftfartsverket 

vad gäller civila haverier har SHK ensam utredningsansvaret för alla 

haverier som medför att någon avlider eller får allvarlig kroppsskada. 

Andra haverier eller tillbud skall i princip utredas av luftfartsverket. Enligt 

SHK kan det från tlygsäkerhetssynpunkt vara mera angeläget att utreda ett 

haveritillbud för att få svårbedömda tlygsäkerhetsfrågor väl genomlysta än 

undersöka ett haveri med en omkommen där haveriorsaken är klar. 

I stort har haverier inträffat i den omfattning som beräknades vid till

komsten av SHK. Det har också kunnat konstateras att SHK har kapacitet 

att ta ett större antal haverier än beräknade 30. 

Den hittills bedrivna verksamheten visar enligt SHK att uppenbara 

fördelar skulle vinnas om kommissionen övertar utredningsansvaret för 

samtliga olyckor och tillbud som påkallar utredning enligt g~illande luft

fartsförfattningar. Från luftfartsverkets sida har beräknats att ett sådant 

övertagande skulle omfatta ca 100 haveriärenden per år. De flesta av dessa 

ärenden utreds i förenklad form och är inte särskilt resurskrävande. Någon 

anledning att frångå denna utredningspraxis torde i regel ej föreligga. 

Vid de överläggningar SHK har haft med chefen för luftfartsinspek

tionen har som utgångspunkt varit att utnyttja SHK:s och luftfartsinspek

tionens resurser för haveriutredningar på bästa möjliga sätt och därtill att 

nedbringa kostnaderna för haveriutredningarna. En lämplig avvägning för 

att nå ett rationellt och fungerande system blir då att SHK:s personella 

resurser i princip förstärks med en tjänst från luftfartsinspcktionen. Hu
vuduppgiften för denna tjänst skulle då vara att utreda eller biträda i 

utredning av de haverier som för närvarande omfattas av inspektionens 

utredningsverksamhet. 

Kansliets personalresurser måste förstärkas för de nytillkommande ar

betsuppgifterna. 
På den militära sidan har diskuterats frågan om SHK i större utsträck

ning än hittills skulle kunna biträda vid utredningen av tillbud. SHK har 

förklarat sig beredd att göra detta om så önskas. Även för den militära 

utredningsverksamheten torde man sålunda få räkna med att SHK kom

mer att utnyttjas i något högre grad än tidigare. Något behov av förändring 

i gällande ordning för militära haveriutredningar föreligger dock inte. 

Sammanfattningsvis föreslår SHK efter samråd med chefen för luftfarts

inspektionen och chefen för flygvapnet att kommissionen tilldelas utred

ningsansvaret för samtliga civila haverier och tillbud som skall utredas 

enligt luftfartsförfattningarna. 

Som tillägg till anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 har kom

mis~ionen begärt medel för de utökningar av kommissionens verksamhet 

som en sammanläggning av haveriutredningsuppgifterna skulle medföra. 

Totalt begärs 265 000 kr. vari ingår kostnader för en haveriutredare och en 
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kontorist på halvtid. Med anledning av den redan nu stora belastningen på 

kansliet anser haverikommissionen att kontoristtjänsten bör vara en hel

tidstjänst vilket innebär att kostnaderna ökar med ytterligare 50000 kr. 

Vid tillkomsten av SHK infördes för att inte belasta statsbudgeten 
ytterligare det systemet att luftfartsverket och chefen för flygvapnet vid 

budgetårets slut skall omföra belopp som motsvarar de kostnader SHK 

haft för civila och militära haverier efter en viss fördelning. 

Med en ordning där SHK övertar ansvaret för samtliga civila haverier 

finner kommissionen det naturligt att nuvarande system för uttag av civila 

haveriutredningskostnader ändras på så sätt att dessa inte belastar luft

fartsverkets budget. 

Remissyttranden 

Luftfart.n-erket hänvisar till ett tidigare yttrande där man uttrycker be

kymmer för de kraftigt ökade kostnaderna för utredning av civila haverier. 

Luftfartsverket finner att de särskilda icke anslagsredovisade utred

ningskostnaderna antagit proportioner som knappast kan anses försvar

bara mot bakgrund av den kostnadsjakt som måste bedrivas inom alla delar 

av luftfartssektorn. Verket anser också att ifrågavarande kostnader borde 

återspeglas i anslagsredovisningen för SHK. 

Luftfartsverket påpekar att den framlagda översynen och förslaget grun

das på mycket översiktliga principresonemang och inte på någon mer 

detaljerad värdering av alternativa lösningar. Verkets bekymmer över 

kostnadsutvecklingen har inte föranlett någon mer ingående prövning av 

hur kostnaderna inom SHK skulle kunna begränsas. 

Enligt luftfartsverket vore det från rent eko.10miska grunder och från 

effektivitetssynpunkt utan tvekan mest rationellt att samla all haveriutred
nings verksamhet i luftfartsinspektionen. 

Det enda bärande motivet för att inte lägga hela utredningsansvaret på 

luftfartsinspektionen är den grundsynen. att haveriutredningar skall göras 
av en från säkerhetsmyndigheten oberoende instans. Luftfartsverket skul

le inte heller nu ha anledning att ifrågasätta denna grundsyn om det inte 
vore för verksamhetens kostnadsutveckling, den gällande finansieringsfor
men och luftfartsverkets hårt pressade ekonomi. På ekonomiska grunder 

är det således motiverat att överväga en överföring av hela haveriutred

ningsansvaret till luftfartsinspektionen. 

Skulle statsmakterna göra bedömningen, att kravet på haveriutrednings

instansens oberoende från såväl luftfartsverket som luftfartsinspektionen 

alltjämt skall tillgodoses tillstyrker luftfartsverket förslaget enligt SHK:s 

översyn. Det är därvid oundgängligen nödvändigt att SHK tillförs en tjänst 

som haveriutredare med kvalificerad civil, flygoperativ bakgrund. Därtill 

erfordras förstärkning av kansliresurserna med en halv. befattning. Härige

nom kommer SHK att ha tillförts de resurser. som idag disponeras hos 

9 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bi/af.ia 9 
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luftfartsverket för att utföra de utredningsuppgifter som avses överföras 

till SHK. 
Verket är berett att i motsvarande mån minska sina egna resurser inom 

haveriutredningsområdet. 

Om förslaget genomförs kommer luftfartsverket att avveckla haverisek

tionen. Resterande arbetsuppgifter, som idag ligger på denna sektion. 

kommer - liksom berörda tre befattningshavare - att överföras till andra 

organisationsenheter. På sikt torde förslaget innebära en rationalisering. 

Förändringen kräver ändring i luftfartskungörelsen samt defäljöverens

kommelser i vissa frågor mellan luftfartsverket och SHK. 

Om anslagskonstruktion och finansiering inte kan ändras på av SHK 

föreslaget sätt bör övervägas om SHK kan göras till en s. k. uppdragsmyn

dighet med 1000-kronorsanslag. Såväl budget som finansiering av slutligt 

betalningsutfall skulle därvid fastställas genom förhandling mellan SHK, 

chefen för flygvapnet och luftfartsverket. Luftfartsverket är inte berett att 

tillstyrka någon lösning som innebär ökning totalt sett av nuvarande re

surser för civila haveriutredningar. Tvärtom måste verket utgå ifrån att 

SHK har ambitionen att sänka sina kostnader. speciellt för särskilda un

dersökningar. 

Vid oförändrad verksamhet tillstyrker luftfartsverket SHK:s anslags

framställning med det tillägget att en anslagspost om 200000 kr. bör föras 

upp för särskilda utredningskostnader avseende civila haverier. 

Vid förändrad verksamhet enligt SHK:s förslag förordas en uppräkning 

av anslaget för löner med 250000 kr. och för särskilda utredningskostnader 

avseende civila haverier med 50000 kr. 

Chefen för jlygrapnet (CFV) har inget att erinra mot SHK:s budgetför

slag. CFV har i princip inte heller något att erinra mot kommissionens 

förslag till en ändrad ordning när det gäller civila haveriutredningar efter

som det inte bedöms inverka på nuvarande väl fungerande former för den 

militära utredningsverksamhetcn. Det förutsätts dock att merkostnader 

som blir en följd av en utökad civil utredningsverksamhet inte till någon del 

belastar flygvapnet. 

Föredraganden 

Den av SHK i samråd med berörda myndigheter genomförda översynen 

av verksamheten vid kommissionen utmynnar i ett förslag att SHK skall 

överta utredningsansvaret för samtliga civila haverier och tillbud som skall 

utredas enligt luftfartsförfattningarna. Detta innebär att vissa utrednings

funktioner inom luftfartsinspektionens haverisektion skulle försvinna. 

Jag delar uppfattningen att dc!t från effektivitetssynpunkt är mest ratio

nellt att samla all haveriutredningsverksamhet hos en myndighet. Härige

nom undviker man att begränsade utredningsresurser splittras samtidigt 

som ett resurskrävande samordnings- och kontaktbehov minskar i omfatt

ning. 
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Enligt min mening har inga skäl framkommit som ändrar det synsätt som 

låg till grund för bildandet av statens haverikommission. nämligen att 

haveriutredningar skall göras av en från säkerhetsmyndigheten oberoende 

instans. Jag anser däiför att hela utredningsansvaret för civila haverier bör 

ligga hos statens haverikommission. Härvid torde en mer rationell ordning 

vad gäller haveriutredningar kunna erbjudas samtidigt som en viss resurs

besparing bör kunna uppnås. Det resurstillskott som SHK anser nödvän-
1 

digt kompenseras av minst motsvarande besparingar inom luftfartsverket. 

Jag förordar därför att haverikommissionen tillförs en haveriutredare med 

kvalificerad civilflygoperativ bakgrund samt att komrnissioriens kanslire

surser förstärks med en halvtidstjänst. Jag är inte beredd att förorda en 

ytterligare förstärkning av kommissionens kansliresurser utöver vad som 

följer av den av mig föreslagna utökningen av kommissionens verksamhet. 

Kostnadsutvecklingen för SHK:s verksamhet och sättet att finansiera 

kostnaderna har kritiserats av berörda myndigheter. Enligt min mening bör 

luftfartsverket och chefen för flygvapnet även fortsättningsvis svara för 

kostnaderna för kommissionens verksamhet. På statsbudgeten bör dock 

enbart tas upp ett formellt anslag om I 000 kr. 

Kostnader 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

Särskilda utrednings
kostnader för civila haverier 

1981/82 

1485 000 
235 000 

1720000 

200000 

1920000 

Beräknad ändring 1982/83 
enligt statens haveri
kommission 

+409000 
+ 2000 

+4IIOOO 

+411000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens haverikommission för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

anslag på I 000 kr. 
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G. POSTV ÄSENDE 

Postverket är ett affärsdrivande verk. med huvuduppgift att svara för 

poströrclsen, dvs. att förmedla skriven, tryckt eller på annat sätt fram

ställd information. mindre varusändningar (lättgods) samt betalningar. 

Verket driver också annan verksamhet. Postverkct utför sålunda uppdrag 

åt staten - t. ex. skatteuppbörd och utbetalningar av pensioner och barn

bidrag - och åt PKbanken - främst insättningar och uttag på bankhöcker 

men också vissa andra tjänster. Postvcrket utför även tjänster åt andra 

banker. Vidare driver verket busstrafik i Norrland. sköter upphandling av 

kontorsmateriel för statsverket och bedriver industriell verksamhet. i förs

ta hand för att tillgodose postverkets eget behov: tryckeri. mekanisk 

verkstad, bil- och bussverkstäder. En genomgång av prestationsutveck

lingen och viktigare förändringar i postens verksamhet har inledningsvis 

redovisats (Översikts. 10). 

Postverket införde den I juni 1981 ett nytt taxesystem för inrikes brev

försändelser. Det nya systemet gör att posten kan rationalisera sortcrings

arbetet och ge säkrare service. Försändelserna taxeras inte längre efter 

innehåll utan endast efter postbehandlingstid och vikt. Trycksaker, varu

prov och korsband har upphört som inrikes försändelseslag. Försändel

serna indelas nu i normalbrev och ekonomibrev. För ideella föreningar 

finns särskilda föreningsbrev. Postverket undersöker nu effekterna av det 

nya portosystemet. Resultatet av undersökningen beräknas föreligga un

der våren 1982. 

Post verket har bl. a. tack vare portoreformen, skärpt kostnadskontroll 

och högt ränteläge ytterligare kunnat stärka sin ekonomiska ställning. 

Detta är positivt för verkets möjligheter att hålla oförändrat porto och god 

service. 

Sammanfattningsvis föreslås att medelstora posthus får finansieras med 
i rörelsen tillgängliga likvida m.-:del. Postverket beviljas anslag för stora 

posthus på 166,4 milj. kr. som räcker till för att fullfölja byggandet av 

Tomtebodaterminalcn. Postgirohuset skall byggas färdigt när byggarbets

marknaden i Stockholm gör det lämpligt. Medel beräknas inte nu för etapp 

IV av bygget. Behovet av anslag för att ersätta post verket för befordran av 

tjänsteförsändelser beräknas till 465 milj. kr. De allmänna försäkringskas

sornas förvaltningsanslag skall enligt förslaget belastas med värdet av 

kassornas tjänstcbrevsrätt och tjänstebrevsrätten avskaffas för alla utbe

talningskort. inbetalningskort och postanvisningar. Ersättningen för tid

ningsdistribution dras ned till 54 milj. kr. i enlighet med riksdagsbeslutet 

om avgifterna i postens tidningsrörelse. 
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Organisationsfrågor 

Postverket har den I september 1981 genomfört en omorganisation av 

centralförvaltningen som innebär att personalbehovet minskar med 8-10 

helårsbefattningar. Riksdagen har (TU 1980/81 : 15. rskr 199) understrukit 

vikten av att den lokala förvaltningens ställning stärks genom decentrali

sering av arbetsuppgifter från central och regional nivå. Därmed bör, enligt 

uttalandet, personalen inom såväl central som regional förvaltning kunna 

minskas. 
Omorganisationen innebär att den administrativa avdelningen inom cen

tralförvaltningen upphör. Internationella och juridiska frågor som tidigare 

behandlats inom avdelningen blir stabsenheter under verkschefen. Postgi

rots juridiska sektion kommer att samordnas med den allmänna poströrel

sen. Kontorssektionen flyttas till den personaladministrativa avdelningen, 

kanslisektionen och försvarssektionen till kontorsrörelseenheten samt rek

lamationskontoret till distributionsrörelseenheten. Samordningsfördelar 

uppstår främst i fråga om det juridiska arbetet samt kontorssektionens och 

kansliets arbetsuppgifter. 

Inom postverket pågår en utredning om arbetsfördelningen mellan orga

nisationens lokala, regionala och centrala delar. I samband därmed be

handlas också frågan om regionindelningen. Utredningen beräknas vara 

klar under våren 1982. 

G 1. Posthus m. m. 

lng. behållning Anslag Utgift 

1980/81 
1981/82 
1982/83 verket 

föredraganden 

5113000 
6713000 

10913 000 
10913000 

136100000 
222600000 
290000000 
166400000 

1 Härutöver 1,5 milj. kr. för investeringar för försvarsbcrcdskap. 

134500000 
218400000 
273500000 1 

168900000 

Från detta anslag betalas investeringar i stora posthus och fastigheter. 

(Normalt med högre totalkostnad än ca 100 milj. kr.I 

Postverkets ans/agsframstiillning 

Postverket redovisar en bedömning av önskvärd byggnadsverksamhet 

t.o.m. budgetåret 1986/87 (s. 134). Bedömningen har i förhållande till 

anslagsframställningen justerats med hänsyn till regeringens beslut om 

byggstart för posthusen i Härnösand och Luleå under budgetåret 1981 /82. 

Göteborg Ban etapp Il klassificeras som ett stort posthus. 
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Långtidsbedömning 
för postens byggnadsverksamhet för tiden t. o. m. budgetåret 1986/87 
Prisläge: 1981-01-01 
I 000-tal kr. investeringsmedel 

Objekt Kostnads- 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
ram 

Stora 
Tillbyggnad av post-

girohuset i Sth. 
et III 133 100 1200 

Göteborg Ban. et l 126900 2 700 
Sth-Tomtcboda 565 000 165 000 18000 5000 
Sth Pgh. et !V 147000 18000 19000 45000 50000 
Göteborg Ban. ct Il 90000 25000 45000 15000 
Sth Ban, omb 150000 40000 70000 
Sth-Årsta 200000 

Summa stora posthus 186900 62000 135000 135000 

Medelstora inkl. tomter 
Kalmar 14200 1800 
Sundsvall 31600 15000 5600 
Jönköping 26 IOO 12000 4000 
Falköping 38100 15000 Il 900 
Luleå 34000 18000 6000 
Lund 18600 6400 Il 000 1200 

tomt 1800 1800 
Härnösand 23 100 14000 -~ 100 
Sth kv Rcsedan (Sth 6! 13400 5000 7000 1400 
Enskede/Johanneshov 25000 9000 13 000 
Malmö Cph 30000 10000 15000 
Karlskrona 15000 3000 !0000 

tomt 1500 1500 
Östersund 24000 8000 13000 

tomt 6300 6300 
Borås 75000 20000 
Bollnäs 12000 4000 

tomt 1200 1200 
Halmstad 22000 

tomt 1400 
Trelleborg 12000 
Norrköping 50000 
Eskilstuna 20000 
Alvesta 30000 

tomt 4 300 4300 
Skellefteå 12000 

Summa medelstora posthus 99600 81300 77600 

Summa stora och medel-
stora posthus 286500 143300 212 600 

Mindre hYRKn.företag 
t<IO mkr.J 60000 60000 60000 

Total byggnadsinvestcring 346500 203300 272600 

Pust verket föreslår att något anslag ej tas upp för posthus. Investeringar

na i fastigheter och byggnader som av~er produktionslokalcr bör i stället få 
finansieras med rörelsemedel och postverkct bör enligt förslaget få rätt att 

utan regeringens prövning teckna hyresavtal. Byggnader som är avsedda 

3000 
5000 
2000 

3000 

35000 
7000 

7000 
1400 

63400 

198400 

60000 

258400 

1986/87 

15000 
5000 

35000 
60000 

115000 

20000 
1000 

12000 

6000 
15000 
7000 

10000 

4000 

75000 

190000 

60000 

250000 
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enbart för administration skall finansieras över statsbudgeten om kostna

den för varje enskilt objekt överstiger lO milj. kr. 

Postens lokaler är en integrerad del i verkets produktionssystem och 

utgörs till en helt dominerande del av produktionslokaler. vanligen av 

industriell karaktär. Postens byggande är därför en av de nödvändiga 

förutsättningarna för en effektiv posthantering. Det är nödvändigt att pos

ten har en byggnadsplanering som är så flexibel att anpassning snabbt kan 

ske till ändrade servicebehov och ny teknik för posthanteringen. De nuva

rande finansieringsreglerna ger enligt postens uppfattning inte tillräcklig 

flexibilitet och anpassning till produktionsplaneringen vare sig det gäller 

tomtköp, fastighetsköp eller byggnadsprojekt för driftändamål. Likaså an

ser posten att reglerna för förhyrning av lokaler utgör ett hinder för 

affärsmässigt agerande på hyresmarknaden. 

Enligt postverket har exempelvis SJ och televerket möjligheter till en 

mer planmässig och friare investeringsverksamhet än post verket. De eko

nomiska effekterna av en ändrad finansieringsform bedöms som positiva, 

eftersom en sådan ändring skulle innebära administrativa besparingar och 

bättre möjligheter att snabbt driva lönsamma rationaliseringsprojekt. 

Postverket utgår ifrån att byggnadsprojekt liksom hittills prövas av 

länsarbetsnämnderna från arbetsmarknadssynpunkt innan arbetena påbör

jas. Likaså förutsätter postverket att en ändrad finansieringsform kan 

förenas med anlitande av byggnadsstyrclsen i frågor om byggstandard 

m. m. samt för projektering, upphandling. byggledning m·. m. i enlighet 

med gällande ansvarsfördelning mellan verken. 

Om det nya finansieringssystcmet inte accepteras av statsmakterna före

slår postvcrket att anslag beviljas för budgetåret 1982/83 motsvarande en 

medelsförbrukning på 273.5 milj. kr. (tabellens. 136). 

Posten begär vidare att få planera sin byggnadsverksamhet under bud

getåret 1983/84 med antagande om en medelsförbrukning för medelstora 

byggnadsprojekt på 125 milj. kr. 

Postverket redovisar att den totala kostnadsramen för Tomtebodater

minalen nu beräknas till 565 milf kr. 1 föregående års budgetproposition 

angavs en kapitalutgift för terminalen på totalt 454 milj. kr. Verket har i en 

särskild framställning begärt tilläggsanslag med 83 milj. kr. för budgetåret 

1981/82. Framställningen behandlas i tilläggsbudget Il för innevarande 

budgetår. 

För särskilda investeringar som avser det ekonomiska försvaret begär 

postverket ett anslag på 1,5 milj. kr. för komplettering av postgirots dator

utrustning för att säkerställa driften i en krigssituation. 

Föredraganden 

Sedan budgetåret 1981/82 gäller ett nytt finansieringssystem för post ver

kets investeringar. Endast medelstora och större posthus - totalkostnad 

över 10 milj. kr. - finansieras med anslag över statsbudgeten. Mindre 
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posthus och övriga investeringa.r finansieras med i verket tillgängliga lik
vida medel. För medelstora byggnader finns en kostnadsram angiven. 
Riksdagen tar inte ställning till vilka projekt som skall inrymmas i ramen. 
Däremot skall regeringen godkänna igångsättningen av medelstora bygg
nadsprojekt. För dessa byggen anges också en planeringsram för budget

året efter det budgetår som budgetpropositionen avser. Genom detta finan
sieringssystem har postverket kunnat rationalisera sin lokalplanering som 
blivit mer flexibel. Enligt min mening kan ytterligare förbättringar i detta 
avseende uppnås utan att det försvagar statsmakternas möjligheter att på 
ett övergripande sätt styra en betydelsefull, delvis monopolskyddad verk

samhet som postens. Jag föreslår därför att medelstora posthus fr. o. m. 
budgetåret I 9~2/83 får finansieras med i postverkets rörelse tillgängliga 
likvida medel. Det bör dock ankomma på regeringen att även fortsättnings
vis godkänna byggande av medelstora posthus. 

Beräknad utgift 1982/83 

Stora posthus 
Postgirohuset etapp llI 
Göteborg Ban etapp I 
Tomtebodaterminalen2 

Postgirohuset etapp IV 
Medelstora posthus inkl. tomter 
Summa posthus 
Investeringar i försvarsberedskap 

Post verket 

l,2 
2,7 

165,0 
18,0 
86,6 1 

21J,s1 

1.5 

Föredraganden 

1.2 
2.7 

165.0 

168,9 

1 I anslagsframställningen förutsätts att postterminalen i Luleå och posthuset i 
Härnösand skall börja byggas under budgetåret 1982/83. Regeringen beslöt den 3 
september 1981 att postverket skall fä starta byggena redan hösten 1981. 
2 I tilläggshudget Il för budgetåret 1981 /82 föreslås ett anslag på 83 milj. kr. för att 
täcka merkostnaderna detta år. · 

Såsom framgår av tabellen begär postverket anslag som motsvarar en 
medelsförbrukning för posthus på 273,5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. I 
fråga om restbetalningarna för postgirohuset etapp llI och Göteborg Ban 
etapp I delar jag postverkets bedömning av medelsförbrukningen. 

Den ökade totalkostnaden för Tomtebodaterminalen, som byggnadssty
relsen nu beräknat, förklaras av postverket bl. a. med den allmänna höj

ningen av byggkostnaderna och med den överhettade byggarbetsmarkna

den i Stockholmsområdet under upphandlingsskedet. Det pressade tids

schemat har också spelat en b'~tydelsefull roll för kostnadsökningarna 
liksom att bygget är så stort att bara få entreprenörer inom vissa delar av 

bygget har haft tillräcklig kapacitet för att lämna anbud. Några möjligheter 
att nu ändra byggnadsprogrammet för att märkbart sänka totalkostnaden 
finns inte. Jag förordar att postverkets beräkning av medelsbehovet för 
budgetåret 1982/83 godtas. För au täcka merkostnaden budgetåret 1981/82 

föreslås på tilläggsbudget Il ett anslag på 83 milj. kr. 
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Postverket har begärt medel för att förbereda -ombyggnaden av den 

äldsta delen av postgirohuset i Stockholms city. I anslagsframställningen 

har man redovisat en plan för postgirots lokalhållning i Stockholmsre

gionen. Regeringen medgav i december 1978 postverket att disponera 5 

milj. kr. för projektering av dennas. k. etapp IV av postgirohusbyggandet. 

Jag anser att det är angeläget att postgirohuset färdigställs bl. a. med tanke 

på de krav som den nya tekniska utrustninge;1 ställer. Ombyggnaden 

medför att postgirot kan organisera sin verksamhet på ett rationellt sätt. 

Däiför bör etapp IV genomföras. Läget på byggarbetsmarknaden i Stock

holm får avgöra tidpunkten för byggstart. Jag är inte nu beredd att beräkna 

medel för etapp IV i ombyggnaden av postgirohuset. 

Regeringen gav i ett beslut den 3 september 1981 postverket tillstånd att 

starta byggandet av postterminalen i Luleå och posthuset i Härnösand med 

en sammanlagd totalkostnad på 57, I miU. kr. Post verket får förskottera 

kostnaderna under budgetåret 1981/82 med driftmedel. Beslutet var moti

verat av sysselsättningsläget. I enlighet med vad jag föreslagit i fråga om 

finansieringssystemet bör posthusen i Luleå och Härnösand i sin helhet 

finansieras med i rörelsen tillgängliga likvida medel. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning till frågan om särskilda investeringar 

för försvarsberedskapen. 

Anslaget Posthus m.m. bör beräknas med en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Jag föreslår att medel för nästa budgetår 

anvisas enligt följande beräkning: 

milj. kr. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1982/83 168,9 
5 % marginal 8.4 
Avgår beräknad ingående behållning -10,9 

Anslag budgetåret 1982/83 166,4 

I syfte att långsiktigt förstärka postverkets ekonomi kommer jag efter 

samråd med budgetministern senare att föreslå regeringen att verket skall 

göra en extra avskrivning med 300 milj. kr. av statskapitalet, vilket samti

digt förstärker statsbudgeten budgetåret 1982/83 med samma belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna föreslagna riktlinjer för finansiering av medelstora 

posthus 

2. till Posthus m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag på 166400000 kr. 
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G 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

537985015 

499850000* 

465000000 

• Till följd av alt riksförsäkringsvcrkct fr.o.rn. budgetåret direktdebiteras för följe
sedelsbunden post har 82 250000 kr. överförts till inkomsttiteln 2811 Övriga inkoms
ter av statens verksamhet. 

Från anslaget betalas ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 

inkl. särskild postdelgivning, debetsedlar och förtryckta deklarationsblan

ketter. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet betalas enligt 

3 § tjänstebrevsförordningen ( 1979:33) och grundas dels på statistiska 

beräkningar, dels på exakta beräkningar. Principerna för beräkningarna 

bestäms efter överenskommelse mellan postverket och riksrevisionsver

ket. 

Postverket har beräknat ersättningsbehovet budgetåret 1982/83 till 

517781000 kr. Samma ersättning beräknas för budgetåret 1983/84. Posten 

räknar inte med någon volymökning. Någon hänsyn till eventuellt framtida 

portohöjningar har inte tagits. 

Föredraganden 

Jag har inget att erinra mot postverkets beräkningar under de förutsätt

ningär som postverket anger. Sedan dessa beräkningar gjordes har emel

lertid vissa förändringar gjorts i i:jänstebrevsrätten. Jag föreslår vissa ytter

ligare förändringar. Hur dessa mer exakt kommer att påverka belastningen 

på tjänstebrevsanslaget är svårt att nu beräkna eftersom uppgifterna om 

värdet av olika organs tjänstebrevsrätt är bristfälliga. Senast detta kart

lades var år 1954. Det är dock klart i vilken riktning anslaget kommer att 

förändras. Ungefärlig storleksordning av olika förändringar kan också 

anges. 

De förändringar som gjorts och föreslås i tjänstebrevsrätten innebär 

besparingar för statsverket. Det sker genom minskat statligt engagemang i 

olika verksamheter, genom att kostnad sans varet och incitamentet till ra

tionaliseringar av postrutinerna förstärks och genom att gränsdragni.ngen 

mellan tjänstebrevsberättigade och icke-tjänstebrevsberättigade görs 

klarare. Endast statliga organ beviljas 'tjänstebrevsrätt. Verks och myn

digheters möjligheter att sänka portokostnaderna har ökat genom att pos

ten infört ett lågt ekonomiporto för alla brev med långsammare befordran. 

Det är viktigt att ekonomiportot utnyttjas i så stor utsträckning som möj

ligt. Det bör kunna leda till minskad belastning på anslaget. 

Rätten att skicka ofrankerade försändelser till myndigheter har in

skränkts. Det innebär att anslaget för budgetåret 1981/82 har reducerats 

med 5 milj. kr. Genom att riksförsäkringsverkct. statistiska centralbyrån 
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och centrala studiestödsnämnden fr.o.m. budgetåret 1981/82 själva betalar 

till postverket för den följesedelsbundna posten har belastningen på ansla

get minskat med ytterligare ca 100 milj. kr. Postverket har i sina beräkning

ar tagit hänsyn till dessa förändringar. Följande förändringar som postver

ket inte kunnat ta hänsyn till påverkar också belastningen på anslaget. 

- Tjänstebrevsrätten för landstingssjukhus och vissa kommuners sjuk

hus avskaffas den I januari 1982 som en följd av ett avtal mellan staten och 

landstingsförbundet om bidrag till den psykiatriska vården. 

- Stockholms läns landsting övertar den I januari 1982 huvudmannaska

pet för Karolinska sjukhuset. 

- Vissa icke-statliga organ förlorar sin tjänstehrevsrätt den I januari 

1 Y1'2 och andra den I januari 1983 i enlighet med riksdagens beslut ( prop. 

1980/81 :20. TU 6. rskr 101) om besparingar i stats verksamheten m. m. 

- Vissa administrativt motiverade utökningar av frankeringsfriheten 

görs för försändelser som skickas till arbetsmarknadsmyndigheter och 

ri ksskatteverket. 

I samråd med chefen för socialdepartementet föreslår jag att utsändning 

av blindskriftsförsändclser från tjänstcbrevsberättigade i fortsättningen 

skall belasta tjänstebrevsanslagct. 

Jag föreslår vidare efter samråd med chefen för socialdepartementet att 

de allmänna försäkringskassornas förvaltningsanslag belastas med värdet 

av försäkringskassornas tjänstebrevsrätt. Det bör ankomma på regeringen 

att vidta de omdisponeringar av medel som detta kan föranleda. 

Det är betydligt billigare att girera betalningar mellan konton än att 

förmedla betalningar med utbetalningskort, inbetalningskort och postan

visningar. Ca 1,5 miljoner människor har i dag personkonton eller postgiro

konton. Många fler torde ha tillgång till sådana konton genom någon 

familjemedlem. Jag bedömer att det finns möjligheter till besparingar ge

nom att öka antalet gireringar i betalningsförmedlingen till och från myn

digheter och verk. Om verken känner av portokostnaderna för betalnings

handlingarna ökar deras intresse av att utnyttja dessa möjligheter. Jag 

förordar därför att tjänstebrcvsrätten under budgetåret avskaffas för utbe

talningskort. inbetalningskort och postanvisningar. Regeringen bör be

stämma om den närmare tidpunkten och om formerna för genomförandet 

och därvid ta upp frågan om kompensation. 

Med hänsyn till dessa förändringar bedömer jag att 465 milj. kr. bör 

anslås för ersättning till postverkct för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till posfl·crketfiir hl:fi1rdra11 <Il" (iänsllförsiindelser 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 465 000 000 kr. 
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G 3. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

66000000 

60000000 

54000000 

Riksdagens beslut år 1976 om avgifterna i postverkets tidningsrörelse 

(prop. 1975/76: 127, TU 22, rskr 301) innebar att till post verket för tidnings

distribution för budgetåret 1976/77 anvisades ett anslag på 90 milj. kr. 

Underskottet i postverkets tidningsrörelse skall avvecklas genom en 

successiv höjning av tidningsavgifterna och i samband därmed en minsk

ning av statsbidragen med lika delar under avvccklingsperioden. Efter 15 

år - räknat fr. o. m kalenderåret 1977 - skall avgifterna täcka tidningsrö

relsens särkostnader. 
För budgetåret 1982/83 föreslår postverket att 54 milj. kr. anvisas till 

ersättning för tidningsdistributionen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för tidningsdistribution för budget

året 1982/83 anvisa ett anslag på 54 000 000 kr. 
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H. TELEKOMMUNIKATIONER 

Televerket skall verka för att samhällets och enskildas behov av tele

kommunikationer tillgodoses. Verket svarar därvid för anläggning, drift 

och underhåll av de statliga teleanläggningar som är underställda verket. 

Televerket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begärt 

ett investeringsanslag för Teleanläggningar m. m. motsvarande en medels

förbrukning på 1439100000 kr. 

H I. Teleanläggningar m. m. 

1980/81 
1981/82 
1982/83 verket 

föredraganden 

lng. behållning Anslag 

163 700000 
295000000 
116100000 
116100000 

I I 396 400 000 
1295 100000 
1442 200000 
1438400000 

Utgift 

1265100000 
1474000000 

2 1439100000 
1483000000 

1 Inkl. 9,6 milj. kr. genom disposition av finansfullmakten (regeringsbeslut 1981-04-
23). 
: Härutöver har televerket i särskild skrivelse begärt 54 milj. kr. som kapitalinsats 
vid överföring av verkets larmdivision till bo lagsform 1982-07-0 I. 

Under detta anslag redovisas investeringar inom televerksamheten utom 

investeringar avseende lokallinjenät, abonnentutrustningar. bilar. maski

ner och inventarier som självfinansieras. Vissa typer av abonnentutrust

ningar finansieras dock enligt riksdagens beslut genom en särskild rörlig 

kredit i riksgäldskontoret. 

Televerkets investeringsram för budgetåret 1980/81 beräknades i prop. 

1979/80: 100 till 1403,1 milj. kr. Till följd av förseningar i vissa delar av 

investeringsprogrammet har medelsförbrukningen uppgått till I 265, 1 milj. 

kr. 

För budgetåret 1981/82 uppgår investeringsramen till I 474 milj. kr. 

vilket är 99 milj. kr. mer än vad som beräknades i prop. 1980/81:100. 

Investeringsramen har höjts genom regeringsbeslut om tidigareläggning av 

investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte och om utjämning av me

delsförbrukningen mellan budgetåren. 

Televerkets anslag,1fram.i·tiillning 

En specificering av televerkets förslag till investeringsprogram framgår 

av följande tabell (milj. kr.): 
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Ohjektsgrupp 1980/81 Beräkmtd utgift 
Utgift 

1981/82 1982/83 

Telefon I 036,5 I 210.9 I 156,6 
Textkommunikation 44,0 67,3 41,I 
Datakommunikation 40,3 38.5 78.0 
Kommersiell radio 16,5 17.7 35.3 
Frekvensförvaltning 0,8 2.9 6,1 
Fastigheter och byggnader I 15.6 125.5 112.0 
Försvarsberedskap 8.8 IO.O IO.O 
Utlands sändningar 2,6 1.2 

Summa 1265,1 1474,0 11439,I 

1 Exkl. 54 milj. kr. avseende kapitalinsats vid överföring av larmdivisioncn till 
bolagsform 1982-07-01. 

Investeringarna för telefonrörelsen omfattar telefonstationsbyggnader, 

förbindelseanläggningar och kopplingstekniska anläggningar. Investerings

behovet styrs i stor utsträckning av ökningen av antalet abonnenter och 

den ökande teletrafiken inom landet och med utlandet. Under budgetåret 

1982/83 beräknas ca 30 milj. kr. för investeringar i en jordstation i Ågesta 

söder om Stockholm. Den sammanlagda utgiften beräknas till ca 60 milj. 

kr. Stationen kommer att tas i bruk för satellitkommunikation inom Euro

pa under år t 983. Den successiva övergången till ny teknik i telefonnätet är 

en annan viktig faktor som påverkar investerings volymen. Av investering

arna under budgetåret 1982/83 avser ca 250 milj. kr. modernisering med 

AXE-materiel. Moderniseringen av telex nätet avslutas under år 1982 då de 

gamla telexstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö har ersatts med 
helelektroniska stationer. Utbyggnaden av telcxstationen i Stockholm fort

sätter under budgetåret 1982/83. Det allmänna datanätet togs i kommersiell 
drift i september 1981. Datanätet kommer att byggas ut med hänsyn till 
beräknad efterfrågan. Investeringarna för kommersiell radio avser huvud

sakligen uppförande av basradiostationer för den automatiska, landsomfat
tande mobiltelefontjänsten NMT och modifiering av televerkets egna mo

bilradionät MRT. Ungefär hälfö~n av investeringsbchovet för frekvensför
valtningen avser en ny pejlingsstation i Enköping. Stationen kommer att 

avsevärt förbättra televerkets möjligheter att ingripa mot otillåten radiotra

fik. 

Arbetscentraler för fältpersonalen, förrådsanläggningar och fortsatta ar

beten på en förvaltningsbyggnad för telekontoret i Örebro utgör merparten 

av investeringar i fastigheter och byggnader. 

Av de föreslagna investeringarna räknar televerket med att I 0 milj. kr. 

avseende investeringar för försvarsberedskap inte skall tillföras det för

räntningspliktiga statskapitalet. 

Televerket föreslår att verket vid behov får utnyttja upp till 100 milj. kr. 

av nästkommande budgetårs medgivna förbrukning för att avbalansera det 

löpande årets förbrukning samt rätt att intill 100 milj. kr. få utnyttja under 

ett budgetår icke ianspråktagna medel det nästkommande budgetåret. 
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Televerket har vidare i en skrivelse den 25 september 1981 redovisat sitt 

förslag beträffande kapitalbehovet i samband med de av riksdagen besluta

de ombildningarna av verkets larm- och industridivisioner till bolag. Larm

divisionen skall övergå i bolagsform den I juli 1982 och televerket föreslår 

att det nya larmbolagets egna kapital därvid skall uppgå till 54 milj. kr. 

Telei'lvest AB bör ges möjlighet att göra denna kapitalinsats genom att 

aktiebpi!alt't i Teleinvest AB ökas med 36 milj. kr. och reservfonden med 

18 milj. kr., dvs. aktierna bör tecknas till 150 %. Eftersom televerket efter 

bolagsbildningen inte längre behöver finansiera larm verksamheten via ver

kets rörliga kredit kan ramen för denna sänkas. Sänkningen bör göras med 

ett jämnt belopp, 60 milj. kr. 

Ombildningen av industridivisionen, Teli. till bolag skall enligt riksdags

beslutet ske snarast och d~finitivt vara genomförd senast den I juli 1985. 
Televerket har beräknat kapitalbehovet vid olika tidpunkter för bolagsbild

ning enligt följande (milj. kr.). 

1982-07-01 1983-07-01 1984-07-01 

Kapitalbehov 360 374 389 

Enligt televerket kan reservfonden i industribolaget utgöra en lägre 

andel av det synliga egna kapitalet än i larmbolaget. Reservfonden i indu

stribolaget föreslås därför utgöra 33 % av aktiekapitalet. Kapitalinsatsen 

bör, liksom beträffande larmbolaget. göras via Teleinvest AB. Finansi

eringen av Teli har hittills i huvudsak skett genom utnyttjande av telever

kets rörliga kredit och genom ihternt i teli genererade medel. Vid bolags

bildningen avlöses belastningen på den rörliga krediten av det egna kapita

let i bolaget. Till följd av annan mervärdesskatteredovisning blir dock Telis 

kapitalbehov mindre i bolagsform än i verksform. Belastningen på den 

rörliga krediten minskar alltså med ett större belopp än det som tillskjuts 

som eget kapital. 

Riksrevisionsverket har yttrat sig över televerkets redovisning av larm

resp. industribolagets kapitalbehov. 

I en skrivelse den 29 oktober 1981 har televerket lämnat förslag till 

tidpunkt för överföringen av Teli till bolagsform. Telis ledning har bedömt 

att det är till fördel för Teli att överföringen sker så snart det är praktiskt 

möjligt och förordar därför att den genomförs under budgetåret 1982/83. 

Motsättningarna om lämplig tidpunkt har varit stora mellan Telis ledning 

och berörda personalorganisationer. Televerket har liksom Telis ledning 

funnit att de flesta skälen talar för en snabb överföring av Teli till bolags

form, dvs. under budgetåret 1982/83. Verket delar dock Teli-ledningcns 

åsikt att det skulle innebära ytterligare påfrestningar för verksamheten om 

motsättningarna i fråga om överföringstidpunkten skulle fortsätta. 

Televerket framhåller också att förberedelserna och själva ombildningen 
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skulle kunna ske mycket lugnare om detta kan ske i konstruktivt samarbe

te mellan Telis ledning och företrädare för Telis personalorganisationer. 

Från personalorganisationernas sida har som skäl till en senare tidpunkt 

för en bolagsbildning framhållits att frågorna om bl. a. ekonomi, organisa

tion, produktutveckling och marknadsföring bör klarläggas ytterligare. 

Vid de MBL-förhandlingar som skett med de centrala företrädarna för 

televerkets personalorganisationer om den lämpliga tidpunkten för över

föring av Teli till bolagsform har enighet uppnåtts om att överföringen bör 

ske i ett steg och inte successivt För att tillräcklig tid skall finnas tillgäng

lig för förberedelserna för bolagsbildningen. bl. a. för förhandlingar om nya 

avtal m. m. mellan arbetsgivarparter och arbetstagarparter har personalor

ganisationerna bedömt att tiden fram till den 1 juli 1983 blir erforderlig. För 

att uppnå den ovan angivna samverkan mellan televerket och dess perso

nalorganisationer inför bolagsbildningcn har televerket anslutit sig till den

na uppfattning. Detta skulle således innebära att bolags bildningen sker i ett 

steg per den I juli 1983. Parterna är överens om att förberedelserna för 

bolagsbildningen skall påbörjas omgående och drivas i konstruktiv anda 

för att den överenskomna tiden skall kunna innehållas. 

Med hänvisning till den gemensamma ståndpunkt som televerket och 

personalorganisationerna kommit fram till föreslår televerket att verket 

ges de finansiella möjligheterna att öka aktiekapitalet i Teleinvest AB den 1 

juli 1983 så att industridivisione111 då kan överföras till bolagsform. Överfö

ringen sker till Teleindustrier AB, ett redan befintligt dotterföretag till 

Tclcinvest AB. Då något behov av medel för överföringen inte erfordras 

budgetåret 1982/83 avser televerket återkomma i anslagsframställningen 
för budgetåret 1983/84 med närmare precisering av medelshehovet. 

Föredraganden 

Genom riksdagens beslut 1980 (prop. 1980/81:66. TU 9. rskr 132) om 

vissa åtgärder på teleområdet har en god grund lagts för en fortsatt gynn

sam utveckling av vårt lands telekommunikationer. Konkurrensförhållan

dena på området har förtydligats genom en klarare avgränsning av telever

kets monopolområde. Det är naturligt att förändringar i denna gränsdrag

ning bör kunna ske om den tekniska utvecklingen eller andra skäl ger 

anledning till det. Eventuella förändringar måste givetvis ligga inom ramen 

för de uttalanden som riksdagen har g_jort om televerkets samhällsroll. 

Enligt riksdagsbeslutct bör vidare verksamhet som bedrivs i konkurrens i 

princip ske i holagsform. Viss verksamhet kommer dock alltjämt att bedri

vas i verksform. För sådan verksamhet har fr. o. m. innevarande budgetår 

införts separat redovisning av kostnader och intäkter i televerkets räken

skaper. Tcleanslutningsnämnden har inrättats med uppgift att pröva över

klaganden av beslut som fattats av televerkets kontor för provning av 

privatägda utrustningar som avses anslutas till telenätet. 

Erfarenheterna av de förändringar som har genomförts sedan riksdags-
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beslutet för ungefär ett år sedan bör nu avvaktas. Dessa erfarenheter är en 

förutsättning för eventuella överväganden om ytterligare åtgärder på te

leområdet kan anses erforderliga. 

Riksdagsbeslutet innebar också att holdingbolaget Teleinvest AB inrät

tades som ett helägt dotterföretag till televerket. Riksdagen har vidare i ett 

senare beslut (prop. 1980/81 :93. N V 38. rskr 208) bemyndigat regeringen 

att medge televerket att teckna borgen för Teleinvest AB efter prövning i 

varje särskilt fall. Regeringen har därefter gett televerket möjlighet att 

teckna sådan borgen intill ett belopp av 300 milj. kr. Om de samlade 

borgensåtagandena inom Teleinvestgruppen skulle överstiga detta belopp 

krävs alltså ett nytt regeringsbeslut. 

Det nya larmbolaget som skall bildas den I juli 1982 kommer att inordnas 

under Teleinvest AB. Larmverksamhetens resultatutveckling har hittills 

varit ogynnsam och kraftfulla åtgärder måste vidtas inom televerket för att 

åstadkomma förbättringar. Med hänsyn till att verksamheten bör ges till

fredsställande finansiella förutsättningar när den. förs över till bolag bör 

kapitalbehovet i dess helhet tillgodoses med eget bundet kapital. Jag delar 

televerkets uppfattning om kapitalbehovets storlek och beräknar därför 54 

milj. kr. som kapitalinsats vid bildandet av det nya larmbolaget. Insatsen 

bör göras via Teleinvest AB vars aktiekapital därvid böjs med 36 milj. kr. I 

enlighet med televerkets förslag bör aktierna tecknas till 150% och över

kursen, 18 milj. kr., tillföras bolagets reservfond. Samtidigt bör ramen för 

televerkets rörliga kredit i riksgäldskontoret minskas med 60 milj. kr. 

I fråga om tidpunkten för överföring av televerkets industridivision, 

Teli, till bolagsform har televerket och dess personalorganisationer enats 

om att föreslå den I juli 1983. Det blir därvid inte aktuellt med någon helt 

ny bolagsbildning utan endast en höjning av aktiekapitalet i det bolag till 

vilket Telis verksamhet skall överföras och som redan har bildats. Under 
detta bolag, Teleindustrier AB, sorterar f. n. Telcfabrikation i Kristine

hamn AB och Telefabrikation i Skellefteå AB. Jag har också erfarit att 

Telis inköpsverksamhet alltsedan våren 1981 sker genom Teleindustrier 

AB. Liksom televerket och personalorganisationerna anser jag att överfö

ringen av Telis övriga verksamhet till Teleindustrier AB bör ske i ett steg 

och inte successivt. Jag förordar därför att överföringen bör genomföras 

den I juli 1983. Därigenom ges tillräcklig tid för det erforderliga förberedel

searbetet. Jag noterar med tillfredsställelse att enighet har uppnåtts mellan 

televerket och personalorganisationerna om att förberedelserna skall på

börjas omgående och drivas i konstruktiv anda. 

Televerket har med hänvisning till bl. a. Telcinvestgruppens soliditet 

aktualiserat en höjning av aktiekapitalet i Teleinvest AB i avvaktan på att 

Telis verksamhet överförs till holagssektorn. Jag avser att återkomma i 

denna fråga. 

I fråga om investeringsbehovet i övrigt för budgetåret 1982/83 delar jag i 

huvudsak televerkets bedömning. Verkets förslag präglas, enligt min me-

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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ning. av stor restriktivitet både i fråga om nätinvesteringar och övriga 

projekt. En senareläggning av enstaka byggnadsobjekt bör dock vara möj

lig. Jag har därför reducerat televerkets förslag med ca 10 milj. kr. Det är 

angeläget att. liksom hittills. objekt utöver ordinarie byggnads program kan 

igångsättas med kort varsel om så skulle visa sig erforderligt av sysselsätt

ningsskäl. 

Det är vidare angeläget att de investeringar i nätet som ingår i telever

kets investeringsprogram kan genomföras. Framväxten av nya system för 

tal-. text-: bild- och datakommunikation kräver väl fungerande nät. Inves

teringar i nätet är därför framåtsyftande och lönsamma. De styrs i huvud

sak av efterfrågan på telefoner, abonnentväxlar och andra terminalutrust

ningar. Televerkets investeringar i sådana utrustningar beräknas under 

budgetåret 1982/83 komma att uppgå till ca I 550 milj. kr. vilka dels själv

finansieras, dels finansieras med en särskild rörlig kredit. 

Behovet av att kunna utjämna medelsförbrukningen mellan budgetåren 

bör, i likhet med vad som skett under tidigare år. kunna tillgodoses genom 

särskilda regeringsbeslut om höjning av investeringsramen inom det till

gängliga anslagsutrymmet. 

Totalt har jag räknat med en rnedelsförbrukning avseende investeringar i 

teleanläggningar för budgetåret 1982/83 på I 483 000 000 kr .. inkl. ökning av 

aktiekapitalet och reservfonden i Teleinvest AB vid larmbolagets till

komst. Jag har i enlighet med televerkets förslag beräknat 10 milj. kr. för 

investeringar för försvarsberedskap. Dessa medel bör inte tillföras det 

förräntningspliktiga statskapitalet. Med beaktande av vad jag har anfört 

om televerkets investeringsprogram bör det ankomma på televerket att 

göra den närmare fördelningen av investeringarna och prioriteringar mel

lan olika objektsgrupper. Jag riiknar med att investeringarna, förutom de 

som avser försvarsberedskap och 54 milj. kr. avseende kapitalinsatsen i 

larmbolaget. i sin helhet finansieras med verkets egna avskrivningsmedel. 

Anslaget Teleanläggningar m. m. bör beräknas med en viss marginal 

utöver den beräknade medelsförbrukningen. Marginalen bör dock inte 

avse kapitalinsatsen i larmbolaget. Jag föreslår att medel för nästa budget

år anvisas enligt följande beräkning: 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1982/83 
5% marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1982-07-01 

Anslag budgetåret 1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

milj. kr. 

1483.0 
71.5 

-116.1 

1438,4 

I. medge att aktiekapitalet i Teleinvest AB höjs för överföring av 

televerkets tarmdivision till bolagsform i enlighet med vad som 

har angetts i det föregående 
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.., godkänna att televerkets rörliga kredit i riksgäldskontoret mins

kas med 60 milj. kr. 

3. godkänna att öve1ii.iringen av televerkets industridivision till bo

\agsform sker den I juli 1983 

4. till Teleanliiggningar m.111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

rcscrvationsanslag på I 438 400 000 kr. 
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l. INSTITUT M. M. 

I I . Transportrådet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10501000 

11267000 

13 382000 

Transportrådet (TPRI svarar. i den mån det inte ankommer på någon 

annan myndighet. för frågor som rör bl. a. trafikplaneringen. Till dessa hör 

frågor om regional trafikplanering, ersättningstrafik i samband med ned

läggningsprövning av olönsam järn vägstrafik och samordningen av de kol

lektiva trafikmedlens och trafikanläggningarnas anpassning för att nå en 

successivt högre grad av tillgänglighet för handikappade. 

På energiområdet skall TPR, i den mån det inte ankommer på någon 

annan myndighet, vid behov pl::;nera, samordna, genomföra och följa upp 

ransoneringar av flytande drivmedel liksom andra energibesparande åtgär

der inom transportsektorn. 

TPR har att inom totalförsvaret svara för planläggning för den civila 

transportverksamheten vid beredskapstillstånd och krig. 

TPR handhar det statliga stödet till kollektiv trafik på väg och till viss 

skärgårds- och fjiillflygtrafik. TPR prövar vidare vissa ärenden. som gäller 

generella förändringar av taxenivån i busslinje- och taxitrafiken. Det an

kommer också på transportnhkt att handha det statliga regionalpolitiska 

transportstödet och det särskilda transportstödet till Gotland. TPR fast

ställer vidare taxa och turplan för viss linjesjöfart mellan Gotland och 

fastlandet. 

På yrkestrafikområdet har TPR att utarbeta föreskrifter och råd inom 

ramen för yrkestrafiklagstiftningen. TPR skall bl. a. pröva besvär över 

länsstyrelsernas beslut i ärenden om yrkesmässig trafik. transportförmed

ling och biluthyrning samt i fråga om det s. k. helgtrafikförbudet. Till 

uppgifterna hör också att vara tillståndsmyndighet för den interregionala 

busstrafiken liksom att följa utvecklingen av den yrkesmässiga trafiken 

nationellt och internationellt och lämna förslag till författningsförändring-

ar. 

TPR:s arbetsuppgifter på det internationella området utgörs av till

ståndsärenden i fråga om vägtransporter och förberedelser för och delta

gande i förhandlingar beträffande-sådana transporter. 

TPR svarar för k;mslifunktionen för buss- och taxivärderingsnämndcn 

och kollektivtrafiknämnden. 

TPR leds av en styrelse som består av generaldirektören och sju övriga 

ledamöter som företräder riksdagen och näringslivet. TPR är organisato-
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riskt indelat i två enheter. Till TPR är knutet en rådgivande delegation för 

beredskapsplanering m. m. Vidare har inrättats en samrådsgrupp för yr

kestrafikfrågor och en referensgrupp för handikappfrågor. 

TPR:s anslags:framstiillning 

För budgetåret 1980/81 har TPR redovisat en resultatanalys. Av denna 

framgår att efter en gradvis uppbyggnad av organisationen, personalupp

sättningen och de administrativa rutinerna under TPR:s första verksam

hetsår har myndigheten kunnat bö1ja verka med full effekt under budget

året 1980/81. Organisationen och arbetsfördelningen har kunnat anpassas 

till de förutsättningar som gäller i fråga om omfattningen och arten av 

arbetsuppgifterna. 

I 1980 års budgetproposition förutsattes att TPR:s planering skulle inrik

tas på att uppkomna rationaliseringsvinster skulle ge möjlighet till en 

reducering av personalantalet så snart detta var möjligt. Mot denna bak

grund har vidtagits eller förberetts en rad åtgärder i rationaliserings- och 

besparingssyfte. 

TPR anför att organisationskommittcn för TPR bedömde att ytterligare 

tre tjänster behövdes utöver det antal som sedermera fastställdes för 

TPR:s organisation. De arbetsuppgifter som var hänförliga till dessa tjäns

ter har hittills kunnat utföras genom att en flexibel planeringsordning 

tillämpats och att vid toppbelastning tillfälliga omdisponeringar gjorts av 

arbetsordningen. Detta innebär enligt TPR att den i varje normal verksam

het förefintliga rationaliseringspotentialen i fråga om TPR redan tagits till 

vara i mycket hög grad. 

TPR begär för budgetåret 1982/83 14072000 kr. Jämfört med innevaran

de budgetår innebär detta en ökning med 2 805 000 kr. Följande förslag 

redovisas. 

I. Pris- och löneomräkning 280000 kr. 

2. De besparingar som TPR har redovisat enligt det obligatoriska hu

vudförslaget innebär dels att TPR avstår utan ersättningsanordningar från 

en byråchef utom stat som TP~ disponerat från myndighetens tillkomst 

(182000 kr.), dels att TPR reducerar tjänstgöringen för en tjänst (38000 
kr.). 

3. För att skapa utrymme för ytterligare besparingar har TPR pekat på 

att de arbetsuppgifter som kansliet för riksfärdtjänsten innl.!har kan över

flyttas till TPR. Besparingseffekten med denna åtgärd i fråga om löner och 

arvoden beräknas till ca 250 000 kr. 

4. I riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken ( prop. 1980/81 :90. 

NU 1980/81 :60, rskr 1980/81:381 I angavs riktlinjer för en omorganisation 

av myndigheter m.11. organ inom energiområdet. En organisationskom

mitte (I 1981 :04) för statens energiverk m. fl. organ inom energiområdet 

har tillkallats för att lämna förslag till myndighetsorganisation och för att 

medverka i arbetet med att genomföra den nya organisationen. 
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Organisationskommitten har föreslagit att vissa arbetsuppgifter inom 

informationsområdet förs över till bl. a. TPR. Kommitten har i sitt arbete 

skilt på allmän och riktad information. Ansvaret för den allmänna informa

tionen bör åvila det föreslagna statens energiverk medan ansvaret för den 

riktade informationen i sin helhet bör föras över på sektorsorganen (bl. a. 

TPR). I slutrapporten 1981-06-15 från gruppen för utbildning. rådgivning 

och information inom organisationskommitten beräknas att ca 1-1,5 milj. 

kr. av energisparkommittens (11974:05) medel årligen avser sektorinriktad 

information på transportområdet. Gruppen bedömer vidare att för de ar

betsuppgifter som enligt riksdagsbeslutet skall föras över från energispar

kommittcn till TPR kräver ungefär en handläggare. TPR föreslår mot 

denna bakgrund dels att en handläggartjänst bör inrättas ( + 160 000 kr.), 

dels att särskilda medel bör avsättas för projekt av informationskaraktär 

(+ 1500000 kr.). 

5. Behovet av medel för databearbetning anses ha ökat till följd av de 

förändrade regler som trätt i kraft år 1981 för transportstödet till Norrland 

( + 70 000 kr.). 

6. För åtgärder inom det ekonomiska försvaret begiirs medel för an

skaffning och drift av radioutrustning vid länsstyrelserna ( + 500000 kr.). 

framtagning av visst underlag för länsstyrelsernas krigstransportplanlägg

ning (15 000 kr.) och för utveckling av ett nytt system för drivmedelsran

sonering (500000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för TPR:s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt från nivån för huvudförslaget. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnad 

(därav lönekostnad) 
Lokalkostnad 
Engångsanvisning 

1981/82 

49 

8 782000 
(7 494000) 
1485 000 
I OOliOOO 

11267000 

Beräknad ändring 1982/83 

TPR 

+I 

+2610000 
(+ 870000) 
+ 180000 
+ 15000 

+2805000 

Före
draganden 

+I 

+I 920000 
(+ 921000) 
+ 180000 
+ 15000 

+2115000 

Det uppdrag som TPR tidigare fått att inrikta sin verksamhet på att 

uppkomna rationaliseringsvinster ger möjlighet till en reducering av per

sonalantalet bör enligt min mening gälla alltjämt. Jag vill i sammanhanget 

anmäla att den regionala trafikplaneringen som TPR svarar för kommer att 

omprövas i regeringens regionalpolitiska proposition våren 1982. 

TPR:s besparingsförslag om att försöksvcrksamheten med nämnden för 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 151 

riksfärdtjänst kan överflyttas till rådet är jag f. n. inte beredd att ta ställning 

till. Jag anser att frågan bör prövas senare med utgångspunkt från tidigare 

aviserad utvärdering av verksamheten. 

När det gäller åtgärder för energibesparing förordar jag. efter samråd 

med chefen för industridepartementet. att ansvaret för den sektorinriktade 

informationen på transportområdet förs över från energisparkommitten 

(11974:05) till TPR. Jag beräknar 1210000 kr. som medelsöverföring till 

TPR för informations- och projektverksamhet på energiområdet. I belop

pet ingår medel för en handläggartjänst. 
För transportstödet gäller nya regler fr. o. m. år 1982 (prop. 1981/82: 30. 

TU 1981/82:5. rskr 1981/82:42). Med hänsyn till att de nya reglerna inne

bär förenklingar och ett minskat antal ansökningsuppgiftcr anser jag att 

behovet av medel för databearbetning bör kunna begränsas. 

För TPR:s beredskapsplanering har jag efter samråd med chefen för 

handelsdepartementet och chefen för försvarsdepartementet godtagit 

TPR:s förslag. För detta ändamål har jag beräknat I 015 000 kr. Härutöver 

beräknar jag för drift- och förvaltningskostnadcr 2064000 kr. Beredskaps

frågor kommer även att behandlas i en särskild proposition om totalför

svaret i vår. 
Inkomster vid TPR. som redovisas på statsbudgetens inkomstsida. be

räknas till 1,5 milj. kr. för nästa budgetår (1981 /82 1.0 milj. kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 382 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Transportrådet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag på 13 382 000 kr. 

I 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1980/8 I Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

152838000 
158000000 

128000000 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i 

Norrland och övriga delar av allmänna stödområdet infördes år 1971 ett 

transportstöd. Syftet var att minska de kostnadsmässiga olägenheter som 

följer med de stora avstånden i de norra delarna av landet. Under år 1981 

har reglerna för stödet byggt på riksdagsbeslut vid 1979/80 års riksmöte 

(prop. 1979/80: 174, TU 1979/80:29, rskr 1979/80:418). 

Transportstödet ges i form av restitution till företagen i efterskott av 

erlagda frakter (fraktbidragl för järnvägstransporter och för landsvägs

transporter i yrkesmässig trafik. Det gäller transport av dels varor som 

förädlats inom stödområdet till hel- eller halvfabrikat samt jordbruks- och 
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livsmedelsprodukter som härrör från stödområdet, dels råvaror och halv

fabrikat som anskaffas av företag i stödområdet för att vidareförädlas inom 

vissa bestämda näringsgrenar för försäljning. 

Fraktbidrag utgår med olika procent av nettofraktkostnaden beroende 

på transportsträckans längd och ortens belägenhet inom stödområdet. 

TPR:s anslagsframstäl/ning 

Med hänsyn till viss volymtillväxt samt genomslag av redan beslutade 

taxehöjningar räknar TPR med att stödet för budgetåret 1981/82 kommer 

att uppgå till ca 165 milj. kr. mot i prop. 1980/81:100 bil. 9 beräknat 158 

milj. kr. 

Under budgetåret 1982/83 skall transportstöd för bidragsåret 1982 beta

las ut. TPR beräknar behovet av bidragsmedel till 183 milj. kr. 

Föredraganden 

TPR har den 21 september 1981 redovisat en utvärdering av transport

stödets effektivitet (Rapport 1981: 9, Transportstödet - ett sätt att göra 

Sverige rundare). Regeringen har i prop. 1981/82: 30 bil. 3 om vissa ekono

misk-politiska åtgärder redovisat sina ställningstaganden med anledning av 

utvärderingen. Härvid har beräknats att genom åtgärder som koncentrerar 

stödets regionalpolitiska effekter och genom att ett mer lätthanterligt stöd 

skapas kan en besparing på minst 50 milj. kr. uppnås. Kostnaderna för 

transportstödet budgetåret 1982/83 i 1982 års priser och volymer heräknas 

därmed reduceras till 128 milj. kr. Genom beslut den 25 november 1981 har 

riksdagen antagit de nya reglerna för transportstödet (TU 1981/82: 5. rskr 

1981/82: 42). 
Mot denna bakgrund beräknar jag anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 

till 128 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd Jbr Norrland m. m. för budgetåret 1982/83 
anvisa ett förs lagsanslag på 128 000 000 kr. 

I 3. Transportstöd för Gotland 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

77865000 

70000000 

72000000 

Transportstödet för Gotland omfattar såväl person- som godsbefordran i 

färjetrafiken på Gotland. Stödet är inbyggt i den taxa som Rederi AB 

Gotland tillämpar. Vidare utgår ett bidrag till transportföretagen för att 

täcka de merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstilläg

get. 
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För persontrafiken innebär stödet att priset för en enkel resa med färja är 
anpassat till priset för en 'enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande 

färdsträcka. De olika formerna av stöd till godstrafiken innebär att tran

sportföretagen kan tillämpa samma taxa i Gotlandstrafiken som i inrikes

trafiken i övrigt. 

TPR:s anslagsframställning 

För budgetåret 1981/82 räknar TPR med ett medelsbehov på 77 milj. kr. 

mot i prop. 1980/81: 100 bil. 9 beräknat 70 milj. kr. För budgetåret 1982/83 

har TPR beräknat medelsbehovet till 84 milj. kr. med nuvarande utbuds

och taxestruktur. Härav avser 80 milj. kr. underskott i Rederi AB Gotlands 

verksamhet och 4 milj. kr. bidrag till transportföretagen. 

För att reducera anspråken på statsbidrag till Rederi AB Gotland anser 

transportrådet att besparingsåtgärder bör sättas in, såsom en förändrad 

trafikuppläggning, taxestruktur och tonnagesammansättning. Transportrå

det föreslår vidare att taxan görs enhetlig för den norra och de södra 

färjelinjerna. Genom dessa åtgärder bedömer transportrådet det vara möj

ligt att minska underskottet i trafiken till ca 68 milj. kr. under budgetåret 

1982/83. Transportrådet beräknar vidare behovet av medel för kompensa

tion till transportföretagen till 4 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Transportrådets förslag om att taxan skall göras enhetlig för den norra 

och de södra färjelinjerna har accepterats av riksdagen !prop. 1981/82: 25. 

TU 1981/82: 8, rskr 1981/82: 117). Härigenom beräknar jag att resultatet för 

Rederi AB Gotland kommer att förbättras med ca 4.7 milj. kr. för budget

året 1982/83. 

Jag anser det väsentligt att de övriga besparingsåtgärder som transport
rådet föreslår i sin anslagsframställning genomförs, så att stödet till Rederi 
AB Gotland kan begränsas till 68 milj. kr. budgetåret 1982/83. 

I likhet med transportrådet anser jag alt ett belopp på 4 milj. kr. bör 
anvisas för att täcka det ekonomiska bortfall som gotlandstraliken kan 
förorsaka transportföretagen. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat anslagsbehovel för budgetåret 
1982/83 till 72 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstiid för Gotland för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förs lagsanslag på 72 000 000 kr. 
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I 4. Statligt stiid till icke lönsam landsbygdstrafik 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

90732000 

79000000 

19 200000 

Från anslaget ges bidrag till lokal och regional landsbygdstrafik i de län 

där en länshuvudman ännu intf: övertagit ansvaret för trafiken. Statligt 

stöd till lokal landsbygds trafik lämnas till vissa angivna kommuner i skogs

länen och i Gotlands kommun med 75 % av bidragsgrundailde underskott. 

Inom landet i övrigt lämnas statsbidrag med 50 %. Statligt stöd till regional 

landsbygdstrafik lämnas till utövare av sådan trafik som behövs för att 

tillgodose den regionala trafikförsörjningen och som inte är ekonomiskt 

bärkraftig. Till täckning av underskott i sådan trafik kan statsbidrag lämnas 

till tralikutövare med för närvarande högst 22 kr. per vagnmil för bidrags

grundande trafikarbete i vissa kommuner i skogsläncn och i Gotlands 

kommun och med högst 19kr. inom landet i övrigt. 

TPR:s anslugsframställning 

När det gäller stödet till den lokala landsbygdstrqfiken räknar rådet med 

att huvudmän har etablerats i 21 län vid ingången av bidragsåret 1982/83. 

Mot denna bakgrund beräknar rådet anslagsbchovet för budgetåret 1982/83 

till 15.3 milj. kr. 

För den regionala landsb.vgdstrafiken kommer bidrag under budgetåret 

1982/83 att betalas ut för trafiken som utförs under bidragsåret 1981/82. 

Bidraget kommer därmed att ges till 3 län under budgetåret 1982/83. För att 

den relativa bidragsnivån som gäller för bidragsåret 1980/81 skall kunna 

bibehållas· i stort sett oförändrad erfordras enligt rådet en höjning av den 

maximala vagnmilersättningen med minst 2 kr. dvs. till 21 resp. 24 kr. Med 

dessa förutsättningar beräknar rådet anslagsbchovet för budgetåret 1982/ 

83 till 4.3 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder TPR:s beräkning av anslagsbehovet för den lokala lands

bygdstrafiken. 

När det gäller den regionala landsbygdstrafiken har jag räknat med en 

oförändrad vagnmilersättning. Grunderna för mitt ställningstagande re

dovisar jag vid behandlingen av anslaget I 5. Ersättning till lokal och 

regional kollektiv persontrafik. Bidragsbehovet beräknas härmed redu

ceras med ca 400 000 kr. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat anslagsbehovet för budgetåret 

1982/83 till 19,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik för budgetåret 

I 982/83 anvisa ett förs lagsanslag på 19 200 000 kr. 
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I 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

54576000 

132345000 

192 768000 

Från anslaget ges ersättning till lokal och regional kollektivtrafik i de län 

där huvudmannaskap etablerats enligt lagen (1978: 438) om huvudmanna

skap för viss kollektiv persontrafik. Statligt stöd till lit!ietrafik lämnas för 

bidragsåret 1981/82 med 24 kr. per vägmil bidragsgrundande trafikarbete 

inom Gotlands. Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och inom landet i övrigt 

med 21 kr. Högst tre dubbelturer måndag-fredag resp. två dubbelturer 

lördag-söndag på varje trafikerad vägsträcka utgör bidragsgrundande tra

fik. Statligt stöd till kompletteringstndik lämnas med 35 % av den del av 

kostnaden som belöper på högst sex körtillfällen i veckan inom visst 

område. Oberoende av huvudmannaskapsfrågan ges även stöd från ansla

get till skärgårdstrafik med fartyg och tillj/iil(flygtrafik. Statsbidrag lämnas 

med högst 35 % av bidragsgrundande kostnad, dvs. i fråga om skärgårds

trafik för högst fyra dagliga dubbelturer på viss linje resp. högst en förbin

delse fram och åter i veckan inom visst kompletteringstrafikområde. Till 

· Waxholms Ångfartygs AB utgår särskilt statsbidrag enligt avtal mellan 

staten och Stockholms läns landsting. Från anslaget lämnas vidare statligt 

stöd till ersätt11i11gstrafikfiir 11edlagd per.rnntrqfik påjiirnviig. Detta bidrag 

lämnas i första hand under fem år och baseras i huvudsak på bandelcns 

särkostnader för persontraliken minskade med motsvarande trafikintäkter. 

Efter femårsperiodens utgång skall TPR utvärdera bidraget och - efter 

samråd med huvudmannen - fortlöpande förändra bidraget med hänsyn 

till ändrade förutsättningar och förhållanden. 

TPR:s anslag~frwnstiil/ning 

Behovet av bidragsmedcl till lil(jetrafik och kompletteringstrajik är i 

första hand beroende av omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbe

tet. När det gäller stödet till linjetrafiken räknar rådet med att vägmilersätt

ningen behöver höjas för att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehål

las. Höjningen för bidragsåret 1982/83 har beräknats till 2 kr. dvs. till 23 

resp. 26 kr. Transportrådet räknar vidare med att antalet huvudmän utgör 

21 både bidragsåret 1981/82 och bidragsåret 1982/83. Med denna förutsätt

ning beräknar transportrådet medelsbehovet för linje- och kompletterings

trafik till 185,7 milj. kr. 

Behovet av bidragsmedel till skiirgtlrdstrafiken är avhängigt av omfatt

ningen och kvaliteten på trafikservicen för den bofasta öbefolkningen samt 

av fartygstrafikens kostnadsutveckling. Anslagsbehovet för statsbidrag till 

skärgårdstrafik beräknas uppgå till 5, I milj. kr. budgetåret 1982/83 medan 
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stödet till den trafik som Waxho/ms Ång.fartyg AB utför i Stockholms 

skärgård beräknas till 7.7 milj. kr. 

Behovet av bidragsmedel tillf}ii/(flygtrqfiken är beroende av omfattning

en av det bidragsgrundande trafikarbetet och av flygtrafikens kostnadsut

veckling. Bidrags behovet för (iällflygtrafik beräknas till 0,5 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

I fråga om statsbidrag till ersiittning.1trajik för nedlagd jiirm·iigstrafik 

lämnas för budgetåret 1981/82 bidrag till ersällningstrafiken på sträckan 

Uppsala- Enköping med I 768 000 kr. Beloppet skall för kommande bud

getår avpassas till ev. förändringar i vägmilersättningen. TPR räknar mot 

denna bakgrund med ett medelsbehov av 1936000 kr. för budgetåret 1982/ 

83. Därest nedläggning av persontrafiken på järnväg kommer till stånd på 

fler bandelar anför TPR att ytterligare medel erfordras till anslaget. 

Föredraganden 

Enligt lagen (1978: 438) om huvudmannaskap för viss kollektiv person

trafik har huvudmän vid ingången av innevarande budgetår etablerats i 21 

län. I de återstående länen, Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvs

borgs län skall huvudmannaskap ha etablerats senast den I juli 1983. 

Erfarenheterna av huvudmannaskapsreformen är ännu begränsade. Det 

kan emellertid konstateras att i ·~tt stort antal län har reformen fört med sig 

en satsning på en utbyggnad av den kollektiva trafiken. Genom att huvud

männen har ansvaret för all lokal och regional kollektiv persontrafik har 

också samordningsvinster kunnat göras. I t. ex. Uppsala län har genom 

samordningen på två år en 40-procenti); ökning av resursinsatserna i form 

av bussar och personal gett en 90-procentig ökning av trafikutbudet. Anta

let resor med landsbygdstrafiken har under samma tid ökat med i storleks

ordningen 175 %. 
Utformningen av det statliga bidraget till kollektivtrafiken har bidragit 

till den positiva utvecklingen av kollektivtrafiken. Vidare har TPR genom 

bidragets planeringsanknytning sökt främja effektiva trafiklösningar. 

Med utgångspunkt i uppföljningen av bidragsgivningen har TPR stegvis 

vidtagit olika förenklingar i bidragshanteringen. Länshuvudmännen behö

ver exempelvis i sina bidragsansökningar redovisa enbart förändringar i 

trafiken jämfört i stället för som tidigare en fullständig detaljerad redovis

ning varje år. Jag fäster stor vikt vid att TPR fortsiittcr sitt arbete med att 

underlätta bidragshantetingen. 

Genomförandet av ordningen med regionala huvudmän med kompetens 

och strävan att uppnå en rationell och effektiv kolh:ktivtrafik gör det enligt 

min mening rimligt att nuvarande bidragssystem omprövas. I departemen

tet pågår ett sådant översynsarbete. 

Jag vill i sammanhanget erinra om regeringens proposition 1981182: 78 

om vissa yrkestrafikfrågor. Förslaget innebär bl. a. att lagstiftningen på 

området anpassas till den nya situation som uppstått genom huvudmän-
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nens tillkomst. Huvudmännen får enligt förslaget vissa lättnader när det 

gäller fastställande av tidtabeller. Huvudmännen får också enligt förslaget 

möjlighet att själva bestämma sina intäkter genom att den statliga pröv

ningen slopas av taxorna i huvudmannatrafik. 

Jag övergår nu till att behandla de enskilda anslagsposterna i statsbidra

get. 

När det gäller bidraget till linjetrafiken konstaterar jag att TPR har 

räknat med en avsevärd kostnadsökning i trafiken. För egen del förutsätter 

jag i likhet med den bedömning av kostnadsutvecklingen som redovisas i 

finansplanen en inte fullt så kraftig kostnadsökning som TPR beräknat för 

budgetåret 1982/83. 

Jag anser vidare att länshuvudmännen genom att i ökad utsträckning ta 

till vara samordningsvinster bör kunna minska sin kostnadsökning. För 

detta talar bl. a. de tidigare nämnda lättnader huvudmännen avses få i sin 

verksamhet när det gäller tidtabeller och taxor. Mot denna bakgrund har 

jag räknat med att milersättningen bör kunna bibehållas oförändrad för 

bidragsåret 1982/83. Medels behovet beräknas därmed uppgå till 177. 7 milj. 
kr. 

Beträffande mcdelsbehovet för skärgårds trafik och f]iillf1yvrafik anslu

ter jag mig till TPR:s beräkning. 

Utvecklingen av stödet till ersättningstrafikfiJr nedlagd persontrafik på 

järnl'äg följer förändringar i vägmilersättningcn. Med anledning av vad jag 

tidigare anfört om en oförändrad vägmilersättning beräknar jag medelsbc

hovet till avrundat 1.8 milj. kr. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat anslagsbehovct för budgetål-et 

1982/83 till ca 192,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till lokal och regional kol/ektil' persontrafik för 
budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag på 192 768 000 kr. 

I 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1982/83 Förslag 

* N yl! anslag 

*I 000 

Riksdagen beslöt (prop. 1980/81: 149, TU 27. rskr 334) under våren 1981 

om riktlinjer för Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts 

(SMHIJ verksamhet och organisation. Beslutet innebar bl.a. att en ny 

anslagskonstruktion skall införas fr.o.m. budgetåret 1982/83. Genom den 

nya anslagskonstruktionen skall SMHI:s hela verksamhet redovisas över 

verksamhetsanslaget som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. 

Enligt riksdagens beslut skall institutet inrikta verksamheten på en ökning 

av den uppdragsfinansieradc delen. 
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SMHI är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologis

ka och oceanografiska ärenden. Institutet skall göra ohservationer och 

mätningar inom dessa områden samt bearbeta och bevara insamlat mate

rial. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av myndighe

ter och enskilda. Institutet bedriver också tillämpad forskning och utveck

ling. 
SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem 

ledamöter som utses av regeringen. 

Inom institutet finns fyra avdelningar, nämligen den meteorologiska 

avdelningen, den hydrologiska och oceanografiska avdelningen, den tek

niska avdelningen och den administrativa avdelningen. Antalet anställda 

vid institutet uppgår till drygt 900. SMHI omlokaliserades år 1975 till 

Norrköping. 

Sl'eriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Uppdragsverksamheten har under senare år visat ett negativt resultat. 

Genom olika åtgärder från institutets sida har dock underskotten minskat 

successivt. För att uppnå balans i uppdragsverksamheten kommer institu

tet att göra en taxeöversyn för att anpassa taxekonstruktionen till de 

principer för avgiftssättning som angavs i prop. 1980/81: 149 om SMHI:s 

verksamhet och organisation. Marknadsföringsfrågorna kommer att beto

nas särskilt. Bl.a. kommer vaije verksamhetsområde att granskas från 

såväl lönsamhets- som marknadssynpunkt. Vidare kommer FoU-verksam

heten att inriktas mot projekt som snabbt kan ge bättre säljbara produkter 

och effektivare produktion. Fortsatt kostnadsjakt skall bedrivas genom 

vardagsrationalisering, enklare beslutsprocesser och genom att krångel 

och byråkrati motverkas. Genom övergång till en ny anslagskonstruktion 

uppkommer behov av rörelsemedel för att finansiera den del av uppdrags

verksamheten som inte kan finansieras direkt med intäkter från kunder, 

leverantörsskulder etc. SMHI föreslår därför att institutet vid övergången 

får behålla ett statskapital på 12,8 milj. kr. Därutöver har SMHI beräknat 

behovet av rörlig kredit till maximalt 7 milj. kr. 

Föredraganden 

Enligt de riktlinjer för SMHI:s verksamhet som riksdagen har beslutat 

om skall anslagsfinansierad verksamhet så långt möjligt överföras till upp

drag. SMHI har i sin anslagsframställning anmält vissa åtgärder i denna 

riktning. Enligt min mening bör denna redovisning ses som ett första steg i 

ett mer planmässigt utvecklingsarbete där det är angeläget med fortsatta 

målmedvetna insatser. SMHI har vidare redovisat åtgärder som syftar till 

att ekonomisk balans skall kunna uppnås i uppdragsvcrksamheten. Dessa 

åtgärder ligger väl i linje med intentionerna i riksdagsbeslutet och inrikt

ningen bör givetvis vara att uppdragsverksarriheten skall gå ihop ekono

miskt under budgetåret 1982/83. Som framgår av min redovisning under 
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anslaget I 8. SMHI: Utrustning bör förutsättningarna för en utökad och 

ekonomiskt sund uppdragsverksamhet också kunna förbättras genom en 

lämplig inriktning av institutets investeringar. 

För att tillgodose det behov av rörelsemedel som uppkommer för SMHI 

genom övergången till den nya anslagskonstruktionen har jag beräknat att 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret intill ett belopp på 15 milj. kr. kommer 

att erfordras av den rörliga kredit för uppdragsmyndigheter m. Il. som står 

till regeringens förfogande. Jag har därvid räknat med att SMHI rekvirerar 
bidragsanslaget kvartalsvis i förskott. En utvidgning av uppdragsverksam

heten kan givetvis medföra att ramen för den rörliga krediten kan behöva 

höjas. I sammanhanget vill jag understryka vikten av att institutet genom 

en effektiv likviditetsplanering begränsar bt:lastningen på den rörliga kredi

ten så långt som möjligt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska vch hydrologiska institut för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 7. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1982/83 Förslag 

* Nytt anslag 

*83 580000 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHl:s myndighetsuppgifter. 

SMHI har i sin anslagsframställning föreslagit att vissa investeringar 

skall linansieras över bidragsanslaget. En närmare redogörelse för de 

samlade investeringsutgifterna lämnas under anslaget I 8. SMHI: Utrust

ning. Redovisningen nedan avser dä1för endast SMHI:s förslag i fråga om 
utgifter för övrig verksamhet. 

SMHJ:s anslagsframställning 

SMHI begär pris- och löneomräkning med 6165000 kr. 

I besparingsalternativet har institutet beräknat besparingarna till 

I 568 000 kr. Dessa besparingar uppnås bl.a. genom vakant hållande av 

tjänster som blir lediga under budgetåret samt genom överföring av perso

nal till uppdragsverksamheten. 

SMHI har begärt utökningar med 7 028 000 kr. Av utökningarna avser 

5 000 000 kr. överföring av 32 militära observationsstationer till institutet i 

enlighet med riksdagens beslut lprop. 1980/81:149. TU 27. rskr 334). Insti

tutet har vidare föreslagit att väderrapporteringen i lokalradion bör inklu

deras i det allmänna informationsutbudet och bidragsanslaget föreslås 

därför ökas med ca 892 000 kr.. vilket motsvarar lönekostnaden för sju 

meteorologer. SMHI har också begärt medel för ökade kostnader i sam

band med chefsutbildning och för nya datorutrustningar. 
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Föredraganden 

Vid min beräkning av bidragsanslaget har jag utgått från att de kostnader 

som avser WMO, liksom andra internationella kostnadsposter. skall be

stridas från detta anslag. Däremot bör enligt min mening inte utgifter som 

avser investeringar finansieras över bidragsanslaget utan över anslaget I 8. 

SMHI: Utrustning. 

Plan Beräknad ändring 1982/83 
1981/82 

SMHI Före-
draganden 

Förvaltningskostnader 65039 10864 Il 112 
(därav lönekostnader) !47929) (8837) (8537) 
Lokalkostnader 7186 761 243 

Summa 112225 111625 2 11355 . 

1 Inkl. Bidrag till vädcrstationer i Nordatlanten och på Grönland <NAOSl. 
2 Inkl. WMO och NAOS. 

För budgetåret 1982/83 har jag beräknat an slagsbehovet till 83 580 000 kr. 

Detta innebär en verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med huvud

alternativet. Jag har därutöver. efter samråd med chefen för jordbruksde

partementet, beräknat 225 000 kr. för fortsatt försöksverksamhet med vä

dertjänst i fjällområdet. Dessa medel har tidigare anvisats från tionde 

huvudtitelns anslag I 2. Stöd till friluftslivet m. m. som ett bidrag till 

fjällsäkerhctsrådcts verksamhet. Som framgår av chefens för jordbruksde

partementet redovisning i bilaga 13 till denna proposition kommer ljällsä

kerhetsrådets kansli att inordnas i en samordnad administration på rekrea

tions- och friluftsområdet. Eftersom rådets mer operativa uppgifter därige

nom samordnas med rekreationsbercdningcn m. m. bör de medel som 

avser försöksverksamheten med särskild vädertjänst i fjällområdct för 

budgetåret 1982/83 anvisas direkt till SMHI från kommunikationsdeparte

mentets huvudtitel. 

Jag har vidare beräknat medel för drift av de militära observationssta

tioner som skall överföras till SMHI. Regeringen har gett SMHI och 

chefen för flygvapnet i uppdrag att i samverkan genomföra överföringen 

den I juli 1982. I uppdraget ingår också att redovisa detaljerade kostnads

beräkningar. I avvaktan på denna redovisning har jag beräknat ett belopp 

på högst 5 milj. kr. för detta ändamål. När det exakta beloppet föreligger 

skall mellanskillnaden överföras till statsbudgetens inkomstsida. Det be

lopp som SMHI:s anslag slutligt kommer att utökas med skall givetvis 

motsvaras av en minskning av anslaget till chefen för flygvapnet. Jag avser 

att i samråd med chefen för försvarsdepartementet återkomma till rege

ringen i denna fråga. 

Jag vill i sammanhanget erinra om riksdagens uttalande att det är angelä

get med en mera långtgående integrering av den civila och den militära 
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vädertjänsten. Riksdagen har vidare uttalat att för- och nackdelar av en 

ökad samverkan bör belysas genom försök i vilka berörda myndigheter 

deltar. Regeringen har uppdragit åt statskontoret att leda detta arbete och 

en redovisning av bl. a. försökens uppläggning skall lämnas till regeringen 

senast den 1 april 1982. 

I fråga om väderrapportering i lokalradion vill jag anföra följande. 

Regeringen uppdrog den 29 maj 1980 åt statens förhandlingsnämnd 

(SFN) att ta upp överläggningar med Sveriges Riksradio AB (SR). Sveriges 

Lokalradio AB (LRAB) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) angående väderrapportering i lokalradion. Syftet med 

överläggningarna var att - såsom uttalats av riksdagen - säkerställa 

fortsatt väderinformation i lokalradion. Regeringen fäste särskilt nämn

dens uppmärksamhet på att riksdagen inte anvisat några särskilda medel 

för väderrapportering i lokalradion. 

SFN har i en skrivelse den 23 oktober 1981 avrapporterat uppdraget. 

SFN anför: 

"Omfattningen av väderrapportering i radio och TV har sedan länge 

reglerats i avtal mellan SMHI och Sveriges Radio. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1977/78 äskade SMHI medel för 

fem meteorologtjänster för att kunna göra lokalt avpassade väderprog

noser. Några medel för detta ändamål anvisades dock inte i budgetproposi

tionen ( 1976/77: lOOl. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1978179 anmälde SMHI att under 

1976/77 utökades den allmänna vädertjänsten relativt kraftigt då väderin

formation för lokalradion tillkom enligt avtal mellan SMHI och LRAB. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1979/80 redovisade SMHI att 

avtalet med LRAB sagts upp. Institutet angav att genom. ett nytt avtal 

skulle tjänsterna möjligen komma att få ökad omfattning. 

I anslagsframställningen avseende budgetåret 1980/81 anmälde SMHl att 

avtalen med Sveriges Radio sagts upp. De därpå följande förhandlingarna 

mellan SMHI och Sveriges Radio ledde till att väderrapportering för lokal

radion upphörde. I samma anslagsframställning begärde SMHJ medel för 

nio meteorologtjänster för denna väderrapportering. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 har SMHI begärt medel 

för sju meteorologtjiinster. SMHI har dessutom enligt vad SFN erfarit 

nyligen lämnat en offert avseende all väderrapportering i radio och TV 

inklusive lokalradion till Sveriges Radio. Frågan har vid två tillfällen 

behandlats av riksdagen. Trafikutskottet framhöll i sitt betänkande 1979/ 

80: 17 bl. a. att några särskilda medel för väderrapporteringen i lokalradion 

ej kunde anvisas. Detta upprepade utskottet i betänkande 1980/81: 27 och 

uttalade att det är viktigt att säkerställa väderrapportering i lokalradion. 

Regeringen framhåller i sin proposition 1980/81: 149 om SMHI m. m. att 

några större förändringar av det allmänna utbudet av väderinformation 

f. n. inte kan anses erforderliga och några åtgärder som leder till ökade 

11 Riksdaf?en 1981182. I sllml. Nr 100. Bilagll 9 
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kostnader för SMHI ej kan förordas. Väderinformation utöver allmänna 

tjänster bör hänföras till uppdragsverksamheten. Inom ramen för denna 

kan olika intressenter ta upp frågan om ett utökat tjänsteutbud. Möjlighe

ten till avtalsreglering bör prövas i ökad utsträckning. Riksdagen ställde sig 

bakom dessa riktlinjer. 

Vid de diskussioner SFN fört med företrädare för SMHI och SR har 

framkommit att SMHI och SR principiellt anser att väderrapporter i lokal

radion skall finansieras genom tillskott av medel över statsbudgeten. 

Det är enligt SFN: s mening uppenbart att tvisten mellan parterna ej är av 

allvarligare art än att parterna själva kan lösa den. Detta förutsätter dock 

att regering och riksdag först bekräftar tidigare beslut att inte tillskjuta 

särskilda medel för väderrapportering i lokalradion. I så fall torde en 

lösning av tvisten kunna ske antingen genom att SMHI och/eller SR inom 

ramen för tillgängliga medel gör en omdisponering så att resurser frigörs 

för väderrapportering i lokalrad!ion och/eller att SMHI anpassar sin taxe

sättning för lokalradions väderrapporter med hänsyn till att SR blir en 

stadigvarande kund vad gäller sådana väderprognoser. 

SFN vill också erinra om att väderrapporter i lokalradion i en eller annan 

form redan förekommer. I övrigt vill SFN framhålla att en avvägning 

måste göras mellan prognoskvalitet och resursåtgång. Enligt SFN:s me

ning bör denna avvägning bäst kunna göras av parterna själva. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår SFN att uppdraget 

skall anses slutfört." 

Jag har ingen anledning att inta någon annan ståndpunkt än SFN. Jag är 

alltså inte beredd.att förorda att särskilda medel tillskjuts för väderrappor
tering i lokalradion. Däremot har jag funnit det motiverat att anvisa ett 

belopp på 100000 kr. för att underlätta omprioriteringar inom det totala 

informationsutbudet i radio och TV. En överenskommelse mellan parterna 

borde. enligt min mening. nu kunna träffas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sl'eriges meteorologiska och hydrologiska institl/f 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 83 580000 

kr. 

I 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning 

1982/83 Förslag 

* Nytt anslag 

*500000(} 

Anslaget belastas med utgifter för SMHI:s investeringar. 

SMHl:s ans/ags.framställning 

SMHI har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 föreslagit att 

institutets investeringar finansieras dels över bidragsanslaget. dels över 
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utrustningsanslaget. Förslaget innebär att endast investeringar av strate

gisk art skall finansieras över institutets utrustningsanslag. Med strate

giska investeringar avses sådana som innebär expansion av verksamheten. 

ny verksamhetsinriktning eller ändrad teknik. Övriga investeringar av 

drift-. underhålls- och ersättningskaraktär föreslås bli finansierade över 

hidragsanslaget. 

SMHI har i sitt utökningsalternativ begärt totalt 11 263 000 kr.. vilket 

innebär en höjning av anslaget med ca 7 milj. kr. jämfört med motsvarande 

anslag innevarande budgetår. Härav avser ca 3 milj. kr. inköp av en 

väderradar som skall ingå i pilotanläggningen för l~tt framtida vädertjänst

system som har skisserats i PROMIS 90-studien. Dessutom planerar insti

tutet att för 1.2 milj. kr. köpa utrustning för bearbetning av satellitbilder. 

Dessa båda investeringar behövs enligt institutet för att förbättra prognos

tjänsten oberoende av om en pilotanläggning kommer till stånd eller inte. 

Enligt SMHI kommer den definitionsstudie av en pilotanläggning som 

styrelsen för teknisk utveckling har anslagit medel till att vara avslutad 

tidigast i mars 1982. Först därefter kommer som ett delresultat av defini

tionsstudien en mer exakt kostnadsberäkning att erhållas. SMHI har där

för inte begärt några medel för en sådan pilotanläggning. 

I övrigt föreslår SMHI framför allt ökade investeringar i vattenförings

nätet. 

Föredraganden 

Från detta anslag hör bestridas samtliga utgifter för anskaffning av 

anslagsfinansierade investeringar inom SMHJ:s verksamhetsområde. Jag 

kan inte finna att den av SMHI föreslagna uppdelningen på bidragsanslaget 

resp. utrustningsanslaget innebär sådana fördelar att de motiverar en änd

ring av den ordning som tillämpats hittills. Den reservation som vid ut

gången av innevarande budgetår kan finnas på det tidigare anslaget I 7. 

SMHI: Utrustning m. m. bör föras över till det nya anslaget. 

Inriktningen av institutets investeringar bör vara sådan att investeringar 

som effektiviserar verksamheten och som möjliggör bättre produkter och 

ökad uppdragsverksamhet prioriteras. I fråga om den framtida vädertjäns

ten har riksdagen uttalat sig för att en pilotanläggning byggs upp i Norrkö

ping för att tillräckliga erfarenheter av det nya vädertjänstsystemet skall 

kunna erhållas. Innan beslut om en ytterligare utbyggnad fattas bör erfa

renheterna av försöksverksamheten i Norrköping redovisas för riksdagen. 

För egen del vill jag framhålla att det skisserade systemet möjliggör en 

decentralisering av vädertjänsten genom en uppdelning i en central väder

tjänst med ansvar för långsiktiga prognoser och ett antal regionala väder

tjänster med ansvar för kortare prognoser. Såvitt nu kan bedömas är 

vidare ett vädertjänstsystem av denna typ en av förutsättningarna för en 

förändring av SMHJ:s verksamhet i riktning mot ökad andel uppdragsverk

samhet. I detta sammanhang är det angeläget att klarhet nås i fråga om 

samordningsmöjligheter med den militära vädertjänsten. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 164 

SMHI har framhållit att investeringar i väderradar och bildbearbetnings

utrustning kan särbehandlas utan att definitiv ställning har tagits till om 

pilotanläggningen skall komma till stånd. Enligt min mening bör dessa 

investeringar bedömas i samband med att frågan om medclstilldelning för 

pilotanläggningen kan komma att prövas. Detta kan ske först när defini

tionsstudien har färdigställts. Vid den samlade bedömningen av kostna

derna för en pilotanläggning måste också beaktas de investeringar i ökade 

datorresurser som blir aktuella. Jag har således inte beräknat några medel 

för väderradar eller för utrustning för bearbetning av satellitdata. 

För nästa budgetårs investeringar föreslår jag att SMHl tilldelas 5 milj. 

kr. vilket är 800000 kr. mer än anslaget under innevarande budgetår. Den 

närmare fördelningen av invest1:ringarna bör SMHl självt få besluta om. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·eriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust

ning för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 

5000000 kr. 

I 9. Statens väg- och trafikinstitut 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 
I 000 

1000 

Statens väg- och trafikinstitut (VTll har till uppgift att bedriva dels 
forsknings- och utvecklingsarbete främst avseende vägar, vägtrafik och 

vägtrafiksäkerhet, dels systematisk informations- och dokumentations

verksamhet rörande siidan verksamhet samt att sprida information om de 

resultat som nåtts i arbetet. 

VTI leds av en styrelse. I denna ingår institutschefen och sex andra 

ledamöter. Antalet heltidsanställda vid institutet uppgår till ca 190 perso

ner. Institutet är administrativt uppdelat pä fyra avdelningar: en vligav

delning, en trafikant- och fordonsavdelning, en trafikavdelning samt en 

driftavdelning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i pro

jektform. Vid VTI tillämpas programbudgetering. Verksamheten är för 

budgetåret 1981182 indelad i fem olika program, nämligen trafiksystem. 

väg, fordon, trnfikant samt myndighetsuppgifter. 

VTI:s verksnmhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ten, dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudge

ten avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgifter samt 

egen FoU-verksamhet vid institutet. VTI:s uppdragsverksamhet skall ge 

full kostnadstä<::kning. 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid sta

tens väg- och trafikinstitut. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 165 

1981/82 Beräknat 1982/83 

Institutet Före-
draganden 

tusental kr. 

Kostnader 

Myndighetsuppgifter 6161 6794 6631 
Egen FoU 18485 20385 19895 
FoU på uppdrag 25497 23500 24153 
Div. försäljning 600 600 600 

50743 51279 51279 

Intäkter 

Myndighetsuppgiftcr 6161 6794 6631 
Egen FoU 18485 20385 19895 
FoU pä uppdrag 25497 23 500 24153 
Div. försäljning 600 600 600 

50743 51279 51279 

VTl:s ans/agsframstiillning 

Institutet begär kompensation för pris- och löneomräkning som beräk

nas till 2 521 000 kr. 

Huvudalternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med I 978 000 

kr. Ett genomförande av detta alternativ skulle enligt VTI innebära väsent

ligt ökad risk för ett negativt rörelseresultat. Följden blir nämligen att VTI 

måste göra nedskärningar inom områden som är viktiga för att VTI skall 

kunna upprätthålla sin kompetens. Detta kan komma att påverka upp

dragsverksamheten, vilket kan leda till minskade intäkter. Av institutets 

uppdragsgivare är 80 procent statliga organ som själva får sina anslag 

reducerade. På grund härav kan dessa myndigheter tvingas att minska sina 

uppdrag till VTI. Huvudalternativet kan härigenom få dubbla negativa 

effekter pf1 verksamheten. Av bl. a. ovan angivna skäl avvisar VTI huvud

alternativet. 

Föredraganden 

Jag bedömer det vara möjligt för VTI att minska de omkostnader som är 

direkt betingade av egen FoU till en nivå som motsvarar huvudalternativet 

vad gäller bidragsanslaget. Denna minskning av omkostnaderna bör kunna 

genomföras utan menlig inverkan på institutets kunskapsuppbyggande 

verksamhet och institutets möjligheter att mot ersättning utföra uppdrag i 

erforderlig omfattning. Jag är ändå medveten om att tillämpningen av 

huvudalternativet kan få effekter på intäkterna i institutets uppdragsverk

samhet. 

Enligt min uppfattning bör benämningen av tjänsten som chef för VTI. 

med hänsyn till institutets storlek och verksamhetens omfattning. ändras 

från överdircktör till generaldirektör. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1·iig- och trafikinstitut för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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I 10. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Föredraganden 

22553000 

24646000 

26526000 

Reservation 135 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget I 9. Statens väg- och 

trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att tjänsten som överdirektör vid statens väg- och 

trafikinstitut utbyts mot en tjänst som generaldirektör med be

teckningen p 

2. till Bidrag till swtens viig- och trc~tlkinstitlll för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 26 526 000 kr. 

I 11. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

500000 

500000 

500000 

Reservation 322009 

Över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde över

stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

VTl:s ans/ag.1fra111.1·tällning 

För budgetåret 1982/83 begär institutet ett utrustningsanslag på 500000 

kr. 

Fc"iredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens l'iig och traf/kinstitlll: Utrustning för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 500000 kr. 

I 12. Statens geotekniska institut 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

0 

I 000 

I 000 

Statens geotekniska institut !SGil är central förvaltningsmyndighet för 

geotekniska ärenden. SGI har till uppgift att bedriva geoteknisk forskning 

och att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för 
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grundläggning, jordförstärkning, m. m. SOi skall också inventera och vär

dera efterfrågan på geoteknisk forskning samt systematiskt samla. bearbe

ta och offentliggöra resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet 

verka för spridande av geoteknisk kunskap samt främja undervisningen 

inom sakområdet. SOI utför undersökningar och utredningar på uppdrag 

av myndigheter, kommuner och enskilda. 

SOI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, 

dels med ersättning för konsultation. Bidraget avser att täcka institutets 

myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck

ning. 

SGJ:s ans/agsframställning 

SOI:s uppdragsverksamhet har de senaste åren legat på en erforderlig 

nivå. På grund av nedgången inom byggnadssektorn befarar institutet en 

stark reduktion av konsultuppdrag. Bl. a. från vägverket, som är SGI:s 

största kund. väntas minskad uppdragsvolym. Institutet striivar efter att 

öka konsultationsverksamheten inom andra sektorer. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska instit//f för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 

I 13. Bidrag till statens geotekniska institut 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6418477 
6963000 

7 360000 

Rt:servation 152816 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter. 

SGJ:s anslagsframstiillning 

SOi begär i sin anslagsframställning pris- och löneomräkning av anslaget 

enligt huvudalternativet. 

Föredraganden 

l nedanstående tabell redovisas anslaget till SOi för innevarande budget

år samt beräknad ändring till 1982/83. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Institutet Före-
draganden 

Anslag 

UtRifter 
Lönekostnader 4550000 393 000 428000 
Sjukvård 5000 
Reseersättningar 222000 20000 20000 
Expenser 402000 50000 - 43000 
Lokalkostnader I 230000 16000 16000 
Geoteknisk verksamhet i 

skrcdfarliga områden 174000 22000 17000 
Övriga utgifter 388000 42000 - 41000 

Inkomster 

U ppbördsmedel 8000 

6963000 543000 397000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens i;eotekniska institut för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag på 7 360000 kr. 

I 14. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

328456 

215000 

235000 

Reservation 215 038 

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per ohjckt 

överstiger 20000 kr. och vars livslängd överstiger tre år. 

SGl:s anslag.1:fi·amställning 

Institutet har prisomräknat an:;laget och begär en ökning med 27 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geätekniika institut: Utmstning för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 235 000 kr. 
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I 15. Transportforskningsdelegationen 

1980/81 utgift 

-1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18 230000 

19328000 

20965000 

Reservation I 909 000 

Under anslaget beräknas fr. o. m. budgetåret 1980/81 medel till dels 

transportforskningsdelegationen (TFD), dels kollektivtrafikberedningen 

<K 1979:07). 

TFD handhar uppgifter som avser initiativ, planläggning. samordning 

och stöd i fråga om forskning och utveckling (foU) rörande transporter. 

trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana uppgifter inte ankommer på 

annan statlig myndighet. 

Delegationen består av 14 ledamöter som företräder trafikverk, forsk

ning, näringsliv och intresseorganisationer inom transportsektorn. Till de

legationen är knuten en professur i trafiksäkerhet med placering vid 

Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som består av sex 

personer. Delegationen kan inrätta rådgivande och beredande expert

nämnder. Under budgetåret 1980/81 har det funnits tre sådana nämnder 

med inriktning mot trafiksäkerhet. transport- och trafikteknik samt trans

port- och trafikekonomi. Dessutom inrättas vid behov kommitteer för olika 

projekt med företrädare för såväl delegationen som av resp. projekt berör

da intressenter. Vid . slutet av budgetåret 1980/81 fanns sammanlagt 37 

sådana kommitteer. Tio kommitteer slutförde sitt arbete under budgetåret 

1980/81 medan tolv påbörjade sin verksamhet. 

En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 

inom transportforskningsområdet. På grundval härav skall delegationen 

upprätta ett FoU-program som successivt följs upp och aktualiseras. TFD 
har låtit utarbeta ens. k. perspektivplan som underlag för bedömning av de 

mer långsiktiga FoU-behoven. För den kortsiktiga forskningen utarbetar 

delegationen treårsprogram. 
Kollektivtrafikberedningen har i uppgift att analysera behovet av nya 

trafiklösningar på kollektivtrafikområdet, initiera. följa upp och utvärdera 

försöksverksamhet med nya trafiksystem, följa den nationella och interna

tionella utvecklingen på området samt pröva olika utvecklingsåtgärder för 

den kollektiva trafikförsörjningen i tätorter av olika struktur. 

Transportfi>rskningsde/egationens anslag~:framställning 

Enligt TFD uppgår pris- och löneomräkningen till 1659000 kr. Huvudal

ternativet innebär en ökning med 1 302 000 kr. TFD anser att en medelsre

duktion enligt huvudalternativet i sin helhet måste belasta anslagsposten 

för forskning. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Delegationen Före
draganden 

Kostnader 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1849000 
1560000 

159000 

+ 
+ 
+ 

147000 + 123 000 
87000 + 96000 
21000 + 19000 

Bidrag till forskning 14200000 +I 134000 + 808000 
U ppdragsforskning 100000 
Viss trafiksäkerhets-

forskning m. m. 11 rnrnoo + 800000 

17 486000 +1302000 +I 750000 

Intäkter 

Viss trafiksäkerhets
forskning m. m. 

Ersättning för uppdrag 
m.m. 

11 178000 300000 

100000 

16208000 +1302000 +1450000 

1 Volvos bidrag för budgetåret 1981/82 är I 178 000 kr. Budgetåret 1982/83 utgör 
Volvos bidrag 300000 kr. 

K11/lekti1·trajikberedningens anslagsframställning 

Beredningens anslag för innevarande budgetår uppgår till 3 120 000 kr. 

för projektverksamhet. Med hiinsyn till kvarstående medelsreservation 

från budgetåret 1980/81 dispom:rar beredningen totalt ca 3,9 milj. kr. för 

innevarande budgetår. För budgetåret 1982/83 har 5 500000 kr. begärts. 

Medlen avses förbrukas enligt följande sammanställning. 

Kostnad (kr.) 

Följa och analysera utvecklingen, samordna samt informera 400000 

Samordnad planering och ledning av olika kollektiva trafik-
former - modellortsprojekt i Borås 650000 

Samordnade förbättringar som minskar restiden och ökar till-
gängligheten - modellortsprojekt i Gävle 300000 

Trafiksanering m. m. - utvärdering och förslag 250000 

Förbättrad samordning mellan planering av bebyggelse och 
(kollektiv )-trafik I 00 000 

Förbättrad busstrafik i befintliga om råden · 550 000 

Samåkning 250 000 

Planering av skolskjutsar 350 000 

Planering av direktbussar och samåkning till perifera arbetsplat-
ser 

Den kollektiva tiitortstrafiken om 10-20 år 

Tillämpning av svensk och utländsk forskning, inkl. stöd till 
praktiska fullskaleprojekt 

Totalt 

100000 

250000 

2 300000 

5500000 
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Föredraganden 

Den framtida organisationen m. m. av FoU-arbetet pä transportområdet 

har övervägts inom transportforskningskommitten ( K 1980: 0 I). Kommit

ten avlämnade i juni 1981 betänkandet (Os K 1981: 5) Transportforskning -

Organisation och Samverkan. Mina ställningstaganden till kommittens för

slag redovisar jag under avsnittet Särskilda frågor. 

För transportforskningsdelegationen förordar jag att dess anslag för 

budgetåret 1982/83 för forskning reduceras efter pris- och löneomräkning i 

den utsträckning att huvudalternativet uppfylls för hela anslaget. För an

slaget för förvaltningskostnader förordas en uppräkning motsvarande pris

och löneomräkning. 

Jag vill vidare ta upp den särskilda professuren i trafiksäkerhet vid 

Chalmers tekniska högskola. Enligt ett avtal mellan Volvo och kommuni

kationsdepartementet åtog sig Volvo att bestrida vissa baskostnader för 

verksamheten under femårsperioden fram till den 30 juni 1977. Volvo lät 

välvilligt förlänga avtalet även till den följande femårsperioden. I juli 

1977-30 juni 1982. Kostnaden för den av Volvo finansierade verksamhe

ten uppgår för innevarande budgetår till I 178000 kr. För budgetåren 1982/ 

83 och 1983/84 har Volvo utfäst sig att bidra till verksamhetens finansiering 

med ett belopp på 300000 kr. under vardera budgetåret. Härigenom har 

företaget spelat en betydelsefull roll för svensk traliksäkerhetsforskning. 

Jag bedömer, efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet. 

ifrågavarande trafiksäkerhetsforskning vara en .värdefull del av den svens

ka trafiksäkerhetsforskningen som bör tryggas även i framtiden. Jag före

slår för detta ändamål att anslaget till transportforskningsdelegationen för 

budgetåret 1982/83 räknas upp med 500000 kr. Finansieringen av resteran

de del av verksamheten kommer att behandlas under nionde huvudtiteln. 

För kollektivtrafikberedningen föreslår jag att anslaget för budgetåret 
1982/83 beräknas med utgångspunkt från huvudalternativet. Jag avser se

nare föreslå regeringen att beredningen ges tilläggsdirektiv att även be

handla kollektivtrafikfrågor på landsbygden. Vissa medel för dessa vid

gade arbetsuppgifter anser jag bör bestridas från sjätte huvudtitelns kom

mittcanslag. Mina förslag innebär sammantaget att TFD disponerar 

17 658 000 kr. och beredningen 3307 000 kr. från anslaget för budgetåret 
1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tra11sportforskningsdelegationen för budgetåret 1982/83 an

visa ett reservationsanslag på 20 965 000 kr. 
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I 16. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

0 
I 000 

I 000 

Buss- och taxivärderingsnämmlcn har till uppgift att avgöra frågan om 

villkoren vid inlösen av rörelse dler tillgångar i samband med återkallelse 

av trafiktillstånd enligt yrkestraliklagcn ( 1975: 559). 

Värderingsnämnden består av tre ledamöter med ersättare som utses av 

regeringen. Kostnaderna för nämnden förskotteri1s av staten och belastar 

slutligt den som förvärvar tillståndet genom utdebitering efter varje värde

ringsförl'arande. På statsbudgetens inkomstsida finns dätför motsvarande 

inkomsttitel benämnd Avgift för visst värderingsförfarande. 

Föredraganden 

Med hänsyn till att nämndens kostnader vid varje värderingsärende 

slutligt belastar den som förvärvar tillståndet, förordas att anslaget oför

ändrat förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för \'i'sst \'ärdering.~fiirfarande för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 17. Kostnader för försök med riksfärdtjänst 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6087 8'.! I* 

20000000 

20000000 

• Reserverade medel. 13 912 179 kr.. har genom regeringsbeslut den 22 oktober 1981 
överförts till statsbudgetens inkomstsida. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79: 99. TU 18. rskr 418) skall försök 

under tre år företas med riksfärdtjänst inom en kostnadsram av 20 milj. kr. 

per år. Nämnden för riksfärdtjänst. som skall svara för planering. genom

förande och uppföljning av riksfärdtjänsten, påbörjade sin verksamhet den 

l juli 1979. Försöksverksamheten med riksfärdtjänst påbörjades i maj 

1980. Budgetåret 1982/83 utgör det tredje försöksåret. 

Riksfiird(fänstniimndens anslagsframstiillning 

Nämnden begär att 20 milj. kr. ställs till förl'ogande för budgetåret 

1982/83. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K vstnader för fiirsiik med rik.1fiirdtjiinst för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på 20 000 000 kr. 
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I 18. Viss internationell verksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4332643 

4452000 

3102000 

Från anslaget betalas resor. medlemsavgifter och bidrag till vissa intcr-

nationella sammanslutningar. 

Anvisat Beräknad ändring 
1981/82 1982/83 

I. Meteorologiska världs-
organisationen (WMO) m. m. 1410000 -1410000 1 

2. Internationella föreningen 
för frågor rörande vägväsendet 
(PIARC) m. m. 30000 10000 

3. Förhandlingar rörande luft-
farten 200000 20000 

4. Förenta Nationernas ekono-
miska kommission för 
Europa (ECEJ 255000 20000 

5. Europeiska transportminis-
terkonferensen 1CEMTl 135000 65000 

6. Internationella järnvägs-
fördragen (CIM-CIVl 70000 15000 

7. Vissa förhandlingar rörande 
vägtransporter 140000 15 000 

8. Internationella organisa-
tionen för fyrtekniska 
frågor (lALA l 48000 48 0002 

9. Internationella hydrografiska 
organisationen OHOJ 176000 - 1760002 

10. Internationellt samarbete rörande 
sjöfarten samt Mellanstatliga 
rådgivdnde sjöfarts-
organisationen (lMCOJ 1937000 213000 

11. Bidrag till internationell 
ispatrulleringstjänst i 
Norra Atlanten I 000 

12. Internationella rörcningcn i 
Bryssel för sjöfartskon-
gresser <PIANO 15000 15 0002 

13. Bidrag till vissa fyrar i 
Röda havet I 000 

14. Diverse internationell 
verksamhet 34000 I 000 

Summa kr. 4452000 -1350000 

1 Redovisas under anslaget I 7. Bidrag till SMHI 
2 Redovisas under anslaget E 5. Sjöfartsverket: Övrig verksamhet 

f"öredraganden 

I det följande kommenterar jag vissa poster i den tidigare redovisade 

sammanställningen. 

5. Anslaget för innevarande budgetår beräknades för lågt. Kostnadsut

vecklingcn och devalveringen medför att anslaget behöver höjas. 
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IO. Anslagsposten behöver räknas upp på grund av kursförändringar. I 

anslaget ingår numera bidrag till det västeuropeiska samarbetet angående 

hamnstatskontroll, det s. k. Haag-samarbetet. 

I I och 13. Kostnaderna avräknas från den gemensamma uppbörden av 

sjöfartsavgifter varför anslagsposterna endast beräknas med ett formellt 

belopp. 

14. I anslagsposten ingår kostnader för visst internationellt trafiksäker

hetsarbete, vissa telefrågor m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss internationell verk.rnmhet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag på 3 I 02 000 kr. 
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Särskilda frägor 

1. Taxesamordning mellan tåg och buss 

Inledning 

Som ett allmänt mål för den trafikpolitik riksdagen godkände våren 1979 

gäller att männi~kor och näringsliv i landets olika delar skall erbjudas en 

tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomis

ka kostnader. Utgångspunkten är att söka samordna flyg-, järnvägs- och 

vägtrafiken så att de olika transportmedlen ges de trafikuppgifter för vilka 

de har de bästa tekniska och ekonomiska förutsättningarna. 

Ett steg i riktning mot en samordning av kollektivtrafiken togs genom 

riksdagens beslut om gemensamt huvudmannaskap för den lokala och 

regionala persontrafiken <prop. 1977/78: 92. TU 1977/78: 28. rskr 1977/ 

78: 364). Därmed har förutsättningar skapats för regionalt samordnade 

taxor för i första hand landsvägstrafiken. 

För att gå vidare i samordningen av kollektivtrafiken tillkallades i no

vember 1979 en särskild utredare 1 med uppdrag att utreda samordning av 

taxorna för viss kollektiv persontrafik mellan olika regioner. 

Utredaren, som arbetat under namnet taxesamordningsutredningcn. av

lämnade i januari 1981 betänkandet Taxesamordning tåg-buss. En sam

manfattning av betänkandet bör fogas till protokollet som bilaga 9. I. 

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av po.1·11·erket, sta

tens järnl'iigar (SJJ. riksrel'isionsverket (RRV), /iinsstyrclserna i Jönkö

pings, Kopparbergs och Viisterhottcns län, Sl'cnska kommun.fi"irhundet, 

Landsting.1:förb11ndet, efter hörande av De Kommunala Trafikföretagens 

Samorganisation <DKTS),· Si·enska h11sstrafikji'irb1111det ( SBFJ och Sl'ens

ka lokaltraflk.f("Jreningen. Länsstyrelserna har bilagt yttranden från kom

muner och trafikföretag. 

En sammanställning av remissyttrandena bÖr fogas till protokollet som 

hilaga 9.2. 

l<'öredraganden 

Utredaren har övervägt behovet och möjligheterna av en ytterligare 

samordning m· taxorna ji'ir interregionala resor dvs. för resor mellan 

länen. Utredaren har bedömt det som angeläget att få till stånd en bättre 

samordning mellan olika kollektiva färdmedel. En enig remissopinion delar 

1 Verks!. direktören i AB Svensk Bitprovning Alexei Pclliicff. , I • . 
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denna bedömning. Utredarens förslag i syfte att förbättra förutsättningarna 

för de kollektiva resenärerna anses också i huvudsak av remissinstanserna 

som väsentliga för utvecklingen av det kollektiva resandet. 

För egen del anser jag att utredarens bedömning av dagens problem i allt 

väsentligt är riktig. Jag ansluter mig också till de huvudprinciper på vilka 

utredarens förslag bygger: helhetssyn, enkla lösningar utan onödig byrå

krati och låga kostnader för administration. Dessa principer är enligt min 

uppfattning väl ägnade att främja kollektivtrafikens utveckling. 

För att klarlägga behovet av åtgärder har utredaren först kartlagt antalet 

interregionala resor i landet. Utredaren har beräknat att drygt 2 milj. 

interregionala resor per år innefattar terminalresor i landsbygdstrafik dvs. 

resor som i första hand lämpar sig för en utvidgad samtrafik tåg-buss. 

Även om man inte vid alla dessa resor skulle kunna dra nytta av en 

utvidgad samtrafik anser utredaren att antalet resor är tillräckligt för att 

särskilda åtgärder skall vara motiverade. 

Det kollektiva resandet i landet har ökat betydligt under senare år. 

Ökade kostnader för personbilismen i kombination med ett begränsat 

utrymme för privat konsumtion kan väntas medföra att anspråken på en 

effektivt fungerande kollektivtrafik kommer att ställas ännu högre än tidi

gare. För att möta dessa anspråk kommer det enligt min mening att krävas 

en kombination av insatser som berör olika trafikmedel. Jag delar därför 

utredarens och remissinstansernas bedömning av angelägenheten av sam

ordning för interregionala resor. 

Frågan om en helt enhetlig taxa för tåg och buss har ingäende prövats av 

utredaren. Utredaren avvisar tanken på en s[1dan taxa med hänsyn till bl. a. 
lågprislinjen som nu gäller i taxepolitiken. betydande administrativa pro

blem, en komplicerad beslutsprocess vid taxeändringar och svårigheter vid 

intäktsfördelningen. Samtliga remissinstanser instämmer i utredarens be

dömning. l.andsting~fiirhundet och Sl'enska kom111111ifärh1111de1 framhåller 

exempelvis att målsättningen att skapa en enhetlig och absolut rättvis taxa 

i alla relationer är alltför högt ställd och i det närmaste omöjlig att genom

föra. Behovet av att sänka avgifterna för kombinerade resor med tåg och 

buss anses numera inte heller vara lika stort som när frågan aktualiserades 

av riksdagen. Orsaken förklaras av flera remissinstanser vara den betydan

de satsning på låga biljettpriser som bl. a. länstrafikföretagen genomfört 

eller planerar att genomföra. Detta anses innebära att kollektiva resor är 

eller i en nära framtid kommer att vara relativt billiga, i många fall till och 

med billigare än vad som skulk ha varit fallet om en enhetlig taxa fanns 

enligt SJ :s lågpristaxa. 

Även enligt min mening har utredaren på ett övertygande sätt visat att 

det varken iir önskviirt eller lämpligt med en långt gäende taxesamordning 

mellan SJ och huvudmännen. För detta talar särskilt den omfattande och 

kostsamma administration som en sådan samordning torde föra med sig. 

Utredaren har i stället föreslagit en fi'irenklad taxc.rnmordning genom 
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anviindning av samtr<{fikhiljetter där tågresan betalas enligt vanliga järn

vägstaxan medan ett enhetsbelopp tas ut för huvudmannens regionala 

sträcka som bestäms av resp. huvudman. Både prisberäkning och intäkts

fördelning anses med denna modell bli enkla. Förslaget medför dock vissa 

merkostnader för försäljning, information och intäktsfördelning. Utre

daren har beräknat att merkostnaden kommer att hålla sig inom storleks

ordningen 5-10 milj. kr. per år. Enligt utredaren är beloppet inte större än 

att SJ och huvudmännen bör kunna kompensera sig inom ramen för de 

generella taxejusteringarna. 

Utredarens förslag i denna del har dock fått ett blandat mottagande av 

remissinstanserna. Tillstyrker förslaget gör bl. a. länsstyrelsen i Jönkö

pings liin, Landsting.1fiirh1111det och Sl'enska kommunji'irhundet. Av

styrker förslaget gör bl. a. SJ, RRV, postl'erket och liinsstyrelserna i Kop

parbergs och Viisterbottens liin. 

För egen del finner jag det inte styrkt att värdet av den föreslagna 

taxesamordningen kan uppväga de administrativa merkostnader som sys

temet för med sig. Utredarens material visar att det inte heller är givet att 

samtrafikbiljetterna kommer att bli billigare för resenärerna än nuvarande 

biljetter. Detta skulle av den resande kunna komma att uppfattas som 

stötande och därmed verka avhållande för köp av samtrafikbiljetter. Vi

dare är många av de kombinerade resorna i non-Iandslänen så långa att det 

torde vara svårt i vissa fall att frångå en differentierad taxa i syfte att 

tillämpa ett enhetspris. 

Några av remissinstanerna har också förordat en förenklad taxesam

ordning. Detta förslag innebär att samordningen begränsas till enstaka 

orter där värdet av en samordning bedöms som särskilt stort. Redan i dag 

förekommer också i vissa fall system med expeditionell samtrafik till och 

från vissa bestämda orter. 
Såväl utredaren som en bred remissopinion anser att frägan om regle

ringen av samtrafiken bör grundas på frivilliga överenskommelser. För all 

få till stånd en enhetlighet i de olika avtal som kan bli aktuella föreslås att 

ett ramavtal ingås mellan SJ och företrädare för de regionala huvudmän-

nen. 
Jag ansluter mig till bedömningen att det är angeläget med en harmoni

sering i taxefrågor såväl mellan huvudmännen som mellan huvudmännen 

och SJ och andra trafikutövare. För egen del anser jag att samordning av 

biljetter i första hand bör begränsas till sådana fall där ett dokumenterat 

intresse finns. Jag förordar vidare att det för ankomma på SJ och baörda 

länshuvudmän att göra överenskommelser om hur detta skall ordnas. 

Detta betyder att både samtrafikbiljetter med enhetspris och samtrafikbil

jetter med differentierad taxa kan komma i fråga beroende på vilka förut

sättningar som är vid handen. Genom att de ekonomiskt ansvariga par

terna själva bör bestämma i denna fråga skapas enligt min mening förut

sättningar för lämpligaste form av samordning och avvägning mellan trafik-

12 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 9 
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standard och trafikkostnad. Detta innebär att jag inte anser att särskilda 
medel behövs för samtrafikbiljetter. Jag vill i sammanhanget peka på det 

positiva matarvärde som en utökad samtrafik allmänt kan föra med sig för 

trafikföretagen. 

Motiven för att sluta avtal kan i och för sig vid en viss tidpunkt vara olika 

starka bland de regionala huvudmännen. De huvudmän som har ett stort 

antal tillresande, t. ex. turister till länet. kan vara mer intresserade än 

huvudmän med ett mer begränsat till resande. Länsinvånarna i ett län med 

litet antal tillresor uppträder ju dock vid längre resor som besökare i andra 

län och är då intresserade av att kunna ordna hela resan på ett enkelt sätt. 

Intresset torde därmed i realitett:n vara generellt. Genom att huvudmännen 

har såväl det ekonomiska som det politiska ansvaret för trafiken bedömer 

jag därför förutsättningarna som goda att en ömsesidighet kommer att 

prägla synen på dessa frågor. 

Som jag tidigare anfört bör den förordade samordningen byggas på ett 

frivilligt engagemang från SJ:s och de regionala huvudmännens sida. Jag 

kan dock se fördelar med vissa generella bestämmelser om utformningen 

av taxesamordningen. t. ex. genom att ett ramavtal träffas mellan SJ och 

företrädare för de regionala huvudmännen. Jag är därför beredd att senare 

föreslå regeringen att ge SJ i uppdrag att ta initiativ till och verka för den 

förordade samordningen. 

Utredaren har ansett det angdäget med ett helhetsperspektiv på frågan 

om att främja de kombinerade resorna med tåg och buss. Utredarens 

bedömning är här att behovet av att få information om den anslutande 

bussresan är ännu större än behovet av att kunna köpa samtrafikbiljett. 
Enbart osäkerheten om hur en anslutningsrcsa skall företas kan medverka 

till att man avstår från kollektiva färdmedel. Det är därför enligt utredarens 
mening av vitalt intresse att alla ansträngningar görs för att öka kännedo

men om de anslutande resemöjligheterna med buss. 
Flertalet remissinstanser delar utredarens uppfattning i detta. Även jag 

anser att informationsfrågan är av grundläggande betydelse. Utredarens 

förslag om länsvisa informationscentraler samt utökad trafikinformation 

genom publikationen Tidtabellen finner jag väl ägnade att främja kollektiv

trafiken. 
Jag vill här nämna att genom transportforskningsdelegationens <.TFD) 

försorg f. n. pågår ett försöksprojekt i Jönköpings län som gäller informa

tionsfrågor i kollektivtrafiken. Inom ramen för detta projekt behandlas 

bl. a. förslaget om en gemensam informationscentral för all trafik som 

berör länet. Målet för projektet är att analysera behovet av trafikinforma

tion och föreslå åtgärder för att ge information i lokala. regionala och 

interregionala reserelationcr. Projektet beräknas vara avslutat hösten 

1982. 

Jag vill också erinra om det projekt som pågår i Borås under medverkan 

av kollektivtrafikberedningen ( K 1979: 07). Projektet innefattar en s. k. 
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BLI-central som skall samordna trafikbeställningar, trafikledning och in

formation till allmänheten. lnformationsfunktionen avses här utformas så 

att det ska räcka med ett enda telefonsamtal från en resenär för att han 

skall få önskade upplysningar. Det kan gälla lämpliga resvägar, erforder

liga byten, tider etc. för att nå ett visst resmål. För längre resor med t. ex. 

tåg utanför kommunen begränsas informationen till att omfatta ett fåtal 

högfrekventa resmål. Projektet beräknas vara avslutat sommaren 1983. 

Vidare kan nämnas att sedan augusti 1981 finns en för länshuvudmannen 

och SJ gemensam upplysningscentral i Uppsala. Centralen svarar på frågor 

som rör länets busstrafik samt lokal- och fjärrtågstrafik. 

När det gäller nationell information har under år 1981 publikationen 

Sveriges Kommunikationer ersatts av Tidtabellen som kommer ut med tre 

nummer årligen. Förutom en omfattande information av resemöjligheter 

med tåg, flyg och båt återfinns även här de viktigaste bussförbindclserna i 

de flesta länen. Publikationens redovisning av busstrafiken har dock inte 

ansetts vara utformad på ett enhetligt och heltäckande sätt. 

Enligt min mening är det en förutsättning för en väl fungerande samtrafik 

att tidtabellerna och linjesträckningarna för viktigare anslutande busslinjer 

återfinns i Tidtabellen eller, i vissa fall. att telefonnummer ges vart man 

kan vända sig för närmare besked. Det är också angeHiget att tidtabellerna 

utformas på ett likartat sätt. Även sådana problem studeras i det tidigare 

nämnda TFD-projektet. Förslag till rekommendationer om utformning av 

tidtabeller och informationscentraler samt andra åtgärder för att förbättra 

informationen till allmänheten avses presenteras i detta projekt. Jag förut

sätter här ett fortsatt engagemang av de ansvariga trafikhuvudmännen och 

trafikföretagen i syfte att uppnå en god informationsgivning. 

Den särskilda utredaren och en bred remissopinion har poängterat bety

delsen av att en tidtahel/smiissig samordning också sker. Jag vill här 
klarlägga att tidtabellsläggningen av de interregionala förbindelserna ofta 

är mycket tekniskt komplicerad och hårt styrd av en rad olika faktorer som 

inverkar på planeringen. Ytterst styrs trafikuppläggningen av statsmakter

nas krav på SJ att uppnå kostnadstäckning och så långt möjligt öka utnytt

jandet av järnvägens resurser till fördel för samhällsekonomin. I många fall 

kommer därför möjligheterna att anpassa denna trafik till den regionala 

trafiken att vara begränsad. Nödvändiga anpassningsåtgärder måste därför 

i stor utsträckning ske i uppläggningen av den regionala trafiken. Det bör 

emellertid vara ett rimligt krav att de regionala huvudmännen får känne

dom om planerade ändringar i interregional trafik i så god tid att ändringar

na kan beaktas i trafikförsörjningsplancringcn för länen. I sammanhanget 

kan nämnas att i de allmänna riktlinjer som regeringen har utfärdat för 

beräkning av ersättning för länshuvudmännens användning av SJ :s tåg i 

lokal och regional trafik föreskrivs att SJ inför tidtabellsändringar i god tid 

skall samråda med behöriga trafikhuvudmän. Informationsutbytet bör gi

vetvis präglas av en ömsesidighet och en förståelse av att alla parter har att 
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tjäna på väl samordnade kollektiva förbindelser. Exempelvis kan övervä

gas att tidtabellsmässig och annan samordning sker vid årliga regionalt 

hållna möten där länshuvudmän och interregionala trafikutövare diskute

rar anslutningar och andra gemensamma trafikfrågor för det kommande 

trafiki:'tret. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att transporträclet under hösten 1981 

har avgivit en rapport (TPR 1981: 2J Regional trafikplanering 1980. där den 

hittills bedrivna tralikplanering1~n har utvärderats och förslag till framtida 

inriktning lämnas. I rapporten redovisas bl. a. förslag om TPR:s och läns

styrelsernas roll när det gäller samordningen av den regionala och interre

gionala trafiken. Regeringen avser att behandla rapporten i den regionalpo

litiska propositionen våren 1982. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om taxesamordning mellan tåg och 

buss. 

2. Transportforskningens organisation m. m. 

Inledning 

I februari 1980 tillkallade cht:fen for kommunikationsdepartementct en 
kommitte 1 med uppdrag att göra en översyn av forsknings- och utveck

lings verksamheten inom transportområdet. Kommitten. som arbetat under 

namnet transportforskningsutredningen CfFU). avlämnade i juni 1981 be

tänkandet ( Ds K 1981: 5 I Transportforskning - Organisation och Samver

kan. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet som 

hila[;a 9: 3. 

En förteckning över de myndigheter m. m. som har avgett yttrande i.iver 

hetänk::indet och en sammanstiillning av remissyttrandena bör fogas till 

protokollet som hila1<a 9:./. 

Många olika organ är delaktiga i den svenska transportforskningcn. Man 

kan skilja mellan FoU-stödjand1~ organ. FoU-bedri~ande organ och FoU

avnämarc. De viktigaste FoU-stödjande organen ii.r transportforskningsde

Iegationen (TFDJ. styrelsen för teknisk utveckling 1STU J och statens råd 

för byggnadsforskning lBFRJ. Exempel pii. foU-bcdrivande organ är sta

tens väg- och trafikinstitut (VTI 1, flygtekniska försöksanstalten ({TA) och 

marintckniska institutet-SSPA. Vid högskolorna bedrivs transportforsk-

1 Landshövding Lennart Sandgren (ordf. l. riksdagsledamöterna Anna W<)hlin-An
dersson. Sven Munke och Hertil Zac:hrisson. 
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ning vid för närvarande ett fyrtiotal olika institutioner, främst vid de 

tekniska högskolorna. Dessutom utförs FoU inom olika förvaltningsmyn

digheter. Exempel härpå är statens järnvägar, vägverket och trafiksäker

hetsverket. FoU-avnämarna utgörs ytterst av oss alla som konsumenter. 

som företrädare för stat, kommun, transportutövare etc. 

Föredraganden 

För att effektivisera transportforskningen föreslår utredningen att ett 

nytt organ - transportforskningsstyrelsen (TFSJ - inrättas genom en 

sammanslagning av nuvarande TFD, delar av STU och kollektivtrafikbe

redningen. TFS bör enligt utredningen lokaliseras till Linköping. Vidare 

bör TFS bl. a. utarbeta ett forskningsprogram för den egna verksamheten 

och delta i programarbetet i omkringliggande organ såsom BFR och STU. 

Programarbetet skall enligt utredningen primärt utföras av ett antal pro

gramgrupper. Utredningen föreslår att regeringen vart tredje år lägger fram 

ett långsiktigt samordnat forskningsprogram till riksdagen. 

Flertalet remissinstanser har i olika utsträckning riktat kritik mot de 

förslag som utredningen presenterat. Endast ett mindre antal remissinstan

ser tillstyrker exempelvis utredningens förslag att inrätta ett nytt organ på 

transportforskningsområdet. 

Jag är mot denna bakgrund inte beredd förorda ett genomförande av 

utredningens förslag till organisatoriska förändringar. Enligt min uppfatt

ning bör en bättre samordning mellan de olika FoU-stödjande organen och 

ett ökat samarbete mellan forskare och avnämare kunna åstadkommas 

utan den organisatoriska sammanslagning utredningen föreslår. Jag anser 

däremot att flera av utredningens andra förslag är väl värda att beaktas. 

Jag kommer därför senare att föreslå regeringen att, med utgångspunkt 
bl. a. i de allmänna ställningstaganden jag i det följande kommer att redovi

sa, utfärda närmare riktlinjer för TFD:s verksamhet. 

OrRanisation 

När det gäller orf.:anisation.~form har utredningen övervägt olika lösning

ar för samordning av TFD med andra myndigheter. Utredningen föreslår 

att ett framtida transportforskningsorgan alltjämt skall vara en självständig 

myndighet med egen styrelse och egen personal. 

Av de remissinstanser som uttalat sig ori organisationsformen har de 

flesta förordat att myndigheten även i framtiden bör vara ett självständigt 

organ. Endast några få remissinstanser menar att TFD bör upphöra och 

uppgå i annan myndighet eller fördelas på flera olika myndigheter. 

Jag delar remissinstansernas uppfattning att ett framtida organ med 

ansvar för att stödja och samordna transportforskningen bör vara en själv

ständig myndighet. Flera skäl talar för att en sådan lösning ger bästa 

möjliga förutsättning för att samverkansfunktionen inom transportforsk-
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ningsområdet kan säkerställas. En anknytning till annan myndighet skulle 

enligt min uppfattning medföra uppenbara risker för att forskningsinrikt

ningen alltför mycket kommer att påverkas av denna myndighets verksam

het. 
Kollektivtrafikberedningen är en parlamentariskt sammansatt statlig 

kommitte som tillkallades år 1979. Beredningen har till uppgift att bl. a. 

inventera, initiera, genomföra och utvärdera försök med nya trafiklös

ningar och system på kollektivi:rafikområdet inom tätorter. Utredningen 

föreslår att beredningen överförs till det nya organet och menar att detta är 

en nödvändig del i strävandena att samordna transportforskningen. 

Det är endast ett fåtal remissinstanser som framfört synpunkter på 

utredningens förslag i denna del. Flera av dessa anser dock att det är för 

tidigt att nu ta ställning till beredningens organisatoriska tillhörighet. 

Jag anser att beredningens praktiskt inriktade verksamhet utgör ett 

viktigt bidrag i strävandena att finna lämpliga kollektivtrafiklösningar. Det 

är oftast först efter praktiska försök som närmare ställning kan tas till olika 

trafiklösningar. Enligt min mening är det därför angeläget att möjligheterna 

att bedriva demonstrationsförsök tryggas även i framtiden. Det är emeller

tid inte lämpligt att för all framtid permanenta beredningen. Beredningens 

arbetsuppgifter bör på sikt kunna ombesörjas av någon annan redan befint

lig myndighet. De myndigheter som närmast kan komma i fråga är TFD 

och transportrådet. 

Enligt min uppfattning är det dock för tidigt att redan nu ta definitiv 

ställning i frågan om överföring av beredningens verksamhet till annan 

myndighet. Jag anser nämligen att beredningens parlamentariska samman
sättning har ett särskilt värde under de första verksamhetsåren. Beredning

en bör därför fortsätta sin verksamhet i sin nuvarande form under ytterliga

re en tvåårsperiod. Beredningen bör vara oförhindrad att planera och 

engagera sig i nya projekt även om de inte beräknas bli avslutade före 

periodens utgång. En utvärdering av verksamheten hör därefter göras och 

ställning tas till behovet av fortsatta demonstrationsförsök och till organi

sationsfrågan. 

Kollektivtrafikberedningens hittillsvarande verksamhet har ensidigt om

fattat kollektivtrafik i tätorter. Erfarenheten av beredningens verksamhet 

visar att många kollektivtrafikfrågor är gemensamma för tätort och lands

bygd. Den organisatoriska samordningen som skett av kollektivtrafiken 

genom bildandet av länshuvudmannaskap för den lokala och regionala 

trafiken skapar också förutsättningar för ett helhctsperspektiv på trafik i 

tätort och på landsbygd. Jag anser det nu motiverat att utvidga beredning

ens mandat till att omfatta även den kollektiva landsbygdstraliken. Jag 

avser därför senare föreslå regeringen att beredningens verksamhetsområ

de utvidgas till att omfatta all lokal och regional kollektivtrafik. 

STU stöder transportforskning inom två huvudområden, nämligen trans

portmedelsteknik och transport system. Inom sistnämnda område satsar 
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STU för närvarande omkring fem milj. kr. per år. STU:s transportsystem

forskning omfattar i huvudsak vad som sker "inom fabriksstaketen" me

dan TFD:s forskning omfattar transporter utanför desamma. Utredningen 

föreslår att STU :s resurs inklusive en handläggartjänst överflyttas till det 

nya organet. Flertalet remissorgan som lagt synpunkter på förslaget avvi

sar detta eller menar att utredningens underlag är otillräckligt för ställ

ningstagande. 

Enligt min uppfattning synes en överföring av ifrågavarande resurser 

från STU till TFD i och för sig kunna medföra en förbättrad samordning 

inom forskningsområdet. Samtidigt undanröjs risken för att forskning inom 

gränsområdena inte kommer till stånd. Jag finner emellertid att det även 

finns skäl som talar emot den föreslagna resursöverflyttningen. Även om 

en överflyttning sker kan befaras att nya gränsdragningsproblem mellan 

TFD:s och STU:s verksamheter uppstår. Dessutom är den av STU finansi

erade transportsystemforskningen starkt kopplad till den forskning STU 

stödjer inom transportteknikområdet. Jag anser därför att förslaget för 

närvarande inte bör genomföras. Samordningsproblem som finns i dag kan 

enligt min uppfattning lösas genom de former för en förbättrad samordning 

som jag senare återkommer till. 

När det gäller TFD:s sammansättning föreslår utredningen att antalet 

ledamöter minskas från nuvarande 14 till 7, att det relativa inslaget av 

forskare ökas och att ordföranden bör vara en person med bred samhälls

erfarenhet. 

Frågan om delegationens sammansättning och antalet ledamöter har 

endast behandlats av ett mycket litet antal remissorgan. Uppfattningar har 

framförts både för och emot utredningens förslag. Jag är inte nu beredd att 

ta närmare ställning till utredningens förslag i dessa frågor. Jag sympati

serar dock med utredningens inställning att den nuvarande delegationen är 
för stor och att forskarrepresentationen bör ökas. 

Endast ett fåtal remissorgan har lämnat synpunkter - både för och emot 

utredningens förslag - på ordförandefrågan. Enligt min uppfattning finns 

flera skäl som talar för att styrelseordföranden även i fortsättningen bör ha 

stark anknytning till kommunikationsdepartementet. TFD har och kom

mer även i framtiden att ha stora kontaktytor gentemot andra myndigheter 

och organ. Det är därför väsentligt att styrelsen ges en sådan tyngd och 

auktoritet att en så förhållandevis liten myndighet som TFD ändå kan 

hävda sig gentemot andra större myndigheter. 

Utredningen föreslår att TFD:s nuvarande expertnämnder ersätts av 

pro!{ramgrupper med ansvar för bl. a. framtagandet av kort- och långsik

tiga program för skilda delområden inom transportforskningsfältet. Majori

teten av de remissorgan som framfört synpunkter i denna fråga stödjer 

utredningens förslag. Jag ansluter mig till dessa principer. Programgrup

perna bör göras flexibla. Grupper som avslutat sitt· arbete bör kunna 

ersättas av andra beroende på t. ex. nya angelägna inriktningar i verksam

heten. 
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Av den redovisning jag lämnat i det föregående framgår att jag anser att 

TFD i princip bör bestå i sin nuvarande organisatoriska form. 

Verksamhetens bedril'llnde 

Utredningen föreslår bl. a. att det nya organet aktivt skall verka för att 

transportforskningen samordnas. En av de främsta orsakerna till att den 

svenska transportforskningen upplevs som splittrad av många intresst:nter 

är enligt utredningen att ett samordnat långsiktigt program för transport

forskningen inte tagits fram. Utredningen föreslår att det huvudsakliga 

arbetet med såväl lång- som kortsiktiga program bör utföras av de olika 

programgrupperna. De långsiktiga programmen som utarbetas vart tredje 

år föreslås överlämnas till regeringen som underlag för ett övergripande 

transportforskningsprogram som regeringen i sin tur underställer riksda

gen. 

Många av de remissinstanser som uttalat sig i samordningsfrftgan pekar, 

i likhet med utredningen, på vikten av att samordnade program tas fram. Å 
andra sidan finns det remissinst~1nser som är skeptiska till sådana program 

och menar att dessa medför alltför stor styrning till förfång för den fria 

forskningen. 

Enligt min uppfattning utgör ett samordnat program för transportforsk

ningsområdet grunden för en förbättrad samverkan mellan såväl olika 

forskningsstödjande organ som mellan dessa och olika forskningsbedri

vande myndigheter och institutioner. Självfallet måste programm.en göras 

så flexibla att utrymme skapas för nya ideer som kommer fram under 

arbetets gång och nya angelägna forskningsområden. 

Utifrån en identifiering av skilda problemområden bör det enligt min 
uppfattning i programmen klargöras· hur berörda myndigheter med sina 

I 

respektive insatser skall samverka för att bästa möjliga resultat skall upp-

nås. Detta ställer krav på bl. a. en tidsmässig samordning av insatserna. 

flertalet forskningsl'rågor är enligt min uppfattning av den karaktären att 

de berör flera myndigheters verksamhetsområden. Det iir viktigt att admi

nistrativa myndighetsgränser inte får utgöra hinder för att uppnå bästa 

möjliga problemlösningar. 

På basis av gruppernas program bör ett sammantaget långsiktigt forsk

ningsprogram för transpo110mr~idet utarbetas. I den forskningspolitiska 

proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen under innevaran

de riksmöte kommer formerna för planering av sektorsforskningcn -

varav transportforskningen utgör en del - att tas upp till behandling. På 

grundval av ställningstagandena i samband härmed avser jag att senare 

återkomma till den närmare utformningen av program inom transport

forskningsområdet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbild

ningsdepartementet. 

Den nuvarande i11formatio11.1·1·erksa111hetl'11 bör enligt utredningen vä

sentligt förbättras. Utredningen fört:slår vidare att en dokumentations-
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nämnd inrättas med uppgift att samordna dokumentationsverksamheten 

inom transportfoiskningsområdet. 

Flera remissinstanser delar utredningens uppfattning att informations

verksamheten behöver förstärkas. Även jag ansluter mig till denna uppfatt

ning. Vad beträffar dokumentationsl'erksamheten anser jag att det bör 

ankomma på TFD att inom ramen för befintliga resurser och i samverkan 

med berörda myndigheter förutsättningslöst söka finna lämpliga former för 

dokumentationsverksamhetens organisation och samordning. 

För att stödja bl. a. samarbetet mellan högskolorna inom högskolere

gionerna Göteborg. Linköping och Umeå föreslår utredningen att ett an

slag om 200000 kr. per år utgår till var och en av dessa tre högskolere

gioner under en försöksperiod om tre år. 

Flertalet av de remissinstanser som framfört synpunkter i frågan är 

positiva till förslaget. Ytterligare ett antal remissinstanser är positiva till ett 

särskilt regionalt stöd men anser att detta bör lämnas på annat sätt än det 

föreslagna. 

Jag anser att det tvärvetenskapliga samarbetet bör förbättras och finner 

att utredningens förslag utgör ett bidrag till en sådan inriktning. Jag ställer 

mig därför i princip positiv till förslaget som bör realiseras inom ramen för 

befintliga resurser. Jag anser äveri att TFD i så stor utsträckning som 

möjligt bör stödja transportforskning vid högskolorna. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att de mål som statsmakterna fast

ställde för FoU inom transportområdet vid bildandet av TFD alltjämt är 

aktuella. Utredningen har anvisat ett flertal effektivare vägar att uppfylla 

målen. Jag återkommer till dessa frågor i de riktlinjer för TFD:s verksam

het jag tidigare nämnt. Självfallet bör TFD fortlöpande söka efter bättre 

vägar att uppfylla målen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag anfört om transportforskningens organisation 

m.m. 

3. Samordning mellan de statliga kommunikationsverken 

Riksdagens trafikutskott understryker i sitt betänkande (TU 1980/81: 19) 

behovet av en förbättrad samverkan mellan de statliga kommunikations

verken. Det ankommer enligt utskottet på regeringen att vidta åtgärder för 

att få en bättre samordning till stånd. Utskottet har begärt en redovisning 

av vidtagna och planerade åtgärder i 1982 års budgetproposition. 
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Min erfarenhet är att departementets myndigheter samarbetar på en rad 

områden och att denna samverlkan successivt utvidgas. Jag kommer i det 

följande att kortfattat redogöra för områden där ett samarbete etablerats 

eller kommer att etableras inom den närmaste tiden. 

I kommunikationnerkens rationaliseringsr/id deltar affärsverken !utom 

FFV). sjöfarts verket, vägverket och statskontoret. Rådet är ett samarbets

organ i rationaliseringsfrågor. Verksamheten är organiserad i en huvud

kommitte och två samarbetsgrupper: samarbetsgruppen för administrativ 

utveckling och samarbetsgruppe'n för teknisk rationalisering. Inom samar

betsgruppen för administrativ utveckling finns ett särskilt ADB-projekt. 

Rådets uppgifter är att underlätta informationsutbyte mellan de myndighe

ter som är representerade i rådet och att ta initiativ till utvecklingsverk

samhet som är av gemensamt intresse för två eller flera av rådets myndig

heter. Under verksamhetsåret 1980/81 har rådets huvudkommitte behand

lat bl. a. följande ämnen 

- miljöproblem vid terminalarb•~tsplatser, 

- ord- och textbehandling, 

- besparingar inom statliga myndigheter. 

- ensamarbete. 

- vissa organisationsöversyner. 

Samtliga post- och teleförl'llltningar i Västeuropa är medlemmar i en 

gemensam organisation <Conference Europeenne <les Postes et Telecom

munications. CEPT). Genom organisationen kan företrädare för postver

ket och televerket fortlöpande följa den utvecklingsverksamhet som be

drivs vid andra förvaltningar. 
I Sverige har postverket och televerket en särskild samarbetsgrupp. 

Gruppens arbete har bl.a. lett till att verken nu gemensamt marknadsför 

tjänsterna Postfax och Telefax. Man diskuterar också andra samarbetspro

jekt. t. ex. fördelarna av att skicka telefonapparater till abonnenterna med 

post och av att installera telefonautomater på postkontoren. Som kunder 

till varandra kan postverket och televerket göra effektivitetsvinster och 

därmed besparingar i resp. verksamhet. 

Televerkets bolag Swedtel är ett konsultbolag som säljer svenskt kun

nande till främst u-länderna. Ett samarbete med postverket har kommit till 

stånd under senare år. Bolaget kan nu erbjuda konsulttjänster inom både 

post- och teleområdet. Flera samarbetsprojekt är f. n. aktuella. 

Postl'erket samarbetar även med andra affärS\'erk. Post verkets fordons

verkstäder håller kontinuerlig kontakt med andra affärsverk som har for

don på platsen. Hittills har avtal om fordonsunderhåll tecknats med SJ i 

Göteborg, med televerket i Stockholm och med domänverket i Lycksele. I 

Malmö diskuteras ett samarbete med i första hand televerket. 

SJ:s och 1·ägl'erkets regionala förvaltningar samråder fortlöpande i frå

gor som rör byggande av vägar och justering av befintliga järnvägssträck

ningar. I anslutning till vägverkets översyner av flerårs- och fördelnings-
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planer för vägbyggande äger även ett samrådsförfarande mellan SJ och 

vägverket rum. 

Vid SJ pågår f. n. ett omfattande arbete med att slopa eller bygga om 

plankorsningar. Vägverkets resurser har därvid kunnat utnyttjas. Flera 

bandistrikt har anlitat vägförvaltningarna för projekteringsuppdrag. Det 

förekommer också att bandistrikten "lånar" personal från vägförvaltning

arna. 

SJ och vägverket samarbetar även i andra tekniska frågor. t. ex. i fråga 

om broar. 

Ett samarbete mellan SJ och vägverket i personalfrågor har inletts under 

1981. Bakgrunden är det stora personalöverskott vägverket har och för

väntas få. I stället för att friställa personal eller omplacera personalen inom 

vägverket till andra bostadsorter undersöks möjligheterna att erbjuda per

sonalen anställning vid SJ. I Norrbottens län är det exempelvis aktuellt för 

åtta personer att flytta över från vägverket till SJ. I hela landet har hittills 

ett 20-tal anställda vid vägverket erbjudits anställning vid SJ. 

Flera nya samrerkansomrclden är aktuella. T. ex. diskuteras f. n. vid SJ 

en ändrad uppläggning av styckegodstransporterna. Utgångspunkten är 

därvid att styckegodsservicen i princip skall bibehållas på nuvarande nivå. 

På de platser där SJ:s godsmagasin läggs ner kommer styckegodshante

ringen att kunna övertas av bl. a. postkontor. som då kommer att fungera 

som god som bud för SJ. 

Utredningen om samverkansmöjligheterna hos vissa affärsverks och 

myndigheters verkstadsrörelser <SAMVERK-utredningen) har i juli 1980 

avlämnat betänkandet (Os K 1980: 4) Fordonsunderhåll i statliga verk

städer. I betänkandet och i remissvaren över detta finns förslag till åtgär

der som skulle bidra till ett effektivare utnyttjande av verkstadsresurserna. 

Regeringen har nyligen uppdragit åt affärsverken och vissa myndigheter 
att samordna verksamheten i de statliga verkstäderna. För att i ett inled

ningsskede underlätta kontakterna mellan verken har regeringen utsett en 

särskild person. Resultatet av arbetet skall årligen rapporteras till regering

en. 

Transportforskningsutredningen avlämnade i juni 1981 betänkandet <Ds 

K 1981: 5) Transportforskning - organisation och samverkan. Jag behand

lar utredningens förslag under punkt 2 i detta avsnitt av bilagan. Ett 

samordnat program för forskningen på transportområdet bör enligt min 

mening utgöra grunden för den fortsatta samverkan mellan kommunika

tionsmyndigheterna på forskniilgsområdet. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att en omfattande samverkan 

kommit till stånd mellan departementets myndigheter inom områden. där 

man har gemensamma resurser eller i övrigt har gemensamma intressen. 

Det är enligt min uppfattning angeläget att samarbete av det här slaget 

ytterligare utvecklas. och att verken hela tiden uppmärksammar möjlighe

terna att göra rationaliserings vinster genom samverkan. 
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Kommunikationsmyndigheterna har en självständig ställning och ansvar 

för sitt ekonomiska resultat. Allt samarbete bör därför vara frivilligt och till 

ekonomisk fördel för verken. 

Jag kommer fortlöpande att bevaka möjligheterna all samordna verk

samheten vid kommunikationsmyndigheterna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 

jag anfört om samordningen mellan de statliga kommunikationsvcrken. 

4. Vissa ändringar i sjömanslagen 

fartygsmiljöutredningcn (K 1973: 04) har i sitt arbete haft anledning att 

gnmska bl. a. reglerna i sjöman slagen ( 1973: 282 I om minimiålder för far

tygsarbete. I sitt tredje delbetänkande (DsK 1980: 17) Sjöarbetstidsfrågor 

anger utredningen följande. 

Enligt 45 § sjömanslagen (ändrad senast 1975: 1338) får arbetstagare inte 

sysselsättas i fartygsarbete före det kalenderår under vilket han fyller 16 år 

och ej heller innan han har fullgjort sin skolplikt. För att kvinnlig arbetsta

gare som är under 18 år skall få sysselsällas i fartygsarbete krävs att 

sjöfartsverket har lämnat sitt medgivande. Sådant medgivande får lämna<; 

endast om hon har påbörjat eller genomgått yrkcsutbildning för fartygsar

bete. I andra stycket av paragrafen stadgas att den som iir under 18 år får 

användas i fartygsarbete som eldare endast om sjöfarts verket medger det. 
Utredningens granskning har skett närmast för att jämföra 45 ~ sjömans

lagen med Internationella arbetsorganisationens (IL()) konvention (nr 1381 

om minimiålder för tillträde till arbete, en konvention som Sverige ratifi

cerat. En sådan jämförelse visar. att lagrummet i huvudsak är väl förenligt 

med konventionen. Enligt konventionen får minimiåldern för tillträde till 

arbete inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och 

i intet fall lägre än 15 år. Vidare skall enligt konventionen minimiäldern för 

tillträde till varje typ av anställning eller arbete. som på grund av sin art 

eller de omständigheter under vilka det utförs medför risk för ungdomars 

bl. a. hälsa och säkerhet. inte understiga 18 år. Sådan typ av anställning 

eller arbete kan bestämmas bl. a. genom nationell lagstiftning. Den natio

nella lagstiftningen får medge a!F. minderåriga från 16 års ålder får ta sf1dan 

anställning eller arbete under förutsättning att bl. a. deras hälsa och säker

het inte på minsta sätt äventyras och att de erhåller fullgod särskild 

instruktion eller yrkesutbildning i den ifrågavarande näringsgrenen. 

Föreskriften i 45 * sjömanslagcn om kvinnliga arbetstagare har däremot 

inte någon motsvarighet i konventionen. Utredningen finner att denna 

särbestämmclsc är otidsenlig och omotiverad och anser att den är mogen 

att slopas. En sådan ändring går också till mötes ett yrkande som framförts 
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i motion nr 1979/80:253. vilken med hänsyn till utredningens pågående 

arbete ej vunnit riksdagens bifall. 

I samband med en sådan ändring synes paragrafen böra ändras också så, 

att det klart framgår att skolungdomar som inte har fullgjort sin skolplikt 

får sysselsättas i fartygsarbete såsom praktisk yrkesorientering. Även 

detta går väl ihop med den nyss nämnda konventionen. l denna stadgas 

nämligen, att den nationella lagstiftningen kan tillåta att personer. som är 

minst 15 år gamla men som ännu inte har fullgjort sin skolplikt, sysselsätts 

eller arbetar med uppgifter som inte är ägnade att skada deras hälsa eller 

utveckling och inte är ägnade att inverka menligt på deras skolgång, deras 

deltagande i program för yrkesorientering eller yrkesutbildning, som god

känts av vederbörande myndighet. eller deras förmåga att tillgodogöra sig 

den erhållna undervisningen. 

För egen del anser jag att utredningens förslag är väl underbyggt och att 

förslaget till ändring av 45 § sjömanslagen bör genomföras snarast. Före

. skrifter om en särskild åldersgräns för kvinnliga arbetstagare är otidsenlig 

och rimmar inte med strävandena att uppnå jämställdhet mellan kvinnor 

och män. 

Det finns också enligt min mening anledning att nu genomföra vissa 

redaktionella ändringar i 58 § sedan ny semesterlag införts och tillämp

ningskungörclsen till lagen (1965: 719) om säkerheten på fartyg genom 

förordning ( 1978: 346) ändrat namn till förordning om säkerheten på fartyg. 

Jag vill i sammanhanget också ta upp frågan om ändring av 59 ~ sjömans

lagen. Paragrafen behandlar möjligheten att medge undantag från tillämp

ningen av sjömanslagen när svenskt fartyg uthyrs till utlänning på bare

boat basis. Vid tillkomsten av sjömanslagen 1973 föreskrevs i lagen att 

samråd skulle ske med de svenska organisationerna som representerade 

redare och ombordanställda innan ansökan om undantag prövades. Denna 

föreskrift om samråd upphävdes i samband med arbetsrättsreformen den I 

januari 1977. Upphävandet synes ha skett av förbiseende. Samråd har 

dock ägt rum äve:-i därefter. Enligt min mening bör samrådet vara obligato

riskt och jag föreslår alltså nu att föreskriften åter införs i paragrafen. 

Ett inom kommunikationsdepartementet upprättat förslag till lag om 

iindring i sjömanslagen ( 1973: 282) bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 9.5. 

Hemställen 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring i sjömanslagen ( 1973: 282). 
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5. Ändring i lagen om överlastavgift 

Trafiksäkerhetsverket bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för att 

förenkla och förbättra hanteringen av de tekniska uppgifterna om fordonen 

i bilregistreringssystemet. Som ett led i detta arbete har verket nu skapat 

de registertekniska förutsättningarna för en fullständig teknisk beskrivning 

av fordonen i bilregistret. Detta innebär att besiktningsinstrumentet, som 

innehåller de tekniska uppgifter som hittills inte kunnat tas in i bitregistret. 

inte längre behövs. Jag avser därför att föreslå regeringen de författnings

ändringar som krävs för att besiktningsinstrumentet snarast skall kunna 

slopas. I fortsättningen kommer handlingen att behövas endast när det 

gäller moped- och exportvagnsbesiktningarna. De nesta av författnings

ändringarna kan beslutas av re:geringen. Förslaget föranleder emellertid 

även en ändring i I§ lagen (1972: 435) om överlastavgift. Ett inom kom

munikationsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen 

(1972: 435) om överlastavgift bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga 9.6. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1972: 435) om över

lastavgift. 
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Bilaga 9.J 

Sammanfattning av betänkandet (Ds K 1981:2) Taxesamordning 
tåg--buss 

Frågan om taxesamordning vid kombinerade resor tåg-buss har varit 
aktuell i riksdagen och i utredningar vid ett stort antal tillfällen under de 
senaste årtiondena. Riksdagen har gjort allmänna uttalanden att enhetlig 
taxa bör komma till användning oavsett om olika trafikmedel och trafikfö
retag ombesörjer resa eller frakt. I prop. 1978179: 99 om en ny trafikpolitik 
uttalade föredraganden att frågan borde studeras närmare genom en utred
ning. 

I utredningens direktiv föreskrivs bl. a. att förutsättningarna skall klar
läggas för en samordning av taxorna för interregionalt resande i kollektiv 
landtrafik. Utredningen skall därvid sträva efter att finna ett system som 
underlättar resenärernas biljettinköp och reskostnadsberäkningar samt 
möjliggör att resenären vid prisberäkningen får tillgodoräkna sig hela res
avståndet. Enkla lösningar måste eftersträvas i fråga om intäktsavräkning 
och biljettförsäljning. Även frågan om effektiv information till allmänheten 
skall behandlas. 

Enligt direktiven skall också omfattningen av problemen med snittaxa 
undersökas. Utredningen har därför låtit utföra en särskild undersökning 
av det interregionala resandet. Antalet interregionala tågresor i landet kan 
f. n. beräknas till 12 a 13 milj. per år. Enligt utredningens undersökning 
företas ca 6 milj. av dessa i kombination med annat kollektivt färdmedel. i 
första hand buss. Vissa av dessa tågresor har en kollektiv terminalresa 
både i resans början och slut. Av totalt ca 7 ,5 milj. kollektiva terminalresor 
per år faller två tredjedelar eller ca 5 milj. på lokal- och närtrafikresor med 
en kraftig dominans för resor inom storstadsområdena. Drygt 2 milj. ter
minalresor per år avser Jandsbygdstrafik. De sistnämnda resorna torde 
vara de som i första hand lämpar sig för en utvidgad samtrafik tåg-buss. 
Även om man inte vid alla dessa resor kommer att dra nytta av en ut vidgad 
samtrafik anser utredningen mängden resor tillräcklig för att särskilda 
åtgärder skall vara motiverade. Det bör noteras att en betydande del av de 
kortare terminalresorna företas med länskort eller andra periodkort. 

Det kollektiva resandet i landet har ökat under senare år. Denna utveck
ling kan väntas fortgå. Även andelen kombinerade resor tåg-buss väntas 
öka. Ett ökat utnyttjande av kollektiva trafikmedel för interregionala resor 
forntsätter att resenären på ett enkelt sätt kan få information om alla de led 
som ingår i en kombinerad resa. Om resenären upplever att det är besvär
ligt att få den önskade informationen och om andra resemöjligheter står till 
buds. blir resa med kollektiva färdmedel ofta inte något alternativ. 

Det är därför naturligt att utredningen sökt bilda sig en uppfattning om 
vilken information som resenären behöver ha tillgång till när en kombine
rad resa planeras. Utredningen har funnit det vara av primärt intresse att få 
till stånd en förbättrad information om hur de olika färdmedlen samverkar. 
I en tidtabellspublikation bör samlas tågtidtabeller och tidtabeller för vikti
gare anslutande Iandsbygdsbusslinjer. Länsvisa informationscentraler. 
förslagsvis med ett för hela landet gemensamt telefonnummer ("Fröken 
Resa"), bör inrättas för att ge information inte bara om resor i det egna 
länet utan även dm interregionala tåg-, flyg- och båtresor och om anslut
ningar till buss i resans slutände. Goda tidsmässiga och lokalmässiga 
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anslutningar mellan tåg och buss är viktiga förutsättningar för att en 
kombinerad resa skall vara attraktiv. 

Det är också viktigt att resenären kan lösa samtrafikbiljett ända fram till 
det slutliga resmålet vid kombinerad resa tåg-buss. Behovet av sådan 
biljettsamtrafik bedöms vara störst när det gäller inte alltför korta anslut
ningsresor på landsbygdsbusslinjer i resans slutändc. Utredningen föreslår 
därför att SJ och trafikhuvudmännen genom överenskommelser gör detta 
möjligt. 

Utredningen anser det inte önskvärt eller lämpligt med en långt gående 
taxesamordning mellan SJ och huvudmännen. Främsta orsaken härtill är 
den betydande satsning på låga biljettpriser som SJ och de huvudmän som 
tagit slutlig ställning till sina taxor genomfört. Även flera av de övriga 
huvudmännen har förslag till taxor som innebär lägre. i vissa fall betydligt 
lägre, res kostnader för resenärerna än f. n. Detta betyder att resor med 
kollektiva landtransportmedel redan är eller i en nära framtid kommer att 
vara relativt billiga inte minst mot bakgrund av de under den senare tiden 
starkt ökade kostnaderna för privatbilismen. Behovet att ytterligare sänka 
avgifterna för kombinerade resor tåg-buss är diilför numera inte lika stort 
som tidigare. Sammantaget är alltså en ny syn på taxefrågorna på väg. 
Läget har därmed förändrats radikalt sedan riksdagen uttalade sig för en 
enhetlig taxa. 

En sådan enhetlig taxa förutsätter enligt direktiven prisberäkning efter 
genomräknat avstånd. Utredningen. som ingående studerat denna fråga. 
avvisar tanken på en sådan taxa med hänsyn till bl. a. lågprislinjen i 
taxepolitiken, betydande administrativa problem. en komplicerad besluts
process vid taxeändringar och svårigheter vid intäktsfördelningen. 

Utredningen föreslår i stället följande enkla taxemodell för samtrafiken. 
Samtralikbiljett skall kunna utfärdas från alla järnvägsstationer att gälla via 
en angiven övergångsstation för fortsatt resa på trafikhuvudmans linjenät. 
Hinder bör inte möta att utfärda sådan samtrafikbiljett i motsatt riktning. 
Biljetten prisberäknas för järnvfigsstriickan enligt tågtaxan. För huvud
mannens sträcka uttas i princip ett enhetsbelopp, bestiimt av resp. huvud
man. Fört. ex. barn och pensionärer kan lägre avgift gälla. Det är ön sk värt 
att huvudmännen enar .sig om villkor och rabatter i sammanhanget och 
stämmer av dessa med SJ. Både prisberiikning och intäktsfördelning blir 
enligt denna modell enkel. 

För att få till ständ enhetlighet i avtalen mellan SJ och huvudmännen 
föreslår utredningen att ett ramavtal ingås mellan ii ena sidan SJ och ii 
andra sidan företrädare för huvudmännen. 

Lämplighetsskäl talar för att SJ - efter samråd med huvudmännen -
står för den närmare utformningen av taxematerial. expeditionella före
sktifter och redovisningsföreskrifter samt för intiiktsfördelningen. Även 
ombesörjandet av tryck av samtrafikbiljetter faller naturligen på SJ. 

Den föreslagna modellen medför kostnader för försäljning. information 
och intäktsfördelning. Det totala kostnadsbcloppet beror viisentligen av 
den omfattning som samtratiken får. En rimlig uppskattning av merkostna
den är att den kommer att håll<t sig inom storleksordningen 5-10 milj. kr. 
per år. Beloppet är inte större än att SJ och huvudmännen bör kunna 
kompensera sig inom ramen för de generella taxejusteringar som blir 
aktuella som följd av allmänna kostnadsförändringar. 

Intäktsfördelningen får baseras pä parternas andelar av biljettpriset. Vid 
fördelningen bör emellertid beaktas att försäljning och fördelning av in
täkter i princip helt kommer att handhas av SJ. 
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Utredningen vill understryka att den föreslagna samtrafikmodellen till
sammans med utvidgad information till resenärerna bör medverka till ökat 
resande. Utredningen har inte kunnat uppskatta storleken av denna mer
trafik. 

13 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Bilaga 9.2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet (Ds K 
1981: 2) Taxesamordning tåg-buss 

Yttrande över betänkandet har avgetts av postverket. statens jiirnvägar 
(SJ). riksrevisionsverket ( RRV ). länsstyrelserna i Jönköpings. Koppar
bergs och Västerbottens län, Svenska komm111~f(Jrh11ndet. La11dsti11g.~för
h1111det, efter hörande av De Kommunala Trafikföretagens Samorganisa
tion !DKTS), Svenska busstra.flkfiJrhundet ( SBFJ och S\'enska lokaltrafik
föreningen. Länsstyrelserna har bilagt yttranden från kommuner och tra
fikföretag. 

Remissinstanserna delar allmänt utredarens bedömningar om angelägen
heten av att få till stånd en förbättrad samordning mellan olika kollektiva 
färdmedel. Förslagen som presenteras i syfte att förbättra förhållandet för 
resenärerna anses också i huvudsak som väsentliga för utvecklingen av det 
kollektiva resandet. 

När det gäller samordning av biljetter för kollektivresande instämmer 
samtliga remissinstanser i utredarens slutsats att avvisa en enhetlig biljett
taxa för kombinerade resor med tåg och buss. Landstings.förbundet och 
Svenska kommunförbundet framhåller exempelvis att målsättningen att 
skapa en enhetlig och absolut rättvis taxa i alla relationer är alltför högt 
ställd och i det närmaste omqjlig att genomföra. Behovet av att sänka 
avgifterna för kombinerade resor med tåg och buss anses numera inte 
heller vara lika stort som när frågan aktualiserades av riksdagen. Orsaken 
förklaras vara den betydande satsning på låga biljettpriser som bl. a. läns
trafikföretagen genomfört eller planerar att genomföra. Detta anses inne
bära att kollektiva resor är eller i en nära framtid kommer att vara relativt 
billiga, i många fall till och med billigare än vad som skulle ha varit fallet 
om en enhetlig taxa fanns enligt SJ:s lågpristaxa. 

Utredarens förslag om en förenklad taxesamordning genom användning 
av samtrafikbiljetter där ett enhetsbelopp uttas för huvudmannens sträcka 
har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. 

Tillstyrker förslaget gör bl. a. liinsstyrelsen i Jönköpings län. Lands
ting~förhundet och Sl'enska kommunförhundet. Länsstyrelsen anser att 
förslaget synes vara både enkelt och lätthanterligt. Kommunförbunden 
menar att det är av stort värde för resenärerna att kunna köpa en samtra
fikbiljett till och från orter vid busslinjer utan att ställa krav på en samord
nad taxa. Mot denna bakgrund bedöms att den föreslagna taxemodellen 
skulle kunna medverka till ett önskvärt ökat kollektivtrafikresande. 

I fråga om kostnaderna för systemet med samtrafikbiljetter delar inte SJ 
utredarens bedömning om att de ökade kostnaderna kan kompenseras 
inom ramen för generella taxcändringar. Enligt SJ skulle denna ersätt
ningsprincip innebära att resenärer som inte berörs av samtrafiken måste 
hjälpa till att bära merkostnaderna för denna. SJ menar i stället att företa
get på annat sätt måste få full kostnadstäckning. Möjligheterna att här 
skapa ny trafik anses som små. Landsting~förbundet och Sn!nska kom
mui(förhundet anser i detta sammanhang att förslaget torde få ett betydan
de matarvärde i första hand för tågtrafiken vilket bör beaktas vid fördel
ningen av merkostnaderna. 

Utredarens förslag om samtrafikbiljetter avstyrks av bl. a. SJ som menar 
att förslaget innebär nackdelar när det gäller administration. biljetthante-
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ring och intäktsfördelning mellan olika trafikföretag. RRV anser att värdet 
av den föreslagna taxesamordningen knappast motiverar de administrativa 
kostnader som systemet medför. Länsstyrelsen i Västerbottens liin anser 
som utredaren visat att det inte heller är givet att samtrafikbiljetterna 
kommer .att bli billigare för resenärerna än nuvarande biljetter. Detta 
förhållande skulle enligt RRV kunna uppfattas som stötande och inge den 
resande osäkerhet vid köp av samtrafikbiljetter. 

Negativ till förslaget är också länsstyrelsen i Kopparbergs län som 
konstaterar all många av bussresorna i såväl Kopparbergs län som i 
norrlandslänen är långa och därför kräver en annan taxa än de anslutningar 
som utredaren byggt sitt förslag på. Länsstyrelsen förordar i stället en 
differentierad taxa för anslutningsresor. Postl'erket anser all lösande! av 
en ny färdbiljett vid byte mellan olika färdmedel inte är något större 
problem. För flertalet resenärer borde det enligt postverket vara lika 
naturligt att lösa en ny färdbiljett vid övergång mellan tåg och buss som vid 
byte mellan t. ex. flyg och ett annat transportmedel. I sammanhanget 
erinras om de möjligheter som resenärer i dag har att i vissa fall lösa biljett i 
förväg genom resebyråer som utfärdar s. k. vouchers för samtliga i en resa 
ingående led. 

Några remissinstanser presenterar som ett eget förslag att taxesamord
ningen begränsas till att gälla resor till enstaka orter där värdet av en 
samordning bedöms som särskilt stort. Denna uppfattning företräds av 
bl. a. SJ som förordar ett system med expeditionell samtrafik till och från 
vissa bestämda orter som är av intresse för såväl de regionala huvudmän
nen som för SJ. 

När det gäller den avtalsmässiga regleringen av samtrafiken tillstyrks 
allmänt utredningens förslag. SJ anser sålunda att samtraliken bör grundas 
på frivilliga överenskommelser mellan SJ och huvudmännen. SJ ser det 
också som en fördel om ett ramavtal kan träffas mellan SJ och företrädare 
för huvudmännen så att en viss enhetlighet kan uppnås. Landsting.~(örbun
det och Svenska komm1111förb11ndet klargör i sammanhanget att bindande 
överenskommelser för huvudmännens räkning av formella skäl inte kan 
träffas centralt. Enligt Svenska kommunförbundet bör vidare förslag till 
normalavtal och föreskrifter för redovisning, intäktsfördelning etc. utfor
mas i samråd mellan DKTS och SJ. 

S\'enska busstrafik.f(1rbundet beklagar att utredaren inte behandlat den 
interregionala busstrafiken i sina överväganden om taxesamordningen. 
SBF förklarar att man i det fortsatta arbetet är beredd all medverka till att 
motsvarande samordningsförhandlingar som utredaren förutsatt för övrig 
busstrafik mellan SJ och huvudmännen även kan föras med företrädare för 
den interregionala busslinjetrafiken som en tredje partsgrupp. 

En bred remissopinion tillstyrker utredarens uppfattning att information 
om de resemöjligheter som finns bör byggas ut och samordnas. I likhet 
med utredaren anser flertalet remissinstanser att informationsfrågan är av 
primär betydelse. Liinsstyrelsen i Kopparbergs län bedömer det sålunda 
som mest angeläget att få till stånd en utökad information. Med en för
stärkt information anses det troligt att den kollektiva resbenägenheten 
skulle kunna öka inom ramen för befintligt trafikutbud. 

Förslaget om att upprätta länsvisa informationscentraler samt utökad 
trafikinformation genom Tidtabellen välkomnas även allmänt. Länsstyrl'l
sen i Kopparbergs län framhåller att det är riktigt att länshuvudmannen i 
varje län skall stå som ansvarig för informationsservicen. Med hänsyn till 
att huvudmännens verksamhet nu är under uppbyggnad torde det dock 
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enligt länsstyrelsen vara svårt att ange när en sådan informationstjänst 
lämpligen kan starta. La11dsti11g.~fi'jrb1111dl't och S1·enska kon11111111J(:;rb1111dl't 
påpekar i detta sammanhang att av praktiska skäl torde det vara nödvän
digt i storstadsregionerna med egna upplysningscentraler för bl. a. SJ. SAS 
och lokaltrafikföretagen. 

Liinsstyrelsen i Jc:inkiipings liin upplyser i anslutning härtill om att tran
sportforskningsdelegationen f. ni. driver ett projekt i länet tillsammans med 
huvudmannen som gäller informationsfrågor i kollektivtrafiken. Inom ra
men för detta projekt behandla~ bl. a. iden om en gemensam informatior.s
eentral för all trafik som berör länet. Enligt länsstyrelsens bedömning bör 
Jönköpings län ha goda möjligheter att som pilotlän genomföra utredarens 
förslag i denna del. 

Utredarens bedömning av en samordning av tidtabeller tas upp av några 
remissinstanser. För att åstadkomma ett smidigt interregionalt resande 
anses här allmänt att det också är önskvärt att tidtabeller så långt som 
möjligt samordnas. Enligt La11dsti11gsförb1111det och S\"enska kom111111ifi:ir
b11ndet bör det vara en angelägc:n uppfattning för såväl länstrafikföretagen 
som för SJ att anpassa tidtabeller och informera om dessa på ett lämpligt 
sätt. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller också vikten av att 
anslutningar med tåg och buss måste finnas i rimliga tidslägen för resenärer 
som kommer till länet med tåg och flyg. 

Ansvarsfrågan i samtrafiken har tagits upp av några remissinstanser. 
Landsting.1ji'irb1111det och Srenska komm1111fiirb11ndet framhåller att ansva
ret för samtrafiken t.ex. vid fö1felad anslutning på grund av tågförsening 
inte ensidigt kan läggas på länshuvudmännen utan bör regleras i avtal 
mellan dessa och SJ. Svenska bmstraflkfi'irbundet anser att det kan vara 
anledning att ytterligare analysera denna fråga innan ställning tas till ut
formningen av och ansvaret för samordningen. 

I fråga om det fortsatta arbetet med att nå taxesamordning anser länssty
relsen i Kopparbergs län att det är en lämplig uppgift för länsstyrelsen och 
transportrådet att i kontakterna med länshuvudmännen verka för att bil
jettsamordningen kommer till stånd. 

S1·enska b11sstraflkförbundet anser att det är en nationell angelägenhet 
att informationssystemet blir enhetligt och lätt tillgängligt för medbor
garna. Mot denna bakgrund bedöms att det kan vara ändamålsenligt att 
låta ett statligt organ - t. ex. transportrådet - biträda som "katalysator" i 
arbetet med utvecklingen av informationssystemet. 
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Bilaga 9.3 

Sammanfattning av betänkandet (Ds K 1981: 5) Transportforskning 
- Organisation och Samverkan 

Den statligt finansierade transportforskningen i Sverige uppgår till cirka 
170 milj. kr. per år. Huvudparten äger rum inom statliga verk och myndig
heter. De FoU-stödjande organen finansierar årligen transportforskning till 
ett sammanlagt belopp om 41 miljoner kronor. De viktigaste FoU-stöd
jande organen inom transportforskningens område är TFD. STU och BFR. 

De olika FoU-stödjande och forskningsbedrivande organen har inte i 
någon nämnvärd omfattning samordnat sin verksamhet eller utarbetat 
något gemensamt forskningsprogram. Detta har lett till att forskningsområ
det upplevts som splittrat och att utförd forskning inte alltid kommit 
avnämarna till del. 

Transportforskningsutredningen har fått till uppgift att lämna förslag till 
hur samverkan mellan de olika FoU-stödjandc organen kan förbättras samt 
hur samspelet mellan forskare och avnämare kan förstärkas. 

Utredningen har baserat sina förslag på en omfattande datainsamling 
samt hearings med ett mycket stort antal intressenter i transportforskning. 

Utredningens förslag sammanfattas i följande punkter. 
- Ett nytt organ - transportforskningsstyrclsen - förkortat TFS - inrät

tas genom sammanslagning av nuvarande TFD. delar av STU (tran
sportsystemstudier) och kollektivtrafikberedningen. 

- TFS föreslås bli lokaliserat till Linköping. 
- TFS föreslås få en total personalstyrka om en chef. sju handläggare och 

administrativ personal omfattande tre personer. 
- TFS:s styrelse föreslås bestå av sju personer. Ordförande föreslås vara 

en i trafikpolitiska sammanhang oberoende person med bred samhälls
erfarenhet. Ledamöterna föreslås ha god kännedom om statligt, kom
munalt/landstings-kommunalt och näringslivsmässigt transportforsk
ningsbehov samt om forskningens villkor. 

- TFS skall utarbeta ett forskningsprogram för den egna verksamheten 
och även delta i programutformningen i omkringliggande organ säsom 
BFR och STU. 

- Inom TFS får ett antal programgrupper ansvar för programarbetet och 
samarbetet med t. ex. BFR och STU. 

- Vart tredje år föreslås regeringen framlägga ett transportforskningspro
gram till riksdagen. vilket är baserat på underlag från TFS och i tillämp
liga delar även andra forskningsstödjandc organ. 

- TFS föreslås få ett särskilt ansvar för att trygga rekryteringen av tran
sportforskare genom att bl. a. söka utveckla regionala transportforsk
ningscentra på några orter i landet. 

- En betydande del av den svenska transportforskningcn föreslås ske 
inom ramen för särskilda tema. 

- De redovisade förändringarna föreslås genomföras I juli 1982. Eventu
ellt kan dock den fullständiga integreringen mellan TFS och kollektiv
trafikberedningen behöva senareläggas, dock högst ett år. 

- En organisationskommittc föreslås inrättas. 
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Sammanställning av remissyttranden iiver betänkandet (DsK 1981:5) Tran

sportforskning - Organisation 01~h Samverkan 

Yttrande över betänkandet har avgetts av rikspolisstyrelse11 ( RPS J • .flyg
tekniska försöksa11stalten. statens järnvägar (SJ). statens l'iig1wk, trqfik
siikerhet.n·erket !TS\/J, tran.1portforskningsdelegatio11en !TFDJ, .1jöfarts-
1·erket, lujifartsl'erket, statens Fiig- och trafikinstitut !V11J, transportrå
det, kollektivtraflkheredningen, statskontoret. riksrerisionSl'erket. 1111irer
sitets- och högskoleiimhetet (UflÄJ med bifogande av yttranden från 18 
olika högskoleenheter. delegationen för energiforsk11ing, state11s råd f("ir 
byggnadsforskning (BFRJ. statens planl'ak. styrelse11 fiir teknisk 11t1·eck
ling (STU), statens skeppsprorni11g,rnnstalt, lii11sstyrelsema i Östergöt
lands, Malmöhus, Götehorgs och Bohus län, fi>rskni11gsnldsnämnde11, 
delegationen för vete11skaplig och teknisk i11for111atio11.1försiirjning, Dag
ligvaruhandelns lel'erantör.~(örbund, Gåteborgs kommun, Handelshiig
skolan i Stockholm, Handikappinstitutet, H'A :s transportf<>rskningskom
mission, Landsorganisationen, Landsting.~f'örbundet, Lantbrukarnas riks
förbund, Linköpings kommun, Nordiska institllfet .fi'ir samhällsplanering, 
SACOISR, Stockholms kommun. S1·ensk Bilprol'ning AB, S1·enska arhets
givareföreni11gen, S1·enska husstraflkf<"irbundet, Svenska fiirpack11ings
forskningsinstit11tet, Srenska ham11förbundet, Sl'enska kommu11fiirh1111det. 
Svenska lokaltrqfi~fi'ireningen. Srenska viieföreningen, Sl'enska äkerifi'ir
bundet, Sverige~' hilindustri- och grossis(förening, S1·eriges grossis(for
hund, Sveriges industriforhund, S1·eriges köpmannaförhund, Sveriges re
darefi.irening. S \'eriges speditörjörbund. Tjänstemännens centra/organisa
tion. Transportarbetare.fi"irhundet, Tra11spor(f{1ckens yrkes- och arbetsmil
jöniimnd, \/ästs1•enska transportsekretariatet, S1·enska Tax{förhundet, 
TEM-gruppen l"id Lunds unii·ersitet, Trafiktekniska Fiireningcn. Samar
hetsorgani.rntionen förfordon- och markforskning och RegionstyrelsenFir 
Giiteborgs högskolor. 

Det stora flertalet rcmissinstanser menar att utredningens förslag om 
transportforskningens organisa\ion är otillräckligt underbyggda. Allmän\ 
framförda synpunkter iir att problemanalysen behandlats alltför knapphän
digt, att den nuvarande verksamheten och den framtida inriktningen av 
transportforskningen inte analyserats tillräckligt. att vägtralikforskningcn 
överbetonats och att utredningen ensidigt inriktat sig på TFD:s organisa
tion och verksamhet. 

Bland de över fyrtio remissinstanser som framfört synpunkter av detta 
slag kan nämnas state11s viigverk. SJ, TFD, RPS, TSV. tra11sportrådet, 
statens planrerk, STU, Sl'erige.1· industriförhu11d och Nordiska institutet 
fiir samhällsplanering. De allra flesta högskoleenheterna är tveksamma i 
fråga om utredningens problemheskrivning och dess förslag. Många av 
ifrågavarande remissinstanser anser att de därför har svårt att ta närmare 
ställning till flera av utredningens förslag. 

Flertalet remissinstanser instämmer i utredningens förslag att ett framti
da organ bör vara en självständig myndighet med egen styrelse och egen 
personal. Organisatoriska anknytningar till befintliga myndigheter föror
das dock av några remissinstans<!r. BFR och statens plam·erk förordar att 
TFD läggs ned och att finansiering och administration av FoU-verksamhc
ten överförs till BFR resp. STU. BFR föreslår dessutom att ett särskilt 
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samordningsorgan inrättas, frikopplat från forskningens administration 
och finansiering. Statskontoret menar att en viss förbättring av samord
ningen inom transportforskningsområdet kan åstadkommas genom en an
knytning till transportrådet. Forskningsrådsnämnden framför en likartad 
uppfattning och transporträdet förordar en organisatorisk samordning med 
rådet. Statens i•ägverk anser att det finns klara skäl som talar för en 
fristående transportforskningsfunktion av typ TFD men anser ändå att 
alternativet med ett samgående mellan delegationen och BFR borde ha 
behandlats på ett mera konstruktivt sätt än vad som redovisats i betänkan
det. Lanthrukama:~ riks}i'irh11nd förordar en organisationssamordning med 
VTI. STU menar att samarbets- och samordningsfrågorna bör behandlas 
mer i detalj innan beslut tas i organisationsfrågan. 

RPS anser att av utredningen framförda önskemål och förslag mycket 
väl kan genomföras inom ramen för TFD:s nuvarande organisation. Likar
tade synpunkter framförs av många andra remissinstanser, exempelvis SJ, 
TSV, TFD, .1jöj{1rtsverket, riksredsion.1Terket. Tjänstemiinnens centra/or
ganisation och Sl'enska lokaltrafikfiireningen. Även flertalet högskoleen
heter anser att delegationen bör bestå även om den i vissa avseenden kan 
reformeras. 

Endast ett fåtal remissinstanser biträder utredningens förslag om bildan
det av en transportforskningsstyrelse genom sammanslagning av TFD. 
kollektivtrafikberedningen och en del av STU. \/Tl ansluter sig till betän
kandets argumentation för bibehållandet av ett organ med särskilt ansvar 
för transportforskningen och mot denna bakgrund bildandet av den före
slagna transportforskningsstyrelsen. Styrelsen bör enligt institutet ha de 
arbetsuppgifter som anges i betänkandet. Linkiipings kommun delar i stort 
de överväganden som utredningen gjort och kan däiför tillstyrka att tran
sportforskningsstyrelsen inrättas. Andra remissinstanser som är positiva 
till utredningens förslag är Sl'enska komm1111fiirh11ndet, 1111il'ersitetet i Lin
köpin,::, universitetet i Lund. hö,::skolan i Örebro och länsstyrelsen i Öster
/Hit/ands län. 

Några remissinstanser har framfört särskilda synpunkter på utredning
ens förslag om att överföra kollektivtrafikberedningen till transportforsk
ningsstyrelsen. Både transportrådet och kollekti1·trafikheredninge11 avvi
s<1r förslaget och menar att beredningen - i avvaktan på en utviirdering -
även fortsättningsvis bör bedriva sin verksamhet enligt de riktlinjer som nu 
gäller. Förslaget att slå samman kollektivtrafikberedningen med TFD inne
bär enligt beredningen bl. a. att riksdagens intentioner med beredningen 
förfelas. IVA:.1· transportj(>rsk1ii11gskommission tillstyrker förslaget. efter
som beredningens målsättning och verksamhet anses väl sammanfalla med 
TFD:s. TFD menar att delegationen och beredningen har snarlika upp
gifter inom kollektivtrafikområdet och att det därför kan vara lämpligt att 
resurserna slås samman. Landsti11g.1fiirb1111det och Göteborgs kommun 
anser det vara angeläget att förtroendemannaintlytandet över kollektivtra
fikfrågorna tryggas även i framtiden. 

TF/J avvisar förslaget om att överföra resurser avseende transport
forskning från STU till det föreslagna organet - transportforskningsstyrel
sen. Delegationen anser att den faktiska utvecklingen bekräftar att det 
torde vara helt verklighetsfrämmande att försöka skilja de båda områdena 
transportmedelsteknik och transportsystem åt. IVA:s transportj(1rsknings
kommission ifrågasätter också lämpligheten med en sådan överföring och 
menar att STU behöver initiera och finansiera översikter och systemstu
dier av olika slag som underlag för styrelsens övriga verksamhet inom 
området. Landsorganisationen vill inte tillstyrka förslaget på grund av att 
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STU härigenom skulle avvecklas en väsentlig del av sin verksamhet. Även 
S1·e11ska lokaltrafikföreningen avstyrker förslaget. 

Förslaget om att transportforskningsstyrelsen skall ta fram bäde kort
och långsiktiga program stöds av många remissinstanser. SJ anser att 
forskningsprogram bör utarbetas för olika delområden i samråd med fors
kare och avnämare. Enligt statens räg1·erk bör transportsektorn betraktas 
som en helhet i programarbetet. TFD anser att planerings- och program
verksamheten är av stor betydelse men menar att utredningen överbetonat 
planeringsverksamhetens vikt. Både delegationen och Si·erigcs lndustri
.forhund förordar att planerings- och program verksamheten vid behov för
stärks med hjälp av utomstående forskare och konsulter. VTI framhåller 
att en närmare samverkan i programarbetet. än vad som hittills varit fallet, 
måste ske mellan det anslagsbeviljande organet och forskarsidan. således 
inte endast mellan det anslagsbeviljande organet och avnämarsidan och 
andra anslagsbeviljande organ. Kol/ektii·tndikheredni11ge11 anser att sam
verkan mellan de forskningsstödjande organen behöver förbättras bl. a. 
genom ett mer utvecklat och bättre samordnat programarbete. Lanthm
kamas riksfc"irh1111d menar att splittringen inom transportforskningsområ
det endast kan motverkas av ett sammanhållet långsiktigt program för 
transportforskningen. Tra11sportarbetare,fhrh1111det anser att" det i dag inte 
finns någon medveten och samordnad forskningspolitik i landet inom tran
sportforskningens område. De FoU-stödjande organens verksamhet är 
inte samordnad och något gem·~nsamt program för forskning finns inte 
utarbetat. Viistsl'e11ska transpon'sekretariatet delar i princip utredningens 
uppfattning om behovet av både kort- och långsiktiga program. Sekretaria
tet anser att transportforskningen är splittrad och att samordningsbehovet 
framstår klart. !frenska ko111m11nförh1111det menar att relativt långsiktiga 
program är en förutsättning för att skapa kontinuitet och målinriktning i 
FoU-arbetet. 

En del remissinstanser varnar för att den föreslagna planeringsmodellen 
kan medföra bl. a. alltför stark centralisering av beslutsfattandet. Syn
punkter av detta slag framförs exempelvis av TFD .. 1ji~(art.n-er/.:et, JVA:.1· 
tra11spor(fi·Jrsk11i11gsk1nnmissi1111 och SACOISR. 

Forsk11i11gsråds11ämnde11. Si·enska komm1111fiir/J//11de1 och La11dsti11gs
förb1111det delar utredningens uppfattning att det är angeläget att riksdagen 
ges möjlighet att ta ställning till de långsiktiga programmen . . 'freriges i11d11-
str(fjjrb1111d avstyrker förslaget och menar att ett genomförande av försla
get skulle kunna leda till en alltför hård politisk styrning av transportforsk
ningcn. Statens 1·iigl'erk ifrågasätter att programmet för transportforskning 
skall behandlas på riksdagsnivå. Även statens p/amwk och IVA:s 1ran
sportforsk11i11gskommissi1111 framför likartade synpunkter. 

Endast ett fåtal remissinstanser framför synpunkter på förslaget om 
programgrupper. S1·e11ska komm1111f("irb1111det anser en indelning i program
grupper vara nödvändig med hänsyn till den stora bredden på wrksamhe
ten. Programgrupperna bör utformas så att de med initiativkraft kan svara 
för sina respektive programområden. Även Handelshiigskolan i Stock
holm, Landsti11gsförh1111det och SACOISR tillstyrker förslaget. Transport
riidet menar att förslaget är ett steg i rätt riktning för att få till stånd en 
bättre samordning mellan TFD:s nuvarande verksamhet och det stöd för 
transportforskning som också lämnas av STU och BFR. Lt{f(/iirtsrer/.:et. 
VTI och SACO/SR anser att programgruppernas arbetsformer m. m. hör 
bli föremål för ytterligare överväganden. BFR anser däremot inte att den 
föreslagna organisationen med programgrupper ger goda förutsättningar 
för en samordnad planering. 
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Sveriges ind11str{forh11nd, statens plam•erk och Handelshiigskvlan i 
Stockholm stöder förslaget att forskarrepresentationen i delegationen bör 
utökas. Industriförbundet anser dessutom att representanter för industrin 
och näringslivet bör utgöra en större andel av antalet ledamöter. S1·e11ska 
komm1111förh11ndet, Göteborgs komm11nstyrelse och Handelshiigskolan i 
Stockholm delar utredningens uppfattning att det nuvarande antalet leda
möter i delegationen bör begränsas. Delegationens ordförande bör enligt 
statens viigverk och TFD även i fortsättningen vara statssekreteraren i 
kommunikationsdepartementet. 

Flertalet remissinstanser som framfört synpunkter på förslaget om visst 
regionalt stöd delar utredningens bedömning. UHÄ tillstyrker förslaget 
men anser att även Lund bör inneslutas i försöksverksamheten. Även 
IV A :s transportforskningskommission stöder förslaget men menar att det 
föreslagna anslaget också bör lämnas till kommissionen. TFD anser att 
högskoleforskningen bör stärkas men ifrågasätter den föreslagna metoden. 
Sreriges ind11str{förh11nd avstyrker förslaget på grund av att anslagen inte 
primärt skall användas till forskning och att urvalet av orter är högst 
diskutabelt. 

Samtliga remissinstanser som lagt synpunkter på informations- och do
kumentationsverksamheten anser att denna bör förbättras. Sålunda menar 
exempelvis TFD att det måste ske en relativt kraftig förstärkning av 
informationsverksamheten. Delegationen menar att både forskare och av
nämare efterlyser en utökad och mer genomarbetad information kring 
FoU-resultat. Allmänt tillstyrks att det för transportforskningen huvudan
svariga organet även får ansvaret för samordning av dokumentationsverk
samheten. Förslaget att överföra den transportekonomiska dokumentatio
nen från Handelshögskolan i Stockholm till VTI avvisas av remissinstan
serna. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informativn~ji}rs6rjning 
tillstyrker att en särskild dokumentationsnämnd tillsätts. 

Förslaget om lokalisering av transportforskningsorganet till Linköping 
har tagits upp av flertalet remissinstanser. En stor majoritet avstyrker 
förslaget, i stort sett av samma skäl som angetts av en del av utredningens 
experter i särskilt yttrande till betänkandet. Bland remissinstanser som 
biträder utredningens förslag kan nämnas VTI, länsstyrelsen i Östergöt
lands län, Linköpings komm11n och Stockholms kommunstyre/se. Av hög
skoleenheterna tillstyrks förslaget endast av 11nfrcrsitetet i Link6ping och 
hih:skolan i Örebro. 

Några remissinstanser förordar Göteborg som lokaliseringsort. Bland 
dessa kan nämnas Göteborgs komm1111styrelse, liinsstyrelsen i Giitehorgs 
och Bohuslän, Sveriges redareförening och Västsvenska transportsekre
tariatet. 
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Bilaga 9.5 

Förslag till 
Lag om ändring i sjömanslagen (1973: 282) 

Härigenom föreskrivs att 45 . .58 och 59§~ sjömanslagen (1973: 2821 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11vara11de lydelse Föreslagen lydelse 

45 §1 

Arbetstagare får ej sysselsättas i 
fartygsarbete före det kalenderår 
under vilket han fyller 16 år och ej 
heller innan han har fullgjort sin 
skolplikt. För att kvinnlig arbetsta
gare som är under 18 är ska/i få 
sysselsättas i fartygsarbete kräves 
att sjöfartsverket har lämnat sitt 
medgivande. Sådant medgivande 
får lämnas endast om hon har på-
börjat eller genomgått yrkesutbild-
ning för.f{irtygsarbete. 

Arbetstagare får ej sysselsättas i 
fartygsarbete före det kalenderår 
under vilket han fyller 16 år och ej 
heller, om det inte sker som ett led i 
sko/utbildningen. innan han har 
fullgjort sin skolplikt. 

Den som är under 18 år får användas i fartygsarbete som eldare endast 
om sjöfartsverket medger det. 

Befälhavaren skall se till att ex
emplar av denna lag. lagen 
( 1963: J 14) om semester. lagen 
(1965: 7191 om säkerheten på far
tyg, kungörelsen ( 1965: 908) med 
tilliimpningsföreskr{fter till lagen 
den 19 november 1965 (nr 7/9) om 
säkerheten på fartyg och till
lämpliga kollektivavtal finns till-
gängliga på fartyget. 

Befälhavaren skall se till att ex
emplar av denna lag, semester/agen 
(1977:480), lagen ( 1965: 719) om sä
kerheten på fartyg, förordningen 
( 1965: 908) om säkerheten på fartyg 
och tillämpliga kollektivavtal finns 
tillgängliga på fartyget. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge un
dantag från första stycket. 

59 ~ 3 

Har fartygets redare eller ägare helt eller delvis upplåtit driften av 
fartyget till utlänning, får regeringen eller myndighet som regeringen be
stämmer efter ansökan av redaren eller. om denne är utlänning, ägaren 
medge, att denna lag helt eller delvis ej skall gälla. Medgivande skall 
begränsas till viss tid och förenas med de villkor som behövs. 

1 Senaste lydelse 1975: 1338 
2 Senaste lydelse 1975: 739. 
-'Senaste lydelse 1976: 591 
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Nuvarande lydelse 

Medgivande enligt första stycket 
får lämnas endast om särskilda skäl 
föreligger, och det visas, att arbets
tagarna på fartyget genom utländsk 
lagstiftning eller på annat sätt i rim
lig utsträckning tillförsäkras skydd i 
de hänseenden som regleras i denna 
lag och i kollektivavtal. som på ar
betstagarsidan slutits eller godkänts 
av organisation. vilken är att anse 
som central arbetstagarorganisa
tion enligt lagen ( 1976: 580) om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Fiires/agen lydelse 

Medgivande enligt första stycket 
får lämnas endast om särskilda skäl 
föreligger, och det visas, att arbets
tagarna på fartyget genom utländsk 
lagstiftning eller på annat sätt i rim
lig utsträckning tillförsäkras skydd i 
de hänseenden som regleras i denna 
lag och i kollektivavtal. som på ar
betstagarsidan slutits eller godkänts 
av organisation. vilken är att anse 
som central arbetstagarorganisa
tion enligt lagen ( 1976: 580) om 
medbestämmande i arbetslivet. In
nan ansiikan prÖl'{IS skall samräd 
ske med de svenska organisationer 
som representerar redare och 0111-

hordanstii//da. 

Ändras de förutsättningar som ligger till grund för medgivande enligt 
första stycket. skall den som erhållit medgivandet eller fartygets befälha
vare ofördröjligen underrätta den myndighet som lämnat medgivandet om 
ändringen. Myndigheten kan i sådant fall föreskriva andra villkor för 
medgivandet eller. om ändringen innebär risk för de anställdas skydd. 
återkalla det. Medgivande kan också återkallas. om däri föreskrivna vill
kor ej iakttages. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
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Bilaga 9.6 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 435) om överlastavgift 

Härigenom föreskrivs att I § lagen (1972: 435) om överlastavgift skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 

Framföres lastbil. buss eller släpvagn. som drages av bil, på väg med 
högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för viss axel 
eller boggi på fordonet eller för fordonet, fordonståget eller vägen, utgår 
överlastavgift enligt denna lag. 

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats. 

Vad som av totalvikten enligt se
nast för fordonet utfärdade besikt
ningsinstrument eller enligt gällan
de typintyg fiir j(mionet vilar på 
viss axel eller boggi utgör högsta 
för axeln eller boggin tillåtna axel
tryck eller boggitryck. 

Vad som av totalvikten enligt det 
senaste för fordonet utfärdade re
gistreringshe1·iset vilar på viss axel 
eller boggi utgör högsta för axeln 
eller boggin tillåtna axeltryck eller 
boggitryck. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Register 

Översikt 

Sjiitte huvudtiteln 
24 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 
24 I Kommunikationsdepartcmentet 
25 2 Kommitteer m. m. 
25 3 Extra utgifter 

26 B. Vägväsende 

36 I Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 
37 2 Drift av statliga vägar 
49 3 Byggande av statliga vägar 
56 4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 
58 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 
59 6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 
62 7 Bidrag till byggande av enskilda vägar 
63 8 Tjänster till utomstående 
63 9 Statens vägverk: Försvarsuppgifter 

64 c. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsverket: 
64 Förvaltningskostnader 
66 2 U ppdragsverksamhet 
67 3 Bil- och körkortsregister m. m. 
71 4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande 

74 D. Järnvägar 

82 Statens järnvägar 
88 2 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma 

järnvägslinjer m. m. 
92 3 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägs-

korsningar 
95 4 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar 

97 E. Sjöfart 

97 !ljöfartsverket 
99 I Farledsverksamhet exkl. isbrytning 

106 2 Isbrytning 
107 3 Fartygs verksamhet 
111 4 Sjöfartsmateriel m. m. 
115 5 Ovrig verksamhet 

117 Öi·riga sjöfartsändamål 
117 6 Handelsflottans pensionsanstalt 
118 7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd 
120 8 Ersättning till viss kanaltrafik 
120 9 Lån till den mindre skeppsfarten 

15 960000 
3 800000 

430000 

20190000 

6370000 
3171000000 

900000000 
450 500000 
32000000() 
274800000 

30000000 
24850000 
12 500000 

5190020000 

32 307 000 
I 000 
I 000 

8923 000 

41232000 

1804900000 

863000000 

11600000 
6000000 

2685500000 

343 313 000 
166000000 
29983000 
45700000 
26069000 

1000 
I 000 
1000 

40000000 

651068000 
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122 F. Luftfart 

123 Flygplatser m. m. 
125 2 Beredskap för civil luftfart 
126 3 Ersättning till Linjeflyg för särskilda rabatter vid tlygtrafik 

på Gotland 
127 4 Statens haverikomn~ission 

132 G. Postväsende 

133 Posthus m. m. 
138 2 Ersättning till post verket för befordran av tjänsteför-

sände I ser 
140 3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

141 H. Telekommunikationer 

141 Teleanläggningar m. m. 

148 I. Institut m. m. 

148 I Transport rådet 
151 2 Transportstöd för Norrland m. m. 
152 3 Transportstöd för Gotland 
154 4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 
155 5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 
157 6 Sveriges meteorologiska oc:h hydrologiska institut 
159 7 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 
162 8 Sveriges meteorologiska oc·h hydrologiska institut: 

Utrustning 
164 9 Statens väg- och trafikinstir.ut 
166 10 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 
166 Il Statens väg- och trafikinstil.Ut: Utrustning 
166 12 Statens geotekniska institut 
167 13 Bidrag till statens geotekniska institut 
168 14 Statens geotekniska institut.: Utrustning 
169 15 Tran sportforskningsdclegat ionen 
172 16 Kostnader för visst värderingsförfarande 
172 17 Kostnader för försök med riksfärdtjänst 
173 18 Viss internationell verksamhet 

Summa 

175 Siirskilda frt/gor 
J 75 Taxesamordning mellan tåg och buss 
180 2 Transportforskningens organisation m. m. 
185 3 Samordning mellan de stntliga kommunikalionsverkcn 
188 4 Vissa ändringar i sjömanslagen 
190 5 Ändring i lagen om överlas'.avgift 

Bilagor 
191 · 9.1 Sammanfattning av betänkandet (l)s K 1981: 2l Taxe

samordning tåg-buss 
194 9.2 Sammanställning av remissytranden över betänkandet 

(Os K 1981: 2) Taxcsamordning !äg-buss 
197 9.3 Sammanfattning av beUinkandel (Os K 1981; 5) Trans

portforskning - Organisation och Samverkan 
198 9.4 Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 

(Ds K 1981: 5) Transportforskning - Organisation och 
Samverkan 

202 9.5 förslag till lag om ändring i sjömanslagen ( 1973: 282) 
204 9.6 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1972: 4351 om över

lastavgift 

101400000 
5500000 

14500000 
I 000 

121401000 

166400000 

465 000000 
54000000 

685400000 

1438400000 

13 382000 
128000000 
72000000 
19200000 

192 768000 
I 000 

83 580000 

5 000000 
I 000 

26526000 
500000 

I 000 
7 360000 

235000 
20965000 

I 000 
20000000 

3 102 000 

592622000 

11 425 833 000 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 



Bilaga 10 budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 10 

Ekonomidepartementet 

ÖVERSIKT 

Ekonomidepartementet utarbetar de allmänna riktlinjerna för den eko

nomiska politiken och svarar för den principiella inriktningen av olika 

finans- och kreditpolitiska åtgärder. I samarbete med andra departement 

bedömer ekonomidepartementet de konsekvenser som olika åtgärder kan 

ha för samhällsekonomin. Ekonomidepartementet svarar för kontakterna 

mellan regeringen och riksbanken i M1gor som rör kredit- och valutapoliti

ken. Sveriges deltagande i internationellt ekonomiskt samarbete sker ge

nom ekonomidepartementets försorg. Departementet bereder också frågor 

som rör bank- och försäkringsrörelse, värdepappershandeln, aktiefonder. 

sparfrämjande åtgärder m. m. Till ekonomidepartementet hör statistiska 

centralbyrån <SCB), konjunkturinstitutet (Kl), myntverket. bankinspek

tionen. försäkringsinspektionen. statens krigsförsäkringsnämnd och sta

tens krigsskadenämnd. 

Ekonomisk politik på kort sikt 

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken på kort sikt redo

visas främst ifi11a11sp/a11en i budgetpropositionen resp. kompletteringspro

positionen. I finansplanerna analyseras det ekonomiska läget och de eko

nomisk-politiska målen för tillväxt. sysselsättning. prisutveckling, in

komstfördelning och regional balans. Vidare diskuteras valet av ätgärder 

för att nå dessa mål. 

De grundläggande obalanserna i den svenska ekonomin är de stora 

underskotten i statsbudget och bytesbalans samt den alltför låga investe

ringsnivån. Underskotten är inflationsdrivande och beskär den ekono

misk-politiska handlingsfriheten. Politiken iir därför inriktad på att få dessa 

underskott under kontroll. 

Underlaget för de ekonomisk-politiska ställningstagandena och bedöm

ningarna som läggs fram i finansplanerna utgörs av 1111tionalh11dRctcma. 

Dessa utarbetas av ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet i sam

verkan. Konjunkturinstitutet svarar för bedömningarna av export, import, 

bytesbalans, industriproduktion. hushållens inkomster och utgifter. inves

teringar och kreditmarknad. Ekonomidepartementet ansvarar för analysen 

av den internationella ut vecklingen, arbetsmarknaden och den offentliga 

I Riksdagen 19811!12. I .111111/. Nr 100. Bilaga JO 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 10 2 

sektorn samt den sammanhållande bedömningen av den ekonomiska ut

vecklingen. 

I nationalbudgeterna tas också hänsyn till effekterna av den ekonomiska 

politik som regeringen i finansplanerna eller i andra sammanhang förklarat 

sig vilja föra. Nationalbudgeterna utgör därmed en del av regeringens 

redovisning i fråga om inriktningen av den ekonomiska politiken. I natio

nalbudgeterna ingår sedan vån:n 1977 bedömningar pa 2-3 års sikt som 

grund för beslut om ekonomisk-politiska åtgärder. 

Departementet svarar vidare för den löpande bevakningen av den ak

tuella konjunkturutveeklingen. 

Ekonomisk politik på lång sikt 

Ekonomidepartementet svarar för utarbetandet av de statliga långtidsut

redningarna. l dessa kartläggs såväl den framtida tillgången på resurser 

som anspråken från olika anvttndningsområden beträffande utnyttjandet 

av dessa resurser. Vidare analyseras vilka spänningar som kan uppkomma 

mellan utbud och efterfrågan på olika delområden i ekonomin om samtidigt 

de grundläggande ekonomisk-politiska målen skall uppnås under prognos

perioden. 
Det ekonometriska modellsystem som används i långtidsutredningsarbe

tet förutsätter detaljerade prognosantaganden för 23 produktionssektorer 

samt därutöver för arbetskraftstillväxten. löneutvecklingen m. tl. makro

variabler. Genom modellberäkningarna genereras en realekonomisk ut

vecklingsbild som kompletteras med beräkningar i löpande priser och en 
finansiell analys. Även mera aggregerade modeller ingår i modellsystemet. 

Bedömningarna i långtidsutredningarna grundas bl. a. på uppgifter om 

planer och framtidsförväntningar som erhållits från företag, statliga och 

kommunala myndigheter. enskilda utredningsinstitut m. Il. organ. 

Långtidsutredningarna utarbetas vart femte år med avstämningar under 

löpande prognosperioder. Den senaste långtidsutredningen publicerades i 

december 1980 och avsåg i första hand utvecklingen fram till 1985. Utred

ningen remissbehandlades. och i samband med reviderade finansplanen 

1981 gav regeringen förslag till den ekonomiska politikens inriktning på 

längre sikt. l allt väsentligt an;;löt sig regeringsförslaget, som antogs av 

riksdagen. till det alternativ i 1980 års långtidsutredning som syftar till att 

minska de rådande obalanserna i bytesförhållandet med utlandet och i 

statsbudgeten. 

Departementet bevakar vidare kontinuerligt sådana frågor som har 

strukturella och långsiktiga konsekvenser för den ekonomiska politiken 

samt utarbetar på basis härav underlag för regeringsbcslut i sådana ären

den. Härigenom bidrar departementet även till att förslag och proposi

tioner från andra departement kan sättas in i ett medelfristigt samhällseko

nomiskt sammanhang. Ett särskilt sådant arbete bedrivs i samband med de 

årliga statliga långtidsbudgeterna. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 10 3 

Kredit- och valutapolitik 

I ekonomidepartementets uppgifter ingår att följa utvecklingen på krc

ditmarknaden och att svara för kontakterna mellan regeringen och riksban

ken i frågor som rör kredit- och valutapolitiken. Det svenska ränteläget 

höjdes i början av året kraftigt för att motverka den valutaoro som upp

kommit. Kn:ditpolitiken var stram och innefattade bl. a. utlåningstak för 

bankerna och finansbolagen. I syfte att stimulera den svenska ekonomin 

devalverades kronan och diskontot sänktes under hösten. Bankernas ut

låningstak upphörde vid halvårsskiftet. Kontokortsföretagens kreditgiv

ning har under 1981 dämpats väsentligt. Begränsningen har sin grund bl. a. 

i det åtagande företagen gjorde for 1981 i fråga om skärpta amorteringsvill

kor. Företagen har emellertid åtagit sig att även i fortsiittningen vara 

återhållsamma med marknadsföringen av kontokorten. 

Den förda kreditpolitiken granskas f. n. av en kommitte <E 1980:03). 

Dess uppgift är att analysera kreditpolitikens effekter i stabiliserings-, 

resurs- och inkomstfordelningsmässiga hänseenden samt att förutsätt

ningslöst se över kreditpolitikens mål och medel och den kreditpolitiska 

lagstiftningens ändamålsenlighet. Valutaregleringen ses över av valuta

kommittcn (E 1977: 03). 

En särskild utredare har tillsatts med uppgift att närmare kartlägga de 

små och medelstora företagens finansiella situation och se över dessa 

friretags möjlighet att få krediter och riskvilligt kapital (E 1980: 051. Utre

daren har nyligen lämnat ett delbetänkande rörande åtgärder för att för

bättra de mindre och medelstora företagens försörjning av riskvilligt kapi

tal !SOU 1981: 95). Delbetänkandet remissbehandlas för närvarande. Även 

kapitalförsörjningen på jordbrukets området är föremål för utredning (E 

1980:01). En kommitte <E 1980:04) har till uppgift att klarlägga konto

kortshandelns verkningar och betydelse dels från samhällsekonomiska och 

kreditpolitiska synpunkter, dels med hänsyn till konsumentpolitiska och 

sociala aspekter. dels också för dctaljhandcln och servicenäringarna. 

Internationellt ekonomiskt samarbete 

Departementet svarar för det svenska deltagandet i det internationella 

ekonomiska samarbetet. Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera interna

tionella organisationer av finanspolitisk och av valutapolitisk art. Ekono

midepartementet verkar härvid i samråd med övriga berörda departement 

och myndigheter. De ekonomiska attachcerna i Paris. Bryssel resp. Wash

ington spelar en viktig roll genom att tillhandahålla värdefull information 

på det ekonomiska området. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. är ett 

viktigt kontaktorgan mellan de västliga industriländerna. Inom ramen för 

OECD analyseras det ekonomiska läget och diskutaas ekonomisk-poli-
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tiska möjligheter inom hela 24-landsgruppen av OECD-länder. Årligen 

granskas dessutom varje enskilt land med avseende på ekonomisk utveck

ling och den ekonomiska po\itik•!n. 

OECD:s ekonomisk-politiska kommittc och dess arbetsgrupper har un

der senare år haft som en av sina huvuduppgifter att analysera hur industri

länderna såväl kort- som långsiktigt skall anpassa sig till det förändrade 

läge som har uppstått i världsekonomin i samband med bl. a. de kraftiga 

oljeprishöjningarna. Spörsmål om energi- och strukturanpassningspolitik 

har stått i centrum. Diskussion·~r om hur den ekonomiska politiken bör 

utformas äger också rum på ministernivå som regel i juni varje år. 
Internationella valutafonden (l[MF) spelar en central roll i det internatio

nella monetära samarbetet. Ut vecklingen efter de kraftiga oljeprishöjning

arna har karakteriserats av betydande bytesbalansproblem. Finansierings

behoven är avsevärda, behoven att anpassa ekonomierna till de ändrade 

förhållandena likaså. Fondens roll i anpassningsprocessen har ökat. IMF:s 

resurser har nyligen förstärkts bl. <t. genom den sjunde allmänna kvothöj

ningen till vilken Sverige bidragit. Regelbundet sker konsultationer mellan 

IMF och varje enskilt medlemsland om främst betalningsbalansläget i 

landet. 
Inom ramen för det europeiska frihandelsavtalet ( EFT Al diskuteras 

främst handelsfrågor men även allmänna ekonomiska frågor kring utveck

lingen i EFT A-ländcrna bl. a. i den ekonomiska kommitten. som möts två 

gånger årligen. Övergripande frågor tas upp i samband med EFTA:s minis

termöten. som äger rum två gånger per år. 

Inom ramen för Sveriges samarbete med EG utanför frihandelsavtalet 

har kontakterna med EG-kommission•:n fortsatt. Ett femte möte mellan 

repn:sentanter för EG-kommis~ionen och ekonomidepartementet ägde 

rum hösten 1981 kring frågor om den ekonomiska utvecklingen pft såväl 

kort som lång sikt. 

Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. 

Nordiska möten äger rum regelbundet för att granska den ekonomiska 

utvecklingen i de nordiska länderna både på kort och längre sikt. Ett 

ytterligare steg mot fördjupat samarbete har tagits med inriittandet av 

Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet. som började sin verksamhet hös

ten !980. Forskningsrådet skall g'~ stöd till analyser av och utredningar om 

det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan de nordiska länderna. I 

nordiska ämbetsmannakommitten för valutafrågor och finansiella frågor 

förbereds bl. a. gemensamma nordiska ståndpunkter i IMF. I IMF och i 

Världsbanken företräds Norden av gemensamma exekutivdircktörcr. 

Bankverksamhet och försäkringsrörelse, aktiefonder m. m. 

I departementets verksamhet ingifr även att bereda frilgor som rör hank

och försäkringsväsendet, fondbörsen. myntväscndet m. m. 
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Banklagstiftningen är sedan år 1976 föremål för en omfattande översyn 

av banklagsutredningen (Fi 1976: 04). En av utredningens huvuduppgifter 

är att anpassa banklagarna till den nya aktiebolagslagen. Utredningen har 

dessutom genom tilläggsdirektiv bl. a. fått i uppdrag att ompröva det nuva

ramle förbudet för utländska banker att etablera dotterbanker eller filialer i 

Sverige. Utredningen har hittills avlämnat två delbetänkanden som har 

lagts till grund för ändringar i lagstiftningen. Det senaste delbetänkandet 

(Os E 1980: 3) behandlar frågan hur konsumentskyddet inom bankområdet 

skall organiseras. 

Även försäkringsrörelselagstiftningen är föremål för översyn. I januari 

1981 avlämnade försäkringsrörelseutredningen ett delbetänkande (Os E 

1980: 6) Ny lag om försäkringsrörelse. Betänkandet innehåller förslag till 

ny lagstiftning som är anpassad till den nya aktiebolags- och bokföringslag

stiftningen. 

De grundläggande principerna för försäkringsbolagens verksamhet och 

tillsynsuppgifter ses över av försäkringsverksamhetskommitten ( E 

1979: 01 ). Utredningen avlämnade i mars 1981 ett delbetänkandet !Os E 

1981: 4) Handläggningen av konsumentfrågoF inom försäkringsområdet. 

Frågorna om en ny försäkringsrörclselag och handläggningen av konsu

mentskyddet på bank- ot:h försäkringsområdet bereds f. n. i departemen

tet. 

Nya former för lön sparande. på skattesparkonto eller i aktiesparfonder. 

infördes år 1978. Skattefondsparandet har under år 1981 öppnats även för 

dem som vill spara i aktiefonder enbart bestående av aktier i de företag där 

de är anställda. Till skattesparandet var den 31 oktober 1981 anslutna ca 

989 000 konton med ett sammanlagt sparbelopp på ca 7 .0 miljarder kr. 

Härav avsåg 5 645 milj. kr. banksparande och 1333 milj. kr. aktiesparande 

varav 136 milj. kr. i de företagsanknutna aktiesparfonderna. Under 1981 
hart. o. m. oktober månad ca 979 milj. kr. tillförts aktiemarknaden genom 

aktiesparfonderna. Företagens möjligheter att anskaffa riskvilligt kapital 

har härmed förbättrats vilket ot:kså avspeglas i en starkt ökad nyemis

sionsverksamhet. En särskild delegation ( E 1978: 01) följer ut vecklingen av 

skattesparandet och har i uppdrag att överväga iindringar i sparsystemct. 

Frågor som rör den offentliga tillsynen över värdepappershandeln ot:h 

den yrkesmässiga förvaltningen av värdepapper utreds av en särskild 

utredning ( E 1979: 0 I). 

Besparings- och översynsarbete 

Statistiska centralbyrån har stora variationer i sin verksamhet genom att 

ett antal undersökningar genomförs intermittent. Utöver dessa variationer 

har SCB under senare år genomfört tvåprocentiga besparingar. För bud

getåret 1982/83 minskar anslagen till SCB med 3.7 procent (9.6 milj. kr.) till 
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följd av nedgång i de intermittenta undersökningarna. Den tvåprocentiga 

neddragningen uppgår till 5.3 milj. kr. Utöver dessa neddragningar kom

mer besparingar på 2.5 milj. kr. till följd av det särskilda besparingsarbete 

som bedrivits parallellt med årets budgetarbete. Dessa särskilda bt:sparing

ar realiseras bl. a. genom ökat rationaliseringskrav. ingen tidigareläggning 

av hushållsbudgetundersökningen samt att den intermittenta utvidgningen 

av bostads- och hyresundersökningen inte genomförs i av SCB föreslagen 

omfattning. 

Den sammanlagda effekten av neddragningarna av SCB:s anslag får 

troligtvis till följd att SCB inte kommer att klara personalomställningen 

enbart med s. k. naturlig avgång .. 

Anslagen till SCB kommer att öka med 4,7 milj. kr. till följd av pris- och 

löneomräkning och överföring av medel från andra departement. Den reala 

besparingen uppgår emellertid till 19.1 milj. kr. 

Översynsarbetet som bedrivs inom ekonomidepartt:menlels verksam

hetsområde berör främst två områden. Statistikutredningen ( E 1980: 02) 

genomför en översyn av den st<0,tliga statistikproduktionen. Utredningens 

huvuduppgifter är att kartlägga behovet av statlig statistik samt att göra en 

prioritering av statsfinansierad statistik inom och mellan skilda omräden. 

Utredningen har nyligen genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att vid 

slutredovisningen av sitt arbetet lämna synpunkter på vilka begränsningar 

av statistikproduktionen som bör ske om resurserna för den anslagslinan

sierade statliga statistiken på kort sikt måste minskas med 20 procent. 

Statistikutredningen räknar med att avsluta sitt arbete under 1983. 

Det andra översynsprojektet berör den statliga fondförvaltningen. En 

särskild utredare ( E 1979: 03) har till uppgift att se över verksamht:tt:n bl. a. 

i syfte att göra fondförvaltningt:n mera t:ffektiv och förenkla administratio

nen. 

Jämställdhetsfrågor 

Inom ekonomidepartementets område är det främst statistiska central

byrån som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Verket har under en 

följd av år ordnat temadagar och studiecirklar. Verket har flera jämställd

hetsprojekt varav ett projekt syftar till att se över SCB:s statistik från 

jämställdhetssynpunkt. Två av SCB:s projekt finansieras via statens ar

betsmarknadsnämnds (SAMNl jämställdhetsanslag. Det ena syftar till att 

arbeta fram en personalstatistik som kan underlätta det framtidajämställd

hetsarbetet för alla myndigheter. Det andra projektet syftar till att klarläg

ga varför det finns så få kvinnliga chefer. 
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Sammanfattning 

Anslagsförändringarna inom ekonomidepartementets verksamhetsom

råde för budgetåret 1982/83 framgår av följande sammanställning. Belop

pen anges i milj. kr. 

A. Ekonomidepartementet m. m. 
H. Centrala myndigheter m. m. 
C. Diverse 

Summa 

Anvisat 
1981/82 

20,3 
281.4 
107,5 

409,2 

Förslag 
1982/83 

19.9 
287.6 
144.7 

452,2 

Förändring 

- 0.4 
+ 6.2 
+37.2 

+43,0 
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EKONOMIDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

9 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Wirtcn. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 så,·itt avser ekonomide

partementets verksamhetsområde 

Sjunde huvudtiteln 

A. EKONOMIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Ekonomidepartementet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10641352 

11482000 

10869000 

1981 /82 Heriiknad 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

11482000 
19859000) 

11482000 

ändring 
1982/83 

-613000 
(-746000) 

-613000 

l samband med rcgcringsombildningcn i maj 198 l har departementets 

personal minskats med sex politiska tjänster för samordningsuppgifter. 

Med hänvisning till sammanställningen heriiknar jag anslaget för nästa 

budgetår till I 0 869 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Eko11omidepartemc11tct för budgetåret l 982183 anvisa ett 

förslagsanslag av 10869000 kr. 

+1 RiksdaKen 1981182. I saml. Nr /00. Bilt1Kt1 10 
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A 2. Finansråd/ekonomiska atta1.:heer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1 760373 

1952000 

1400000 

10 

Från anslaget bestrids kostnaderna för finansråd/ekonomiska attacheer. 

Sådana tjänster finns - sedan tjänsten i Tokyo dragits in - inrättade i 

Bryssel. Paris och Washington. Anslagsbehovet beräknar jag till 1 400000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansråd/ekonomiska attachl'er för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett förslagsanslag av 1400000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7039993 

6700000 

7 500000 

Reservation 543 178 

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för ekonomidepartementets 

kommittcer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 7 500000 kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommittcer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionssanslag av 7 500000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

220081 

160000 

160000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

17989 

att till Extra utg1ficr för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 160 000 kr. 
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B. CENTRALA MYNDIGHETER M. M. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 

statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna. 

Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom stati

stikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa intermittenta 

undersökningar, dvs. periodiskt återkommande undersökningar, och att 

göra långsiktiga utbildnings- och yrkesprognoser. Centralbyrån för vissa 

centrala register som äktenskapsregister, centralt företagsregister, lantbru

kets företagsregister och andra register som behövs för verksamheten. 

SCB skall inom sitt kompetensområde i mån av resurser åta sig uppdrag 

från statliga och kommunala myndigheter. SCB får även åta sig sådana 

uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten skall vara 

ekonomiskt självbärande. 

SCB leds av en styrelse. Chef for centralbyrån är en generaldirektör. 

Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen för 

areell statistik, avdelningen för företagsstatistik. avdelningen for individ

statistik, avdelningen för planering och samordning. avdelningen för cen

tral administration, avdelningen för system och information samt driftav

delningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till central

byrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs i Stockholm och i Örebro. Till Örebro 

har förlagts huvuddelen av driftavdelningen med datamaskincentral, cen

tralen for manuell databehandling och intervjuarenhet. Den I juli 1981 

fanns vid centralbyrån som helhet 2 181 anställda, varav 962 personer i 

Örebro samt 252 intervjuare fördelade över landet. 

SCB har anslag i programtermer. Följande programindelning gäller t.v. 

I. Statistik, register och prognoser 

2. Uppdragsverksamhet. 

Programmet Statistik, register och prognoser indelas i följande delpro-

gram. 

I. Extern samordning 

2. Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 

3. lndustriverksamhet 

4. Handel, servicenäringar och priser 

5. Bostäder. andra byggnader och fastigheter 

6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 

8. Befolkning och hushåll 

· 9. Rätts- och socialväsende 

10. Utbildning, forskning och kultur 
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11. Befolknings-. yrkes- och utbildningsprognoser 

12. Bibliotek och information m. m. 

13. Arkiv och gemensamma databaser m. m. 

14. Standardisering. gemensam metodutveckling och projektbundet ut

vecklingsarbetc 

15. Folk- och bostadsräkning 1980. 

Medel för SCB:s verksamhet har för budgetåret 1981182 anvisats under 

följande anslag. 

Statistiska centralbyrån: Statistik. register och prognoser 

Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

Folk- och bostadsräkning 1980. 

Anslag I är ett förslagsanslag för finansiering av program I med undan

tag för de delar av programmet som finansieras av anslag från utbildnings

och jordbruksdepartementens huvudtitlar resp. anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslitget redovisas intäkter och kostnader för SCB:s upp

dragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip inte belastas. För att 

lösa tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem inom uppdragsverk

samheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar SCB 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 12 milj. kr. 

Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program I 

som avser 1980 års folk- och bostadsräkning. 

B I. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

236028 370 

241870000 

259080000 

Programmet Statistik. register och prognoser avser statistikproduktion. 

samordning av den statliga statistiken. förande av vissa centrala register. 

prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område. m. m. SCB har i 

sin anslagsframställning delat in verksamheten under programmet. för

utom enligt dclprogramindelningen. i löpande verksamhet, intermittenta 

undersökningar och utvecklingsarbete. Under de olika delprogrammen 

redovisas den löpande verksamhet och de intermittenta undersökningar 

som hör till delprogrammet i fråga. Utvecklingsarbetet är samlat under 

delprogram 14. Den löpande verksamheten omfattar löpande statistikpro

duktion. registerarbete och prognosarbete. Till intermittenta undersök

ningar räknar SCB större undersökningar. som i regel återkommer med 

viss periodicitet. Till ut vecklingsarbete hänförs dels projekt som syftar till 

att planera utformningen av ny statistik och nya metoder. dels projekt som 

avser mera omt:.1ttande förändringar och anpassningar av den existerande 
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statistikproduktionen. Utvecklingen inom delprogrammen framgår av föl-

jande sammanställning. 

Delprogram 1980/81 1981/82 l9tCi83 
Utfall Anvisat lkräknar 

SCB Före-
I 000-tal kronor draganden 

I. Extern samordning 2981 3 130 3420 3 414 , Jordbruk och skördeskade-
skvdd m. m. 46010 48 381 48428 47933 
Diirav under X huvudtiteln 132 054) (38 197) (36929) (3fi 878) 

3. lndustriverksamhet 16950 18482 19632 19592 
4. Handel. servicenäringar 

och priser 20671 20 331 21671 21592 
5. Bostäder och andra fas-

tigheter 14 749 lfi 381 18416 18138 
6. Samhällsekonomi och 

offentlig förvaltning 26fi24 29071 31 '!.76 31 213 
7. Arbetsmarknad 33 831 33 779 36179 36074 
8. Befolkning och hushåll 23 432 23\\fi3 28fi83 :'.6847 
9. Rätts- och socialväsende 13 142 14480 14fi80 14645 

10. Utbildning, forskning 
och kultur 17 332 16 722 17392 17 487 

11. Befolknings-. yrkes- och 
ut bildningsprognoscr 6 318 fi565 fi975 695\\ 

12. Bibliotek och informa-
tion m.m. 12 334 9350 10370 10306 

13. Arkiv och gemensamma 
databaser m. m. 8 705 8 285 8885 8 875 

14. Standardisering. gemensam me-
todutveckling och projekt-
bundet utvecklingsarbete 24997 21 737 238:'7 23 854 
Därav 
utvecklingsarbete (15 294) ( 14 700) (15 830) ()5 864) 

15. Folk- och bostadsräkning 
1980 40323 20000 7950 7 500 

()fördelade kostnader som 
motsvaras av intäkter 2844 3063 .~ 063 

Summa kostnader 308399 292601 300857 297 483 

A vgar intäkter 72371 61231 48132 47 631 1 

Tillkommer kostn<1den för 
följesedelsbunden post 10500 10500 10500 

Summa 236028 241870 263225 260352 
Övrigt 3 040~ - I 27'2) 

Anslag totalt 236028 241870 266265 259080 

1 Häri ingär 7.5 milj. kr. från anslaget Folk- och bostadsräkning 1980 under sjunde huvudtitdn. 3fi.9 milj. kr. 
frun anslaget Administration av permanent skördeskadeskydd m.111. under tionde huvudtiteln samt 190000 
kr. från nionde huvudtiteln. Vidare utgör 546 000 kr. intäktt!r för försäljning av publikationer och 2 517 000 kr. 
ersättning till SCB frim socialstyrelsen. byggnadsstyrelsen och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det 
~em.ens_amma biblioteket! kvarteret Garnisionen. 
- SCB förordar en besparmg med endast en procent. 
·' Rationaliseringar som inte fördelats pli delprogrammen (- I milj. kr. l samt minskad medelstilldclning till 
följd av ökad avgiftslinansiering av externa tidskrifter och en besparing för personaltidningarna (- 272 000 
kr.) 
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Statistiska centralbyrån 

Det övergripande målet för SCB:s verksamhet är att samhällets behov 

av statistik skall tillgodoses effektivt och till rimliga kostnader. SCB utför 

själv en stor del av den statliga statistikproduktionen och har dessutom en 

allmänt samordnande funktion inom statistikområdet. 

Den genomgång av statistikbehoven som SCB gör i samband med verk

samhetsplaneringen visar att behoven av statistisk information är stora i 

samhället. SCB gör bedömningen att det kommer att behövas ny eller 

förändrad statistik särskilt för områdena levnadsförhållanden. fördclnings

frågor och transfereringar, energi. naturresurser och miljö, offentliga sek

torn samt internationella förhållanden. 

SCB avser att i ökad utsträckning inrikta planeringen mot övergripande 

statistikområden för att kunna ge helhetsbilder för olika problem- eller 

användningsområden. Den statistiska informationen behöver dessutom 

anpassas till behovet av underlag för utvärdering. omprövning och rationa

lisering av olika aktiviteter i samhället. 

SCB:s möjligheter att tillgodose samhällets behov av statistik har emel

lertid begränsats till följd av den minskning av anslagen som skett under de 

senaste åren och som kan förväntas framöver. SCB gör fortlöpande för

ändringar i verkets statistikprodukter för att inom ramen för tillgängliga 

medel anpassa verksamheten till nya och förändrade behov. Förutsättning

arna att skapa utrymme för helt ny statistik är dock små i den mån detta 

måste ske genom nedläggning av befintlig statistik. De löpande konsu

mentkontakterna som SCB har visar också att den statistik som nu produ
ceras till helt dominerande del fyller väsentliga behov i samhället. 

SCB pekar på att antalet anställda har successivt minskat under senare 

år. Samtidigt med besluten om besparingar inom den löpande verksamhe

ten har stora intermittenta undersökningar. som folk- och bostadsräkning 

1980, genomförts. Detta har medfört att effekten av de beslutade bespa

ringarna inte varit större än att verket kunnat klara personalminskningen 

genom naturlig avgång samt en aktiv personaladministrativ planering. 

Under de närmaste åren kommer emellertid minskningar av resursbeho

ven för de intermittenta undersökningarna att förstärkas av de bespa

ringskrav statsmakterna lagt fast. Den minskning av antalet anställda som 

därför kan väntas bli nödvändig under långtidsbudgetperioden är avsevärt 

större än vad som gällt tidigare. SCB anser att besparingarna därför så 

långt som möjligt måste anpassas till det handlingsutrymme verket har 

genom s. k. naturlig avgång, dvs. pensionsavgångar och andra externa 

avgångar. 

SCB:s bedömningar pekar pil att budgetåren 1982/83 och 1983/84 kan 

väntas bli betydligt besvärligare för verket än de två därefter följande åren. 

SCB finner det därför naturligt att besparingskraven för åren 1982/83 och 

1983/84 sätts lägre än två procent per år medan en motsvarande större 
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neddragning kan ske de följande åren. För budgetåret 1982/83 förordar 

därför SCB en besparing om en procent av anslaget 1981/82 i stället för 

med två procent. 

Även om SCB förordar ett lägre besparingsalternativ har verket i enlig

het med regeringens anvisningar redovisat ett tvåprocentigt besparings

alternativ. I enlighet med regeringens särskilda anvisningar till SCB bygger 

detta besparingsförslag till stor del på rationaliseringar av verksamheten. 

SCB vill dock understryka att möjligheten att realisera rationaliseringsför

slag blir allt svårare. 

Verket för fram ett fåtal förslag till utbyggnader eller förändringar av 

statistikproduktionen. som det enligt användarnas bedömning är synnerli

gen angeläget att kunna realisera. Dessa är: 

- årlig statistik över jordbrukets arbetskraft 

- fiskestatistik (utbyggnad av statistiken som följd av prisrcglcringssyste-

met) 

- förbättring av betalningsbalansstatistiken 

- förbättrad dödsorsaksstatistik 

- fortsatt utbyggnad av dödsfallsregistret. 

För att kunna genomföra dessa förslag är SCB beredd att göra motsva

rande besparingar i sin produktion jämfört med budgetåret 1981182 genom 

ytterligare rationalisering av verksamheten eller nedläggningar och be

gränsningar i produkter. Dessa åtgärder innebär ingrepp i produkter som i 

och för sig är angelägna men som det i avvägningen mot de framförda 

utbyggnadsförslagen dock ansetts möjligt att vidta. 

SCB för därutöver fram anmälan om utbyggnader inom områden som 

verket efter kontakter med användarna bedömer ha hög prioritet. Verket 

har mot bakgrund av regeringens anvisningar inte tagit upp dessa föränd

ringar i budgetförslaget 1982/83. eftersom ytterligare förslag till besparing

ar som motsvarar kostnaderna för utbyggnaderna inte har kunnat tas fram 

inom SCB. Verket har dock ansett det angeläget att informera statsmak

terna om de krav på fortsatt utbyggnad av statistikproduktionen som finns 

hos användarna. Detta syns särskilt angeläget med hänsyn till statistikens 

instrumentella roll i samhiillet. Den instrumentella rollen motiverar att 

dessa möjligheter till förbättringar av statistiken i en prioritering ställs mot 

andra insatser inom det område statistiken ifråga i första hand skulle 

komma att betjäna. SCB:s förslag till anmälan omfattar totalt sex olika 

statistikprodukter till ett belopp om ca 2.1 milj. kr. 

SCB redovisar för budgetåret 1982/83 en ökning av anslaget med 21,4 

milj. kr. till följd av pris- och löneomräkning. förändringar av de intermit

tenta undersökningarna samt ett tvåprocentigt besparingskrav. Ökningen 

av anslaget blir 24,4 milj. kr. vid det av SCB förordade lägre besparingsal

ternativet. 
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1981/82 1982/83 
Anvisat Beräknar 

SCB Före-
draganden-

I 000-tal kronor den 

Löpande verksamhet 225 010 222405 220 123 
Intermittenta undersökningar 2 160 5910 4660 
Utvccklingsarbete 14 700 14 700 14 700 
Pris- och löncomriikning. m. m. 20210 19597 

Summa 241870 263225 259080 

Under de olika delprogrammen redovisar SCB - utöver pris- och löne

omräkning av medel för pågående verksamhet - medel för förändringar av 

verksamheter enligt följande redovisning. Denna redovisning bygger på 

två procents besparingsalternativ. Även anmälda utbyggnader utöver bud

getförslaget redovisas under varje delprogram. 

Det projektbundna utvecklingsarbetet redovisas anslagsmässigt under 

delprogram 14. Standardisering, gemensam metodutveckling och projekt

bundet utvecklingsarbete. I följande redogörelse för SCB:s förslag ingår 

dock en beskrivning av det prc~ektbundna utvecklingsarbetet ämnesvis 

under resp. delprogram i syfte att öka överskådligheten. 

Rationaliseringsåtgärderna har likartad karaktär under alla delprogram

men. Åtgärderna är främst utökad ADB-användning och förenklingar i 

produktionsprocessen. I det följande redovisas därför under varje delpro

gram endast storleksordningen av rationaliseringsarbetet samt vilka pro

dukter som berörs. 

I. E\·tem samordning 

SCB beräknar att medelsbchovet för delprogrammet skall vara oföränd

rat under budgetåret 1982/83 jämfört med 1981/82. 

I och med att verksamheten med regional statistik får allt fastare former 

sker en markerad övergång från utvecklingsarbete till löpande verksamhet. 

Ett utvecklingsarbete rörande·kommunöversikter har startats för att tillgo

dose informationsbehov avseende jämförelser mellan landets kommuner. 

2. Jordbruk och skiirdeskadeskyrld m. m. 

SCB har för åren 1979/80-198 J/82 erhållit medel för en försöks verksam

het med statistik över jordbrukets arbetskraft. Efter utvärdering av fi.ir

söksverksamheten föreslår SCB en fortsatt årlig insamling av samma om

fattning som i försöksverksamheten. Förslaget medför en kostnadsökning 

under 1982/83 med 180 000 kr. men minskar samtidigt kostnaderna under 

jordbrukshuvudtiteln med 70000 kr. på grund av minskad uppgiftsinsam

ling till lantbruksregistret. 

Undersökningen av jordbrukarnas tillgångar och skulder genomförs 
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1982. Totalkostnaden beräknas till 760000 kr. Medelsbehovet beräknas till 

460 000 kr. för 1982/83 vilket innebär en ökning med 185 000 kr. 

Miljödatanämnden har i rapporten Bättre miljöinformation föreslagit att 

SCB från och med den I juli 1981 skulle överta ansvaret för nämndens 

miljöstatistiska verksamhet. SCB beräknar för den miljöstatistiska verk

samheten 1982/83 medelsbehovet till 760000 kr.. varav 275 000 kr. för 

utvecklingsarbete. 

Det nya prisregleringsssystemet för fisk har medfört att den årliga kost

naden för fiskestatistiken har ökat. I nuvarande pris- och lönenivå är 

ökningen 255 000 kr. Genom att låta båtlagsn:dovisningen utgå ur deklara

tionsundersökningarna för fiskare samt genomföra fiskeriinventeringarna 

vart femte år i stället för vart tredje år kan dock årliga besparingar genom

föras om 165 000 kr. resp. 90 000 kr. 

SCB bt:räknar att rationalist:ringar ska kunna minska kostnaderna under 

delprogrammet med 270000 kr. under 1982/83. Vidare kommer SCB i 

samråd med berörda intressenter att undersöka möjligheten att öka upp

dragsfinansieringen av galt- och betäckningsstatistiken. Det skulle medfö

ra en ytterligare besparing om 110000 kr. 

Utvecklingsarbdet präglas av en fortsatt satsning att tillmötesgå de 

inom samhället växande kraven på statistik inom miljö samt markanvänd

nings- och naturresursområdena. Som tidigare nämnts räknar SCB med att 

medel överförs från miljödatanämnden även för utvecklingsarbete. Vidare 

pågår. inom ramen för utvecklingen av SCB:s lantbruksstatistik. en rad 

angelägna projekt i enlighet med SCB:s riktlinjer för utveckling av statisti

ken som utarbetades 1978 och överlämnades till regeringen i anslutning till 

anslagsframställningen för 1979/80. 

3. Jndustrii·erksamhet 

Genom rationaliseringar inom främst industristatistiken beräknas bespa

ringar på 480 000 kr. kunna erhållas under 1982/83. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet är i huvudsak inriktat på att 

förbättra kvaliteten i de olika statistikgrenarna samt att öka användningen 

genom bl. a. övt:rsyn av variabelinnehåll . 

.+. I/andel. se1Tice11iiringar och priser 

Genom olika rationaliseringar beräknas kostnaderna för delprogrammet 

att kunna sänkas med 450000 kr. Besparingarna avser huvudsakligen dels 

producentprisindex och sjöfartsstatistiken. dels vissa samordningsåtgärder 

mellan SCB och SPK beträffande konsumentprisindex. 

Utvt:cklingsarbetet inriktas i stor utstr~ickning på att tillföra framför allt 

prisindex-scricrna och inrikcshandelsstatistiken nytt och kvalitetsmässigt 

bättre underlag för att möjliggöra säkrare bedömningar och analyser. SCB 

planerar också ökade: insatser för att förbiittra prest:ntationen av de olika 

statistikprodukterna. 

t:! Rik.l'daK<'ll 1981182. I sam/. Nr 1110. Bilc1Kt1 IV 
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5. Bostäder. andra byi:gnader ochfasti1:heter 

SCB föreslår för 1982 en utvidgning av bostads- och hyresundersökning

arna till att omfatta samtliga lägenhetskategorier dvs. även bostadsrätts

lägenheter och egna hem samt uppgifter om bostadsutgifter. inkomster och 

boendeförhållanden för olika hushållskategorier. Utvidgningen är i enlig

het med den plan för intermittenta variationer i undersökningarnas omfatt

ning som följts i senare anslagsframställningar. Ett stort behov föreligger 

av aktuell information om hur boendekostnader för olika hushåll samt 

ekonomiska villkor för bostäder med skilda upplåtelseformer har påver

kats av förändringar i fastighetstaxering. bostadsstöd, bostadsbeskattning 

etc. Den tillfälliga ökningen av medelsbehovet beräknas till totalt I 780000 

kr. varav 1315000 kr. budgetåret 1982/83. 

Genom rationaliseringsåtgärder beräknas en besparing på 390000 kr. 

kunna erhållas under 1982/83. SCB beräknar kostnaden 1982/83 för att 

slutföra arbetet med statistikproduktion i anslutning till 1981 års allmänna 

fastighetstaxering till 350000 kr. vilket innebär ett minskat medelsbehov 

med 210000 kr. 

Inom utvecklingsarbetet under delprogrammet planeras en genomgång 

av hur statistiken används av viktigare konsumenter och i anslutning härtill 

utreda möjligheterna till förbättrad analys samt förbättrad presentation, 

kvalitet och aktualitet i produkte:rna. Vidare bedrivs utvecklingsarbete för 

att tillgodose nya krav inom fastighetstaxeringen samt för att bättre tillgo

dose behov av energistatistik vad gäller energiförsörjningen för bostäder. 

6. Samhällsekonomi och offentlig för\'l/ltnini< 

Genom främst rationaliseringar inom delprogrammet beräknas .bespa

ringar på 650000 kr. erhållas. 

SCB föreslår förbättringar av betalningsbalansstatistiken genom en ut

ökning av urvalet i kvartalsstatistiken över företagens utländska tillgångar 

och skulder. Förslaget framförs på betalningsbalansdelegationens rekom

mendation. Riksbanken kan efter utbyggnaden i de kvartalsvisa betal

ningsredovisningarna visa företagens handelskrediter explicit i kapitalba

lansen. Användare av statistiken är även ekonomidepartementet. industri

departementet. konjunkturinstitutet. banker m. Il. Utbyggnaden innebär 

också bl. a. att de kvartalsvisa finansräkenskaperna och de årliga hushålls

sparandeberäkningarna förbättras. Kostnaden för utbyggnaden är 275 000 

kr. 

Efter diskussioner i betalningsbalansdelegationen föreslår SCB att un

dersökningen av företagens betalningar i samband med utrikeshandeln 

med varor (tullenkät). som planenligt skulle genomförts 1983. ej skall 

genomföras. Genom att slopa tullenkäterna sparas ca 1375000 kr. under 

varje femårsperiod eller ca 275 000 kr. per år. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet inriktas främst på att förbättra 

användningsmöjligheterna för statistiken samt att förenkla och modernise-
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ra olika moment i produktionsprocessen. Produkter som berörs är finans

statistik. industristacistik. invcsteringsstatistik. lagerstatistik. national

räkenskaperna och centrala företagsregistrct. 

Under delprogrammet anmäler SCB några utbyggnadsförslag som enligt 

verkets mening är mycket angelägna att genomföra men som på grund av 

begränsade resurser inte har kunnat rymmas inom budgetförslaget. 

SCB anmäler ett mcdelsbehov om 330000 kr. för en utbyggd kvartalsvis 

och årsvis aktiestatistik. Utbyggnaden motsvaras av behov att belysa 

näringslivets finansiering med riskvilligt kapital samt ändringar i iigarstruk

turen. Den skall också ge information om aktiernas betydelse som place

ringsform för olika hushållsgrupper. Avsaknaden av tillförlitliga uppgifter 

om den finansiering av företagen som sker genom andra sektorers place

ringar i aktier och i annat riskvilligt kapital är en brist i statistiken som 

försvårar mätning av effekten av den medvetna styrning av kapital mot 

aktiemarknaden som sker genom bl. a. skattesparsystemet. Vidare an

mäler SCB ett behov av 140000 kr. för utbyggnad av natio

nalräkenskaperna. Olika förbättringar av kvartalsräkenskaperna bör ge

nomföras bl. a. en breddning av beräkningsområdet i form av varuvisa 

försörjningsbalanser. ytterligare detaljer i konsumtionsberäkningarna. för

bättrade säsongrensningar av delserierna och en utökad tabellredovisning 

av export och import. 

7. Arhetsmarknad 

Fortsatt rationalisering inom den förctagsbascrade delen av delprogram

met beräknas medföra besparingar på 490000 kr. 

Utvccklingsarbetet inom arbetsmarknadsstatistikcn avses till stor del 

koncentreras på att. dels utveckla metoderna och möjligheterna för ett 

samordnat utnyttjande av det skatteadministrativa materialet. dels se över 

och revidera innehåll och definitioner i arbetskraflsundersökningarna. I 

övrigt planeras de pågående arbetena med att revidera. samordna och 

utveckla löne- och syssclsättningsstatistiken att fortsätta. 

8. Bi1i>lkning och hushåll 

Kostnaderna under 1981/82 för utbyggnad av inkomst- och förmögen

hctsstatistiken med uppgifter om pensionärernas inkomstförhällanden var 

delvis av engångskaraktär. Medelsbchovet för 1982/83 minskar däifor med 

40000 kr. 

SCB har utarbetat en första provutgåva av en miljöstatistisk ärsbok med 

uppgifter om arbetsmiljö. Då stort behov föreligger av sammanställningar 

av befintlig statistik om arbetsmiljön bör en!. S~B en fortsatt utgivning ske 

av årsboken. Miljöstatistisk årsbok med inriktning på arbetsmiljön plane

ras publiceras vart tredje år med nästa utgåva 1982/83. Kostnaderna för 

årsboken beräknas för 1982/83 till 495 000 kr. och för budgetåren 1983/84 

och 1984/85 till 240 000 kr. per år. 
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Beträffande undersökningarna om levnadsförhållanden i samhället (de 

s. k. ULF-undersökningarna) har SCB fått i uppdrag att redovisa fl~rslag 

som medför kostnadssänkningar på 500000 kr. l förra årets anslagsfram

stä.llning redovisade SCB en ambitionsnivåsänkning som innebar en över

gång från löpande ettårsundersökningar till löpande tvåårsundersökningar. 

Den besparing som detta förslag möjliggör kan realiseras under budgetåret 

1982/83. Minskningen uppgår till 550000 kr. 

Arbetet med 1978 års hushållsbudgetundersökning avslutas planenligt 

under 1981/82. Medclsbehovct sjunker därmed med 330000 kr. för 1982/83. 

Regeringen har också uppdragit åt SCB att undersöka möjligheten att 

genomföra undersökningen om fördjupad levnadsnivåstatistik om jordbru

kare och jämförbara grupper till en väsentligt lägre kostnad än den SCB 

föreslagit i förra årets anslagsframställning. SCB redovisar två nedskär

ningsalternativ med anser dock att undersökningen bör genomföras enligt 

ursprunglig plan. Kostnaderna för 1982/83 uppgår enligt denna till 500000 

kr. i nu aktuellt pris- och lönelägc vilket innebär ett ökat mcdelsbehov med 

170000 kr. 

Enligt plan påbörjades arbetet med 1982 års valstatistik under budget

året 1981/82 och sträcker sig fram t. o. m. budgetåret 1983/84. Till budget

ån:t 1982/83 ökar medels behovet med 2 505 000 kr. 

1 enlighet med rekommendationer från en konsumentgrupp med centrala 

statistikanvändare föreslås att en ny intermittent hushållsbudgetunder

sökning genomförs avseende år 1984. De viktigaste motiven till detta är att 

genom aktuellare konsumtionsstatistik möjliggöra tätare avstämningar av 

nationalräkenskaperna samt mer tillfredsställande beräkningar av konsu

mentprisindex. att förbättra und1:rlaget för jordbruksprisöverliiggningarna 

och att mer allmänt möta den iikade efterfrågan på statistik över olika 

fördclningseffckter. Undersökningen föresläs i stort likna den som genom

fördes avseende 1978. En viss minskning av den insamlade informations

mängden föreslås dock. För att öka analysmöjligheterna bör ambitionsni

vån höjas beträffande dels mätandet av hushållens inkomster dels antalet 

ingående jordbrukarhushäll. Den totala kostnaden för en hushållsbudget

undcrsökning 1984 har beräknats till 25.4 milj. kr. varav 1.25 milj. kr. för 

planering faller på budgetåret 1982/83. 

SCB föreslår att publicering a.v livslängdstabeller för 1971-80 samt 

sammanfattning av befolkningsutveckling 1971-80 sker under budgetåret 

1982/83. En sådan publicering har tidigare gjorts vid slutet av varje år

tionde under 1900-talet. Publikationerna belyser t. ex. förändringar i giftcr

målsfrekvens och fruktsamhet, skilsmässofrekvens och tlyttningsmönster. 

För framställning av de två rapporh!rna för perioden 1971-80 erfordras ett 

engångsbelopp om 320000 kr. för budgetåret 1982i83. 

Utvec.:klingsarbetet inom delprogrammet inriktas på olika fortsatta insat

ser för att utveckla statistik som belyser människors levnadsförhållanden. 

arbetsmiljö. inkomstfördelning. transfereringar l!lc. Vidare planeras insat-
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ser för att åstadkomma ökad samordning av individstatistiken med särskild 

inriktning på förbättring av möjligheterna till jämförelser och sammanställ

ningar av material från olika källor. 

SCB anmiiler ett ökat årligt medelsbehov på 820000 kr. för utbyggnad 

av inkomstfördclningsundcrsökningarna. Utbyggnaden har stor betydelse 

för löne- och prisförhandlingar, allmän förbättring av fördelningsstatisti

ken. statliga utredningar på bl. a. beskattningsområdet. nationalräken

skaper och finansräkenskaper med vilka samordning sker. 

9. Riitts- och socialväsende 

SCB begär 110000 kr. för att tillgodose krav på kvalitetsförbättringar 

och ökade analysinsatser inom dödsorsaksstatistiken. Intresset för och 

efterfrågan på uppgifter om dödligheten. indelad efter dödsorsaker har 

ökat starkt p. g. a. bland annat ökad regional bevakning av befolkningens 

hälsotillstånd, kommunal/regional planering samt olika forskningsprojekt 

inom universitet och högskolor. 

För dödsfallsregistret beräknar SCB ett medclsbehov på I !0000 kr. för 

att kunna fullfölja den utbyggnad fr. o. m. 1970 för vilken verket fått medel 

för 1981/82 samt för löpande aktualisering av registret. Ett sådant aktuellt 

register utgör ett väsentligt underlag för epidemiologiska studier samt 

analyser av samband mellan hälsa och miljö och kan ses som ett komple

ment till andra register av samma karaktär t. ex. socialstyrelsens cancer

miljö-register. 

Ett minskat anslagsbehov inom delpmgrammet på I 200000 kr. skulle 

kunna erhållas genom avgiftsfinansiering av äktenskapsn::gistret. Förslaget 

innebär att en registreringsavgift skulle tas ut av tingsr~itt för SCB:s räk

ning då ärende avgörs om inregistrering av äktenskapsförord. dom/beslut 

om boskillnad eller äktenskapsskillnad. 

Utvecklingsarbctet inom delprogrammet präglas i huvudsak av insatser 

för att tillgodose olika behov av statistik för de reformarbeten som pågår 

inom det sociala området. Vidare pågår inom rättsstatistiken bl. a. utveck

ling av ett samordnat publiceringsprogram. 

SCB anmii/er dessutom behovet av statistik över hem- och fritidsolyck

or. Statistiken behövs som underlag för prioritering av olycksförebyg

gande åtgärder mot hem- m:h fritidsolyckor och för utvärdering av effekter 

av vidtagna åtgärder. SCB:s andel av kostnaderna beräknas till 550000 kr. 

/0. Utbildning, forskning och kultur 

Den intermittenta utvidgningen av lärarregistret för 1981 kommer att 

slutföras under budgetåret 1981/82. Kostnaderna minskar med 175 000 kr. 

för 1982/83. En undersökning om de studerandes ålder genomförs vart 

tredje år. SCB har erhållit medel för den undersökning som enligt plan 

skall genomföras hösten 1981. Medelsbehovet för 1982/83 beräknas till 

75 000 kr. vilket innebär en minskning med 235 000 kr. 
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För forskningsstatistiken för industri m. m. genomförs undersökningar 

vartannat år. Planenligt skulle kostnaderna ha ökat med 230000 kr. till 

1982/83. Genom rationaliseringsåtgärder beräknas medelsbehovet öka med 

enbart 30000 kr. och därefter vara konstant över åren. Inom delprogram

met beräknas ytterligare besparingar kunna göras på 420000 kr. under 

1982/83. 

Utvecklingsarbetet inom utbildningsstatistiken inriktas liksom tidigare 

framför allt på översyner och r·~videringar av statistiken för all anpassa 

den till pågående och planerade reformer och förändringar inom utbild

ningsområdet. Vidare pågår ett angeläget arbete med att undersöka möjlig

heterna till mer integrerade elevundersökningar som också skulle omfatta 

olika typer av vuxenutbildning som nu inte ingår i undersökningarna t. ex. 

AMS-utbildning och företagsint~rn utbildning. 

SCB anmäler ett medelsbehov på 150000 kr. per år för produktion av 

kulturstatistik vilken skulle belysa kulturvanor. resurser till och verksam

het vid kulturinstitutioner. organisationslivets aktiviteter etc. och tjäna 

som bedömnings underlag för beslutsfattare. opinionsbildare och handläg

gare av kulturfrågor m. Il. på olika nivåer. 

SCB anmii/er vidare ett behov av uppbyggnad av löpande statistik om 

utbildningsformen grundutbildning för vuxna (Grundvux). De årliga kost

naderna beräknas till 125 000 kr. 

11. 81'.fi1lknings-. yrkes- och utbildningsprognoser 

Genom rationaliseringar beräknas kostnaderna för delprogrammet kun

na minska med 180000 kr. 

Inriktningen av utvecklingsarbetet inom delprogrammet präglas av öka

de satsningar främst inom områdena arbetsmarknad och utbildning. Arbe

tet med utveckling av prognosmetodiken för utbuds- och efterfrftgcbalan

sen för arbetskraftens yrkesfönklning fortsätter liksom utvecklingsarbetet 

med regionala prognoser över utflödet frän utbildnings väsendet till arbets

marknaden. 

12. Bibliotek och infimnlltion m. 111. 

Besparingar inom delprogrammet genom bl. a. rationaliseringar bt:räk

nas till 170 000 kr. 

I utvccklingsarbetet prioriteras frågor med anknytning till publicering 

och marknadsföring som ett led i anpassningen av statistiken till användar

nas behov. Bl. a. pågår arbete med att utarbeta ett samlat program för 

SCB:s publiceringsverksamhct samt en översyn av Statistisk årsbok. 

IJ. Arkil' och gemen.1·llmma databaser m. m. 

SCB erhöll för 1981/82 50000 kr. för överföring av magnetband från folk

och bostadsräkningen 1975 till långtidsarkivering. Medelsbehovet bort

faller planenligt till 1982/83. 
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Genom främst rationaliseringar beräknas kostnaderna kunna minska 

med I JO 000 kr. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet inriktas på en fortsatt satsning 

på databaserna RSDB (den regionalstatistiska databasen) och TSDB (tids

seriedatabasen). Arbetet avser inläggning av material samt på försöksverk

samhet och utveckling av innehåll och uttagsformer. Samtidigt härmed 

pågår viss utveckling och anpassning av det databashanteringssystem som 

används dels av RSDB och TSDB, dels i produktionsprocessen för några 

statistikgrenar. SCB räknar med att ett betydande antal statistikgrenar på 

sikt kommer att utnyttja databashantering i den löpande produktionen. 

14. Standardisaing. gemensam metod1m·eckli11g och projekthundet 111-

i·ecklingsarbete 

Utvecklingsarbetet inriktas i stort sett på att fullfölja pågående projekt

arbeten inom områdena statistiska metoder. databehandlingsmetoder. 

standarder. koordinater. metoder för behovsanalys samt vissa övergri

pande samordningsfrågor. Gemensamt för dessa projekt är att de i större 

eller mindre omfattning är inriktade på att åstadkomma förbättringar, 

förenklingar eller anpassningar i produktionsprocessen. De är därigenom 

bl. a. viktiga för rationaliseringen av SCB:s produkter. 

15. Folk- och hostadsriikning 1980 

SCB har för 1981/82 beviljats 20.0 milj. kr. under anslaget B 3 för folk

och bostadsräkningen 1980. För budgetåret 1982/83 beräknas ett medelsbe

hov på 7 .1 milj. kr .. varav 6.0 milj. kr. för folk- och bostadsräkningen 1980 

och 1.1 milj. kr. för undersökning av alternativa metoder för framtida folk

och bostadsräkningar. SCB har dessutom i en komplettering till anslags

framställningen den 30 september 1981 begärt 850 000 kr. för att kunna 

hålla centrala företagsregistrets arbetsstiilledel på den nivå som arbetades 

fram för FoB 80. Detta innebär en minskning med 12.0 milj. kr. i förhållan

de till anslaget 1981 /82. 

Personal 

SCB räknar med att ett genomförande av en två-procents neddragning 

av anslagen tillsammans med övriga variationer i den anslagsfinansierade 

verksamheten innebär en minskning med 103 personer (exkl. intervjuare). 

Räknat i årsarbetskrafter uppgår minskningen till 82. Den naturliga av

gången I pensioner och övriga avgångar) kommer troligtvis inte att helt 

kunna täcka denna minskning. SCB framhåller att bedömningarna är 

osäkra i flera avseenden och menar att personalsituationen blir svår att 

klara av vid en neddragning med två procent. 
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Antal årsarbetskrafter vid statistiska •:entralbyrån (exkl. intervjuare) 

1980/81 1981/82 1982/83 

SCB Före-
draganden 

B !. Statistik, register 
och prognoser 1336 1293 i'264 1245 

B 2. Uppdragsverksamhct 141 141 151 151 
H 3. Folk- och bostads-

räkning 1980 79 75 32 33 
Personal finansierad från 
X:e huvudtiteln 86 103 83 83 

Totalt vid SCB 1642 1612 1530 1512 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över SCB:s anslagsframställning avgetts av 

datainspektionen och konjunkturinstitutet. 

Datainspektionen har yttrat sig över de förslag i SCB:s anslagsfram

ställning som innebär inrättande av nya personregister eller ändringar i 

redan befintliga register. Datainspektionens yttrande är lämnat med den 

reservationen att inspektionen ges tillfälle till förnyat yttrande för de fall 

SCB i den fortsatta planeringen ger projekten en från integritetssynpunkt 

annorlunda utformning. 

Datainspektionen har på föreliggande material inget att invända mot att 

bostads- och hyresundersökningarna utvidgas till att omfatta även bostads

rättslägenheter och egna hem samt uppgifter om bostadsutgifter, inkoms

ter och boendeförhållanden för olika hushållskategorier. 

Vad gäller SCB:s förslag att genomföra en hushållsbudgetundersökning 

1984 har datainspektionen ingen erinran mot det föreslagna registret. Till 

skydd för den personliga integriteten bör det enligt inspektionen på vanligt 

sätt tills,es att statistiken framslhlls på ett sådant sätt att därur inte kan 

utläsas enskilda individers personliga förhållanden. 

Enligt konj11nkt11rinsti111tets mt:ning är det av vital betydelse att SCB:s 

resurser ej begränsas så långt eller ges en sådan inriktning att den ekono

miska primärstatistikens och nationalräkenskapernas aktualitet försämras 

med avseende på sina bärande ddar. Givet en krympning av resursramen 

för SCB iir en selektiv nedskärning av statistikproduktionens omfattning 

att föredra framför ett oförändrat statistikprogram som inte fungerar i alla 

avseenden effektivt. 

SCB föreslår ett fåtal utbyggnader av statistikproduktionen inom institu

tets intresseområde. Med hänvisning till vad institutet sagt i det föregående 

och med tanke på de begränsade ramar som angetts för den totala statistik

produktionen. avstyrker institutet ett av förslagen. nämligen det om en ny 

hushållsbudgetundersökning (HBU) avseende 1984 års förhållanden. Insti

tutet anser att den löpande omsättningsstatistiken för detaljhandeln i dag 
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har en väsentligt högre kvalitet än den som användes för en framskrivning 

av den privata konsumtionen fram till 1978 från 1968 års HBU. Efter 

upprustningen av detaljhandelsstatistiken vid mitten av 1970-talet torde 

missvisningen i denna ha reducerats påtagligt. I den mån detaljhandelssta

tistiken ändå inte ger rättvisande information skulle för övrigt de ca 25 milj. 

kr. som en ny HBU beräknas kosta. kunna användas bättre genom att 

lägga ned dem i ytterligare förbättring av den löpande omsättningsstatisti

ken. 

Bland SCB:s övriga förslag till utvidgning av statistikproduktionen fin

ner institutet förslaget till förbättring av betalningsbalansstatistiken vara 

av särskilt intresse. Förslaget avser ett utökat urval i kvartalsstatistiken 

över företagens utländska tillgångar och skulder. 

Beträffande förslagen till nedskärningar beklagar institutet att SCB före

slår att den tullenkät som enligt tidigare program skulle ha genomförts år 

1983 ej kommer till stånd. Institutet finner dock inte skäl att yrka på att en 

ny tullenkät utförs just 1983 men anser att en ny tullenkät bör genomföras 

så snart resursutrymme finns härför. 

Institutet erinrar slutligen om sin i andra sammanhang framförda kritiska 

syn på SCB:s utbildningsprognoser liksom på SCB:s "arbetskraftsbaro

meter för vissa utbildningsgrupper". Bl. a. har institutet direkt avrått från 

att utvidga uthildningsprognoserna till att omfatta regionala program för 

vilka SCB nu begär medel för utvecklingsarbete. 

Föredraganden 

SCB yrkar för budgetåret 1982/83 en ökning av anslaget med 24,4 milj. 

kr. 

SCB:s verksamhet ställer stora krav på en väl fungerande personalpla

nering på grund av de stora variationer som förekommer i de intermittenta 

undersökningarna. För budgetåret 1982/83 minskar anslagen för SCB:s 

verksamhet med 9.6 milj. kr. tinkl. FoB 80 under anslag B 3) enbart till 

följd av förändringarna i de intermittenta undersökningarna. Till detta 

kommer en intermittent minskning med 3.3 milj. kr. för den verksamhet 

som finansieras via jordbrukshuvudtitcln. Mot denna bakgrund har SCB 

yrkat att anslaget beräknas med utgångspunkt i en neddragning av resur

serna - utöver de intermittenta ändringarna - med endast en procent. 

SCB är i stället beredd att under slutet av den närmaste femårsperioden 

göra större årliga neddragningar än med två procent så att en neddragning 

av resurserna för hela perioden blir tio procent. Härigenom skulle det 

enligt SCB kunna bli möjligt att klara personalminskningar genom s. k. 

naturlig avgång. 

Jag har förståelse för de synpunkter som SCB framfört i syfte att göra 

det möjligt att begränsa personalminskningen under budgetåret 1982/83. 

Med hänsyn till den mycket restriktiva prövning som av statsfinansiella 

skäl måste prägla årets budgetarbete bedömer jag det emellertid nödvän-
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digt att prövningen av SCB:s anslag sker med utgångspunkt i huvudalter

nativet och att vissa andra besparingar därutöver måste genomföras. 

Enligt givna anvisningar skulle besparingarna i huvudalternativet i prin

cip ske genom rationaliseringsåtgärder. Det av SCB redovisade huvudal

ternativet grundas också i huvudsak på sådana åtgärder. I huvudalternati

vet ingår emellertid också ett förslag om uppdragsfinansiering av äkten

skapsregistret vilket hör genomföras med en besparing om 1,2 milj. kr. 

som följd. Jag anser att SCB dessutom bör kunna genomföra ytterligare 

rationaliseringar eller besparingsåtgärder i övrigt till ett belopp av 1 milj. 

kr. 

Vad gäller prövningen av SCB:s förslag till anslagsföriindringar har jag 

utgått från att kostnaderna för utbyggnader av statistikproduktionen skall 

täckas av besparingar till motsvarande belopp. SCB har redovisat förslag 

till sådana omprioriteringar till ett belopp på 930 000 kr. Jag återkommer till 

dessa omprioriteringar vid genomgången av delprogrammen. Jag föreslår 

dessutom vissa utbyggnader som finansieras genom överföring av medel 

från andra huvudtitlar motsvarande ett belopp på 725 000 kr. 

SCB har i sitt förslag utgått friln att den intermittenta undersökning som 

avser hushållens konsumtion av olika varor och tjänster <hushållsbudget

undersökningenJ i fortsättningen skall ske med kortare intervall än tidi

gare. De senaste undersökningarna har genomförts 1958, 1969 och 1978. 

SCB föreslår att niista undersökning genomförs 1984 till en totalkostnad på 

25 ,4 milj. kr. varav 1.25 miij. kr. faller på budgetåret 1982/83 för planering 

av undersökningen. Jag förordar att denna tidigareläggni!lg av hushålls

budgetundersökningen inte genomförs. Jag har däremot för avsikt att ge 

SCB i uppdrag att undersöka möjligheterna att i framtiden genomföra 

mindre omfattande undersökningar med tätare intervall. Jag har vidare 

efter samråd med chefen för bostadsdepartementet inte fullt ut kunnat 

acceptera en utvidgning av de årliga bostads- och hyresundersökningarna i 

den omfattning SCB föreslagit. 

Jag förordar alltså en minskning av SCB:s resurser med 2,5 milj. kr. 

utöver den neddragning med 5.3 milj. kr. som följer av huvudalternativet. 

Jag iir medveten om att detta innebär att det kan bli svårt för SCB att klara 

erforderlig personalminskning 1:nbart genom s. k. naturlig avgång. Det 

ankommer på SCB att vidta de åtgärder som kan behövas med anledning 

härav. Bl. a. bör snarast kontakter tas med statens arbetsmarknadsnämnd 

för att undersöka förutsättningarna för omplacering av viss personal. Det 

är självfallet angeläget att SCB även i övrigt genom en aktiv personalpoli

tik söker lösa de problem som kan uppkomma. 

För anslaget Statistik, register och prognoser beräknar jag medelsheho

vet till totalt 259.1 milj. kr. vilket innebär en ökning med 17,2 milj. kr. 

Kompensationen för pris- och löneökningar utgör 19.6 milj. kr. Dessutom 

sker överföringar från andra departement med 725 000 kr. Förslaget inne-
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bär därför en reell minskning av medelstilldelningcn med 6,6 milj. kr. 

Inkluderas anslag B 3 Folk- och bostadsräkning 1980 är den reella minsk

ningen av mcdelstilldelningen via sjunde huvudtiteln 19.1 milj. kr. 

För det s. k. projektbundna utvecklingsarbetet räknar jag mcdclsbeho

vet. inkl. pris- och löneomräkning. till 15.9 milj. kr. Vad gäller det projekt

bundna utvecklingsarbetet vill jag framhålla följande. J det kärva ekono

miska läge som för närvarande råder är det av vikt att SCB ger sin statistik 

en sådan inriktning att den kan utgöra ett underlag för beslut om ompriori

teringar och besparingar inom skilda samhällsområden. För att åstadkom

ma detta krävs att SCB på längre sikt förändrar vissa statistikprodukter. 

Detta möjliggörs främst genom att SCB omprioriterar sina egna resurser 

men också genom ett klart inriktat utvecklingsarbete. Jag anser att SCB:s 

utvecklingsarbete under den kommande planeringspcrioden bör ha föl

jande inriktning. Huvuddelen av resurserna bör användas dels för metod

utveckling med sikte på att möjliggöra fortsatta rationaliseringar och be

sparingar i SCB:s statistikproduktion. dels för en satsning på de delpro

gram som rör frågor om arbetsmarknad. industri. befolkning och hushåll. 

samhiillsekonomi samt offentlig förvaltning. Jnom de övriga delprogram

men bör ett visst utvecklingsarbetc pågå för att t. ex. kunna möta förändra

de krav från konsumenterna. Även i fortsättningen måste SCB lägga ner 

resurser på det löpande processundcrhållet. Detta är också en form av 

utvecklingsarbete men det knyter mer an till det löpande arbetet inom SCB 

och bör därför även i fortsättningen belasta medlen för den löpande verk

samheten. 

I det följande redovisas förslagen till utökning och begränsningar för 

varje delprogram. 

I. Extern samordning 

I fråga om delprogrammet extern samordning har jag ingen erinran till 
SCB:s förslag. 

2. Jordhruk och skiirdeskadeskydd m. m. 

SCB har utvärderat försöks verksamheten med statistik överjordbrukets 

arbetskraft. Statistiken bör i fortsättningen vara årlig. Jag beräknar en 

ökning av medlen för verksamheten med 180000 kr. Samtidigt minskar 

kostnaderna under jordbrukshuvudtiteln med 70 000 kr. på grund av mins

kad uppgiftsinsamling till lantbruksrcgistret. 

För arbetet med undersökningen av jordbrukarnas tillgångar och skulder 

räknar jag planenligt med ett ökat medelsbehov på 185000 kr. 

Enligt proposition 1981/82: 48 om upprättande av en toxikologisk infor

mationsscrvice m. m. skall SCB få ansvaret för statistikproduktionen inom 

miljövårdsområdet. Ett fortsatt nära samråd mellan SCB rn.:h berörda 

fackmyndigheter förutsätts därvid ske ifråga om bl. a. statistikproduktio

nens inriktning. Jag har efter samråd med chefen för jordbruksdepartemen-
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tet räknat med att 600000 kr. överförs frånjordbrukshuvmltitcln till sjunde 

huvudtiteln för budgetåret 1982/83 för arbetet med miljöstatistiken. Belop

pet inkluderar medel för den miljöstatistiska årsboken och för en del av det 

nödvändiga utvecklingsarbetet. SCB får därmed finansiera återstående del 

via det projektbundna utvccklingsarbetet. 

Ett nytt prisregleringssystem för fisk infördes fr. o. m. budgetåret 1981/ 

82. Statskontoret genomför på regeringens uppdrag en översyn av upp

giftsliimnandc och statistik på fiskets område. Detta kan komma att påver

ka SCB:s medelsbehov för fiskestatistik i framtiden. Jag kan inte godta den 

av SCB föreslagna medclsökningen för budgetåret 1982/83. 

I de särskilda anvisningarna angavs att SCB skulle pröva möjligheterna 

att genomföra de intermittenta undersökningarna med längre tidsintervall. 

Jag godtar SCB:s förslag att genomföra fiskeriinventeringarna vart femte 

år i stället för vart tredje år. Dei:ta ger en årlig besparing på 90000 kr. Jag 

accepterar även förslaget att låta båtlagsredovisningen utgå ur deklara

tionsundersökningarna för fiskare. Besparingen uppgår till 165 000 kr. 

SCB beräknar att genom rationaliseringar kunna minska kostnaderna för 

delprogrammet med 270000 kr. Jag godtar beräkningen. Vidare kommer 

SCB att i samråd med berörda intressenter undersöka mi.ijligheterna att 

öka uppdragsfinansieringcn av galt- och betäckningsstatistiken. Jag beräk

nar i likhet med SCB att det bör vara möjligt att minska den anslagsfinan

sierade delen av produkten med 110000 kr. 

Regeringen gav 1980 SCB i uppdrag att pröva ett förslag om att göra ny

och ombyggnadsstatistiken till en intermittent undersökning. SCB redovi

sar i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 resultatet av uppdra
get. SCB bedömer det inte vara möjligt att genomföra undersökningen 

intermittent men föreslår att undersökningen görs om från en totalunde.r

sökning till en urvalsundersökning. SCB bedömer det dessutom vara möj

ligt att i ökad utsträckning utnyttja ADB i produktionen. De besparingar 

som följer av förändringarna kan inte enligt SCB:s bedömning realiseras 

förrän tidigast under budgetåret 1983/84. Jag anser att SCB bör fortsätta 

sitt förändringsarbete i föreslagen riktning. 

3. Industril'erksamhet 

Genom rationaliseringar inom främst industristatistiken beräknar SCB 

kunna minska kostnaderna för delprogrammet med 480000 kr. Jag godtar 

beräkningen och minskar medelsbehovet för delprogrammet med nämnda 

belopp. 

4. Handel, sen·icenäringar och priser 

SCB har beräknat de allmänna rationaliseringarna inom delprogrammet 

till 450000 kr. Jag godtar beräkningen och minskar därmed mcdelsbehovet 

för delprogrammet med nämnda belopp. 
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5. Bostäder. andra hyggnader och fastigheter 

För arbetet med 1981 års allmänna fastighetstaxering räknar jag med ett 

minskat medclsbehov med 210000 kr. beroende på en planenlig nedgång. 

Jag godtar vidare SCB:s beräkning av möjliga besparingar på 390000 kr. 

till följd av rationaliseringar inom delprogrammet. 

Som framgår av vad jag anfört i det föregående har jag efter samråd med 

chefen för bostadsdepartementet beräknat det ökade medelsbehovet till 

följd av utvidgningen av bostads- och hyresundersökningen till 1090000 

kr. för budgetåret 1982/83. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ge 

SCB i uppdrag att undersöka möjligheterna att i framtiden finna kopplingar 

till annan statistik för att bi. a. minska behovet av kraftiga utvidgningar. 

6. Samhällsekonomi och i~ffentlig förvaltning 

Den av SCB föreslagna förbättringen av betalningsbalansstatistiken ge

nom en utökning av urvalet i kvartalsstatistiken över företagens utländska 

tillgångar och skulder godtar jag. Det ökade medelsbehovet uppgår för 

budgetåret 1982/83 till 275 000 kr. Jag godtar även SCB:s förslag att under

sökningen av företagens betalningar i samband med utrikeshandeln med 

varor (tullenkäten). som planenligt skulle genomförts 1983. inte skall ge

nomföras. Besparingen uppgår till 275 000 kr. per år. Jag gör dock den 

bedömningen att det i framtiden kan bli nödvändigt att genomföra någon 

form av tullenkät om än i mycket begränsad omfattning. 

SCB har beräknat Je allmänna rationaliseringarna under delprogrammet 

till 650000 kr. Jag godtar beräkningen. 

7. Arhet.rnwrknad 

Jag godtar SCB:s förslag till besparingar på 490000 kr. till följd av 

rationaliseringar. 

Enligt de särskilda anvisningarna till SCB skulle verket i anslagsfram

ställningen för budgetåret 1982/83 redovisa bl. a. kostnaderna för arbets

kraftundersökningarna <AKUI mer detaljerat än vanligt samt allmänt bely

sa arbetet med undersökningarna. Verket har med anledning härav lämnat 

en utförlig redovisning av tidigare gjorda översyner av verksamheten och 

förväntade förändringar och kostnadsminskningar i framtiden. Jag anser 

att SCB bör fortsätta sitt förändringsarbete i föreslagen riktning. 

8. Bej(J/kning och hushåll 

För inkomst- och förmögenhetsstatistiken i fråga om pensionärernas 

inkomstförhållanden räknar jag med en planenlig nedgång med 40000 kr. 

Vidare minskar jag kostnaderna planenligt med 330 000 kr. för arbetet med 

1978 års hushållsbudgetundcrsökning. Den planenliga ökningen av medels

behowt för arbetet med 1982 års v<tlstatistik beräknar jag till 2 495 000 kr. 

SCB har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1982/83 för en miljösta

tistisk årsbok med inriktning på arbetsmiljön till 495 000 kr. Miljödata-
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nämnden har tidigare finansierat provutgåvan av årsboken. Jag har efter 

samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet funnit att det f. n. 

inte finns tillräckliga skäl att samla arbetsmiljöstatistiken i en årsbok. Jag 

beräknar därför inga medel för produkten. 

SCB har haft i uppdrag att redovisa förslag som kan minska kostnaderna 

för undersökningarna om levnadsförhållandena i samhället (ULF) med 

500000 kr. SCB redovisar vidtagna förändringar som möjliggör en minsk

ning av medelsbehovet med 550000 kr. Jag godtar denna beräkning. 

SCB har vidare haft i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra 

undersökningen om fördjupad levnadsnivåsta.tistik om jordbrukare och 

jämförbara grupper till en väsentligt lägre kostnad än SCB tidigare beräk

nat. SCB visar på två vägar att genomföra en sådan minskning nämligen 

genom att antingen slopa insamlingen av förmögenhetsuppgifter i den del 

som kopplas till hushållens inkomstfördelningsundersökning eller slopa 

ULF-delen av undersökningen. Jag finner det inte vara möjligt att helt 

avstå från någon del av undersökningen. Syftet med undersökningen är att 

koppla inkomst- och förmögenhetsuppgifter med uppgifterna om levnads

förhållandena. Denna avgörande jämförelse går förlorad om man genomför 

de av SCB föreslagna begränsningarna. Jag beräknar därför medelsbeho

vet i enlighet med SCB:s tidigare plan till 500000 kr. för budgetåret 1982/83 

vilket innebär en ökning av medelsbehovet med 170 000 kr. 

Som framgått av vad jag anfört tidigare har jag inte tagit upp några medel 

för att tidigarelägga hushällsbudgetundersökningen. Jag har däremot för 

avsikt att ge SCB i uppdrag att undersöka möjligheterna att i framtiden 

genomföra mindre omfattande hushållsbudgetundersökningar. 

SCB föreslår publicering av livslängdstabeller för 1971- 1980 samt sam

manfattning av befolkningsutvecklingen 1971-1980 till en kostnad av 

320000 kr. Jag godtar beräkningen och ökar medlen för delprogrammet 

med nämnda belopp. som är en engångskostnad. 

9. Riitts- och socia/i·iisende 

För förbättringar av dödsorsaksstatistiken beräknar jag ett ökat medels

behov med 110000 kr. Jag beräknar vidare 110000 kr. för en fortsatt 

utbyggnad av dödsfallsregistret. 

Jag godtar SCB:s förslag att uppdragsfinansiera äktenskapsregistret. 

Förslaget innebär att en registreringsavgift tas ut av tingsrätterna för 

SCB:s räkning då ärende avgörs om inregistrering av äktenskapsförord. 

dom/beslut om boskillnad eller äktenskapsskillnad. Det minskade anslags

behovet inom delprogrammet uppgår till 1200000 kr. 

JO. Utbildning . .f(1rs/.:.ning och kultur 

För lärarregistret och för undersökningen om studerandes ålder räknar 

jag med ett planenligt minskat medclsbehov med 175 000 kr. resp. 235 000 

kr. 
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För forskningsstatistiken för industri m. m. beräknar jag ett ökat medels

behov med 30000 kr. Kostnaderna skulle planenligt ha ökat med 230000 

kr. men genom rationaliseringar har SCB lyckats hålla nere kostnaderna. 

Genom allmän rationalisering inom delprogrammet beräknar SCB kunna 

minska kostnaderna med 420000 kr. Jag godtar beräkningen. 

SCB har utöver budgetförslaget anmält ett behov av uppbyggnad av 

löpande statistik om utbildningsformen grundutbildning för vuxna !Grund

vux). Jag har vid beredningen funnit att det är angeläget att denna löpande 

statistik byggs upp. Den årliga kostnaden beräknas till 125 000 kr. Efter 

samråd med chefen för utbildningsdepartemcntet överförs 125 000 kr. från 

nionde huvudtiteln till sjunde huvudtiteln för finansiering av den nya 

statistiken. 

11. Befolknings-. yrkes- och whildningsprowwser 

Genom rationaliseringar beräknar SCB att kostnaderna för delprogram

met skall kunna minska med 180000 kr. Jag godt<lr beräkningen. 

12. Bibliotek och i11.fi>rmatio11 m. m. 

De allmänna rationaliseringarna beräknas av SCB uppgå till 170000 kr. 

Jag godtar beräkningen och minskar medelsbehovet för delprogrammet 

med nämnda belopp. 

13. Arkil' och gemensamma databaser m. m. 

Jag minskar planenligt medelsbchovet för långtidsarkiveringen av mate

rial från folk- och bostadsräkningen 1975 med 50000 kr. Jag har räknat med 

en besparing inom delprogrammet på 110000 kr. till följd av allmän ratio

nalisering. 

14. Standardisering. gemensam metod11t1·eckling och projckth11ndet 11t-

1·cc·klingsarbere 

Jag räknar med. i enlighet med SCB:s förslag. oförändrat medelsbchov 

för delprogrammet. 

I de årliga anvisningarna till myndigheterna för anslagsframställningarna 

för budgetåret 1982/83 begärdes en särskild redovisning av kostnaderna för 

externa tidskrifter och personaltidningar. Underlaget har beretts inom 

regeringskansliet och har för SCB:s del inneburit en ytterligare minskning 

av SCB:s anslag med 272000 kr. genom ökad avgiftsfinansiering av de 

externa tidskrifterna och en besparing för personaltidningarna. 

I fråga om fördelningen av programmet på delprogram resp. löpande 

verksamhet. intermittenta undersökningar och utvecklingsarbete hänvisar 

jag till de särsk.ifda sammanställningarna över dessa indelningar. 
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Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

l. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

statistikproduktionen vid statistiska centralbyrån. 

2. föreslår riksdagen att till Statistiska centralhyrån: Statistik. re

gister och prognoser för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 259080000 kr. 

B 2. Statistiska centralbyrån: UtJ1pdragsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

dragsverksamhet. 

Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som finansieras ge

nom direkt ersättning från statistikkonsumenterna. Det kan röra sig om 

statlig eller kommunal myndighet. organisation, företag eller enskild. Nå

gon principiell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter 

som är anslags- resp. uppdragsfinansierade föreligger inte. 

För SCB:s uppdragsverksamhet gäller samma sekretessbestämmelser 

som för verksamheten i övrigt. Detta innebär att uppgiftslämnarnas behov 

av skydd mot röjande av lämnade individuella uppgifter tillgodoses på 

uppdragsområdet i samma utsträckning som i fråga om den anslagsfinan

sierade verksamheten. 

Genom uppdragsverksamheten erbjuds myndigheterna, forskarna. nii

ringslivet, m. n. möjlighet att som komplettering till den officiella statisti

ken dra nytta av SCB:s samtlig<J produktionsresurser - insamlat material, 

fackkunnig personal och tekniska hjälpmedel - på ett till behovet anpassat 

sätt. Uppdragsverksamheten g1~r också ökade möjligheter för SCB att 

verka för samordning av stat i ;;tiken och att bevaka dess kvalitet och 

användbarhet. Främst bör nämnas att den avlastar trycket på anslagssidan 

genom att utgöra ett alternativ till anslagsfinansierade produkter och att 

den genom intensivare utnyttjande av redan insamlat material leder till 

minskade krav på uppgiftslämnarna. 

Omslutningen av uppdragsverksamheten uppgick under budgetåret 

1980/81till34 milj. kr. vilket innebär en ökning med 4 milj. kr.jämfört med 

närmast föregående budgctftr. Omslutningen beräknas komma att uppgå 

till ca 35 milj. kr. under budg•~tåret 1981/82. Under budgetåret 1982/83 

beräknas omslutningen bli 36 milj. kr. Uppdragsvolymcn har således sta

biliserats kring 35 milj. kr. Däremot har en viss förändring av uppdrags

strukturen skett genom att större uppdrag med omfattande datainsamling 

numera är ovanliga. SCB genomför en intensiv marknadsföring av sina 

uppdragstjänster. 
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SCB disponerar för uppdragsverksamheten en rörlig kredit som f. n. 

uppgår till 12 milj. kr. 

SCB föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt 

belopp av 1 000 kr. och att den av centralbyrån disponerade rörliga kredi

ten i riksgäldskontoret upptas till 12 milj. kr. Jag biträder SCB:s förslag på 

dessa punkter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår 1iksdagen 

att till Statistiska centralhyrtln: Uppdrag.1Terksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 3. Folk- och bostadsräkning 1980 

1980/81 u !gift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

40323 389 

20000000 

7 500000 

Enligt riksdagens beslut våren 1979 (prop. 1978/79: 128, FiU 1978/79: 29. 
rskr 1978/79: 282, SFS 1979: 217) har en allmän folk- och bostadsräkning 

genomförts i Sverige 1980 ffoB 1980). 

SCB beräknar att totalkostnaden för statsverket för FoB 80 i nu aktuell 

pris- och lönenivå kommer att uppgå till 73.4 milj. kr. För budgetåret 1982/ 

83 beräknar SCB kostnaderna till 6 milj. kr. Under budgt:tåret slutförs 

arbetet med bearbetningen av yrkesvariabeln. Redovisningen av resultaten 

från FoB 80 fortsätter under budgetåret 1982/83. 

Regeringen har den 30 augusti 1979 lämnat SCB i uppdrag att undersöka 

alternativa metoder för framtida folk- och bostadsriikningar. Som utgångs

punkt för utredningsarbetet gäller att framtida folk- och bostadsräkningar 

<FOBALT) skall kunna genomföras utan insamling av uppgifter från all

mänheten via blankett. Vidare anges bl. a. att valet av metoder för dessa 

undersökningar bör ske med beaktande av att det är angeläget att olika 

besparingsmöjligheter tas till vara. SCB har ålagts att bedriva utrednings

arbetet skyndsamt. 

SCB har i november 1981 lämnat en delrapport från FOBAL T-utred

ningen. SCB har funnit att möjligheterna att tillgodose samhällets behov av 

statistik av den typ som de traditionella folk- och bostadsräkningarna har 

gett är mycket begränsade med ett utnyttjande av idag tillgängliga register. 

SCB redovisar vissa principförslag till tekniska och innehållsmässiga kom

pletteringar av befintliga register. Det finns osäkerheter om de föreslagna 

registerlösningarna kan tillgodose behoven av uppgifter om hushåll, lägen

heter och yrke. SCB vill även fä i uppdrag att utreda möjligheterna att 

genomföra en begränsad traditionell folk- och bostadsräkning. Delrappor

ten remissbehandlas f. n. för att ge SCB vägledning i det fortsatta utred

ningsarbetet. 
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SCB har för budgetåret 1982/83 beräknat kostnaderna för utrednings

uppdraget till I. I milj. kr. 

SCB har i en skrivelse den 30 september 1981 kompletterat sin anslags

framställning med en hemställan om att ytterligare 850000 kr. skall anvisas 

under anslaget för att vidmakthålla det centrala företagsregistret (CfR) på 

den kvalitativa nivå som arbetades fram för FoB 80. Anledningen är att en 

god kvalitet i CFR:s arbetsställedel är en förutsättning för att kunna 

realisera de förslag som FOBALT-utredningen arbetar med när det gäller 

sysselsättningsstatistiken. Även statskontorets förslag om ett basregister 

för företag vilket f. n. är under beredning inom regeringskansliet förutsät

ter att SCB:s arbetsställeregister håller en god kvalitet. 

Tot;-ilt begär SCB 8,0 milj.kr. för anslaget Folk- och bostadsräkning 

1980. 

Som framgår av redovisningen återstår bearbetningen av yrkes variabeln 

och slutredovisningen av FoB 80. När det gäller utredningen av alternativa 

folk- och bostadsräkningar får resultatet av den p{1gående remissbehand

lingen av utredningens delrapport visa hur arbetet skall drivas vidare. För 

anslaget Folk- och bostadsräkning 1980 har jag beräknat medelsbehovet till 

7,5 milj.kr. Beloppet inkluderar medel för att vidmakthålla kvaliteten i 

CFR. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Folk- och hostadsräkning 1980 för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 500 000 kr. 

B 4. Konjunkturinstitutet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11046688 

11505000 

12219000 

Konjunkturinstitutet är ett velenskapligt forsknings- och utredningsor

gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet ~.ren överdirektör. Institutets uppgifter är 

fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet och 

administration. 

Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1980/81 lagt fram tre rappor

ter i serien Konjunkturläget samt publicerat dessa i serien The Swedish 

Economy. Fyra kvartalsvisa barometerundersökningar för tillverkningsin

dustrin och för byggnads- och anläggningsverksamheten har dessutom 

genomförts. 
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Under budgetåret 1980/81 har insatser ägnats åt undersökningen rörande 

möjligheter att utforma ett system med s. k. konjunkturindikatorer. 

Institutets förslag inför budgetåret 1982/83 kan sammanfattas enligt föl

jande: 

I. Pris- och löncomräkning I 030000 kr. 

2. De besparingar på 250000 kr. som konjunkturinstilutet enligt huvud

alternativet har redovisat innebär en begränsning av lönekostnaderna ge

nom vakanshållning av en tjänst. minskad publicering av The Swedish 

Economy samt en neddragning av anslagsposten Särskilda undersökning

ar. 

3. Institutet begär att besparingen på 250000 kr. enligt huvudalternati

vet inte genomförs då denna kraftigt skulle minska de tillgängliga resur

serna. 

4. För särskilda undersökningar begär konjunkturinstitutet 3610000 kr. 

Härav avses 110000 kr. utvecklings- och utvärderingsarbete med konjunk

turbarometerundersökningar samt 190000 kr. fortsatt utveckling av en 

allmän kortfristig prognosmodell för den svenska samhällsekonomin. För 

hushållens inköpsplaner begär institutet 2 955 000 kr. Dessutom ingår 

355 000 kr. för systemarbete och maskinella bearbetningar. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

FöredraRanden 

1981/82 

44 

10057000 
(5 888 000) 

1448000 

11505000 

Beräknad ändring 1982/83 

Konjunktur
institutet 

+ 970000 
(+ 477000) 
+ 60000 

+l 030000 

Före
draganden 

+ 666000 
I+ 368000) 

+ 48000 

+ 714000 

För nästa budgetår bör medel för konjunkturinstitutets verksamhet be

räknas med utgångspunkt i institutets besparingsalternativ. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kmijunkturinstitutet för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 12 219 000 kr. 

Myntverket 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med 

uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer och 

mot ersättning utföra även andra arbeten. 
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Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enheter, 

nämligen en för administrativa ärenden. en för tillverkning av mynt och 

medaljer samt en för materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag. näm

ligen förslagsanslagen Myntverket: Förvaltningskostnader och Myntver

ket: Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrust

ning. På budgetens inkomstsida är under rubriken Inkomst av statens 

verksamhet upptaget en inkomst av myntningen vilken för innevarande 

budgetår beräknas uppgå till ca 92 milj. kr. Detta belopp avser viirdet av 

vid myntverket producerade mynt med avdrag för materialkostnader. Vär

det av producerade mynt sätts därvid till det nominella värdet av de 

utväxlade mynten. De formella besluten om storleken på myntpräglingen 

meddelas i de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av myntver

ket. 

B 5. Myntverket: Förvaltningskostnader 

I 980/81 u !gift 

1981/82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

Myntl'crket 

6855113 

7161 000 

7609000 

För budgetåret 1980/81 har myntverket redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att utfallet på am.laget översteg det budgeterade beloppet 

med 273 000 kr. Avvikelsen beror enligt myntverket främst på ökade 

lokalkostnader och avtalshöjning av lönekostnaderna. 

För budgetåret 1982/83 planeras en normal produktion av 280 miljoner 

mynt till ett nominellt värde av 120 milj. kr. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Myntverket Före-
dragandcn 

Personal 49 - 2 - 2 

Anslag 

Förvaltningskostnader 5 972 000 +425000 +394000 
(därav lönekostnader) 14968000) !+350000) (+331000) 
Lokalkostnader 1189000 + 63000 + 54000 

Summa 7 161000 +488000 +448000 

Inkomst av myntning som redovisas på budgetens inkomstsida under 

Inkomst av statens verksamhet baäknas till 90.2 milj. kr. 

Myntverkets förslag inför budgetåret 1982/83 kan sammanfattas enligt 

följande: 
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I. Pris- och löneomräkning 644 ÖOO kr. 

2. I förslaget. som överensstämmer med huvudalternativet. förordar 

verket en minskning av lönekostnaderna under anslaget genom indragning 

av 2 tidigare vakanshållna tjänster och genom vakanshållning av ytterligare 

1.5 tjänst. I övrigt föreslås besparingar vad avser kostnader för myntut

växling samt övriga expenser. Mynt verket räknar med att den planerade 

myntproduktionen kan uppnås även om de föreslagna besparingsåtgär

derna kommer till stånd. 

Myntverket framhåller att resursbehovet kan ändras om efterfrågan på 

femkronemynt skulle öka. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för myntverkets verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i verkets huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till JHynt1·erket: Förl'(l/tningskostnader för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 7609000 kr. 

B 6. Myntverket: Uppdragsverksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

1000 

Under detta anslag redovisas inkomster och utgifter för myntverkets 

uppdragsverksamhet. Denna omfattar främst tillverkningen av medaljer. 

U ppdragsverksamheten skall inte belasta statsbudgeten med några 

nettoutgifter. Ett formellt anslag på 1 000 kr. finns anvisat för redovisning

en av verksamheten. Myntverket disponerar en rörlig kredit i riksgälds

kontoret intill 500000 kr. Krediten far användas för att lösa tillfälliga eller 

säsongsmässiga likviditetsproblem eller för att tillgodose uppkommande 

behov av ett ökat rörelsekapital. Uppdragsverksamheten sysselsätter f. n. 

åtta anställda. 

För budgetåret 1980/81 redovisar myntverket ett överskott på 392 000 kr. 

på uppdragsverksamheten. Detta innebär en försämring jämfört med före

gående budgetår med 1.3 milj. kr. Den samlade faktureringen uppgick till 

5 640 000 kr. Under budgetåret 1982/83 beräknas uppdrags verksamheten 

till ungefär samma omfattning som under budgetåret 1980/81 innebärande 

ett beräknat överskott för 1982/83 på 9 000 kr. 

Anslaget bör för budgetåret 1982/83 föras upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Myntverket: Uppdrag.1·1·crk.1·11mhet för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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B 7. Myntverket: Utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 301439 

396000 

968000 

38 

Reservation 94685 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera kostnadskrä

vande maskiner till myntverket. 

Myntverket 

Anslaget har under budgetåret 1980/81 belastats med 1 301 439 kr.. varav 

I 090000 kr. för inköp av en myntpräglingsmaskin samt slutbetalning av en 

tidigare beställd präglingsmaskin. För budgetåret 1981/82 beräknas ansla

get belastas med 490000 kr. för diverse underhåll och anskaffningar. 

Under budgetåret 1982/83 uppkommer behov av att ersätta en av de äldre 

myntpräglingsmaskinerna med en ny maskin till en kostnad av 720000 kr. 

Under anslaget upptas även km.tnader för större underhåll och inköp av 

kompletterande utrustning till förråd och laboratorium. Myntverket beräk

nar dessa kostnader till 248 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Mynt verket hemställer att 968 000 kr. anvisas för budgetåret 1982/83 

under detta anslag. 

Föredraganden 

Jag biträder myntverkets förslag ifråga om inköp av en myntpräglings

maskin. Med hänsyn härtill beräknar jag medelshchovct för budgetåret 

1982/83 till 968 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mymi·erket: Utru.1·tning för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 968 000 kr. 

B 8. Bankinspektionen 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

I 000 

Reservation 2000 

Bankinspektioncn är central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utöva tillsyn över bankinstituten. dvs. bankaktiebolag. sparbanker och 

föreningsbanker (jordbrukets kreditkassor. jämte riksorganisation). På 

bankområdct ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa såväl 

svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska 

bankers representationskontor i Sverige. Sedan den I juli 1980 står också 

företag som ägnar sig åt factoring. leasing och viss annan finansierings-
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verksamhet, s. k. finansbolag, under inspektionens tillsyn. inspektionen är 

vidare tillsynsmyndighet för kreditaktiebolag, landshypoteks- och stadshy

poteksinstitutionerna, Stockholms fondbörs, fondkommissionärerna, Vär

depapperscentralen VPC Aktiebolag och fondbolag. dvs. bolag som förval

tar aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen om registre

ring av aktieinnehav. Bankinspektionen är vidare registreringsmyndighet 

för bankinstituten och för en särskild förteckning över finansbolag. En 

särskild uppgift för bankinspektionen är att följa utvecklingen av och 

främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom dess 

verksamhetsområde och att föra kartellregister. Inspektionens tillsyns

verksamhet omfattar också uppgifter på konsumentskyddsområdet såsom 

t. ex. granskning av avtalsvillkor samt tillsyn enligt konsumentkreditlagen. 

Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en gene

raldirektör, som också är styrelsens ordförande. Styrelsen fick den 1 april 

1981 ändrad sammansättning så att den numera - förutom ordföranden -

består av en bankinspektör och fem särskilt utsedda ledamöter. varav tre 

skall vara ledamöter av riksdagen. Inom inspektionen finns tre avdelningar 

- en allmän avdelning, en kreditavdelning och en redovisningsavdelning -

samt en byrå för administrativa ärenden. Den I juli 1981 fanns 65 anställda. 

Bankinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte 

upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett rescrvationsanslag som 

uppbördsmedel. För inspektionens verksamhet. skall regeringen i regle

ringsbrevet fastställa en stat för varje budgetår. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Bankinspek- Före-
tionc:n dragandc:n 

Personal 65 

Stat för bankinspektioncn 

Förvaltningskostnader 11290000 +I 162000 +803 000 
därav lönekostnader (9 838000) (+ 893000) 1+687000) 

engångsanvisning I+ 50000) (+ 50000) 
Lokalkostnader 1 297000 + 326000 +315000 
Kungörelsekostnader 100000 
Besparing -180000 

Summa 12 687 000 +1488000 +938000 

Bankinspektionen 

Bankinspektionen har för budgetåret 1980/81 redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att tyngdpunkten i inspektionens arbete har legat på 

den förebyggande verksamheten. Ett omfattande arbete har lagts ned på 

att föra in finansbolagen under inspektionens tillsyn. Inspektionen har 
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under budgetåret 1980/81 kunnat bedriva verksamheten med oförändrad 

ambitionsnivå. Vissa bankundersökningar har dock fått senareläggas. 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1982/83 kan sammanfattas 

enligt följande: 

1. Pris- och löneomräkning 1 488 000 kr. 

2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvudför

slag som innebär en framräkning av staten för budgetåret 1981/82, redu

cerad med två procent (alt.A). Enligt detta alternativ uppgår utgifterna till 

13 892 000 kr. Inspektionen har dessutom presenterat ett alternativ utan två 

procents reduktion (alt. Bl. Enligt alternativ B skulle utgifterna under 

budgetåret 1982/83 uppgå till 14 175 000 kr. Inspektionen har yrkat att en 

utgiftsstat för verksamheten godkänns i enlighet med alternativ B. 

Till stöd för yrkandet har impektionen framfört att den genom intern 

rationalisering och omprioritering har kunnat bemästra nytillkomna eller 

väsentligt ökade arbetsuppgifter inom en personalram som i stort sett varit 

oförändrad sedan år 1970. Möjligheterna att göra ytterligare rationalise

ringar börjar enligt inspektionen att bli uttömda. 

Ambitionsnivån och inriktningen av verksamheten bör vara bestämman

de för beräkningen av staten. Till stöd för denna uppfattning har inspektio

nen åberopat närings ut skottets uttalande i sitt betänkande NU 1980/81: 16. 

Eftersom statsmakterna inte gett uttryck för några ändringssträvanden i 

fråga om inspektionens verksamhet bör inspektionen få arbeta med i stort 

sett oförändrade resurser. En ni~dskärning med 2 procent skulle innebära 

en allvarlig risk för att ambitionsnivån skulle behöva sänkas i strid med 

statsmakternas intentioner. 

Föredraganden 

Jag har i det föregående erinrat om att bankinspektionens verksamhet 

finansieras genom avgifter från de kreditinstitut som berörs av inspektio

nens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett utgiftsanslag om 1 000 kr. och i 

regleringsbrcvct fastställer regeringen en utgif'tsstat för det kommande 

budgetåret. I likhet med vad som skett tidigare år skall i förevarande 

sammanhang redovisas de ändringar som nu kan beräknas i fråga om 

utgiftsstaten. 

Som framhållits av näringsutskottet i betänkandena NU 1980/81: 16 och 

33 bör bankinspektionens och försäkringsinpektionens resurser beriiknas 

med hänsyn till önskvärd ambitionsnivå i verksamheten samtidigt som det 

är angeläget att de institut som svarar för finansieringen inte belastas med 

onödigt höga avgifter. Jag gör bedömningen att inspektionens verksamhet 

skall kunna hållas på en i stort sett oförändrad ambitionsnivå även om en 

viss neddragning sker av resurserna. Jag vill nämna att jag inom kort avser 

att lägga fram förslag - på grundval av ett av banklagsutrcdningen avgivet 

betänkande - i fråga om konsumentskyddet på bankområdet. Förslaget 

kan komma att påverka omfattningen av inspektionens arbetsuppgifter. 
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Utredningen om de små och mcdelstora företagens finansiella situation har 

nyligen avlämnat ett delbetänkande (SOU 1981: 95). Däri lämnas förslag 

som innebär nya tillsynsuppgifter för bankinspektionen. Om förslagen 

genomförs kan det bli anledning att återkomma till inspektionens medels

behov. senast i samband med regeringens fastställande av staten i regle

ringsbrevet för budgetåret 1982/83. 

Jag beräknar f. n. medelsbehovet för inspektionen med utgångspunkt i 

huvudalternativet. Jag har utöver pris- och löneomräkningen räknat med 

50000 kr. som en engångskostnad för nytryckning av en för allmänheten 

avsedd informationsskrift om inspektionens verksamhet. Med hänvisning 

till sammanställningen beräknar jag nu inspektionens utgifter till 13 625 000 

kr. för nästa budgetår. I likhet med vad som skett föregående år bör 

utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp med ett formellt belopp om I 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bankinspektionen för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

B 9. Försäkringsinspektionen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

500000 

400000 

150000 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut

öva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet. 

Försäkringsinspektionen leds sedan den I april 1981 av en styrelse. Chef 

för försäkringsinspektionen är en generaldirektör som också är styrelsens 

ordförande. I styrelsen ingår vidare fem ledamöter. varav tre skall vara 

ledamöter av riksdagen. Inom inspektionen finns tre byråer, nämligen en 

för försäkringsjuridiska och administrativa ärenden, en för livförsäkrings

ärenden och en för skadeförsäkringsärenden. !juli 1981fanns46 anställda. 

Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar samt bidrag från 

staten. På samma sätt som gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen 

upp som upphördsmedel under ett reservationsanslag utan att redovisas på 

statsbudgetens inkomstsida. För inspektionens verksamhet skall regering

en i regleringsbrevet fastställa en stat för varje budgetår. 
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1981/82 Beräknad ändring till 1982/83 

Försäkrings- Före-
inspektionen dragandcn 

Personal 46 -I -2 

Stat för försäkrings-
inspektionen 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 7516900 +425700 +283000 

(därav lönekostnader) {6698000) (+325000) (+222000) 
Lokalkostnader 1257600 + 61600 + 56000 

Summa 8774500 +487300 +339000 

Inkomster 

Publikationer 5500 + I 000 + I 000 
Ränteinkomster 774000 + 116000 +116000 
Bidrag från försäk-

ringsbolag m. m. 7 595000 +620300 +472000 

Summa 8374500 +737 300 +589000 

VtRifter ö1·er stats-
budgeten 
Försäkringsinspektionens 

utgifter 8 774 000 9261800 9113 500 
Försäkringsinspektionens 

inkomster 8374500 9111800 8963 500 

Nettoutgift som belastar 
statsbudgeten 40000 150000 150000 

F örsiikringsin spe k tione 11 

Försäkringsinspektionen framhåller att dess verksamhet påverkas av att 
försäkrings väsendet befinner sig i ett skede av stark utveckling och föränd
ring. Den nya konsumentförsäkringslagen medför ökade insatser från in
spektionens sida i fråga om bl. a. skaderegleringsgranskning och villkors
granskning. Inspektionens verksamhet berörs av de framlagda förslagen av 
försäkringsrörelseutredningen (Ds E 1980: 6 och Ds E 1981: 11 l och av 
försäkringsverksamhetskommittfo (Ds E 1981:4). Det sistnämnda kom

mitteförslaget innebär att ansvaret för konsumentskyddet på försäkrings
området samlas hos inspektionen. Till följd av en fortgående avveckling av 

understödsföreningar minskar den totala arbetsvolymen på sektionen för 

tillsyn över dessa föreningar. Under budgetåret 1982/83 planeras en slutlig 
integrering av understödsföreningssektionen med den övriga verksamhe
ten på livförsäkringsbyrån. 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1982/83 kan sammanfattas 
enligt följande: 

1. Pris- och löneomräkning 718000 kr. 

2. Inspektionen har i sin anslagsframställning lagt fram två alternativa 

beräkningar för sina totala utgifter för budgetåret 1982/83. Alt. A, huvudal
ternativet, bygger på en framräkning av staten för budgetåret 1981/82. På 
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det framräknade beloppet har därefter gjorts en reduktion med två procent 

( 188000 kr.) som i sin helhet lagts på lönekostnaderna genom indragning av 

tjänster på understödsföreningssektionen. Enligt detta alternativ uppgår 

utgifterna till 9 210 800 kr. Enligt den andra beräkningen, alt. B, beräknas 

utgifterna till 9 261800 kr. I båda alternativen har inspektionen dragit ned 

statsbidraget till täckande av kostnaderna för tillsynen över understödsför

eningarna från 400000 kr. till 150000 kr. Inspektionen har hemställt att en 

utgiftsstat för verksamheten godkänns i enlighet med alt. B. 

3. Inspektionen föreslår en indragning av två tjänster på understödsför

eningssektionen. Genom intern omflyttning av en tjänst från skadeförsäk

ringsbyrån till försäkringsjuridiska byrån under budgetåret 1980/81 upp

stod underbemanning på skadeförsäkringsbyrån. Förstärkningen av den 

försäkringsjuridiska byrån motiverades av ökad arbetsbelastning till följd 

av den nya konsumentförsäkringslagen. Inspektionen begär att få inrätta 

en ny byrådirektörstjänst på skadeförsäkringsbyrån. 

FöredraRtmden 

För försäkringsinspektionen gäller i anslagshänseende samma principer 

som redovisats i fråga om bankinspektionen med det tillägget att för 

försäkringsinspektionens tillsynskostnader i fråga om understödsförening

ar utgår ett statsbidrag som för innevarande budgetår är 400000 kr. 

Till föijd av den planerade integreringen av understödsföreningssek

tionen med den övriga verksamheten på livförsäkringsbyrån räknar jag i 

likhet med inspektionen med att två tjänster kan dras in. 

Jag avser att under våren 1982 lägga fram dels förslag till ny lagstiftning 

om försäkringsrörclse, dels förslag i fråga om konsumentskyddet på för

säkringsområdet. Förslagen kan komma att påverka beräkningen av ut

giftsstaten för inspektionen. Jag återkommer därför till medelsbehovet för 

inspektionen i det sammanhanget. Frågan om den nu begärda tjänsten får 
övervägas då. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu inspektionens 

utgifter till 9 114 000 kr. för nästa budgetår. I enlighet med inspektionens 

förslag kan statsbidraget minskas med 250000 kr. Utgiftsanslaget i stats

budgeten bör därför föras upp med 150000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försiikringsinspektionen för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 150000 kr. 

B 10. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

43130 

65000 

65000 
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Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadcnämnd. 

Statens krigsförsäkringsnämnd beräknar medelsbehovet för verksamhe

ten under budgetåret 1982/83 till 42 000 kr. Enligt statens krigsskadenämnd 

uppgår medels behovet för krigs~.kadenämndens verksamhet till 23 000 kr. 

Föredraganden 

Statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd ingår i det 

ekonomiska försvaret. Efter samråd med cheferna för försvars- och han

delsdepartementen har jag beräknat medelsbehovet för budgetåret 1982/83 

för statens krigsförsäkringsnämnd till 42 000 kr. och för statens krigsska

denämnd till 23 000 kr. Verksamheten kommer även att behandlas i total

förvars propositionen som skall lämnas till riksdagen i mars 1982. Anslaget · 

förs dock redan nu upp med 65 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsans\ag av 65 000 kr. 
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C. DIVERSE 

C I. Lönsparande m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

107768805 

107500000 

144 700000 

45 

Från anslaget bestrids utgifter för olika former av lönsparande. Nya 

lönsparandet. numera benämnt sparande på vinstsparkonto, drar utgifter 

för vinstutlottning och viss del av sparpremien bekostas också av statsme

del. Riksdagen beslöt våren 1978 om en ny form av lönsparande det s. k. 

skattesparandet (prop. 1977178: 165. FiU 37, rskr 346. SFS 1978: 423-429). 

Detta sparande sker antingen på skattesparkonto i bank eller på skatte

fondkonto för inköp av andelar i aktiesparfonder. Skattefondssparandet 

har också öppnats förs. k. företagsanknutna aktiesparfonder (prop. 1980/ 

81:45. FiU 12. rskr 74). Under våren 1981 beslöt riksdagen att införa ett 

mer permanent system för vinstsparande. som samtidigt stimulerar sparar

na att hålla kvar de sparmedel som tidigare premierats (prop. 1980/81: 167. 

FiU 1980/81: 36. rskr 1980/81: 31 ll. Det nya systemet innebär att den 

nuvarande sparpremieförmånen slopas och ersätts med ytterligare en 

vinstutlottning per år. Reglerna träder i kraft den I januari 1982 med en 

övergångstid till utgången av år 1985. Från anslaget bestrids utgifter för 

informationskampanjer för såväl sparande på vinstsparkonto som skatte

sparande. 

Riksgäldskontoret svarar för administrationen av de olika formerna för 

lönsparande. Riksgäldskontorets administrationskostnader bestrids från 
särskilt anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Kampanj

verksamheten åligger den s. k. lönsparkommittcn. som är underställd riks

gäldsfullmäktige. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret förordar i enlighet med framställning av 

lönsparkommitten att informationen om de tre lönsparformerna totalt be

drivs i ungefär samma omfattning som under innevarande budgetår men 

med speciella insatser vad gäller sparandet på skattefondkonto. Fullmäk

tige föreslår att 2 750000 kr. anvisas för detta ändamål. Vid beräkningen av 

anslaget för informationskampanjer har förutsatts att sparinstitutionerna 

även i fortsättningen själva bekostar en väsentlig del av sparinformationen. 

Informationen föreslås ges i huvudsak enligt hittills tillämpade linjer och 

med anlitande av annonsering samt genom broschyrer till arbetstagare och 

arbetsgivare samt genom affischer m. m. 
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Inom vinstsparandet skall fr. o. m. 1983 anordnas två vinstutlottningar 

per år. Utlottningarna som till sin huvuddel bekostas av staten skall äga 

rum i mars och september närmast efter sparåret. Vinstsumman i marsut

lottningen skall uppgå till en procent av det belopp som ligger till grund för 

utlottningen. Spararna deltar me·d det lägsta av saldona på vinstsparkontot 

vid de två senaste årsskiftena. I septemberutlottningen skall vinstsumman 

uppgå till fyra procent av den på visst sätt beräknade saldoökningen under 

sparåret på samtliga konton. För år 1981 beräknas nämnda beräkningsun

derlag till ca 2,5 miljarder kr. Medelshehovet för vinster i utlottningen i 

september 1982 beräknas mot denna bakgrund till 100 milj. kr. och utlott

ningen i mars 1983 till 7 milj. kr. för statens del. 

Under budgetåret 1982/83 kommer vidare att utbetalas en sparpremie på 

fem procent av den del av sparandet under 1978 som fortfarande står kvar 

på kontot vid utgången av ettvart av åren 1979-1982. Premien bekostas av 

staten och bankerna med hälften vardera. Statens kostnader för sparpre

miering beräknas till 35 milj. kr. 

Fullmäktige förordar sålunda att till Lönsparande m. m. anvisas ett 

förslagsanslag av 144, 75 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medclsbehovet 

för vinstutlottningar och sparpr,~miering för sparandet på vinstsparkonto. 

När det gäller de särskilda insatserna för att öka informationen om de 

olika sparformerna har jag ber.iiknat medelsbehovet till 2,7 milj. kr. Det 

sammanlagda anslagsbehovet uppgår därmed till 144,7 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Liinsparande m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lags

anslag av 144 700000 kr. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

9 A. Ekonomidepartementet m. m. 
9 Ekonomidepartementet 

10 Finansråd/ekonomiska attachccr 
10 Kommitteer m. m. 
I O Extra utgifter 

11 B. Centrala myndigheter m. m. 
11 Statistiska centralbyrån: 

47 

Anslag kr. 

10869000 
1400000 
7 500000 

160000 

12 Statistik. register och prognoser . 259080000 
I 000 

7 500000 
12 219000 

32 Uppdragsverksamhet 
33 Folk- och bostadsräkning 1980 

. 34 Konjunkturinstitutet 
35 Myntverket: 
36 Förvaltningskostnader 
37 Uppdragsverksamhet 
38 Utrustning 
38 Bankinspektionen 
41 Försäkringsinspektionen 
43 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

7609000 
I 000 

968000 
I 000 

150000 
65000 

45 C. Diverse 
45 Lönsparande m. m. 144 700000 

Totalt för ekonomidepartementet 452 223 000 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 





Bilaga 11 till budgetpropositionen 1982 

Budgetdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 11 

Budgetdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om 

skatteväsendet och samordning av alla frågor som rör statens budget. 

Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. fl. 

generella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 

frågor om rationalisering och revision inom statsförvaltningen, vilket inne

fattar de med rationaliseringen nära sammanhängande frågorna om an

vändningen av ADB i statens verksamhet. Vidare omfattar verksamheten 

frågor om arbets- och anställningsvillkor i offentliga anställningar samt 

personaladministrativa och personalpolitiska frågor för statligt anställda, 

däribland frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Slutligen 

hör också frågor om lokalförsörjning för statliga myndigheter och om 

samhällsinformation till budgetdepartementets verksamhetsområde. 

De förslag till utgifter inom budgetdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret 1982/83 omfattar ca 12 877 milj. kr. Detta 

innebär en minskning med ca. I 281 milj. kr. i förhållande till motsvarande 
utgifter under innevarande budgetår. Minskningen sammanhänger främst 

med att det schablonmässigt beräknade anslaget till täckande av merkost

nader för löner och pensioner m. m. tagits upp med I 000 milj. kr. jämfört 

med 2 000 milj. kr. för innevarande budgetår. 
För nästa hudgetår utgör skattcutjämningshidrag till kommunerna m. fl. 

liksom tidigare den största utgiftsposten. Utgifterna för detta bidrag upp

går till 10402 milj. kr. Sammantaget innebär anslagsberäkningcn för bud

getåret 1982/83 att utgifterna för skatteutjämningsbidragen ökar med 1316 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. De åtgärder som regeringen 

föreslår för att begränsa det finansiella utrymmet inom kommunsektorn för 

år 1983 får också till följd att ökningen av de ordinarie skatteutjämningsbi

dragen blir ca 270 milj. kr. lägre än vad den annars skulle ha blivit för 

budgetåret 1982/83. Främst genom att skattebortfallsbidragen och kom

pensationsbidragcn för 1970 resp. 1974 års skattereformer upphör fr. o. m. 

år 1982 i samband med genomförandet av den s. k. förenklade beräkningen 

av det kommunala skatteunderlaget minskar anslagen Bidrag och ersätt
! Riksda{len 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga Il 2 

ningar till kommunerna nästa budgetår med ca 209 milj. kr. jämfört med 
innevarande budgetår. 

För nästa budgetår beräknas utgifterna för byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning uppgå till ca 200 milj. kr .. vilket innebär en minskning med ca 

125 milj. kr. i förhållande till •innevarande budgetår. Såvitt nu kan bedömas 

bör investeringarna även på längre sikt kunna begränsas och därmed 

innebära en bestående besparing av storleksordningen HlO milj. kr. 

På det statliga personalpolitiska området föreslås besparingar på 47 milj. 

kr. fr. o. m. budgetåret 1982/83. Större delen av besparingen görs på ansla

get Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering genom att ansva
ret och kostnaderna för arbe1svårdsåtgärder för kommunalt anställda med 

statligt reglerade tjänster förs över på kommunerna. 

Rationalisering och revision inom statsförvaltningen, m. m. 

Det centrala ansvaret för rationalisering och revision inom statsförvalt

ningen ligger på statskontore1 resp. riksrevisionsverket. För verksamheten 

inom försvaret gäller dock särskilda bestämmelser. 
Statsmakterna har under våren 1980 tagit ställning till statskontorets 

uppgifter och verksamhetsinriktning samt organisation och programindel

ning (prop. 1979/80: 124, FiU 1979/80: 26, rskr 1979/80: 308 och prop. 1980/ 

81: 101. FiU 1980/81: 17, rskr 1980/81: 182). Statskontoret skall vara central 

förvaltningsmyndighet för rationalisering, administrativ utveckling och 

ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt svara för anskaffning av 
ADB-utrustning. Statskontorets två huvuduppgifter är att vara utrednings

organ åt regeringen och normgivande och stödjande organ för myndighe
terna inom området rationali~ering, administrativ utveckling och ADB. En 
ny organisation och programindelning tillämpas fr. o. m. innevarande bud
getår. 

Förändringar föreslås när det gäller anskaffning al' ADB-utmstning i 

statsförvaltningen. Anledningen till detta är bl. a. vissa förslag från den 

utredning <B 1979: 09) som har haft till uppgift att se över denna fråga. 
Myndigheterna bör i större u1sträckning än nu själva svara för anskaffning 

och förvaltning av ADB-utrustning. Bl. a. bör statskontoret bemyndigas 

att delegera upphandling av viss sådan utrustning till drift- eller användar

myndigheterna från fall till fall med hänsyn till anskaffningens karaktär och 

förutsättningar i övrigt. 

Uppgifter och verksamhetsform för datamaskincentralen för admini

strativ databehandling (DAF A) har nyligen behandlats av statsmakterna 

(prop. 1980/81: 100 bil Il. FiU 1980/81:22, rskr 1980/81:204). Förändring

arna innebar i korthet att DAF A i ökad utsträckning skall arbeta i konkur

rens. Myndighetsformen behålls dock. För att stärka DAFA:s förutsätt

ningar att hävda sig under d·~ nya villkoren har DAFA:s handlingsfrihet 
ökats i bl. a. organisations- oc:h lönefrågor. 
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Riksrevisionsverket avser att fortsätta omorienteringen av sin verksam

het. så att verket i ökande grad kan medverka till att regeringen får 

förbättrat underlag för omprövningar av och besparingar i den statligt 

bedrivna och finansierade verksamheten genom information om den sam

lade offentliga verksamhetens effekter inom olika delar av samhället. Riks

revisionsverkets uppgifter har fr. o. m. den 1 juli 1981 utökats genom att 

riksrevisionsverket svarar för den externa revisionen av affärsverkens 

redovisnings- och bokslutshandlingar. 

Det är mycket angeläget att de statliga myndigheterna genom sin norm

givning m. m. inte åsamkar bl. a. kommunerna ökade kostnader. Föreskrif

ter härom finns i kungörelsen ( 1970: 641) om begränsning i myndigheternas 

rätt att meddela föreskrifter, anvisningar och råd. 

Enligt kungörelsen får statliga myndigheter inte utan regeringens medgi

vande ge ut ändrade eller nya föreskrifter, anvisningar eller råd som kan 

leda till direkta eller indirekta kostnadsökningar i den verksamhet som 

herörs. Det åligger riksrevisionsverket att följa myndigheternas tillämp

ning av begränsningskungörelsen. 

De myndigheter som under budgetåret 1981/82 planerar att ge ut nya 

eller ändrade föreskrifter etc. som kan leda till nya eller ökade kostnader 

har ålagts att redovisa dessa planer i samband med anslagsframställningar

na för budgetåret 1982/83. Härigenom har möjligheter skapats att mer 

samlat bedöma hithörande frågor. 

Skatte- och kontrollväsen m. m. 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 

verksamhet. Organisationen för beskattning och uppbörd förbättras fortlö

pande. Åtgärder för att hindra skatteundandragande i olika former är 
därvid ett väsentligt inslag. Taxerings- och kontrollorganisationen har 

successivt givits ökade resurser. Taxcringsorganisationen i första instans 

har under en följd av år byggts ut genom att länsstyrelserna och de lokala 

skattemyndigheterna fått betydande personalförstärkningar. 

Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-. 

uppbörds- och folkbokföringsväsendct. En huvuduppgift för verket inom 

skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig beskatt

ning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller. genom råd, anvis

ningar och föreskrifter, genom information till myndigheter och allmänhet 

samt genom en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer 

inom skatteväsendet till utvecklingens krav. Betydande medel anslås ock

så inom årets återhållsamma budgetförslag till riksskatteverkets utbild

ningsverksamhct inom skatteområdet och till information om skatte- och 
folkbokföringsfrågor. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat-
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teadministration och taxering i första instans. m. m. (prop. 1975: 87. SkU 

1975: 31, rskr 1975: 2291. dels dl nytt system för automatisk databehand

ling inom folkbokförings- och uppbördsväscndct (prop. 1975: 57. SkU 

1975: 32. rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjiinstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen effektiviseras 

bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och 

taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen började genomföras vid 1979 

års taxering. Under åren före övergången bedrevs ett omfattande utred

nings- och utvecklingsarbek av riksskattcverket och statskontoret inom 

ramen för det s. k. RS-projektct. Numera bedrivs arbetet med att fullfölja 

taxeringsreformen inom rik:;skatteverkets ordinarie organisation. Aven 

uppbördsförfarandet har reformerats. Nya regler och rutiner för skat

teuppbörden började att tillämpas under våren 1980 enligt beslut av riksda

gen våren 1979 (prop. 1978179: 161. SkU 1978/79: 50, rskr 1978179: 379). 

Inom det nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning finns -

förutom 21 regionala datorer - en central dataanläggning som är placerad 

hos riksskatteverket. 

Trots de betydande sats ni 11gar som har skett under senare år behöver 

vissa delar av skatteväsende··: förstärkas. Länsstyrelsernas mervärdeskat

teenheter behöver förstärka:; ytterligare. Vidare behöver den offensiva 

skattekontrollen förbättras. I årets budgetförslag föreslås omfattande för

stärkningar inom dessa områden. 

Länsstyrelsernas mervärd•~skattecnheter föresl<1s få ett nytt ADB-sy

stem. vilket på grund av en ninskad administrativ hantering kommer att 
frigöra resurser för kontroll verksamheten. Det nya systemet innebär även 

en effektivare kontroll och förväntas medföra en betydande ökning av 

intäkterna. Därutöver föresli':s ytterligare förstärkningar, hl. a. genom in

rättande av tjänster. 

Den offensiva kontrollen inom den direkta beskattningens område behö

ver förstärkas ytterligare. I d·~tta syfte föreslås en personalförstärkning av 

länsstyrelsernas personalresurser för kvalificerad revision. Detta hör även 

medföra förbättrade möjligheter för länsstyrelserna att bitriida andra myn

digheter i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I årets budgetför

slag förstärks även riksskatteverkets revisionsenhet för att bl. a. möjliggö

ra ett förbättrat samarbete mellan olika myndigheter för bekämpning av 

den ekonomiska brottsligheten. 

Riksskatteverket får till nästa budgetår också ökade möjligheter att 

verka för en ökad samordning. av upphördskontrollen på regional och lokal 

nivå. Härutöver tillförs verke:: medel för insatser av offensiv karaktär inom 

skattekontrollen och indrivningsväscndet. 

Kronofogdemyndigheterna föreslås få möjligheter att via ADB inhämta 

vissa uppgifter i det centrala 'kattcregistret. Detta sker samtidigt som det 

nya ADB-systemet (REXJ införs på samtliga kronofogdemyndigheter. 
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Regeringen kommer senare under detta riksmöte att lägga fram förslag 

om en förkortning av tiden för det extra avdraget för vissa skogsuttag (SFS 

1981: 3421 med ett år, dvs. till utgången av juni 1982. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuner m. m. 

Skatteutjämningssystemet syftar till att utjämna de stora skillnader som 

finns mellan enskilda kommuner. landstingskommuner resp. kyrkliga kom

muner i fråga om skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal 

verksamhet. Bidragssystemet är ett av de främsta medlen för att skapa 

förutsättningar för en i möjligaste mån likvärdig kommunal service i olika 

delar av landet. 

Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 19/ö/79: 95. FiU 1978/79: 35, rskr 

1978/79: 335. SFS 1979: 362) om en omfattande reformering av skatteut

jämningssystemet. Då reformen innebar en kraftig ökning av de bidrags

medel som genom skatteutjämningssystemet överförs till den kommunala 

sektorn uppdelades genomförandet i etapper. För år 1980 fick kommuner 

och landstingskommuner i princip. tillgodoräkna sig hälften av de ökade 

tillskott av skatteunderlag som tillkommer dem enligt det reformerade 

skatteutjämningssystemet jämfört med de regler som tillämpades för år 

1979. Genom beslut av riksdagen våren 1980 (prop. 1979/80: 90. FiU 1979/ 

80: 25, rskr 1979/80: 287. SFS 1980: 340) uppdelades det andra steget i 

skatteutjämningsreformen med hälften år 1981 och hälften år 1982. Under 

år 1982 fullföljs alltså reformen. som innebär en väsentlig förbättring i 

utjämningen av de ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner resp. 

,landstingskommuner. 

För år 1982 får kommuner och landstingskommuner ordinarie skatteut

jämningsbidrag med tillsammans 9818 milj. kr. Detta innebär en ökning 

med I 770 milj. kr. jämfört med år 1981 m:h 5 339 milj. kr. jämfört med år 

1979 - året innan reformen började tillämpas. Kommunerna har därutöver 

beviljats extra skatteutjämningsbidrag för ifrågavarande år med 115 milj. 

kr. för år 1979 samt 98 resp. 101 milj. kr. för åren 1981 och 1982. I form av 

extra skatteutjämningsbidrag utgår dessutom särskilda kompensationer för 

åren 1981 och 1982. Särskild kompensation utgår således år 1981 till 

kommuner och landstingskommuner med 128 milj. kr. för att sista hälften 

av skatteutjämningsreformen fördelades på två år. För år 1982 har borger

liga och kyrkliga kommuner beviljats särskild kompensation med 105 milj. 

kr. Dessa kompensationer har utgått som ersättning för att det skatteun

derlag på vilket förskott av kommunalskatt beräknas för år 1982 minskas 

genom höjning av grundavdraget och reducering av skatteunderlaget från 

juridiska personer. I kompensationen till kyrkliga kommuner ingår ocksa 

ersättning för att det ordinarie skatteutjämningsbidraget för år 1982 mins

kas till 60 % av 1981 års bidrag. 
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Skatteutjämningsbidragen till kyrkliga kommuner har fr. o. m. år 1974 

skrivits fram med en årlig ökning på 5 % av de belopp som utgick år 1973. 

Denna teknik är statisk och har lett till vissa inte önskvärda effekter, 

eftersom den inte tar hänsyn till att de kyrkliga kommunerna har utveck

lats olika. Bidragen har således inte längre en tillfredsställande skatteut

jämnande funktion. I avvaktan på utredning om ett nytt utjämningssystem 

via kyrkofonden beslöt riksdagen (prop. 1980/81:20, FiU 1980/81: 13, rskr 

1980/81: 88, SFS 1980: 1031 J att reducera skatteutjämningsbidragen till 
kyrkliga kommuner år 1982 med 40% i förhållande till de bidrag som utgår 

år 1981. Vidare skall inte belopp understigande 5000 kr. utbetalas. För att 

förhindra att någon kyrklig kommun drabbas oskäligt hårt år 1982 på grund 
härav och som följd av de generella åtgärder beträffande skatteunderlagen 

som vidtas för år 1982 utges som tidigare nämnts särskild kompensation 

inom ramen för extra skatteu1jämningsbidrag, så att ingen kyrklig kommun 

får inkomstbortfall som överstiger 20 öre per skattekrona. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1982 motsvarar en kommunal skatte
sats på 3: 69 kr. per skattekrona (skr.) i genomsnitt för landet eller drygt 

1200 kr./invånare. I förhållande till år 1981 har reformen inneburit ökade 
bidrag motsvarande 40 öre/skr. och i förhållande till år 1979 141 öre/skr. 

För att ge en bild av reformens betydelse för olika delar av landet redovi

sas i följande tabell hur bidragen fördelar sig länsvis under åren 1979 och 

1982. De extra skatteutjämningsbidragen inkl. de särskilda kompensatio

nerna för år 1982 ingår i bidragssummorna liksom skatteutjämningsbidra

gen till de kyrkliga kommunerna. 
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Länsvis fördelning av skatteutjämningsbidrag åren 1979 och 1982 

Län 19791 19822 

Milj. kr. Kr.iskr. Kr./inv. Milj. kr. Kr./skr. Kr./inv. 

Stockholms 87,3 0: 18 57 253,0 0:40 165 
Uppsala 64,9 I: 16 271 155,5 2:01 633 
Södcrmanlands 66,5 I: 13 264 201.6 2:54 798 
Östergötlands 121.7 I: 32 3IO 446,7 3:68 1137 
Jönköpings 131,6 1:90 435 401,9 4:43 1325 

Kronobergs 100,6 2:61 587 310,3 6: IO 1777 
Kalmar 209,9 4:04 870 536,9 7:87 2 224 
Gotlands 135.7 12:00 2470 184.8 12: 18 3 327 
Blekinge 115.5 3:42 748 278,I 6:22 1819 
Kristianstads 168,0 2:76 607 494,6 6: 19 1760 

Malmöhus 97,7 0:52 132 417,7 I: 70 562 
Hallands 115,0 2:27 506 272,6 4:00 1174 
9öteborgs och Bohus 160,5 0:87 225 319,8 I: 31 450 
Alvsborgs 238,5 2:52 564 587.4 4:66 I 378 
Skaraborgs 184,3 3: 16 689 509,6 6:67 1886 

Värmlands 240,6 3: 74 844 535.5 6:29 J 890 
Örebro 61,8 0:94 225 320.4 3:69 1169 
Västmanlands 44,8 0:71 172 135,2 I: 62 522 
Kopparbergs 200,6 3: IO 705 507.5 5:91 1769 
Gävleborgs 253,4 3:73 861 487.9 5:41 1659 

Västernorrlands 368,6 5:85 1375 583,I 7:00 2 178 
Jämtlands 349,4 11:95 2599 553,0 14: 12 4104 
Västerbottens 474,8 8:66 1974 671.1 9:02 2 736 
Norrbottens 728,1 11:63 2734 940,4 11: 13 3 523 

Summa 4719,6 2:28 570 10104,8 3:69 1214 

1 Inkl. den förhöjning med två procentenheter som hänför sig till 1979 års särskilda 
statsbidrag till kommuner och landstingskommuner. 
2 Preliminära uppgifter. 

Den största betydelsen har skatteutjämningsbidragen för Gotlands, 
Jämtlands och Norrbottens län. Som framgår av tabellen motsvarar bidra
gen för år 1982 en kommunal skattesats på 14: 12 kr./skr. i Jämtlands län, 
12: 18 kr./skr. i Gotlands län och 11: 13 kr./skr. i Norrbottens län. I kronor 
per invånare utgör bidragen i de nämnda tre länen 4 104 resp. 3 327 och 
3 523. Minst betydelse - sett med länet som enhet - har skatteutjämnings
systemet för Stockholms län. där bidragen motsvarar 0: 40 kr./skr. och 165 
kr. per invånare. 

Av tabellen kan också utläsas att det är de södra och mellersta delarna 
av landet som får de största bidragsökningarna genom reformen. 

Den kraftiga ökningen av skatteutjämningsbidragen under senare år 
framgår av följande sammanställning över bidragsutvecklingen fr. o. m. år 
1977. 
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Skatteutjämningsbidrag' till den kommunala sektorn åren 1977-1982 I milj. 'kr.) 

1977 1978 1979 1980 1981 19823 

Kommuner 1949 2279 2 820 3 889 4 792 5 682 
Landstingskomm•Jner I 092 I 357 1774 2689 3 482 4336 
Kyrkliga kommuner 11:1 119 125 131 138 87 

Summa 3154 3755 4 7192 6709 8412 JO 105 

' Inkl. extra skatteutjämningsbid::ag. 
~ Inkl. den förhöjning med två procentenheter, som hänför sig till 1979 ars siirskil<la 
statsbidrag till kommuner och lar.dstingskommuner. 
·' Preliminära uppgifter. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att den fördubbling av skatteutjäm

ningsmedel. som har skett mellan åren 1979 och 1982 och som till stor del 

sammanhänger med skatteutjämningsreformen. till en del har motverkats 

genom att andra transfereringar från staten till kommunsektorn belopps

mässigt minskats. Genom skatteutjämningsreformen å ena sidan och åtgär

derna för att begränsa det finmsiella utrymmet i kommunsektorn å andra 

sidan har en viss omfördelning av resurser ägt rum mellan enskilda kom

muner resp. landstingskommuner som har utjämnat de ekonomiska förut

sättningarna. 

Kommunsektorns reala utveckling har under senare år tilldragit sig ett 

allt större intresse. För åren 1979 och 1980 träffades en överenskommelse 

mellan regeringen och kommunförbunden om en preciserad riktpunkt för 

bl. a. utvecklingen av den kommunala konsumtionens volym. Inför år 1981 

beslöt riksdagen våren 1980 (prop. 1979/80: 90. FiU 1979/80: 25. rskr 1979/ 

80: 287. SFS 1980: 340) om en förlängning i genomförandet av skatteutjäm

ningsreformen samtidigt med att ett antal specialdestinerade statsbidrag 

reducerades i omfattning. Åtgärderna syftade till att gcriom en reduktion 

av det finansiella utrymmet i kommunsektorn hålla tillbaka volymökning

ar. För år 1981 och de närmaste åren därefter lade riksdagen våren 1980 

fast preciserade riktlinjer för den kommunala verksamhetens utveckling 

(prop. 1979/80: 150, FiU 1979/80:40. rskr 1979/80:421). På liknande sätt · 

har riksdagen våren 1981 lagt fast riktlinjer för den kommunala sektorns 

utveckling inom ramen för en total ökning på ca I % år 1982 och högst I q. 

per år därefter <prop. 1980/81: 150. fi U 1980/81: 40. rskr 1980181: 4201. 

Åren 1979 och 1980 har uppvisat ökningstakter i den kommunala kon

sumtionens volym som vida överstiger den överenskomna nivån på 3 % 

per år. För år 1981 synes ökningen bli drygt 3 %. De uppgifter soin 

föreligger för år 1982 tyder på att en kraftig åtstramning har inletts och att 

kommunerna skulle kunna närma sig det av statsmakterna uppsatta målet 

om ca I %. men att landstingskommunerna bara lyckats reducera öknings

takten till omkring 2 %. 
De besparingar på statsbudgeten för budgetåret 1982/83 som rör kom

munsektorn sammanfaller med åtgärder för att begränsa det finansiella 

utrymmet i kommunsektorn for år 1983. så att förutsättningar skall finnas 
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för en begränsning i ökning av den kommunala konsumtionsvolymen till 

högst I% detta år. Totalt innebär de generella åtgärder som föreslås att 

kommunsektorns finansiella utrymme begränsas med omkring 3000 milj. 

kr. för år 1983. 
l bilaga 2 till budgetpropositionen (budgetförslaget) redovisas utförligt 

de åtgärder som föreslås. 

De åtgärder som där redovisas innebär bl. a. en minskning av det skat

teunderlag på vilkd kommunalskatt beräknas fr. o. m. år 1983. Skatteut

jämningsbidragen fr. o. m. år 1983 skall också grundas på en medelskatte

kraft för kommuner resp. landstingskommuner som beräknas på de genom 

åtgärderna minskade skatteunderlagen. De ordinarie skatteutjämningsbi

dragen beräknas härigenom totalt bli ca 535 milj. kr. lägre år 1983 än vad de 

annars skulle ha blivit. Reglerna härom föreslås införda i lagen om skat

teutjämningsbidrag (se bil. 2 till budgetpropositionen). 

r kyrkofondsutredningens betänkande Ekonomisk utjämning inom 

svenska kyrkan ( SOU 1981: 88) föreslås ett nytt inomkyrkligt utjämnings

system som fr. o. m. år 1983 är avsett att ersätta bl. a. det statliga skatteut

jämningssystemet för kyrkliga kommuner. Kyrkofondsutredningen före

slår att det nya utjämningssystemet skall handhas av kyrkofonden och 

bekostas genom en allmän kyrkoavgift till den del utgifterna inte täcks på 

annat sätt. Den reducering av skatteutjämningsbidragen i förhållande til 

1981 års bidrag som har genomförts för de kyrkliga kommunerna genom 

lagen ( 1980: I 031) om ändring i lagen om skatteutjämningsbidrag gäller 

endast för bidragsåret 1982. Avsikten är att förslag till ändring av skatteut

jämningslagen skall läggas fram i samband med behandlingen av 

kyrkofondsutredningens förslag. 

Statlig lokalförsörjning 

För nästa budgetår beräknas utgifterna för byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning att uppgå till ca 200 milj. kr. Detta innebär en minskning med ca 

125 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Minskningen beror 

främst på att den investeringsvolym som beräknas för planerade nya 

projekt har begränsats mot bakgrund av det statslinansiella läget. Bl. a. har 

vissa planerade investeringar för regeringskansliet i Södra Klara uppskju

tits i enlighet med vad som anfördes i prop. 1980/81: 20 (bil. 7) om bespa

ringar i statsverksamheten. Såvitt nu kan bedömas bör investeringarna 

även på längre sikt kunna begränsas till den nivå som beräknas för nästa 

budgetår. Den reducering som nu beräknats bör därmed innebära en be

sparing av storleksordningen 100 milj. kr. 

Samtidigt som investeringsvolymen begränsas upprätthålls en bered· 

skap för att kunna påbörja nya byggnadsinvesteringar som ett led i de 

konjunktur- och arbetsmarknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. Om

fattningen av byggnadsinvesteringarna kan komma att förändras i förhål

lande till budgetförslaget med anledning av sådana åtgärder. 
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Inom byggnadsstyrelsen bedrivs ett arbete som bör kunna leda till ytter
ligare besparingar av de statliga lokalkostnaderna. En översyn av vissa 

norm- och standardfrågor har :Jåbörjats i detta syfte. Förslag till åtgärder 

som syftar till att öka de statliga myndigheternas ansvar och kostnadsmed

vetande i lokalfrågor har redovisats. 

Personalpolitik m. m. 

För första gången minskar a11talet statsanställda. Antalet statsanställda 

den l mars 1981 var 374 000 r~Lknat i helårstjänster. Dc:t är en minskning 

med 1300 helårstjänster jämfört med föregående år. 
För statstjänstemän m. fl. har avtal slutits om löner fiir åren 1981 och 

1982 (ALS 1981-82). I procent räknat innebär avtalet för tvåårsperioden 

en lönenivåhöjning med 8.6 %. Det skall jämföras med t l ,2 % för LO

området och 8,8 % för PTK-området. I avtalet har parterna bl. a. kommit 

överens om att fortsätta den översyn av gällande tryg[!hetsregler som 

inletts mot bakgrund av bl. a. de krav på rationalisering och effektivitet 
som ställs på statsförvaltningen. Parterna har vidare kommit överens om 

att under avtalsperioden ta upp förhandlingar om ett nytt pensionssystem. 

Dessa förhandlingar har påbörjats. 

För statsanställda m. fl. gäller fr. o. m. den l januari 1982 ett allmänt 

reseavtal, som i huvudsak ersätter den hittillsvarande författningsregle
ringen avreseförmånerna. 

Prop. 1981182: 71 om en ny anställningsskyddslag m. m. föranleder för

slag om följdändringar fr. o. m. den I april 1982 i lagen 0976: 600) om 
offentlig anställning. 

Förslag till hur pensioner till politiker m.jl. skall regleras har lämnats till 

regeringen. Det är utredningen <B 1980: 04) om pensionsrätt som har be
handlat frågor om pensionsförrnåner i huvudsak åt politiskt tillsatta tjäns
temän. En proposition härom kommer att föreläggas riksdagen under 

våren 1982. 

För att stimulera myndigheterna att i ökad utsträckning anställa arbets

handikappade och att aktivt atipassa arbetsmiljön till de arbetshandikap

pades förutsättningar har statens arbetsmarknadsnämnd genomfört en 

serie konferenser i olika delar av landet, varvid handikapp- och främjande

frågor diskuterades med i första hand verkschefer och personalchefer. I 

samma syfte har en skrift om handikappfrågor ''Ingen människa kan göra 

allt. Men varje människa kan göra mycket." utarbetats inom budgetdepar

tementet. Skriften har tillställts bl. a. samtliga statliga myndigheter. 

För nästa budgetår har I milj. kr. avsatts till stöd för utveckling av nya 

metoder och olika slag av försöksverksamhet som kan leda till att betydel
sen av ett handikapp elimineras i den konkreta arbetssituationen. Handi

kappfrågorna inom statsförvaltningen behandlas närmare i bilaga 3 till 

budgetpropositionen (Gemensamma frågor). 
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Utbyggnaden av den statliga företagshälsovården fortsätter. Vid ut

gången av innevarande budgetår kommer ca 175 000 statsanställda att 

kunna erbjudas arbetsplatsanknuten företagshälsovård genom ett 60-tal 

r,,kala hälsocentraler. 

Kommitten (B 1979: 11) för utbildning av högre chefer inom stat.lfön·alt-

11inge11 har lämnat sitt slutbetänkande (Os B 1981: 14). En redovisning av 

kommittens arbete lämnas i bilaga 3 till budgetpropositionen. Förslag 

föreläggs riksdagen om en fortsatt utbildning för högre chefer, omfattande 

centrala kurser för verkschefer och verkschefers ställföreträdare samt 

myndighetsintern utbildning för övriga chefer på nivån byråchef och hög

re. 

Som ett led i arbetet med att stärka chefskompetensen kommer en 

verksamhet med att initiera, utveckla och samordna statsförvaltningens 

chefsplanering och chefsförsörjning att påbörjas. 

En utredning om inriktning och former för en ökad decentralisering av 

den statliga perso11al11tbild11i11ge11 planeras. Utredningen skall särskilt be

lysa de besparingar som kan göras. 

En besparing om 47 milj. kr. beräknas till följd av att kostnader för 

arhetsvård m. m. för kommunalt anställd personal med statligt reglerade 

tjänster överförs till kommunerna. Kostnaderna har tidigare belastat an.sla

get "Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering". Vidare har ett 

principbeslut fattats om en successiv m'l'eckling av statens bestånd av 

uthyrningshostiider. Avvecklingen beräknas starta den I januari 1982. 

Datadelegationen. som bl. a. tar fram förslag till principer och riktlinjer 

för datateknikens utveckling och användning, fortsätter sin verksamhet. 

Delegationens förslag skall ligga till grund för den proposition om en 

samordnad datapolitik som skall föreläggas riksdagen under våren 1982. 

Inom statens institut för personaladministration och personalutbildning 
(SIPU) utarbetas en ADB-orientering för användare. Orienteringen avses 

behandla datatekniken, dess användning och effekter, begränsningar. 

risker och möjligheter för dem som berörs av datorisering inom olika delar 

av statsförvaltningen. 
En redovis.ning lämnas i bil. 3 till budgetpropositionen (Gemensamma 

frågor) om det fortsattajämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen. 

Politisk, administrativ och geografisk decentralisering utgör ett naturligt 

inslag i regeringens arbete, bl. a. i syfte att åstadkomma besparingar. 

Delegationen för decentralisering av statlig verksamhet fortsätter sin verk

samhet med decentraliseringsarbetet inom statsförvaltningen. 

Arbetet med att förenkla regelsystemet inom det statliga personalområ

det fortsätter. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom budgetdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 

1981/82 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Föränd-
1981/82 1982/83 ring 

A. Budgetdepartementet m. m. 157,I 201.4 + 44,3 
B. Statlig rationalisering och 

revision. m. m. 238.1 226,6 11.5 
c. Skatte- och kontrollväsen 359.1 378,8 + 19,7 
D. Bidrag och ersättningar 

till kommunerna 10611.6 10402.4 - 209.2 
E. Statlig lokalförsörjning 360,0 254,5 - 105.5 
F. Statlig per-sonalpolitik 309,9 374,\} + 64,\ 
G. Övriga ändamål 2122.3 I 039,0 - I 083,2 

Totalt för budgetdepartementet 14158,0 12876,7 -1281,3 

De totala utgifterna beräknas minska med ca I 281 milj. kr. Det under 

budgetdepartementet redovisade anslaget till täckande av merkostnader 

för löner och pensioner är schablonmässigt beräknat till I 000 milj. kr.. 

vilket är I 000 milj. kr. lägre än motsvarande anslag under budgetåret 1981/ 

82. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

13 

vid regeringssammanträde 
1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Wirten såvitt avser frågorna under littera A, B. 

C. D, E och G punkterna 1-8: 

statsrådet Johansson såvitt avser frågorna under littera F och G punkterna 

9-11. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser budgetdepar

tementets verksamhetsområde 

Åttonde huvudtiteln 

A. BUDGETDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Budgetdepartementet 

198(1/81 utgift 

1981 /82 Anslag 
1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

33056942 

32605000 

35827000 

1981/82 

198 

32605000 
(29725000) 

32605000 

Beräknad 
ändring 
1982/83 

+2 

+.3 222 000 
(+2760000) 

+3222000 

Från anslaget betalas kostnader för löner, resor. publikationstryck och 
expenser för departementets personal exkl. departementens organisations
avdclning. Pris- och löncomräkningcn beräknar jag till 2 862 000 kr. Som 
anmäls senare denna dag av statsrådet Johansson föreslås fortsatt utbild
ning för högre chefer i statsförvaltningen. Ansvaret för genomförandet bör 
enligt förslaget fortsättningsvis åvila budgetdepartementet. För uppgifter 
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bl. a. i samband härmed bör två tjänster som funnits i chefsutbildnings
kommittcns sekretariat tillföra:; budgetdepartementet. Under hösten 1981 
har till budgetdepartementet förts över dels fyra tjänster från departemen
tens organisationsavdelning, dels en tjänst från kommunikationsdeparte
mentet. Medel för dessa ändamål bör beräknas för nästa budgetår. I övrigt 
bör anslaget beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodcllen som 

tillämpas i årets budgetförslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Budgetdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 35 827 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

88959053 
1103340001 

151448000 
1 Enligt regeringsbeslut 1981-06-11 får anslagets belastning högst uppgå till 
110 867 000 kr. 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisationsav
delning inkl. revisionskontoret och andra för departementen gemensamma 
anordningar. Från anslaget bestrids vidare departementens och kommitte
ernas sjukvårds- och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inred
ning och utrustning av lokaler. telefon m. m. samt kostnader för tjänste
bilar. allt i den mån medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och 
lokalkostnaderna för utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för för
svarsdepartementet bestrids dock från vederbörande departementsanslag. 

1981 /82 Beräknad 

Personal 161 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Sjukvårdskostnader 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Engångsanvisning 
Personalpolitiskt utvccklingsarbete m. m. 
Revisionskontor - siirkostnader 

28 307000 
(16927000) 

550000 
79 817 000 

552000 
200000 
295000 

I 146000 

110'867000 

ändring 
1982/83 

+ 1791000 
(+ 1964000) 

+38 785 000 
+ 55000 

200000 
+ 15000 
+ 135000 

+40581000 

För pris- och löncomräkning m. m. beräknar jag 13 405 000 kr. Därav 
avser 10 053 000 kr. ökade kostnader för de lokaler som f. n. disponeras av 

regeringskansliet. 
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Fr. o. m. innevarande budgetår har intendentur- och rationaliseringssek

tionen vid departementens organisationsavdelning omorganiserats till en 

ny kontorsservicesektion. Därvid har ytterligare sex tjänster inrättats. 

Koncentrationen av departementen till ett sammanhängande geografiskt 

område i Södra Klara-kvarteren och det faktum att stora delar av departe

mentsorganisationen får tillgång till nybyggda. rationellt utformade lokaler 

har medfört att förutsättningarna för att bedriva den serviceverksamhet 

gentemot departementen som departementets organisationsavdelning sva

rar för när det gäller lokalhållning, teletjänst. transporter samt budskick

ning och postdistribution m. m. delvis har förändrats. Vidare får serviceor

ganen själva lokaler inom de nybyggda delarna av de aktuella kvarteren. 

Med anledning härav har serviceorganisationen setts över för att på bästa 

sätt kunna fungera i den nya miljön. 

Den nya kontorsservicesektionen bör skapa förutsättningar för en effek

tivare bedriven verksamhet, varför den nu utökade organisationen på sikt 

bör kunna medföra minst motsvarande neddragningar på andra håll inom 

regeringskansliet. 

Även arkivsektionens verksamhet kommer att under innevarande bud

getår få en delvis ändrad inriktning. Därvid har en tjänst förts över från 

justitiedepartementet. 

Vidare kommer under budgetåret 1981/82 fyra tjänster att föras över från 

departementens organisationsavdelning till budgetdepartementet med pla

cering på personalpolitiska sekretariatet. 

Sammantaget ökar departementens organisationsavdclning med tre 

tjänster. I anslagsberäkningen för nästa budgetår bör hänsyn tas till de 

redovisade förändringarna. 

Under innevarande budgetår har inflyttningen i de om- och nybyggda 

delarna av Södra Klara-kvarteren påbörjats. Under sommaren 1981 har 
den förutvarande kanslihushuvudbyggnaden i kvarteren Mars och Vul

canus evakuerats. Statsrådsberedningen och justitiedepartementet har 

därvid flyttat in i kv. Rosenbad och arbetsmarknadsdepartementet i de 

delar som ingår i den första etappen av nybygget i kv. Björnen. Till 

sistnämnda kvarter flyttar också jordbruksdepartementet. Återstående de

lar av kv. Björnen liksom kv. Tigern tas i anspråk under budgetåret 1982/ 

83. Som en följd av flyttningen till de nya, centralt belägna lokalerna ökar 

regeringskansliets lokalkostnader betydligt till nästa budgetår. Jag beräk

nar ett belopp av 28 732 000 kr. för detta. 

Min medelsberäkning i övrigt framgår av sammanställningen. Den har i 

tillämpliga delar gjorts med utgångspunkt i den tvåprocentiga besparings

modellen som tillämpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ändamål för departementen för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 151448 000 kr. 
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A 3. Kommitteer m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

158912~.8 

13 500000 

13500000 

16 

Reservation 4929793 

Totalt disponeras innevara•1de budgetår under åttonde huvudtitelns 

kommitteanslag ca 18,4 milj. kr. Den förhållandevis stora medelsreserva

tionen vid ingången av innevarande budgetår beror hl. a. på att riksdagen 

på tilläggsbudget IlI till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 anvisade ett 

belopp av 4 milj. kr. för att kornmitten (8 1979: 11) för utbildning av högre 

chefer skulle kunna genomföra en försöksutbildning. Denna försöksutbild

ning avslutas under innevarande budgetår. Som statsrådet Johansson an

mäler denna dag föreslås att c:tt nytt anslag förs upp i statsbudgeten för 

budgetåret 1982/83, från vilket fortsättningsvis betalas utgifter för plane

ring och genomförande av chefsutbildning i statsförvaltningen. 

Till följd av bl. a. chefsutl;ildningsverksamheten och en omfattande 

utredningsverksamhet på det s!rnttepolitiska området beräknas tillgängliga 

medel på anslaget bli förbrukade under innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 13 500000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

739916 

625000 

625000 

Reservation 379428 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp i statsbudgeten 

för nästa budgetår. Jag har därvid räknat med att fortsatt bidrag till utgiv

ningen av Sveriges statskalend·~r skall bestridas från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ei.:tra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett rescrvations

anslag av 625000 kr. 
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B. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, M. M. 

B I. Statskontoret 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

56544578 

62 753000 

65010000 

17 

De centrala myndighetsuppgifterna för rationalisering och ADB har 

nyligen behandlats av statsmakterna. Statskontorets verksamhetsinrikt

ning och huvuduppgifter samt organisation och programindelning har där

vid lagts fast (prop. 1979/80: 124, FiU 1979/80: 26, rskr 1979/80: 308 och 

prop. 1980/81: 101, FiU 1980/81: 17. rskr 1980/81: 182). Statskontoret skall 

vara central förvaltningsmyndighet för rationalisering, administrativ ut

veckling och ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt svara för 

anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret har som en huvuduppgift att vara utredningsorgan åt rege

ringen i frågor med anknytning till rationalisering, administrativ utveckling 

och ADB, att lämna förslag till åtgärder för rationalisering och annan 

förbättring av enskilda myndigheter och verksamheter, att fortlöpande 

följa och lämna förslag till generella åtgärder för att främja effektiviteten i 

statsförvaltningen samt att på uppdrag av regeringen eller för statsmakter

nas räkning granska förslag till åtgärder för rationalisering eller annan 

förändring i statsförvaltningen. 

Statskontorets andra huvuduppgift är att fungera som normgivande och 

stödjande organ för myndigheterna inom området rationalisering, admi

nistrativ utveckling och ADB. Häri ingår att i den utsträckning det behövs 

utarbeta förslag till föreskrifter och andra anvisningar inom området samt 
att tillhandahålla praktisk vägledning om tillämpning av utfärdade före

skrifter o. d. och i övriga frågor av gemensamt intresse inom området. 

Vidare skall statskontoret ta initiativ till och medverka i utbildning och 

andra kunskapshöjande insatser inom området. En stor del av arbetet i 
denna del handlar om att ge generellt och individuellt stöd i frågor om val 

och tillämpning av arbetsmetoder och administrativa hjälpmedel. I fråga 

om kontorsrationalisering och kontorsutveckling åligger det verket särskilt 

att ge råd och rekommendationer om tillgänglig teknik och lämpliga meto

der. 

Vid statskontoret har den I juli 1981 inrättats ett metodråd med uppgift 

att fungera som ett rådgivande organ i frågor om effektivitetsstödjande 

insatser inom rationalisering, administrativ utveckling och ADB. 

Statskontorets nya organisation och programindelning tillämpas fr. o. m. 
den 1 juli 1981. 

Statskontoret leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör 

som även är styrelsens ordförande. Ställföreträdande chef är en överdirek-

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga Il 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga Il 18 

tör som också är styrelsens vice ordförande. Verket är organiserat i sju 

enheter. varav sex rationaliseringsenheter och en administrativ enhet. 

Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i pro-

gramtermer. Följande programindelning gäller fr. o. m. den I juli 1981: 

I. Rationaliseringsutredningar 

2. Effektivitetsstödjande Vf:rksamhet 

3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning. 

Statskontorets verksamhet inom programmen finansieras från ett för

slagsanslag benämnt Statskontoret. 

Statsk.ontoret 

Statskontoret begär i sin anslagsframställning resurser enligt det huvud

förslag som enligt regeringens årliga anvisningar för myndigheternas an

slagsframställningar för budgetåret 1982/83 skall innebära att anslagstilldel

ningen realt minskas med 2 %. 
En fortsatt minskning av statskontorets anslag även under planeringspe

rioden 1983/84-1986/87 kommer att leda till svårigheter för statskontoret 

att leva upp till den roll verket nu har tilldelats och försvåra en kraftfull 

insats i besparings- och omprövningsarbetet. 

Statskontorets verksamhet under budgetåret 1982/83 förutses liksom 

hittills till en betydande del vara beroende av utredningsuppdrag som 

främst regeringen och kommitteer begär att verket skall utföra. Inom 

programmet Effektivitetsstödjande verksamhet kommer statskontoret att 

satsa ännu kraftigare på frågor om rationell kontorsdrift. Det intensiva 

arbetet inom ADB-området fortsätter. Dessutom kommer särskild vikt att 

ägnas åt frågor om besparingsmetoder. 

Statskontorets verksamhet med den nya programindelningen framgår av 

följande sammanställning: 

(I 000-tal kr.} 

Program 1980/81 1981/82 1982/83 
Utgift Budget Beräknar 

Stats- Före-
kontoret draganden 

Rationaliseringsutredningar 29750 32225 34 700 33900 
Effektivitetsstödjande verk-

samhet 26883 30678 32715 32000 
Anskaffning och förvaltning av 

ADB-utrustning '.7500 7675 8250 8100 
Administration av externa 

verksamheter m. m. 94 100 110 110 

Summa kostnader 64227 70678 75775 74110 

Avgår: 
Ersättning för anskaffning och 

förvaltning av ADB-utrust-
ning '.'410 7675 8250 8100 

Ersättning från statens institut 
för personalutbildning och 
personaladministration 273 250 250 250 

Avgifter för tidskrifter 750 750 

Nettoutgift 51i544 62753 66525 65010 
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Eftersom verksamhet och organisation nyligen fastlagts av statsmak

terna har statskontoret ännu inte underlag för att bedöma om det under 

planeringsperioden kan finnas anledning att föreslå ändringar i verksamhe

tens inriktning och i fördelningen mellan programmen. Utgångspunkten är 

därför att avvägningen mellan programmen i stort skall vara oförändrad 

jämfört med innevarande budgetår. Avvägningen inom programmen kom

mer däremot fortlöpande att omprövas. 

Pro g ra mme t Rar ional is e rings u tredn i 11 gar 

Statskontorets verksamhet inom programmet Ratio11aliseri11gsutred-

11i11gar är i hög grad styrt av regeringen genom de uppdrag som främst 

regering och kommitteväsendet begär att verket skall utföra. Planeringen 

måste anpassas till att uppdragen ofta kommer med kort varsel och skall 

genomföras inom bestämda tidsramar. Dessa tenderar att bli allt snävare. 

Under de senaste åren har utredningsuppdrag som ska slutföras inom 

kortare tid än ett budgetår blivit mer dominerande i utredningsverksamhe

ten än tidigare. 

Statskontoret måste därför ha en större reserv vid budgetårets början för 

nya uppdrag än vad som tidigare har va1it vanligt. 

Statskontoret föreslår en ökning av anslagsmedlen inom programmet 

med 2,5 milj. kr. 

Programmet Effektivitetsstödjande l'erksamhet 

Den effektiritetsstödjande verksamheten styrs främst av det handlings

program för metodstöd av de centrala rationaliseringsorganen avseende 

ADB, som statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut (FRI) re

dovisade till regeringen i maj 1980. Efter remissbehandling har regeringen 

den 11 juni 1981 uppdragit åt statskontoret att i samråd med FRI bedriva 

metodstödet på ADB-området med den inriktning som föreslagits i hand

lingsprogrammet. 

Verksamheten styrs också av de rådgivningsuppgifter som statskontoret 

har givits i förordningen (1981: 266) om investeringar i statliga ADB-sy

stem och av uttalanden i årets kompletteringsproposition om de centrala 

rationaliseringsorganens roll i fråga om råd och stöd i metodfrågor. 

Statskontoret har kunnat planera för i stort sett hela medelstilldelningen 

inom programmet för budgetåret 1981/82. medan statskontoret för budget

året 1982/83 håller en 1-:>egränsad reserv. Denna reserv är främst avsedd för 

oförutsedda insatser, bl. a. sådana som kan bli följden av det nyinrättade 

metodrådets arbete och det handlingsprogram för kontorsautomationen 

som statskontoret skall lägga fram under budgetåret 1981 /82. 

Merparten av resurserna för effektivitetsstödjande verksamhet under 

budgetåret 1981/82 har avsatts för projekt och rådgivning vad gäller ADB 

och rationell kontorsdrift. Statskontoret avser att ge ökad vikt åt frågor om 

organisatoriska problem. förvaltningsstruktur, ekonomisk utvärdering och 

besparingsmetoder fr. o. m. budgetåret 1982/83. 
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Statskontoret föreslår en ökning av anslagsmedlen inom programmet 

med 2 milj. kr. 

Programmet A11skajf11i11g och förvaltning lff ADB-utrustning 

Inriktningen och omfattningen av statskontorets uppgifter i fråga om 

anskaff11i11g av ADB-utrustning har statskontoret bedömt bli oförändrade 

jämfört med budgetåret 1981/82. Om statsmakternas ställningstagande till 

ADB-anskaffningsutredningens förslag skulle leda till några förändringar i 

statskontorets medverkan i anskaffningsärenden fiir det givetvis leda till 

omprövning av de nu beräknade resurserna för programmet. 

Perso11a/ 

Statskontorets förslag till ·:erksamhet för budgetåret 1982/83 innebär att 

verkets personal minskas m{:d 5 till 290, uttryckt i helårsarbetskrafter. 

Föredraga11den 

Statskontoret har i sin anslagsframställning yrkat anslag enligt huvudal

ternativet, vilket medför att verkets personalresurser minskas med fem 

årsarbetskrafter. 
Statskontorets utredningsverksamhet under nästa budgetår förutses i 

hög grad bli beroende av utredningsuppdrag från regeringen och kommit

teer. Utredningsuppdrag mf:d snävare tidsmarginaler har blivit allt mer 

dominerande. Statskontoret kommer därför att ha en större reserv vid bud

getårets början för nya uppdrag än tidigare. Det ka.n således konstateras att 

statskontoret avser att hålla en hög beredskap med resurser för besparings
utredningar och översynsuppdrag. Jag anser att detta är en riktig priorite

ring och vill framhålla att df:n statsfinansiella utvecklingen under de när

maste åren kommer att ställa mycket stora krav på ett kvalificerat bespa

rings- och rationaliseringsarbete. 
Statskontoret kommer inom den effektivitetsstödjande verksamheten att 

avsätta ökade resurser till frågor om kontorsrationalisering. Behovet av 

vägledning och stöd till myndigheterna när det gäller införandet av ny 

teknik inom kontorsområdet är enligt min mening mycket stort. För att 

bl. a. kunna tillgodose detta har i statskontorets nya organisation en av 

verkets huvudenheter inriktats på kontorsarbetets rationalisering. 
Jag godtar i huvudsak statskontorets förslag beträffande verksamhetens 

inriktning under nästa budgetår. Min beräkning av det totala medelsbeho

vet för statskontoret framgår av programsammanställningen. Jag har där

vid tillämpat huvudalternativet. Jag delar verkets uppfattning att avväg

ningen mellan programmen tör vara densamma som för innevarande bud

getår i avvaktan på närmare •!rfarenheter av verkets nya organisation. 

Beträffande programmet Anskaffning och förvaltning av ADB-utrust-
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ning behandlas detta i sin helhet under anslaget Anskaffning av ADB

utrustning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statskontoret för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 65010000 kr. 

B 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

122903908 

115000000 

98000000 

Behållning 22728222 

Generellt användbar ADB-utrustning, som anskaffas inom den civila 

statsförvaltningen för andra myndigheter och institutioner än de affärsdri

vande verken, finansieras och redovisas fr. o. m. den I juli 1980 över 

reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning Cf. d. investerings
anslaget Statens datamaskinfond: Anskaffning av datama~kiner). f\.nslaget 

omfattar också ADB-utrustning vid flygtekniska försöksanstalten. 

Från reservationsanslaget bestrids dels utgifter för ADB-utrustning, dels 
andra utgifter av investeringskaraktär i samband med anskaffning, installa

tion eller igångkörning av förvärvad eller förhyrd ADB-utrustning, vilka är 

av sådan art att de bör periodiseras. Över anslaget redovisad utrustning 

ställs mot avgift till förfogande för de myndigheter som skall svara för 

driften av anläggningarna. Avgifterna fastställs av statskontoret efter sam

råd med riksrevisionsverket. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning 

m. m .. täcka statskontorets kostnader för upphandling och förvaltning av 

utrustningen. Finansiering av ADB-utrustning inom försvaret sker över 
skilda myndighets- och materielanslag. Medelsbehovet för budgetåret 

1982/83 har för försvarets del tidigare denna dag anmälts av chefen för 
försvarsdepartementet. 

Statskvntorets anslagsframställning för budgetåret 1982183 

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 
myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen att anmäla 

behov av ADB-utrustning till statskontoret, som till regeringen lämnar en 

samlad anslagsframställning för den ADB-utrustning som kan behöva an

skaffas på detta sätt. Med anledning härav inhämtar statskontoret en gång 

per år myndigheternas egna bedömningar av behovet av sådan utrustning. 

l det följande redovisas en sammanställning över statskontorets bedöm
ning av investeringsbehoven för budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Kartong: S. 22 Förtydligande av de två kolumnerna längst till höger 
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(I 000-tal kr.) 

Huvudtitel Budgetåret 1981/82 Budgetåret 1982/83 

Myndig- Stats-
heterna kontoret 

Därav 
bundet 

Myndig
heterna 

Stats
kontoret 

Il Justitie 17020 
III Utrikes 5 391 
IV Försvar 3051 
V Social 18693 
VI Kommunikation 23649 
VII Ekonomi 7356 
VIII Budget 27406 
IX Utbildning 41940 
X Jordbruk 4004 
XI Handel 8051 
XII Arbetsmarknad 4418 
Xlll Bostad 2184 
XIV Industri 2218 
XV Kommun 20782 
XVI Riksdagens verk 205 

15774 
1971 
3051 
8515 

14144 
6886 

18031 
34897 
3 373 
7911 
4418 
1417 
1798 

17 360 
205 

för köp 

10452 
1971 
2 751 
6614 

10334 
5481 
2569 
9447 
1915 

621 
3030 

625 
1358 

11513 
205 

30490 
652 
100 

28078 
. 26628 

820 
28 i55 
60891 
6794 

13442 
14560 
4401 

865 
10412 

29515 
I 072 

100 
10307 
33998 

715 
22944 
33 761 
3115 
7238 
3 850 
3 561 
1025 

12113 

Summa 186368 139751 
därav hyra 10 503 

68886 226288 163314 
10240 

Myndigheterna har till stat:>kontoret anmält behov av ADB-utrustning 
till ett sammanlagt värde av ,:a 413 milj. kr. för budgetåren 1981/82 och 
1982/83. Statskontoret be'räkrm att anskaffningsbehovet för de två budget
åren blir ca 303 milj. kr., dvs. 1:a 27% lägre än det behov som myndigheter

na har anmält. 
Bland större enskilda anskaffningar som pågår eller planeras märks 

ersättnings-, kompletterings- eller nyanskaffningar för polisväsendet, det 

centrala fastighetsregistret, dtm allmänna försäkringen, vägväsendet, cen
trala bilregistret, datamaskin•:entralen för administrativ databehandling, 
universitet och högskolor, tullverket, arbetsmarknadsverket och skattead

ministrationen. 
Av det anskaffningsbehov som statskontoret beräknat avser ca 282 milj. 

kr. köp av utrustning och ca 21 milj. kr. värdet av den utrustning som 
planeras att hyras. En del av medelsbehoven för köp (28%) är redan 
bundet genom tidigare anskaffningsbemyndiganden av regeringen eller, 
vad beträffar mindre belopp, beslut i statskontoret. 

Med hänsyn till beräknad ingående behållning på anslaget samt till 

förskjutningar av leveranser nch betalningar som erfarenhetsmässigt in
träffar finner statskontoret att 98 milj. kr. behöver anvisas till budgetåret 

1982/83. 

Anskaffning av ADB-utrustning medför ofta långa leveranstider. Under 

budgetåret 1982/83 förutses beställningar ske även av utrustning som pla
neras bli installerad under budgetåret 1983/84. Av de bemyndiganden för 
beställningar som riksdagen tidigare har lämnat beräknas 112 milj. kr. 
återstå vid utgången av budgetåret 1981/82. Köpvärdet för den utrustning 

Därav 
bundet 
för köp 

652 

370 
7 337 

701 

9060 
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som beräknas bli installerad under budgetåren 1982/83 och 1983/84 uppgår 

till sammanlagt 222 milj. kr. Ett kompletterande bemyndigande på 110 milj. 

kr. behövs därför. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp några allmänna frågor om anskajji1ing 

och finan.1·iering av ADB-11trustni11R. Anledningen till detta är bl. a. vissa 

förslag från den utredning (B 1979: 09) som har haft till uppgift att se över 
anskaffningen av ADB-utrustning i statsförvaltningen. 

1 Nuvarande förhållanden m. m. 

1.1 Allmänt 

De statliga ämbetsverkens handlingsfrihet är reglerad och begränsad i 

fråga om anskaffning av kapitalutrustning. Varje investeringsprojekt prö

vas särskilt i budgetprocessen och investeringar finansieras genom ett 

särskilt anslag till varje investering eller - i vissa fall - grupp av investe

ringar. För anskaffningar gäller upphandlingsförordningen ( 1973: 600. om

tryckt 1980: 850) med tillämpningsanvisningar (riksrevisionsverkets till

lämpningsanvisningar 1980-12-22 till förordning (1980: 850) om ändring i 

upphandlingskungörelsen ( 1973: 600). 

För affärsverken gäller att riksdagen varje år beviljar medel för investe

ringar. Dessa medd anvisas som investeringsanslag för de olika verken. 

Varje anslag omfattar samtliga investeringsuppgifter vid ett verk. Affärs

verkens handlingsfrihet när det gäller investeringsverksamheten är således 

större än ämbetsverkens. Upphandlingsförordningen gäller emellertid 

även för affärsverken. 

De statliga aktiebolagen beslutar liksom andra aktiebolag självständigt 

hur de skall använda sina medel. Upphandlingsförordningen gäller inte för 

de statliga aktiebolagen. 
Anskaffning av ADB-utrustning i statsförvaltningen sker i huvudsak 

centralt genom statskontoret. utrustningsnämnden för universitet och hög

skolor t LI UH) samt försvarets materielverk tFMVl. Begreppet anskaffning 

används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för en rad uppgifter 

utöver upphandlingsbeslutet i samband med införskaffandet av ADB-ut

rustning: planering, prövning av behov, uppföljning, finansiering och redo

visning samt anslagsförvaltning. Begreppet har alltså en vidare innebörd 

än upphandling. Nuvarande former för anskaffningen utgör en viktig del av 

det vidare systemet för styrning och samordning av ADB-användningen i 

statsförvaltningen. 

De enskilda anskaffningarna varierar från enkla. och okomplicerade 

kompletteringar till stora projekt som tar flera år att genomföra. En större 

upphandling kan delas upp i följande arbetsmoment: 

- analys av behov och krav på ADB-utrustning (behovs- och kravanalys) 

- specifikation av kraven på utrustningen (kravspecifikation) 

- infordrande av anbud (offerter) från leverantörer 

- utvärdering av inkomna anbud 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga Il 24 

- avtalsförhandlingar med leverantörer 

- utformning av avtal och be5lut om upphandling 
- tecknande av avtal 

- prov av levererad utrustning (leveransprov) 

- godkännande av levererad utrustning (leveransgodkännande). 

1.2 Den civila statsförvaltning1~n 

Mot bakgrund av erfarenheterna och problemen i samband med använd

ning av ADB på 1960-talet far.n statsmakterna det angeläget med "en väl 

genomförd planering och en 5tark samordning när det gäller anskaffning 

och utnyttjande av ADB-utrustning" (prop. 1968: 48). Statskontoret fick 

genom riksdagsbelut åren 1963, 1965 och 1968 i uppgift att verka för en 

sådan samordning. En viktig åtgärd i detta sammanhang var att anskaff

ningen av ADB-utrustning för den egentliga statsförvaltningen (affärsver
ken undantagna) successivt centraliserades till statskontorct. För att un

derlätta samordningen inrättades vidare år 1969 en kapitalfond - statens 

datamaskinfond - för finansiering av ADB-utrustning. Fondbegreppet 

avskaffades i samband med omläggningen av det statliga budgetsystemet 

den I juli 1980. Därvid ersattes statens datamaskinfond av ett centralt 

rescrvationsanslag benämnt Anskaffning av ADB-utrustning. 

Den utrustning som anskaffas av statskontoret och finansieras över det 

centrala anslaget är generellt användbar ADB-utrustning. Med detta avses 
maskin- och programvara för administrativ och teknisk/vetenskaplig data

behandling. dvs. datorer med ansluten kringutrustning samt datakommuni
kations-, terminal- och dataregistreringsutrustning. 

Som generellt användbar ADB-utrustning räknas i detta sammanhang 
inte utrustning som ingår i avgränsade processtyrande, laborativa eller rent 

tekniska system. Inte heller räknas speciella datorsystem för tidrcdovis
ning. bevakning o. d. dit. Annan utrustning som faller utanför är analogida
torer. elektroniska bordskalkylatorer, enklare s. k. skrivautomater och 
annan liknande kontorsteknisk utrustning. 

Över det centrala anslaget frnansieras vid behov även andra utgifter av 

investeringskaraktär i samband med installation och igångkörning av da

torutrustning. t. ex. utgifter för omformare. efterbehandlingsutrustning 

och programomläggning i samband med byte av maskinsystem. 

Statskontoret ombesörjer inte bara själva upphandlingen. utan svarar 

även för en rad andra uppgifter avseende finansiering och förvaltning av 

ADB-utrustning. Statskontoret prövar också myndigheternas behov av 

ADB-utrustning. 

Myndigheter som avser att anskaffa ADB-utrustning skall anmäla detta 

till statskontoret, bl. a. för att ge en grund för beräkningen av erforderliga 

investeringsmedel under anslaget Anskaffning av ADB-utrustning. Stats
kontoret beräknar, efter en övf,rsiktlig prövning av myndigheternas utrust

ningsbehov, behovet av medel på anslaget. Vidare beräknas vilken bemyn-
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diganderam regeringen bör begära av riksdagen för att möjliggöra beställ

ningar som utfaller till betalning under senare budgetår. 

De av riksdagen anvisade medlen på anslaget och beställningsbemyndi

gandet utgör de ramar inom vilka anskaffningsbchoven kan tillgodoses. 
Skulle förhyrning bli aktuell för viss utrustning, för vilken medel beräknats 

för köp, blir belastningen på anslaget i motsvarande mån lägre. Köpvärdet 

av köpt och hyrd utrustning avräknas mot det av riksdagen anvisade 

beställningsbemyndigandet. 
Själva upphandlingen initieras vanligtvis av användarmyndigheten på 

basis av tidigare planering och till statskontoret anmälda behov av ADB

utrustning. men kan också avse ett inte förutsett objekt grundat på ett akut 

behov. 

Det är i detta sammanhang som den huvudsakliga prövningen av beho
vet av viss utrustning görs. Den innebär en noggrann och allsidig genom

gång av behoven av aktuell utrustning i syfte dels att fastställa rätt nivå på 

investeringen. dels att ge upphandlingsunderlaget - som bl. a. innehåller 

specificerade krav på utrustningen - erforderlig kvalitet. 

Finansieringen över anslaget kan beskrivas som ett slags hyresförhål

lande (via avgifter) mellan statskontoret och berörd myndighet. Utrust

ningen förblir statskontorets egendom och får följaktligen inte förändras, 

säljas, omplaceras till annan myndighet eller skrotas utan statskontorets 

medgivande. Detta gäller även efter fullbordad avskrivning. Intäkter av 

försäljning (motsvarande) tillförs särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Användarmyndigheten är garanterad tillgång till utrustningen så länge 

förutsättningarna inte väsentligt förändras. 
Användarmyndigheterna betalar avgifter till statskontoret för den ut

rustning de disponerar som har finansierats över det centrala anskaffnings

anslaget. Avgifterna skall täcka kapitalkostnaden (avskrivningar och rän
ta) för utrustningen samt statskontorets administrationskostnader för an
skaffning och förvaltning av utrustningen. Avgifterna fastställs efter sam

råd med riksrevisionsverket. I praxis sker också samråd med berörda 
användarmyndigheter vid fastställandet av avgifter. 

Inom högskolesektorn gäller särskilda förhållanden. ADB-utrustning fi
nansieras inom denna sektor på flera vägar vid sidan av det centrala 
reservationsanslaget, nämligen även över andra utrustningsanslag, anslag 

till forskning och utbildning, forskningsmedel samt donationsmedel. Över 
det centrala anslaget har tidigare i huvudsak endast ADB-utrustning till de 

sex universitetsdatoranläggningarna - en i varje högskoleregion - finan

sierats. Denna utrustning upphandlas av statskontoret. Det centrala ansla

get har dock under senare år i ökande omfattning använts även för övrig 

ADB-utrustning inom högskolesektorn. dvs. mindre datorer och termina

ler. Sådan utrustning upphandlas i övrigt av utrustningsnämnden för uni

versitet och högskolor <UUH) eller av vederbörande högskoleenhet själv. 

UUH svarar endast för upphandling som sker på grundval av uppdragsgi-
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varnas specifikation. UUH prövar alltså inte behovet av den aktuella 
utrustningen. 

1.3 Försvarssektorn 

Upphandling av generellt användbar ADB-utrustning inom försvarssek
torn sker genom statskontoret. Upphandlingarna sker i samråd med för
utom användarmyndigheten även försvarets rationaliseringsinstitut (FRI). 
Institutet, som är ett centralt rationaliseringsorgan inom försvarssektorn, 
svarar för samordning och behovsbedömning gentemot statskontoret när 
det gäller anskaffning och utnyttjande av datorer inom försvarssektorn. 
Statskontoret svarar i samråd med FRI för de tekniska och ekonomiska 
utvärderingar av offererad utrustning som utgör underlag för beslut om 
upphandling av utrustning. FRI inventerar. sammanställer och kommen
terar årligen försvarets totala behov av generellt användbar ADB-utrust

ning. 

Generellt användbar ADB-utrustning inom försvaret finansieras och 
redovisas numera över olika materiel- och myndighetsanslag. 

ADB-utrustning anskaffas vidare av försvarets materielverk (FMV). 
Datorutrustningen är härvid vanligtvis en integrerad del i olika vapensys
tem etc. En stor del av den materiel verket anskaffar innehåller avancerad 
datorutrustning, t. ex. datorer i stridslednings- och vapensystem. Verket 
har vidare systemförvaltningsrnsvar för ett stort antal ADB-baserade in
formationssystem som dels är gemensamma för försvarsmakten, dels är 
avsedda för FMV:s interna verksamhet. 

1.4 Anskaffningsverksamhetem; omfattning 

Anskaffningsverksamheten vid statskontoret handhas av en av verkets 
huvudenheter. Enheten har f. n. ca 40 anställda. Dessa är uppdelade på 
fem grupper; var och en betjänande en sektor eller en på annat sätt 
avgränsad del av statsförvaltningen och en grupp som består av fem 
personer som svarar för förvaltningsuppgifter i anslutning till det centrala 
reservationsanslaget. 

Anskaffningsverksamhetens omfattning vid statskontoret kan belysas av 
följande uppgifter. Antalet ärenden budgetåret 1978/79 och 1979/80 var 196 

resp. 219 st. Köpvärdet på anskaffad utrustning för de båda budgetåren 
uppgick till 130 resp. 138 milj. kr. Anskaffningsvärdet per ärende fördelar 
sig på olika beloppsintervaller t!nligt följande tabell: 

Köp värde (I 000-tal kr.) 

- 99 
100-299 
300-

Andel ärenden(%) 

1978179 

48 
26 
26 

100 

1979/80 

50 
21 
29 

100 
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I ca 12 % av fallen översteg köpvärdet 1 milj. kr. i slutet av 1970-talet. 
För samma period fördelar sig det totala årliga anskaffningsvärdet i inter

vallet 0-100000 kr. med ca 3 %, intervallet 0-300000 kr. med ca 10 % 

och över I milj. kr. med ca 80 %. 

1.5 Utredningsmaterial och ställningstaganden 

Frågorna om anskaffning av ADB-utrustning i statsförvaltningen har 
under senare år behandlats i olika sammanhang av utredningar och av 

statsmakterna. Datasamordningskommitten (DASK) ansåg i sitt slutbetän

kande ADB och samordning (SOU 1976: 58) att övervägande skäl talade 

för att nuvarande ordning med samordnad anskaffning, finansiering och 

förvaltning av ADB-utrustning skulle behållas. Samtidigt ansåg DASK att 

anskaffningsordningen behövde ses över i olika avseenden, bl. a. vad 

gällde ansvars- och arbetsfördelningen mellan statskontoret och driftmyn

digheterna. Flertalet remissinstanser delade i huvudsak DASK:s uppfatt
ning. 

Enligt prop. 1978179: 121. som i här berörda delar bygger på DASK:s 

betänkande och remissyttrandena samt riksdagens beslut med anledning 
därav (FiU 1978/79: 34, rskr 1978/79: 339), skulle nuvarande ordning för 

anskaffning av ADB-utrustning i stort behållas. Vissa frågor skulle dock 

utredas vidare. Detta har nu skett genom ADB-anskaffningsutredningen. 

Enligt prop. 1979/80: 124 om den centrala organisationen för rationalise

ring och ADB i statsförvaltningen skulle anskaffningen av ADB-utrustning 

och frågor i samband därmed utgöra en väsentlig uppgift för statskontoret 

även i framtiden. Det framhölls dock att verkets uppgifter på denna punkt 

kunde komma att förändras i en del avseenden till följd av ADB-anskaff
ningsutredningens resultat. Riksdagen hade inga erinringar på denna 

punkt. 
Anskaffningsfrågorna har vidare behandlats av monopolutredningen i 

betänkandet Datakonkurrens (Os B 1979: l). Därutöver har frågorna på 
olika sätt utretts inom statskontoret och övriga myndigheter som svarar för 
anskaffning. Resultatet härav avspeglas i ADB-anskaffningsutredningen 

och remissyttrandena över denna. 

2 ADB-anskaffningsutredningen 

2.1 Utredningsdirektiven 

Utredningen hade till uppgift att se över anskaffningen av ADB-utrust

ning i statsförvaltningen i syfte att klarlägga vissa frågor och utarbeta 

förslag till lämpliga förändringar inom ramen för en i stort bibehållen 
ordning. Utredningen sammanfattade sitt uppdrag på följande sätt: 

I. De typer av ADB-utrustning som skall omfattas av den samordnade 

anskaffningen borde preciseras. 

2. Arbets- och ansvarsfördelningen mellan statskontoret å ena sidan och 

de ADB-användande myndigheterna å andra sidan borde ses över. 
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3. Möjligheter borde ges att delegera upphandlingsbeslut till myndighe

terna. 
4. Vissa frågor rörande avgiftssättningen för köpt ADB-utrustning 

borde ses över. 
5. En ändring av den beloppsgräns som gäller för regeringens prövning 

borde övervägas. 
Utredningen skulle också i ~.ärskild ordning behandla tre verksamhets

områden där förhållandena i flera avseenden skiljer sig från övriga statsför

valtningen, nämligen högskole- och försvarssektorerna. samt DAFA. 

2.2 Den civila statsförvaltningen 

UtgånRspunkter m. m. 

Utredningen anser att den av statsmakterna i prop. 1979/80: 121 och FiU 
1978/79: 34 redovisade principiella grundsynen på myndigheters ansvar för 

sin ADB-användning innebär att planeringen och prövningen av behoven 

av ADB så långt möjligt bör ligga hos myndigheterna. Statsmakterna bör 

påverka användningen av ADB i önskvärd riktning genom påverkan på 
långsiktiga planer och genom ställningstaganden i samband med statsbud

geten. Principiella skäl avseende såväl myndigheternas allmänna ansvar 

för sin verksamhet som användningen av ADB talar enligt utredningens 

mening för att de enskilda myndigheterna skall svara för anskaffningen av 

ADB-utrustning. Eftersom det dock inte ingick i uppdraget att behandla 

beslutsformer o. d. för systemutveckling och datordrift har utredningen 
anpassat sitt arbete till de anvisningar, handlingsformer m. m. som gäller 
eller kommer att gälla. 

Den samordnade anskaffningen handhas av statskontoret. Det förhållan
det att verket är central förvaltningsmyndighet för rationalisering i stats
förvaltningen har enligt utredr.ingen helt naturligt kommit att prägla an

skaffningen av ADB-utrustning. Verket har i rollen som rationaliseringsor
gan kritiskt granskat myndigheternas underlag rörande behovens storlek 
och art. Utredningen, som inhämtat synpunkter på nuvarande ordning från 

drift- och användarmyndigheterna samt från leverantörer av ADB-utrust
ning, anser sig kunna konstatera att nuvarande ordning på det hela taget 

fungerat acceptabelt. Utredningen anser sig emellertid ha fått stöd av 

myndigheter och leverantörer för att föreslå förändringar, som syftar till 

att ge särskilt större och mer e1farna ADB-användare ett ökat ansvar i an

skaffningsfrågor och att förenkla anskaffningen av enklare utrustning. 

De allmänna förutsättningarna för myndigheter att själva svara för an

skaffning av ADB-utrustning eller att ta över en större del av arbetet i 

samband därmed har enligt utn::dningen väsentligt förbättrats. Den pekade 

på en rad förändringar i ADB-användningen och i förutsättningarna i övrigt 

som motiverade en omprövning av reglerna och rutinerna för anskaffning 
av ADB-utrustning i statsförvaltningen. Detta har varit en naturlig ut-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 11 29 

gångspunkt för utredningens överväganden i vad utredningen uppfattat 

som sin huvuduppgift, nämligen att lämna förslag till arbets- och ansvars

fördelning mellan statskontoret och de myndigheter för vilka utrustning 

anskaffas. 
Samtidigt framhåller utredningen att anskaffningen av ADB-utrustning 

kräver en kunskap om utrustning och leverantörer samt om juridik och 

ekonomi som kan vara svår för enskilda drift- och användarmyndigheter 

att förvärva och upprätthålla. Det förhållandet att myndigheterna i större 

utsträckning än hittills bör kunna svara för eller medverka i upphandlings

arbetet innebär därför inte att behovet av en central instans i dessa frågor 

faller bort. 

Ce11tral medverkan - hehov och omfattninR 

Prövning och planering 

Nuvarande anskaffningsordning innebär att behovet av ADB-utrustning 

prövas vid flera olika tillfällen på myndighetsnivå, nämligen i drift- och 

användarmyndigheternas budgetprocess, i samband med att statskontoret 

utarbetar anslagsframställningen för anslaget Anskaffning av ADB-utrust

ning samt omedelbart före upphandlingen. Det är i det sistnämnda sam

manhanget som den huvudsakliga prövningen sker. 

Utredningen anser att det både för regeringens och myndigheternas del 

finns ett värde i en central medverkan i prövningen av större anskaffningar 

av utrustning samt större utvecklingsprojekt. Statskontorets synpunkter 

bidrar enligt utredningens mening till att beslutsunderlaget blir bättre än 

vad som skulle bli fallet om enbart myndigheterna svarade för all prövning. 

Nuvarande ordning för anskaffning av ADB-utrustning ger emellertid 

statskontoret en mer kontrollerande än stödjande roll. vilket utredningen 

anser vara otillfredsställande. 
Nuvarande former för planering och prövning kom till när frågan om 

gemensamt utnyttjande av datorer för flera myndigheter tillmättes stor 

vikt. Denna aspekt har emellertid sedan länge minskat i betydelse. I stället 

har behovet av centrala insatser kommit att riktas mot aspekter som inte 
lika självklart förutsätter att all anskaffning av ADB-utrustning sker cen

tralt. 
Utredningen anser det därför naturligt att stärka drift- och användar

myndigheternas ställning och ansvar i planeringen och prövningen. Stats

kontorets prövning av behoven bör samtidigt kunna minska vad gäller 

kompletteringar och andra smärre förändringar av ADB-utrustningen. 

Prövningen i anslutning till upphandlingstillfället bör kunna inskränkas till 

större och viktigare upphandlingar samt till ett stöd i dimensioneringsfrå

gor. I gengäld bör verkets resurser i högre grad än nu kunna sättas in på 

mer djupgående utredningar rörande datordriften, t. ex. när större föränd

ringar blir aktuella eller när ett antal år förflutit sedan föregående översyn. 

Utredningen anser att statskontoret som ett led i detta arbete bör göra 
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generellt verkande insatser avseende hur behovet av ADB-utrustning skall 

tillgodoses. Genom en bättre planering på myndigheterna bör statsmak

terna och statskontoret få tidigare och mer tillförlitlig information om 

myndigheternas behov härvidlag. En bättre planering bör också på flera 

sätt kunna tona ned statskontorcts prövande och kontrollerande roll. Goda 

förutsättningar skapas vidare för att delegera vissa anskaffningar till myn

digheterna. 

Upphandling - arbets- och ansYarsfördelning 

Statskontoret leder och verkställer i princip all upphandling inom ramen 

för den samordnade anskaffningen. dock under medverkan av drift- och 

användarmyndigheterna. Statskontorets direkta medverkan i upphandling

en motiveras främst av två skäl, nämligen att staten skall få en så stark 

ställning som möjligt som upphandlare och att den kompetens som byggts 

upp centralt skall utnyttjas så effektivt som möjligt. 

Utredningen anser att det även fortsättningsvis finns motiv för en central 

medverkan vid upphandling av ADB-utrustning. Staten bör så långt möjligt 

samordna sin upphandling och agera enhetligt i dessa sammanhang. Många 

myndigheter behöver särskilt i tidigare skeden ett aktivt stöd vid uppbygg

naden av sin ADB-verksamhet. Dessutom har det visat sig att flera myn

digheter inte vill svara för sin egen upphandling beroende på att de varken 

har kompetens eller resurser för detta. 

Central medverkan och e:X.pertstöd i upphandlingen behöver enligt ut

redningen emellertid inte nödvändigtvis innebära direkt medverkan i upp

handlingen. Sådan medverkan och sådant stöd kan också tillhandahållas i 

generell form. Genom generellt verkande insatser skapas förutsättningar 

att till myndigheterna delegera upphandlingar utan att statens starka ställ

ning som upphandlare försvaga~;. 

Möjligheterna att ge berörda myndigheter en stärkt ställning inom ramen 

för en i stort bibehållen anskaffningsordning bedömer utredningen vara 

goda. Utredningen föreslår att dessa tillvaratas på följande sätt: 

- rätt att fatta beslut i vissa upphandlingar ges till berörda myndigheter 

(delegering), 

- de beslut i samband med upphandlingen som statskontoret fattar sker i 
samråd med berörd myndigh1:t, 

- fler arbetsuppgifter och arbetsmoment än f. n. utförs av berörda myn

digheter i upphandlingar där beslut fattas av statskontoret. 

Beträffande delegeringen föreslår utredningen att drift- och användar

myndigheterna skall få rätt att själva fatta beslut i upphandlingar där 

anskaffningsvärdet för ADB-utrustningen understiger 300000 kr. Under 

denna gräns föll budgetåren 197 7/78 och 1978/79 74% av antalet anskaff

ningsärenden, men endast 9 % av det totala värdet av anskaffningarna. 

Många investeringar som hamnar ovanför den föreslagna gränsen på 

300000 kr. är av sådan karaktär att även de lämpar sig för delegering. 
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Utredningen föreslår därför att beloppsgränsen kompletteras med en dele
gering från fall till fall. Denna bör ske efter överenskommelse mellan 
statskontoret och berörd myndighet - helst i samband med planeringen av 
hur myndighetens behov av ADB-kapacitet skall tillgodoses. dock senast i 
samband med att upphandlingen initieras. 

Utredningen förutsätter att administrativa kostnader för de upphand
lingar som delegeras bestrids inom ramen för befintliga resurser hos myn
digheterna. Myndigheterna behöver dock vägledning och stöd i anskaff

ningsfrågor. 

Regeringens pröming 

Enligt nuvarande regler skall anskaffningar med ett totalt köpvärde på 
300000 kr. eller mer avgöras av regeringen. Härutöver hänskjuts till rege

ringen ärenden under denna gräns om de enligt statskontorets bedömning 
är av större principiell betydelse eller om oenighet råder mellan statskon

toret och berörd myndighet. 
Utredningen kommer till den slutsatsen att en beloppsgräns inte på ett 

ändamålsenligt sätt avgränsar den utrustning som bör prövas av regering
en. Utredningen anser i stället att en huvudprincip bör vara att de ärenden, 
som regeringen anser sig behöva pröva särskilt, utpekas i samband med 
ställningstaganden till statskontorets anslagsframställning om medel för 
anskaffning av ADB-utrustning, myndigheternas anslagsframställningar el
ler ställningstaganden till nya ADB-system. 

Även om det finns skäl som talar mot en beloppsgräns är det enligt 

utredningen dock naturligt att regeringen prövar mycket stora investering
ar. Utredningen föreslår därför att ovannämnda huvudprincip komplet
teras med en beloppsgräns på 3 milj. kr. Härutöver bör ärenden hänskjutas 
till regeringen för avgörande när det föreligger oenighet mellan statskon
toret och berörd myndighet samt när större eller principiellt viktiga avvi
kelser har gjorts från tidigare planer. 

Finansiering 

Som tidigare nämnts är den samordnade anskaffningen uppbyggd kring 
det centrala reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning. Upp
handlingen, finansieringen och förvaltningen är starkt integrerade. Stats
kontoret har fungerat som "ägare" av den utrustning som finansierats och 

redovisats över anslaget. Detta har i sin tur inneburit ett ansvar för kapital
förvaltningen och förvaltningen av ADB-utrustningen. 

Utredningen anser att det centrala anslaget bör behållas t.v. för den 
civila statsförvaltningen. Skälen härför är flera. Anslaget ger en överblick 
över befintlig och planerad ADB-utrustning samt över medelsförbrukning
en. Det är också ett smidigt instrument vid ändrade förutsättningar. Vidare 
underlättar anslaget för statskontoret att fullgöra sina uppgifter som cen
tralt rationaliserings- och upphandlingsorgan. 
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Utredningen anser dock att en nedre gräns. under vilken det centrala 

anslaget inte skall utnyttjas. bör fastställas. Denna gräns föreslås till 20000 

kr., vilket i dag enligt budgethandboken är den gräns där investeringar inte 

behöver finansieras över ett särskilt utrustningsanslag om sådant finns. 

Förvaltning 

I dag är statskontoret i princip ansvarigt för den ADB-utrustning som 

finansieras över det centrala reservationsanslaget. Förvaltningen av ut

rustningen har på grund av uppgiftens karaktär emellertid i praktiken 

delegerats till myndigheterna. 

Utredningen har inte funnit tillräckliga motiv för att fortsättningsvis 

behålla en central förvaltning ~v anskaffad ADB-utrustning, utan föreslår 

att ansvaret formellt överförs från statskontoret till drift- och användar

myndigheterna. 

En annan aspekt i detta sammanhang är kapitalförvaltningen. Kapital

kostnads- och förmögenhetsredovisningen har enligt utredningens uppfatt

ning inga uppenbara styreffekter, men verkar allmänt positivt på kostnads

medvetandet. Den bör därför t.v. behållas i oförändrad omfattning. 

Som en följd av att ansvaret för förvaltningen av utrustning föreslås bli 

överförd till drift- och användarmyndigheterna föreslår utredningen att 

också ansvaret för kapitalförv<tltningen överförs till användarna. Statskon

toret bör lämna vägledning och stöd i frågan. 

Genom dessa förändringar anser utredningen att det centrala anslaget 

kan ges en enklare utformning än f. n. Kapitalkostnaderna, dvs. avskriv

ningar och räntor, bör i fortsättningen följa den ordning som anges i 
hudgethandboken (avsnitt 6.1. 1.4) och inlevereras av myndigheterna di

rekt till en inkomsttitel på stat:;budgeten. 

J<"inansiering av statskontorets anskalTningsverksamhet 

Statskontorets anskaffningsverksamhet för myndigheter inom den civila 

statsförvaltningen finansieras f. n. genom ett administrationspålägg. som 

ingår som en del i den avgift som drift- och användarmyndigheterna betalar 

för utnyttjandet av på anslagf:t redovisad ADB-utrustning. Om ansvaret 

för utrustningen inkl. kapitalkostnadsansvaret överförs till myndigheterna 

försvinner beräkningsgrunden för administrationspålägget. Mot denna 

bakgrund, men framför allt som en markering av statskontorets stödjande 

roll i upphandlingsfrågor. föreslår utredningen att verkets anskaffnings

verksamhet i fortsättningen finansieras över myndighetsanslaget på sam

ma sätt som för den övriga verksamheten. 

Kapitalkostnadsredovisningen - principer m. m. 

Utredningen behandlar även vissa avgiftsfrågor m. m. Utredningen an

ser som nämnts att kapitalkmtnads- och förmögenhetsredovisningen har 

ett sådant värde att den bör behållas i oförändrad omfattning även i 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 11 33 

fortsättningen. Utredningen föreslår emellertid att ansvaret för redovis

ningen förs över till den som förvaltar utrustningen, dvs. drift- och använ

darmyndigheterna. Det blir därvid inte längre fråga om avgifter för utnytt

jande av maskinutrustning, utan om kapitalkostnader (avskrivningar och 

räntor) för ianspråktaget investeringskapital. 

Enligt utredningens uppfattning kan behandlingen av frågor om kapital

kostnader. avgifter m. m. inte begränsas till endast ADB-utrustning. De 

hänger nämligen samman med vilka krav som allmänt bör ställas på kost

nadsredovisningen i statsförvaltningen. Utredningen anser att de allmänna 

förutsättningarna för beräkning. redovisning och debitering av kapitalkost

nader samt för förmögenhctsredovisning bör klaras ut innan eventuella 

särskilda regler för ADB-utrustning övervägs. I avvaktan på detta behand

lar utredningen endast vissa avgiftsfrågor m. m. med utgångspunkt i gene

rella principer och i de förslag avseende framtida anskaffningsförfaranden 

som utredningen lagt fram. Utredningen har därvid inte funnit skäl att 

föreslå några förändringar i nuvarande principer för kapitalkostnadsbe

räkning och avskrivning när det gäller ADB-utrustning. Den innebär bl. a. 

att avskrivningarna t. v. bör baseras på det historiska anskaffningsvärdet 

och att statens normalränta bör användas vid ränteberäkningarna. Den av

skrivningsprincip som normalt bör tillämpas är annuitetsmetoden. 

Berörd utrustning 

F. n. upphandlas s. k. generellt användbar ADB-utrustning centralt. Ut

redningen anser att nuvarande ordning på denna punkt i stort bör bestå. 

Den bör dock kompletteras med klarlägganden för vissa typer av utrust

ningar. bl. a. för programvara. för s. k. nyckelfärdiga system samt för 

avancerad kontorsutrustning. 

Programutrustning bör enligt utredningen inte särbehandlas när det är 
fråga om standardprodukter. Både tillämpnings- och systemprogram hör 
ingå i den centrala upphandlingen. I de fall det inte är fråga om standard

produkter utan specialutvecklad programutrustning bör anskaffningen där

emot jämställas med och behandlas som ett systemutvecklingsprojekt. 
S. k. nyckelfärdiga system bör enligt utredningen upphandlas enligt reg

lerna för anskaffning av generell ADB-utrustning om inte statskontoret och 

berörd myndighet kommer överens om en annan ordning. Större ADB

system av principiellt intresse eller med genomgripande effekter på organi

sation, arbetsinnehåll etc. bör emellertid följa de för ändamålet normala 

förfaringssätten för systemutveckling resp. anskaffning av ADB-utrust
ning. 

Utredningen ägnar relativt stort utrymme åt avancerad kontorsteknisk 

utrustninR. Avancerad elektronik används nu regelmässigt i tekniska sy

stem. S. k. mikrodatorer ingår allt oftare som styrkomponenter i kontors

teknisk utrustning. Små datorsystem utvecklas dessutom för avgränsade 

kontorsadministrativa funktioner. Inom det kontorstekniska området för-

3 Riksda{:en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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utses en fortsatt mycket snabb utveckling. Enligt utredningens mening 
krävs därför betydande samordningsinsatser i framtiden. 

Utredningen anser att en distinktion kan och bör göras mellan å ena 
sidan avancerade datorsystem för kontorstekniska funktioner och å andra 
sidan enkla datorsystem för kontorstekniska funktioner och annan elektro
nikstyrd kontorsteknisk utrustning. I begreppet avancerade datorsystem 
för kontorstekniska funktioner ingår dels generella mindre datorer (minida
torer och kontorsdatorer), dels avancerade system för ord- och textbe
handling. Enkla datorsystem och annan elektronikstyrd utrustning bör 
enligt utredningens uppfattning finansieras över myndighetsanslag och 
upphandlas av resp. myndighet. 

Utredningen föreslår flera konkreta åtgärder avseende enkla datorsy
stem och annan elektronikstyrd utrustning, bl. a. att ett enkelt planerings

system för inköp av kontorsteknisk utrustning införs på myndigheterna. att 
myndigheterna åläggs att i am:lagsframställningarna särskilt redovisa pla
nerat införande av sådan utrm:tning, att statskontoret åläggs att tillhanda
hålla vägledning och stöd i här berörda frågor samt att statskontoret ges i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till avropsavtal, ramavtal o. d. med 
leverantörerna samt att i övrigt tillhandahålla standardavtal för upphand
ling av kontorsteknisk utrustning. 

Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) 

Utredningen behandlar och konstaterar därvid att det från olika håll, 
bl. a. i monopolutredningens betänkande Datakonkurrens (Ds B 1979: I), 

har framhållits att DAF A av bl. a. konkurrensskäl bör ges en särställning i 
betydelsen större befogenheter i fråga om anskaffning av ADB-utrustning. 
ADB-anskaffningsutredningen har emellertid inte funnit skäl för en sådan 
särställning för DAF A. Däremot anser utredningen det naturligt att DAF A 
på grundval av prognostiserade behov och utbyggnadsplaner samt vid s. k. 
systementreprenaduppdrag i mycket stor utsträckning själv får upphandla 
ADB-utrustning inom ramen för de av utredningen föreslagna delcgerings

reglerna. 

Högskolesektorn 

Behoven av datorkapacitet inom högskolan tillgodoses av ett brett spek
trum av datorer. I dag finns sex universitetsdatacentraler. en för varje 
högskoleregion. Verksamheten vid universitetsdatacentralcrna är avgifts
finansierad. Härutvöver har antalet "egna'' datorer på institutioner o. d. 
successivt ökat i antal. UHÄ har som central förvaltningsmyndighet ett 
visst samordningsansvar när det gäller datorservicen inom högskolan. 
Ansvaret för drift m. m. ligger dock på regional och lokal nivå. 

ADB-utrustning för forskning· och utbildning finansieras på flera olika 

sätt, nämligen över utrustningsanslag och anslag till forskning och utbild
ning, med forskningsråds- och donationsmedel samt över det centrala 
reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning. 
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För anskaffning av ADB-utrustning gäller i huvudsak samma regler som 

för den civila statsförvaltningen i övrigt. Det innebär att ADB-utrustning 

som finansieras över det centrala anslaget upphandlas av statskontoret. 

Denna upphandling har hittills med några undantag avsett universitetsda

torcentralerna. I övrigt upphandlas utrustningen antingen av utrustnings

nämnden för universitet och högskolor ( U UH) ellei i egen regi. Det finns 

särskilda anvisningar för upphandling av datorutrustning för universitet 

och högskolor där finansieringen sker på annat sätt än över det centrala 

anslaget Anskaffning av ADB-utrustning. Bl. a. föreskrivs att högskoleen

heter och UUH skall samråda med statskontoret vid upphandling av viss 

ADB-utrustning. 

Utredningen finner inte anledning att föreslå någon särskild anskaff

ningsordning för högskolesektorn, utan anser att den för den övriga civila 

statsförvaltningen föreslagna ordningen bör gälla. UUH:s roll bör förbli 

oförändrad. Av praktiska skäl bör det dock bli möjligt för högskoleenheter 

eller motsvarande att anlita statskontoret för upphandling av utrustning 

även i de fall finansieringen sker med medel som disponeras av U U H. 

Detta bör avgöras i samråd mellan berörda användare och UUH. I fortsätt

ningen bör vidare upphandling av ADB-utrustning l.Om finansieras över 

det centrala reservationsanslaget initieras direkt av berörd myndighet i 

samråd med regionalt ansvarigt organ. 

Utredningen understryker vidare vikten av en samlad planering av hur 

resp. regions behov av datorkapacitet skall tillgodoses. Denna planering 

skall göras på regional och lokal nivå. 

Effekter och finansiering m· utredningens förslag 

Utredningen bedömer att förslagen totalt sett inte skulle medföra några 

negativa nettoeffekter vad gäller resurserna för anskaffning av ADB-ut
rustning i statsförvaltningen. På kort sikt kommer inte några större bespa

ringseffekter att kunna erhållas, då arbetet med att genomföra förslagen 

skulle ta resurser i anspråk. På längre sikt bör dock förslagen göra det 

möjligt att successivt minska personresurserna för anskaffningsvcrksam

het vid statskontoret med åtta personår vid nuvarande upphandlingsvo
lym. 

Upphandlingarnas antal har på senare tid varit relativt konstant sett över 

budgetår. En volymförändring påverkar självklart utredningens bedöm

ningar. Investeringsplanerna för de närmaste åren visar enligt utredningen 

dock att upphandlingsvolymen i stort kommer att ligga på samma nivå som 

nu. 

2.3 Försvarssektorn 

F. n. anskaffas generellt användbar ADB-utrustning för försvarssek

torns räkning av statskontoret i samverkan med försvarets rationalise

ringsinstitut (FRll. Finansieringen sker över materiel- och myndighctsan-
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slag i likhet med annan teknisk utrustning. För anskaffning av annan AD R

utrustning än den nyss nämnda svarar försvarets materielverk IFMVl eller 

enskilda försvarsmyndigheter. 

Beträffande formerna för planering och prövning inom sektorn anser 

utredningen att nuvarande o::dning säkerställer att e1forderliga hedömning

ar av ADB-behoven görs inför statsmakternas årliga ställningstaganden. 

Någon ytterligare prövning är därför inte nödvändig i samhand med hud

getbehandlingen. Utredning1:n anser att nuvarande förfarande väl ersätter 

planeringen inom ramen för ett centralt rescrvationsanslag. 

När det gäller ADB-utrustning för huvudsaklig anviindning under freds

förhållanden finner utredningen inte skäl för en annan principiell upphand

lingsordning än den för civila statsförvaltningen. Utredningen föreslår 

därför att ADB-utrustning :;om finansieras över myndighetsanslag upp

handlas på samma sätt som för statsförvaltningen i övrigt, dvs. av stats

kontoret. Samråd med FRI och. när det är fråg;i om utrustning som skall 

ingå i eller samverka med utrustning i krigsorganisationen. med FMV bör 

föreligga innan ett upphandlingsärende överlämnas till statskonloret. Även 

myndigheter utanför det militära försvaret, bl. a. civiförsvaret och nygtek

niska försöksanstalten, före~.lås följa denna ordning. 

Däremot finner utredningen det motiverat att för ADB-utrustning av 

generell karaktär som kommer att ha huvudsaklig krigsanvändning föreslå 

en särskild upphandlingsordning. Skälet härtill är huvudsakligen den spe

ciella samordning som krig~bruket kräver. Förutom ADB-utrustningen i 

eldlednings- och stridsledningssystem, för vilken upphandlingsansvaret i 

dag ligger på FMV, är det här huvudsakligen fråga om ADB-utrustning för 
datorstöd i taktiska och operativa ledningssystem. Utredningen föreslår 

därför att ansvaret för upphandling av ADB-utrustning som finansieras 

över försvarsmaktens materielanskaffningsanslag på huvudprogram 1-4 

skall åläggas FM V. 

Utredningen utgår från att ADB-utrustning för rent fredsadministrativa 

ändamål inom försvarsgrenarna och den operativa ledningen i fortsättning

en i huvudsak planeras på anslag för Ledning och förhands verksamhet. 

Utredningen förutsätter a:;.t FMV agerar tlexihclt vid val av upphand

lingsmetod och när det är lämpligt vidarebefordrar uppdrag till statskon

toret. Ett skäl till det sistnämnda är att det eliminerar behovet av att vidga 

kompetensen på FMV till att omfatta sådan som redan finns på statskon

toret. Exempel på situationer då det civila, enklare förfarandet hör tilläm

pas är när ADB-utrustning för rent fredsadministrativa ändamål inplaneras 

på materielanskaffningsanslagen eller när upphandlingen avser kommer

siellt tillgängliga standardprodukter. 

Det är enligt utredningen vidare angeläget att försvaret även i de fall 

upphandlingsansvaret ligger på FMV tillgodogör sig erfarenheter utanför 

FMV och utanför försvarssektorn. Utredningen anser därför att större 

upphandlingar i god tid bör anmälas till statskontoret, som därigenom 
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bereds tillfälle att yttra sig. Utredningen anser vidare av samma skäl att 

även uppdrag från försvarsstaben och försvarsgrenarna till FMV bör läm

nas efter samråd med FRI. 

Mot bakgrund av den kritik som vissa användare riktat mot nuvarande 

former för användarnas medverkan bör enligt utredningen FMV och FRI i 

samverkan utforma en praktisk handläggningsordning i dessa frågor. som 

säkerställer en aktiv medverkan av användarmyndigheterna. En utgångs

punkt bör därvid vara att uppdragsgivaren när det gäller informationssy

stemut veckling bör avgöra huruvida anskaffning/utveckling av tillämp

ningsprogram skall ske av FMV i samband med utrustningsanskaffningen 

eller ej. 

Särskilda yttranden 

Särskilda yttranden har i betänkandet lämnats av Torsten Frank, stats

kontoret. och Torleif Olhede. försvarsdepartementet. 

Torsten Franks två huvudinvändningar mot utredningens förslag gäller 

dels den särställning som utredningsmannen vill ge upphandling av den 

ADB-utrustning inom försvaret som finansieras över vissa materielanslag, 

dels de generella formerna för en tänkt delegering från statskontoret till 

användarmyndigheterna. Frank kan på grund av de brister som fortfarande 

föreligger i förvaltningens ADB-planering inte stödja en delegering som på 

kort sikt skulle styras av en beloppsgräns. Frank anser dock att en delege

ring från statskontoret av vissa anskaffningsbeslut kan ske före ett fullt 

verkande nytt planeringssystem. 

Torleif O/hede anser att de regler som föreslås gälla för statsförvaltning

en utanför försvaret är ändamålsenliga. Beloppsgränsen för generell dele

gering bör dock vara 500000 kr. Olhede anser vidare att utredningsman

nens förslag till regelsystem för försvarssektorn inte är helt tillfredsställan
de. Det bör utformas enklare och helst överensstämma med anskaffnings

rutinerna för annan materiel. ADB-utrustning som kostar mer än 500000 

kr. bör enligt Olhedes uppfattning således upphandlas av försvarets mate

rielverk !FMYJ, oavsett om denna avses för freds- eller krigsanvändning. 
med rätt att delegera detta ansvar till annan försvarsmyndighet. FMV skall 

i varje enskilt fall avgöra om verket skall genomföra upphandlingen eller 

om statskontorets resurser och kunnande bör utnyttjas. Kravet på effekti

vitet och enkelhet i rutinerna måste vara starkare än att kompetensfördel

ningen mellan FMV, statskontoret och FRI skall behållas. 

3 Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över ADB-anskaffningsutrcdningens betän

kande Anskaffning av ADB-utrustning (Ds B 1980: 19) avgivits av dom

stolsverket, rikspolisstyrelsen. kriminalvårdsstyrelsen, centralnämnden 

för fästighetsdata, datainspektionen, överbefälhavaren. chefen för armen, 

försvarets civilförvaltning, försvarets materielverk, försvarets forsknings-
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anstalt, försvarets radioanstalt, försvarets datacentral, försvarets ratio
naliseringsinstitut, flygtekniska försöksanstalten, riksförsäkringsverket, 

postverket, statens vägverk, trafiksäkerhetsverket, statistiska central

byrån, statskontoret, datamaskincentralen för administrativ databehand

ling, riksrevisionsverket, rik:>skatteverket. statens löne- och pensionsverk, 

universitets- och högskoleämbetet, utrustningsnämnden för universitet 

och högskolor, Stockholms datorcentral, universitetet i Uppsala, styrelsen 

i Umeå högskoleregion, styrdsen i Lund/Malmö högskoleregion, universi

tetet i Stockhol:n, universitetet i Linköping, Chalmers tekniska högskola, 

statens naturvårdsverk, patent- och registreringsverket, statens industri

verk, arbetarskyddsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, länssty

relsernas organisationsnämnd, samarbetsorganet för rättsväsendets infor

mationssystem (Ju 1968: 59). Landstingsförbundet, Centralorganisationen 

SACO/SR, Landsorganisatirnen i Sverige, Tjänstemännens centralorgani

sation, Leverantörföreningcn Kontors- och Datautrustning samt Sveriges 

industriförbund. 

3.1 Allmänt 

En del remissinstanser kommenterar mer allmänt utredningens arbete. 

Några av dessa remissinstan:>er, däribland statistiska centra/byrån (SCB}, 

centra/nämnden får fastigl!etsdata (CFD.J och Centralorganisatione11 

SACOISR, anser att ADB-anskaffningsutredningens betänkande innehål

ler en god beskrivning av nuvarande förhållanden och förekommande 

problem. 
Andra remissinstanser hävdar att utredningen haft ett något snävt be

traktelsesätt på anskaffning av ADB-utrustning. Fårsvarets ratio11alise

ringsinstit11t (FRI) anser att utredningen inte tillräckligt framhållit anskaff
ningens samband med systemutvecklingen. Att de centrala 
rationaliseringsorganen från början getts betydelsefulla uppgifter när det 
gäller anskaffning av ADB-L':trustning beror enligt institutet just på sam

bandet med systemutveckling och rationaliseringen i stort. Riksrevisions

verket (RRV) saknar några olika ambitionsalternativ och anser att utred

ningen endast gjort marginella justeringar inom ramen för den nuvarande 

regleringen. RRV noterar au utredningens bedömningar vad gäller den 

samordnade anskaffningen i huvudsak endast är baserade på kontakter och 

intervjuer med myndigheter och leverantörer, eftersom ändamålsenlig re

dovisning och uppföljning saknas inom anskaffningsområdet. Några ef

fektstudier har inte heller funnits som underlag. RRV anser att utredningen 
inte anfört tillräckliga motiv för att bibehålla nuvarande reglering av an

skaffningen av ADB-utrustning. 
Det är enligt länsstyrelsernas organisatio11snämnd (LON) en brist i 

utredningen att samspelet mellan de myndigheter som anskaffar ADB

utrustning och de regionala och lokala myndigheter som skall använda den 

inte närmare belysts. 
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Statens naturvård.n-erk anser att förslagen i högre grad än utredningen 

gjort bör värderas utifrån de effekter de kommer att få på statsförvaltning

en i stort. 

3.2 Civila statsförvaltningen 

Ansvars- och arbetsfördelning 

De flesta remissinstanserna delar utredningens uppfattning att myndig

heterna själva i större utsträckning än nu bör svara för anskaffningen av 

ADB-utrustning och att sådan utrustning i princip bör behandlas på samma 

sätt som annan teknisk utrustning. 

Domstolsverket, .försl'arets materie/verk (FMVJ. försvarets forsknings

anstalt ( FOA), samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem 

( SARIJ. statens löne- och pension.n·erk. statens naturl'årdsverk, Stock

holms datorcentral. Sl'eriges industriförhund m. fl. ansluter sig till utred

ningens grundsyn att planeringen och prövningen av ADB i möjligaste mån 

bör ligga hos myndigheten. RRV betonar att anskaffningen av datorut

rustning är en delprocess som från såväl teknisk som ekonomisk synpunkt 

är underordnad systemutvecklingen. Som grundregel bör därför gälla att 

de enskilda myndigheterna själva fattar beslut om och ansvarar för an

skaffning av datorutrustning. 

Stutskontoret delar också utredningens uppfattning att planeringen av 
myndigheternas ADB-användning bör ingå som en integrerad del i deras 

planering och budgetering av de olika verksamheterna. Däremot ställer sig 

statskontoret tveksamt till om den ökade ADB-kompetensen hos myndig

heterna ännu på något avgörande sätt skapat bättre förutsättningar än 

tidigare för dessa att utan specialstöd handha anskaffningen av ADB

utrustning. Statskontoret bedömer dock att det finns goda möjligheter att 

stärka myndigheternas ställning inom ramen för en i stort sett bibehållen 
anskaffningsor<lning. Detta kan ske i huvudsak genom att rätt att besluta i 
vissa anskaffningsärcnden delegeras till vissa myndigheter samt genom att 
dessa myndigheter övertar en allt större del av ansvar och arbete i sam
band med upphandling. 

Rutinen för anskaffning bör enligt FOA utformas så att antalet medver

kande instanser blir det minsta möjliga som krävs för att en ändamålsenlig 
upphandling skall kunna genomföras. De ADB-brukande myndigheterna 
bör få ett reellt inflytande under upphandlingsprocessen. Samtidigt vill 

FOA framhålla det väsentliga i att det vid en central myndighet finns en 

bred och aktuell kunskap om datorteknik samt resurser för stöd vid an

skatT ning av ADB-utrustning, speciellt i upphandlingen. Stödet bör även 

omfatta upphandling av programprodukter. Riksskatteverket (RSV) påpe
kar att det finns så många positiva effekter av en central anskaffning att 

den bedöms väl motiverad. Samarbetet med statskontoret i frågor rörande 

anskaffning av ADB-utrustning är av stort värde och fungerar väl enligt 
RSV. 
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Flera instanser delar dock i;1te utredningens uppfattning i de grundläg

gande frågorna. Tjänstemännens centra/orga11isatio11 ( TCO) och La11ds

ting.wrganisatio11en i Srerige (LV) vill bestämt avråda från utredningens 

förslag om att ersätta den centrala upphandlingen med en ordning där 

myndigheten själv fattar beslut om en ADB-utrustning. TCO saknar helt 

argumenten för att ta bort statskontorets "effektivitetskontroll'' i samband 

med upphandlingen och anser det nödvändigt att värna om statens ställ

ning gentemot leverantörerna. 

Datamaskincentra/en för administrativ databehandling I DAFA J ser po

sitivt på en ökad delegering till myndigheterna när det gäller upphandling 

av ADB-utrustning. DAF A vill dock understryka de påtagliga fördelar som 

finns med en samordning vid a11skaffning av datorutrustning. 

Stockholms datorcentral (QZJ anser att myndigheterna bör diskutera 

med statskontoret de kommande upphandlingarna och komma öven;ns om 

ansvarsfördelningen. Det är enligt QZ uppenbart att myndigheterna i olika 

hög grad är beroende av statskontorels medhjälp vid upphandling då 

kompetensen hos myndigheterna varierar. 

Delegering och regeringens präl'l1ing 

Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning att statskon

toret bör medverka vid större och viktigare upphandlingar, medan kom

pletterande och mindre anskaffningar bör delegeras till myndigheterna. 

En rad instanser behandlar principerna för delegering. Till grund för 

delegeringen bör enligt statens naturvårdsi·erk ligga de planer som finns 

upprättade för ADB-användningen vid myndigheten. 

FRI. statskontoret, RRV, 11ni1·ersitetet i Uppsala, CFD,jiJrsrnrets civil

förvaltning, trcifiksäkerlzetsl'er>iet, RSV m. t1. anser inte en beloppsgräns 

vara en lämplig princip för delegering av beslut om att anskaffa ADB

utrustning från statskontoret till myndigheterna. De anser att delegeringen 

i stället bör ske från fall till fall med hänsyn till bl. a. myndigheternas 

kompetens. En generell delegering enligt beloppsgränser kan enligt FRI 

medföra en besvärlig situation beträffande bl. a. mini- och mikrodatorer 

som kostar under 300000 kr. Utbudet av aktuell utrustning är mycket stort 

och synes alltjämt växa. Köparna av denna utrustning har dessutom ofta 

ringa erfarenhet. Behovet av centralt stöd är enligt institutets mening så 

stort inom detta område att det bör vara ett prioriterat mål för de centrala 

rationaliseringsorganens insatser. 

Andra remissinstanser accepterar däremot beloppsgränscr. Domstols

verket är visserligen tveksamt till sådana, men ser ingen lämpligare lösning 

på delegeringsfrågan. SCB förordar en beloppsgräns kompletterad med en 

delegering från fall till fall. FiJrsmrets forskninRsanstalt anser att den 

generella beloppsgränsen bör kompletteras med en möjlighet för statskon

toret att i samband med behovsgenomgången för det centrala rcservations

anslaget begära att upphandling sker i samråd med statskontoret. En 
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beloppsgräns bör enligt försvarets datacentral begränsas till att gälla cen

trala driftmyndigheter, i övrigt bör delegering från fall till fall ske. Trq{tksii

kerhet.1Terket föreslår en myndighetsspecifik beloppsgräns som anges i 

regleringsbrevet efter myndighetens framställan. 
Samarbetsorganet för rättsl'iisendets inj(mnationssystem ( SARJ I accep

terar beloppsgränser som princip för delegering, men anser dock att det 

kan vara lämpligt med en högre beloppsgräns (500000 kr.) än den utred

ningen föreslagit (300000 kr.) SARI betonar dock att frågor av detta slag på 

vanligt sätt bör prövas i regeringskansliet i budgetprocessen. 

Rikspolisstyre/sen (RPS) och fhrsvarets materiell'erk (FlvJV) föreslår 

500000 kr. som en lämplig beloppsgräns. Överhefiilhararen <ÖBJ. styrel

sen för Lund/Malmö högskoleregion och patent- och registreringsverket 

(PRVJ biträder också förslaget om beloppsgräns för statskontorets delege

ring. ÖB rekommenderar dock en höjning eller att delegering från fall till 

fall tillämpas i större utsträckning. 

Lel'erantörjiJreningen kontors- och datautrustning (LKD) anser att be

tänkandet är mycket allmänt formulerat när det gäller delegering. En mer 

precis anvisning borde därför utarbetas. vilket skulle ge fördelar både för 

användare och leverantörer enligt LKD. 

Beträffande regeringens prövning ansluter sig RPS. SARJ. statens väg

verk och RSV till utredningens förslag om att huvudprincipen bör vara att 

ärenden för sådan prövning särskilt utpekas i samband med ställningsta

ganden till statskontorets anslagsframställning om medel för anskaffning 

av ADB-utrustning, myndighetens anslagsframställning eller ställningsta

ganden till nya ADB-system. ÖB, Stockholms datorcentral, RFV, univer

sitetet i Linköping och utrustningsnämnden för unil'ersitet och högskolor 

biträder utredningens förslag att huvudprincipen kompletteras med en 

regel att regeringen skall avgöra alla ärenden där utrustningens köpvärde 
överstiger 3 milj. kr. Statskontoret anser att denna bcloppsgräns i stället 

bör sättas till I milj. kr. 

Finansiering, förmltning m. m. 

Statskontoret, SC'B. SARl, statens viigrerk, RSV, FRI. Stockholms 

datorcentral och styrelsen för Lund/Malmö högskoleregion delar utred

ningens uppfattning att finansieringen av ADB-utrustning inom den civila 

statsförvaltningen även framgent bör ske över ett centralt reservationsan

slag. För anskaffningar understigande 20000 kr. bör enligt utredningen det 

centrala anslaget dock inte utnyttjas. Statskontoret. SCB och SARI till

styrker på denna punkt. 

Några remissinstanser har en annan uppfattning. Starka skäl talar enligt 

domstolsverket för att låta frågor om ADB-anskaffning ingå i den ordinarie 

budgetprocessen. En fördel med en sådan ordning är enligt domstolsverket 

att man i stor omfattning undviker gränsdragningsproblem om vilken ut

rustning som skall finansieras över det centrala utrustningsanslaget. RPS 
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anser att en ordning som innebär att anskaffning sker för medel ingående i 
myndighetens ordinarie anslag bättre än hittills skapar möjligheter till 

prioriteringar mellan olika slag'.; utrustning och mellan ADB-utrustning och 

manuella resurser. I konsekvens med att de enskilda myndigheterna bör ha 

det principiella ansvaret och beslutsrätten bör det centrala reservations

anslaget avskaffas enligt RRV. Statens ind11stri1·erk är av likartad uppfatt

ning. 
Statskontoret, RRV och FM V tillstyrker utredningens förslag att förvalt

ning av utrustning och kapital överförs till användarna. 

Statskontoret konstaterar att beräkningsgrunden för det administra

tionspålägg som statskontoret i dag fakturerar myndigheterna försvinner 
om ansvaret för förvaltningen av utrustning och kapital överförs till myn

digheterna. Mot den bakgrunden tillstyrker statskontoret liksom också 

RSV utredningens förslag att anskaffningsverksamheten finansieras över 

myndighetsanslag. 
När det gäller kapitalförvaltning ställer sig SCB tveksam till att ansvaret 

förs över till användarmyndigheterna. Fördelarna verkar vara mer princi

piella än praktiska. Verket kan inte se någon koppling av avgörande 

betydelse mellan delegering av upphandling och kapitalförvaltning. 

Några instanser tar upp kapitalkostnadsfrågorna i samband med ADB

utrustning. RSV, RRV och DAFA delar utredningens uppfattning att av

skrivningarna som nu bör baseras på det historiska anskaffningsvärdet och 

att annuitetsmetoden normalt bör användas som avskrivningsprincip. 

DAF A anser dock att det för servicebyråer som arbetar i konkurrens kan 
vara nödvändigt med degressiv avskrivning för större utrustningar. DAF A 
anser vidare att redan avskriven utrustning bör åsätta~ ett bruksvärde. Inte 
minst ur taxesättningssynpunkt är det enligt DAFA viktigt att brukbar 

utrustning som är bokmässigt avskriven måste åsättas ett kalkylmässigt 
värde. Staten naturvårdsverk anser att en enkel ekonomisk avskrivning 
bör användas utan efterföljande försök att definiera restvärden eller bruks

värden. 

Kontorsteknisk utrustning 

I likhet med utredningen h•!tonar statskontoret att speciella samord

ningsinsatser erfordras när det gäller kontorstekniska tillämpningar. Som 
stöd för detta anförs bl. a. att den kontorstekniska utrustningen represen

terar stora ekonomiska värden totalt sett - trots att utrustningen objektvis 

betingar ett lågt pris - och att oerfarna köpare har svårt att värja sig mot 

en anslående marknadsföring. Statskontoret pekar också på att endast 

genom samordning kan staten påverka produkternas utformning och ar
betstagarnas krav på arbetsmi!Jö m. m. tillgodoses. 

SCB delar utredningens uppfattning att stora samordningsinsatser på 

central nivå krävs när det gäller avancerad kontorsteknisk utrustning där 

bl. a. mikrodatorer ingår. Det är enligt SCB:s mening av synnerligen stor 
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vikt att statskontoret disponerar en del av sina resurser för samordningsin
satser inom detta område. Många remissinstanser pekar på att utveckling

en är explosionsartad och att det ijämn ström växer upp nya företag, vars 

ambitioner i marknadsföring vida överstiger kunskaper om produkterna. 

Det kommer att fordras stora resursinsatser för enskilda myndigheter att 

upprätthålla erforderlig överblick av marknaden. 

Statskontoret har funnit utredningens förslag till tre utrustningsklasser 
- dvs. avancerade resp. enkla datasystem för kontorstekniska funktioner 

och annan elektronikstyrd utrustning - ändamålsenligt. Statskontoret lik

som också RPS. FRI. LON. PRV och SACOISR finner det riktigt att 

avancerade kontorstekniska datasystem upphandlas på samma sätt som 

med generell ADB-utrustning och att denna utrustning således finansieras 

över det centrala anslaget. 

Statskontoret liksom för övrigt också Rfl/ och SACOISR pekar på de 

gränsdragningsproblem som kan uppstå. Statskontoret anser därför att 

vissa förtydliganden kan behöva göras innan en förändring av det nuvaran

de regelsystemet genomförs. Den föreslagna indelningen måste också om

prövas med korta mellanrum. Statskontoret bör dä1för regelbundet pröva 

och vid behov föreslå regeringen ändringar avseende indelningsgrund och 

upphandlingspris för berörd utrustning. 
Postens centralförraltning anser det naturligt all anskaffning av enklare 

kontorsutrustning infogas i det system för central upphandling av kontors

maskiner och -utrustning som sedan länge omhänderhas av postens in

köpscentral (PIC>. 

Försmretsforskning.wnstalt (FOAI kan förutse svårigheter att i framti

den upprätthålla en meningsfull uppdelning mellan olika typer av kontors
teknisk utrustning på grund av den alltmer ökande datoriseringen inom 

kontoren. FOA anser dä1för att all utrustning som anskaffas enbart eller 
huvudsakligen för kontorsteknisk användning bör behandlas enligt de 
regler utredningen föreslår för enkla datorsystem. Reglerna bör komplet
teras med en generell beloppsgräns - i princip lika med den som gäller för 
ADB-utrustning - över vilken statskontoret i samråd med myndigheten 
svarar för anskaffningen. 

TCO betonar att det mesta av framtidens kontorsutrustning kommer att 
kunna köpas i delar som var för sig kostar under 300000 kr. Utredningens 

förslag innebär i praktiken att all den utrustning som kommer att användas 

i 1980-talets kontorsautomation skall undandras den centrala upphandling

en. Därmed skulle enligt TCO staten frånhända sig sitt starkaste styrinstru

ment och på ett helt avgörande sätt försvaga sin ställning som upphand
lare. LO är av likartad uppfattning. 

Vägledning och stöd 

RPS. ÖB. FRI. DAFA, SCB. statskontoret. RRV, UHÄ. SIND, dom

stolsverket. datainspektionen, SARI, försmrets radioanstalt, statens väg-
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verk. statt'ns naturvårdsverk, patent- och registrering.n-erket, ar/Jetar

skyddsstyrelsen, Sveriges gevlo[i,iska 1111dersökni111<, Landsorganisationen 

i SreriRe. SACOISR, Tjänstemiinnens centra/organisation m. Il. betonar 

de centrala rationaliseringsorgancns och främst statskontorcts hetydclse

fulla roll som rådgivare för myndigheter i ADB-sammanhang. Flera myn

digheter är små och kan därmed sakna tillräcklig kompetens i utrustnings

frågor. Enligt flera av dessa n:missinstanser behövs från centralt håll 

ekonomiskt och juridiskt stöd. framför allt i avtalstekniska frågor. 

RPS. CFD. statens viigl'erk, statens naturvårdsTcrk m. Il. efterfrågar 

generella stödåtgärder såsom standardavtaL handböcker och utbildning. 

RRV anser att ett fortsatt aktivt samordningsarbete är nödvändigt som 

ett stöd till myndigheterna. Stödet i de enskilda anskaffningsärendena bör, 

i likhet med stödet till andra delar av systcmutvecklingsarhetet. utlösas på 

så sätt att myndigheterna själva vid behov ger centrala myndigheter i 

uppdrag att genomföra delar av ailskaffningsverksamhetcn. Främst mindre 

myndigheter med få ;ir,skaffningsiirenden eller myndigheter som eljest 

saknar e1forderliga resurser och kompetens bör naturligcn utnyttja upp

dragsmöjligheterna anser RRV. Utnyttjandet bör inte vara avgiftsbelagt. 

Statens naturl'clrdsverk vill framhålla vikten av att det centralt finns 

kompetens och resurser att bist;i mindre myndigheter p3. ADB-området. 

Detta gäller i hög grad arbetet med att kravspecificera och upphandla 

ADB-utrustning. De förändringar som utredningen föreslår förutsätter att 

anvisningar och hjälpmedel utarbetas och att statskontorct kan bistå med 

praktiska hjälpinsatser enligt naturvårdsverket. 

Det är enligt datainspektionens mening nödvändigt med ett kvalificerat 
metodstöd till myndigheterna. hl. a. avseende utformning av kravspecifi

kationer och utvärdering av anbud, om de av utredning•:n diskuterade 

fördelarna med upphandling genom en central expertmyndighet inte skall 

gå förlorade när upphandlingsamvaret fördelas. Datainspektionen vill sär

skilt framhålla vikten och behovt:t av att kravspecifikationerna i vad avser 

ADB-säkerhet får en enhetlig och samlad form och att de systematiskt och 

terminologiskt bringas i överensstämmelser med numera gällande lagar. 

förordningar och praxis inom området. 

Som tidigare nämts betonar många remissinstanscr behovet av stöd

jande och samordnande insatser från statskontorets sida när det gäller 

anskaffning av kontorsteknisk utrustning. Statskontoret är i vägledande 

och stödjande syfte berett att ta t'ram en sammanställning som per utrust

ningstyp anger tillgängliga handböcker/rapporter samt vilka regler som 

gäller för anskaffning. 

Däremot är statskontoret tveksamt till behovet av ett särskilt planerings

system för inköp av kontorsteknisk utrustning och avstyrker den föreslag

na särskilda redovisningen i anslagsframställningen. 
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DAFA 

RR\i anser att DAFA. liksom också UUH (se nedan). har den kompe

tens och ae förutsättningar som behövs för att självständigt hantera an

skaffningsarbetet. 

DAF A anser för egen del att en generell delegering bör ske till DAF A i 

stället för den delegering från fall till fall som utredningen föreslagit. 

Motiven för detta är att DAF A för sin centrala utrustning får anses ha de 

kunskaper som krävs för dimensionering och val av rätt utrustning. Många 

av DAFA:s upphandlingsärenden är av rent kompletterande natur och 

stora resursinsatser fordras både från DAF A:s och statskontorets sida i 

förhållande till anskaffningsvärdet. 

HöRskolesektom 

UHÄ har goda erfarenheter av statskontorets handläggning av upphand

lingsärenden. UHÄ vill understryka betydelsen av att högskolan kan ut

nyttja en specialistmyndighet som upphandlare av ADB-utrustning. 

Anskaffning av ADB-utrustning inom högskolesektorn finansieras på 

många olika sätt utöver det centrala reservationsanslaget. Det är statskon

tvrets erfarenhet att de skilda finansieringsvägarna försvårar en samlad 

planering av datorkapaciteten. Den nuvarande samrådsskyldigheten är 

f. n. det enda effektiva instrument som statskontoret har till sitt förfogande 

för att påverka samordningen inom högskoleregionerna. Statskontorct av

styrker därför att samrådsskyldigheten tas bort innan erfarenhet finns av 

det nyligen införda planeringssystemet. 

UUH anser att utrustning för utbildning och forskning inte kan prövas 

från allmänna effektivitets- och rationaliseringsaspekter på samma sätt 

som annan verksamhet i vilken ADB används. Mot denna bakgrund delar 

nämnden utredningens uppfattning att samrådsskyldigheten med statskon
toret inom högskoleenheterna kan avskaffas. 

Universitetet i Stockholm kan inte finna några skäl för att ett samråd 

med statskontoret skulle vara obligatoriskt. Likaså anser styrelsen fiir 

Lund/Malmö högskoleregivn att samrådsskyldigheten bör avskaffas med 

motiveringen att de lokala myndigheterna inom regionen finner samråds

skyldigheten besvärande. 

UV/I och .1·tatskontoret tillstyrker utredningens förslag om att samord

ning bör ske mellan statskontoret m:h UUH avseende upphandlingstek

niska frågor i syfte att skapa och upprätthålla ett likformigt agerande. 

3.3 Försvarssektorn 

Flertalet remissinstanser som yttrar sig i denna del förordar liksom 

utredningen en uppdelning av anskaffningen av ADB-utrustning mellan 

statskontoret och försvarets materielverk <FMV). Av annan uppfattning är 

chefen för armen <CAJ. FMV och riksrevisionsverket <RRV). som anser 

att materielverket eller resp. myndighet skall svara för upphandlingen. 
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Flera av dem som är för en uppdelning har dock invändningar mot den 

avgränsning som utredningen föreslagit mellan statskontoret och FMV. I 

~el sammanhanget framförs också synpunkter på hur utrustningen skall 

finansieras. 
Överbefälhavaren (ÖBJ förordar följande upphandlingsordning. ÖB styr 

genom en särskild informationssystem- och datorkraftplan samt med sär

skilda direktiv nödvändig samordning av anskaffning och utnyttjande av 

ADB. Styrningen måste omfatta all utrustning som skall användas i krigs

verksamheten. ÖB avgör vilken utrustning som skall anses ha huvudsaklig 

krigsanvändning. Detta kommer att ha särskild betydelse för ADB-system 

för krigsanvändning vid försvarsmaktens gemensamma myndigheter. Så

dan utrustning, även provsystem, skall anskaffas enligt reglerna för krigs

materiel. Övrig ADB-utrustning bör enligt ÖB anskaffas enligt utredning

ens förslag. 
FMV bör enligt ÖB svara för upphandling av utrustning för huvudsaklig 

krigsanvändning. För att undv1.ka en dubblering av kompetens och en 

utökning av resurser inom FMV bör eftersträvas att statskontorets tjänster 

tas i anspråk då kommersiellt tillgängliga standardprodukter kan utnyttjas. 

För all övrig utrustning bör upphandling ske genom statskontoret i samråd 

med användarmyndigheterna och med försvarets rationaliseringsinstitut 
(FRI). Om utrustningen i något i:.vseende skall samverka med ADB-utrust

ning förkrigsanvändning skall samråd med FMV ske. 

Utrustning för krigsanvändnirg bör enligt ÖB finansieras över materiel

anskaffningsanslag. Om ADB-system förkrigsanvändning utvecklas vid de 
gemensamma myndigheterna skall utrustningen finansieras över den ope
rativa ledningens materielanskaffningsanslag. Övrig utrustning bör finan

sieras över myndighetsanslag samt för försvarsgrenarna och den operativa 
ledningen över anslagen för Ledning och förbandsverksamhet. Finansie
ring av utrustningen till icke myndighetsinterna system bör ske över anslag 

som ÖB fastställer. 
Chefen för armen (CA) anser att det krävs enkla och renodlade rutiner 

för att nå hög effektivitet i anskaffningsprocessen. Av detta skäl är det 

olyckligt med skilda förfaringssätt vid anskaffning av utrustning för krigs

och fredsanvändning liksom det delvis parallella beroendet av finansie

ringsform. Den juridiska och tekniska upphandlingskompetens som obe

stridligen finns vid FMV bör dä1för utnyttjas för upphandling av all ADB

utrustning. 
FMV anser att anskaffningar av utrustning till informationssystem för 

primär krigsanvändning bör samordnas med anskaffningen av övrig mate
riel för försvarsmaktens system i krig. Därför bör FMV ges anskaffnings

ansvaret för ADB-utrustning till system som skall användas som stöd för 

försvarsmaktens ledning i krig. Härmed avses system för operativ och 

taktisk ledning samt stödsystem för dessa. 
FMV anser vidare att alla ADB-utrustningar med väsentlig krigsan-
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vändning skall finansieras över materielanskaffningsanslag inom försvars

grenarna eller den operativa ledningen oavsett myndighetstillhörighet. 

Detta för att icke önskvärda effekter skall uppstå till följd av gränsdrag
ningsformen. FMV anser det följaktligen vara olämpligt att, som utred

ningen föreslagit, använda finansieringsformen för att fördela upphand
lingsansvaret mellan statskontoret och FM V. Detta medför nämligen att 

objekt som finansieras över myndighetsanslag får en annan handläggning 

än de ADB-utrustningar som finansieras över materielanslag och som mer 

renodlat skall ingå i krigsorganisationen. På denna punkt är SACOISR av 

likartad uppfattning och anför att gränsdragningen för olika upphandlings

ansvar bör ske på system- och användningsmässiga grunder och inte efter 

finansieringsformen även om dessa i flertalet fall torde överensstämma. 

Försvarets forskningsanstalt ( FOA) instämmer att FMV skall ansvara 

för anskaffning av utrustning som kommer att ha en huvudsaklig krigsan

vändning. Det bör samtidigt uppmärksammas att FMV f. n. endast har 
begränsad kompetens i programvarufrågor. Denna begränsning påverkar 

såväl anskaffningsförfarandet som planering och genomförande av under

håll av programvara. Det är därför angeläget att ta till vara civila kunska

per och erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt. 

Övriga instanser är negativa eller tveksamma till särlösningar för försva

rets del och vill i huvudsak bevara nuvarande ordning. Statskontoret 

avstyrker utredningens förslag till sådan särbehandling av försvarets dator

anskaffning, att systemen för operativ och taktisk ledning undantas stats

kontorets upphandlingsansvar och i stället läggs på FMV. 

Försvarets rationaliseringsinstituts (FRI) allmänna uppfattning är att 

särlösningar för försvarssektorn bör införas med utomordentligt stor re

striktivitet. Institutet kan inte se att utredningen för fram några bärande 

motiv för den föreslagna lösningen för ADB-utrustning, som inplanerats på 
materielanskaffningsansiag inom försvarsgrenarna och den operativa led
ningen. Inte heller kan institutet se att utredningen lagt fram några bärande 
motiv för att tillföra FMV nya uppgifter i detta sammanhang. Detta innebär 
inte att institutet ifrågasätter FMV:s samordnade uppgifter när det gäller 
anläggningar och vapensystem, m. m. 

Inte heller är den föreslagna gränsdragningen mellan vad som skall 
upphandlas via statskontoret och via FMV helt bra enligt FRI:s mening. 

Krigsanvändning i någon mening kommer i framtiden att planeras för snart 

sagt alla system, f. ö. inte bara inom försvaret. Institutet menar att om 

särlösningar för försvarets del trots allt skall skapas bör regeln vara att 

FMV ansvarar för upphandling av ADB-utrustning med primär krigsan
vändning, i första hand för operativa och taktiska system. 

FRI delar inte utredningens bedömning att utredningens förslag kan 

genomföras utan kompetensförstärkning vid FMV. För att undvika detta 

bör i första hand den kompetens som redan finns inom statsförvaltningen 
utnyttjas. 
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Ävenförsrnrets datacentra/ (FDCJ avstyrker en särlösning. FDC anser 

att ADB-utrustning för administrativa ändamål bör upphandlas av stats

kontoret enligt samma regler som föreslagits gälla för den civila statsför

valtningen och för fredsmässiga tillämpningar inom försvaret. Inte heller 

försvarets civilförvaltning kan finna tillräckliga motiv för en ändrad an

svarsfördelning. Verket vill i sammanhanget peka på möjligheten att ut

nyttja FDC:s resurser och kompetens. 

Också försvarets radioanstalt (FRA) och flygtekniska försiiksa11stalte11 

anser att nuvarande sätt för upphandling av ADB-utrustning fungerar bra. 

Det är enligt FRA för anstaltens del oacceptabelt att upphandling sker 

genom annan myndighet än statskontoret. Inte heller föreligger behov av 

samråd med FMV. 

4 Föredraganden 

4.1 Inledning 

Generellt användbar ADB-utrustning, som skall användas av civila stat

liga myndigheter, upphandlas sedan slutet av 1960-talet centralt av stats

kontoret som också i övrigt svarar för samordning i fråga om användningen 

av ADB. Upphandlingsbeslut ;;om avser utrustning med ett köpvärdc över 

300000 kr. fattas dock av regeringen. Särskilda regler gäller inom försvars

departementets verksamhetsområde och inom högskolesektorn. Vidare 

upphandlar affärsverken själva sin ADB-utrustning. 

Vad gäller den civila statsförvaltningen är enligt nuvarande ordning inte 

bara själva upphandlingen. dvs. att ingå avtal om köp eller hyra av ADB

utrustning, centraliserad och samordnad utan även finansieringen. Denna 

sker över ett centralt utrustnin'.:;sanslag som statskontoret svarar för. Vi

dare är ägaransvaret och en rad förvaltningsuppgifter avseende utrustning

en förlagda till statskontoret. Myndigheterna disponerar utrustningen mot 

årliga avgifter till statskontoret eller, vid förhyrning, leverantörerna. 

Inom försvarssektorn anskaffas ADB-utrustning på olika sätt beroende 

på den avsedda användningen. Upphandlingen är inom försvarssektorn 

dessutom klarare avgränsad från anskaffningsprocessen i övrigt än inom 

den civila statsförvaltningen. Generellt användbar ADB-utrustning upp

handlas av statskontoret för hela försvarssektorns räkning. 

I statskontorets uppgifter ingår således mer än bara själva upphandling

en. Förutom nyss nämnda uppgifter prövar verket även myndigheternas 

utrustningsbehov, bevakar S<tmordningsaspekter, kontrollerar levererad 

utrustning m. m. För det vidare ansvar än sjiilva upphandlingen som åvilar 

statskontoret används begreppet anskaffning. 

Upphandlingen är emellertid ett centralt moment i anskaffningen. varför 

det är naturligt att börja med at:t behandla hur denna funktion bör fullgöras. 

Detta får sedan konsekvenser för hur anskaffningsf'örfarandet i övrigt samt 

vissa andra uppgifter bör lösas. 
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ADB-anskaffningsutredningen hade till uppgift att se över nuvarande 

ordning för anskaffning och förvaltning av ADB-utrnstning i statsförvalt

ningen. Utredningen skulle dock inte arbeta förutsättningslöst, utan skulle 

baseras på de riktlinjer för anskaffningen som redovisades i prop. 1978/ 

79:121 (s. 112-117) om användningen av ADB i statsförvaltningen och 

som inte föranledde någon erinran vid riksdagsbehandlingen ffiU 1978/ 

79:34, rskr 1978/79:339). I propositionen anfördes bl. a. följande: 

Den samordnade anskaffningen måste enligt min mening ses mot bak
grund av att de frågor det här handlar om ofta är tekniskt och juridiskt 
komplicerade. Driftmyndigheterna behöver hjälp och stöd för att precisera 
och lösa olika frågor innan en upphandling kan ske. Till detta kommer att 
marknadsförhållandena på ADB-området är särpräglade, bl. a. så till vida 
att utbudet av skilda utrustningar är stort och att utrustning för samma 
ändamål ofta är svåra att jämföra i fråga om prestanda och kostnader. Det 
har otvivelaktigt varit till stor ekonomisk fördel för statsverket att staten 
genom en samordnad upphandling har fått en stark ställning som köpare. 
Tekniska och ekonomiska förhållanden talar enligt min mening således för 
att den nuvarande ordningen i princip bör behållas. 

Jag vill för egen del nämna ytterligare en fördel med nuvarande ordning, 

som fått ökad betydelse under de senaste årens ansträngningar att komma 

till rätta med de statliga budgetunderskotten, nämligen att den tvingar 

myndigheterna att noggrant pröva och redovisa behovet av ökad ADB

kapacitet. 

I det följande behandlas först (avsnitten 4.3-4.9) förhållandena inom 

den civila statsförvaltningen; därefter var för sig (avsnitten 4.10-4.12) 

datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAFAl samt hög

skole- och försvarssektorerna. Affärsverken utelämnas i detta samman

hang eftersom ingen ändring föreslås för dessa. 

4.2 Upphandlingsordning i stort 

ADB-tekniken är ett hjälpmedel i myndigheternas verksamhet. Detta 

talar i och för sig för att frftgor om anskaffning av utrustning bör behandlas 

i samband med att myndigheternas verksamhet i övrigt behandlas och att 

myndigheterna begär och tilldelas medel för sin ADB-utrustning på myn

dighetsanslagcn eller särskilda utrustningsanslag. Å andra sidan är ADB

tckniken speciell på flera sätt. bl. a. genom sin mångsidiga användbarhet. 

tekniska komplexitet och snabba utveckling. Det gör att särskild expertis 

behövs för att hantera den. Sådan expertis för anskaffning av ADB-utrust

ning finns hos statskontoret. Där finns dessutom väl fungerande rutiner för 

anskaffning och finansiering av ADB-utrustning. Det krävs enligt min 

mening därför starka skäl, särskilt i dagens statsfinansiella situation, för att 

i ett steg helt ändra nuvarande rutiner på detta område och övergå till en ny 

ordning som åtminstone övergångsvis i vissa avseenden torde fungera 

sämre och bli kostsammare för statsförvaltningen. 

4 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1 I 
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Vad jag nu har sagt gäller i särskilt hög grad själva upphandlingen. En 
centraliserad upphandling liknande den som statskontoret svarar för i fråga 

om ADB-utrustning är vanlig i statlig förvaltning, liksom för övrigt också i 

de kommunala och landstingskommunala sektorerna. Bakgrunden till det

ta är i regel de krav på teknisl<t. ekonomiskt och juridiskt kunnande som 
upphandlingen ställer samt df: ekonomiska fördelar som en samlad upp

handling ger. 
Både utredningen och remissinstanserna ger starkt stöd för uppfattning

en att nuvarande ordning för anskaffning av ADB-utrustning i stort funge

rar bra och att statskontoret på ett förtjänstfullt sätt har fullgjort sina 

uppgifter. Verkets kompetens i tekniska, ekonomiska och juridiska frågor 

framhålls allmänt. Vad som kommit fram i utredningen och remissyttran

dena leder mig därför till slutsatsen att grunddragen i nuvarande ordning 

bör behållas. Däremot har jag övertygats om att ansvar och arbetsuppgifter 

för här berörda frågor i större utsträckning än nu bör föras över på 

myndigheterna. Härigenom kan man dra nytta av den ökade kunskap om 

och erfarenhet av ADB som finns hos många myndigheter. I linje med 

detta bör statskontoret i ökad utsträckning ge myndigheterna vägledning 

och annat stöd i dessa frågor. Sådana förändringar kan dock göras utan att 

man avstår från de fördelar som nuvarande ordning innebär. 

De förändringar som bör göras är i huvudsak att upphandlingen i vissa 

fall delegeras från statskontoret till drift- och användarmyndigheterna. att 

vissa arbetsuppgifter i samband med anskaffning och förvaltning av ADB

utrustning förs över till användar- och driftmyndigheterna samt att antalet 

upphandlingsärenden som regeringen prövar minskas. Det närmare inne
hållet i den ordning som bör gälla behandlar jag i det följande. 

4.3 Arhel~fördelning och heslutsordning 

Allmänna synpunkter på arbetsfördelningen 

I utredningen har framkommit att drift- och användarmyndigheterna 
redan nu sv;trar för en stor del av uppgifterna och arbetet i samband med 

anskaffning av ADB-utrustning. Arbetsfördelningen mellan dessa och 

statskontoret varierar dock m~d berörd myndighets kompetens, resurssi

tuation, allmänna inställning m. m. I takt med att ADB-användningen ökat 

har berörda myndigheter kommit att svara för en växande del av upphand

lingsarbetet. 
Jag kan således konstatera att arbetsfördelningen i samband med an

skaffning av ADB-utrustning har utvecklats i den riktning jag nyss har 
förordat. Som jag redan har nämnt bör dock ytterligare steg tas i samma 

riktning. Samtidigt vill jag framhålla vikten av att själva genomförandet av 

förändringarna i fråga om ansvars- och arbetsfördelning noga anpassas till 

de aktuella förutsättningarna. Hänsyn bör sålunda tas till den aktuella 

arbetsbelastningen och förmågan hos såväl statskontoret som drift- och 

användarmyndigheterna. Det innebär bl. a. att upphandlingar som skulle 
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kunna delegeras till en drift- eller användarmyndighet bör kunna utföras av 
statskontoret om myndigheten så önskar. Vidare bör arbetsfördelningen 
mellan statskontoret och drift- eller användarmyndigheten kunna variera 
inom vissa ramar i de fall statskontoret upphandlar. Jag förutsätter all 
stalskontorel på lämpligt sätt tillhandahåller vägledning över vilka moment 
som ingår i en upphandling och hur de skall utföras. 

Beslutsordning 

Beslut i upphandlingsärenden fattas f. n. av statskontoret. När köpvär
det för anskaffad utrustning överstiger 300000 kr. underställs ärendena 

dock regeringen. Det innebär att det i statskontorets beslut i dessa fall görs 
förbehåll för regeringens godkännande. Statskontorets beslut fattas enligt 
praxis alltid i samråd med myndigheterna. Sådant samråd är dock inte 
formellt föreskrivet. 

Utredningen har utförligt behandlat beslutsordningen. Utredningen an
ser att statskontoret i första hand bör svara för stora eller av andra skäl 
viktiga upphandlingar. Utredningen går igenom olika möjligheter att dele
gera beslut till drift- och användarmyndigheterna. Detta kan ske enligt 
flera principer var för sig eller i kombination, nämligen för varje myndighet 

från fall till fall. enligt beloppsgränser. för vissa typer av utrustning samt -
för enskilda sektorer - till vissa myndigheter eller sektoriella organ. Ut
redningen föreslår för sin del en delegering dels efter beloppsgräns. dels 
individuellt till myndigheter enligt principen från fall till fall. Ärenden 
avseende utrustning vars köpvärde understiger 300000 kr. föreslås gene
rellt delegeras. Delegeringen från fall till fall skulle framför allt kunna ske 
till de största och mest kompetenta ADB-användarna. Utredningen anser 
vidare att antalet ärenden som hänskjuts till regeringen för avgörande bör 
begränsas. 

J remissbehandlingen har förslaget om att en delegering skall ske fått 
starkt stöd. Meningarna går dock isär vad gäller den lämpligaste utform
ningen av delegeringsbestämmelserna. Bl. a. påvisas svårigheter vid en 
delegering efter beloppsgränser. 

För egen del anser jag att den beslutsordning som väljs bör vara enkel till 
sin konstruktion, så att den blir lätt att tillämpa för dem som berörs. Den. 
bör också utformas så att inte negativa effekter uppkommer genom att 
myndigheterna kan komma att tillämpa reglerna på ett inte avsett sätt. 
Givetvis måste dessutom alltid regeringens behov av insyn och styrning 
tillgodoses. Beloppsgränser uppfyller kravet på enkelhet, men inte kravet 

på att undvika en inte avsedd tillämpning. Vid beloppsgränser för delege
ring kan anskaffningarna delas upp i flera mindre delar på ett sätt som inte 
är ekonomiskt rationellt för att komma under gränsen för delegering. 
Hänsyn kan heller inte tas till myndigheternas varierande kompetens. 
erfarenhet m. m. Att delegera beslut avseende vissa typer av utrustning 
medför å andra sidan svårigheter att definiera och avgränsa dessa utrust
ningstyper. 
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Jag har därför stannat för en ordning som innebär att beslut om upphand

ling av ADB-utrustning för den civila statsförvaltningen liksom nu fattas av 

statskontoret. Beslut skall fattas i samråd med herörd(-al myndighet(-crJ. 

Statskontorct bör emellertid bemyndigas att delegera upphandlingar till 

resp. drift- eller användarmy1dighet från fall till fall med hänsyn till berörd 

utrustnings karaktär. beloppens storlek samt. inte minst. myndighetens 

kunnande och förutsättningar i övrigt. I de fall upphandlingsbeslut delege

ras skall myndigheterna tillämpa statskontorets standard för avtal och. i 

den utsträckning statskontoret bedömer lämplig, ge statskontoret tillfälle 

att granska beslutsunderlaget. Med denna ordning krävs tH.:kså att stats

kontoret får del av de avtal som· ingås av drift- och användarmyndig

heterna. 

Jag vill även ange vissa allmänna riktlinjer till ledning för delegeringen. 

En strävan bör vara att delegera ersättnings- och kompletteringsanskaff

ningar där handlingsalternativen är få och bindningarna inför framtiden ;ir 

begränsade. Även andra an:>kaffningar bör dock delegeras där detta är 

lämpligt med hänsyn till myndigheternas kompetens i ADB-frågor. erfa

renhet av annan upphandling samt villighet och resurser att ombesörja 

anskaffningarna. Delegeringen hör också ses i ett längre perspektiv och 

ske på ett sådant sätt att den successivt kan ökas. Statskontoret förutsätts 

följa utvecklingen så att hän:;yn fortlöpande kan tas ·till gjorda erfarenhe

ter. 

Statskontorets priivning 

Nuvarande ordning innebiir att statskontoret prövar det av drift- och 

användarmyndigheterna angivna behovet av viss ADB-utrustning vid flera 

tillfällen och ur flera aspekter. I tiden sker en prövning första gången i 

samband med arbetet med anslagsframställningen för ADB-utrustning och 

därefter i samband med själv<. upphandlingen. Den huvudsakliga prövning

en sker vid sistnämnda tillfälle. Det sammanhänger hl. a. med att behovs

hilden ofta är oklar vid det förstnämnda tillfället och att förseningar i 

arbetet med att utveckla och ta i drift nya system och rutiner är vanliga. 

Vidare medför den snabba tekniska utvecklingen att det efter hand skapas 

nya möjligheter att tillgodose ett visst kapacitt:tshehov. 

Statskontorets prövning sker som nämnts ur flera aspekter. En består i 

att pröva om behovet av ADB-utrustning är motiverat utifrån den berörda 

vcrlo;.samheten och kraven på god hushållning med resurser. Denna pröv

ning följer av att statskontoret är central förvaltningsmyndighet för ratio

nalisering i statsförvaltningen. Vidare prövar statskontoret aktuell ADB

utrustning i förhållande till myndighetens övriga ADB-användning (intern 

samordning) samt i förhållande till ADB-användningen och utrustningen 

totalt sett i statsförvaltningen (övergripande samordning). Slutligen prövar 
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statskontoret hur aktuell utrustning skall specificeras i offertunderlaget till 

leverantörerna i fråga om egenskaper, kapacitet m. m. 

Utredningen anser att - som ett led i att stärka drift- och användarmyn

digheternas ställning i anskaffningsfrågor -· statskontorets prövning av 

behoven bör kunna minska vad gäller kompletteringar och andra smärre 

förändringar av ADB-utrustningen. Prövningen i anslutning till upphand

lingstillfället bör begränsas till att gälla större och viktigare upphandlingar 

samt dimensioneringsfrågor. I gengäld bör ve~kets resurser i högre grad än 

nu sättas in på mer djupgående utredningar rörande datordriften. t. ex. när 

större förändringar blir aktuella eller när ett antal år förflutit sedan föregå

ende översyn. Utredningen anser vidare att statskontoret bör göra gene

rellt verkande insatser för att förbättra myndigheternas planering. Detta 

bör medverka till att verkets prövande och kontrollerande roll kan tonas 

ner. Samtidigt skapas goda förutsättningar för att delegera anskaffnings

ärenden. 

En rad remissinstanser instämmer i utredningens resonemang och syn

punkter på denna punkt. 

För egen del vill jag slå fast att en allsidig och noggrann prövning av alla 

kostnader är nödvändig i nuvarande statsfinansiella situation. Självfallet 

underlättas prövningen av hur behovet av ADB-kapacitet skall tillgodoses 

av en förbättrad planering av den datorstödda verksamheten och av ADB

funktionerna. Det är därför en viktig uppgift att. i den utsträckning som 

behövs, ge vägledning och stöd till myndigheterna i syfte att förbättra 

deras planering av ADB-användningen och av hur utrustningsbehoven 

skall tillgodoses. Jag utgår ifrån att statskontorets prövning i olika avseen

den inte görs mer omfattande och utdragen i tiden än som är befogat i det 

enskilda fallet. Jag vill samtidigt mer allmänt framhålla behovet av att 

resurserna disponeras så rationellt som möjligt. Det är därför angeläget att 
fortlöpande uppmärksamma avvägningen mellan prövning i enskilda upp

handlingsärenden, å ena sidan, och generellt syftande åtgärder för att 

förbättra planeringen samt större genomlysningar av kapacitetsbehovet 

och hur det bör tillgodoses, å.den andra sidan. 

Regeringens prö1•ning m. m. 

Ärenden som avser anskaffning av utrustning med ett köpvärde över 

300000 kr. avgörs f. n. av regeringen. Rent praktiskt går det så till att 

statskontoret först beslutar i ärenden vad gäller utrustning, leverantör, 

avtals villkor m. m. Ett avtal tecknas med en eller flera leverantörer med 

förbehåll för regeringens godkännande. Därefter hemställer verket om 

regeringens godkännande av verkets beslut. Regeringen har endast i un

dantagsfall frångått detta. Antalet ärenden som på detta sätt prövas av 

regeringen har under senare år uppgått till ett 40-tal per år. 

Utredningen har funnit att en beloppsgräns inte på ett ändamålsenligt 

sätt avgränsar den utrustning som bör bli föremål för regeringens prövning. 
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Utredningen anser i stället att regeringen i förväg bör peka ut de ärenden 
som den vill pröva. Ärenden avseende belopp över 3 milj. kr. bör dock 
alltid underställas regeringen. Vidare bör ärenden hänskjutas till regering
en när statskontoret och berörd myndighet är oeniga och när principiellt 
viktiga avvikelser från tidiga1~e planer skett. Ett stort antal remissinstanser 
instämmer i utredningens synpunkter och förslag på denna punkt. 

För egen del vill jag rem allmänt konstatera att det är önskvärt att 

decentralisera arbetsuppgifter och beslutsfunktioner. Det är naturligt att 
en delegering av ärenden frän statskontoret till drift- och användarmyn

digheterna åtföljs av en dekgering från regeringen till statskontoret om 
detta kan ske utan nackdelar för stats verkets intressen. Den av utredning
en föreslagna ordningen att regeringen i förväg pekar ut de ärenden som 

skall prövas bör enligt min mening vara en lämplig väg. Denna regel bör 
kompletteras med att alla ärenden avseende belopp som överstiger 2 milj. 
kr. skall underställas regeringen. Ett sådant fötfarande medför att antalet 
ärenden som regeringen skall avgöra kraftigt minskar. Samtidigt ger den 
regeringen tillfälle att pröva mer väsentliga kapacitetstillskott eller andra 

större förändringar. 
De upphandlingsärenden r1!geringen vill avgöra bör kunna pekas ut med 

ledning av statskontorets ans lagsframställning avseende medel till de stat
liga myndigheternas ADB-utrustning och eventuellt ytterligare material 
som tas fram i anslutning till denna. En lämplig ordning för detta bör vara 
att statskontoret i anslagsframställningen eller på annat sätt redovisar vilka 
anskaffningar som verket anser att regeringen bör avgöra. Regeringen 
meddelar därefter i sin tur på lämpligt sätt statskontoret och berörda 
myndigheter sitt beslut. Det ankommer på regeringen att besluta om de 
närmare formerna för detta. 

4.4 Finansiering 

Finansieringen av ADB-utrustning som köps sker f. n. över ett för den 
civila statsförvaltningen gemensamt utrustningsanslag under åttonde hu
vudtiteln benämnt Anskaffning av ADB-utrustning (f. d. statens datama
skinfond). Anslaget. som är ett reservationsanslag, förvaltas av statskon

torct. Myndigheterna betalar årliga avgifter till statskontoret för den ut
rustning som köps med medel från anslaget. För utrustning som hyrs 
betalar myndigheterna direkt till leverantörerna. Avtalen ingås dock även i 
detta fall av statskontoret, som också granskar faktureringen. 

Utredningen tar upp frågan om att slopa det gemensamma utrustnings
anslaget och ersätta det med myndighetsvisa eller områdesvisa utrust
ningsanslag. Utredningen anser dock vid' en samlad bedömning all det 

centrala anslaget har så stora "0ördelar att det bör behållas. Flertalet remiss
instanser delar utredningens uppfattning på denna punkt. Några förordar 
dock övergång till myndighet:;visa utrustningsanslag. 
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Jag vill för egen del anföra följande rörande finansieringen. Det finns 

vissa fördelar med att gå över till myndighetsvisa eller områdesvisa 

utrustningsanslag. Myndigheternas behov av medel för utrustning prövas i 

ett sammanhang i anslutning till verksamheten i övrigt och man kommer 
ifrån de problem som ibland uppkommer när man skall avgöra om viss 

utrustning skall klassificeras som ADB-utrustning eller inte. 

Frågan om finansieringen kan emellertid inte ses isolerat från anskaff

ningsprocessen i övrigt. Som tidigare har framgått anser jag att t:tt starkt 

centralt inslag i anskaffningen bör finnas även i fortsättningen. Vissa upp

handlingsbeslut bör dock inom ramen för detta delegeras till drift- och 

användarmyndigheterna. Den av mig förordade ordningen, som utöver 

delegering även innebär att regeringen i förväg pekar ut de upphandlings

ärenden som skall prövas av regeringen, förutsätter i och för sig inte en 

finansiering över ett centralt utrustningsanslag av nuvarande konstruktion. 

En samlad redovisning av myndigheternas angivna behov av ADB-utrust

ning kan, vid övergång till myndighetsvisa utrustningsanslag, givetvis ske 

på grundval av myndigheternas anslagsframställningar. Den av mig föror

dade ordningen kommer dock med stor säkerhet att fungera bättre med ett 

gemensamt centralt utrustningsanslag. 

Det finns emellertid även andra fördelar med ett centralt anslag och en 

samlad anslagsframställning för detta. Den ger bl. a. en god överblick och 
insyn i ADB-användningen, vilket är av värde för styrningen och kontrol

len av denna. Flera åtgärder har rt:dan vidtagits för att förbättra myndighe
ternas hantering och ekonomiska kontroll av ADB-användningen. Bl. a. 

åläggs numera myndigheterna att i anslagsframställningarna särredovisa 

hela sin ADB-användning. Vidare har en särskild förordning (1981:266) 

utfärdats för handläggning av investeringar i ADB-system. De centrala 

rationaliseringsorganen har dessutom fått i uppdrag att prioritera ADB
området i den del av verksamheten som är inriktad på att ge generellt stöd 
till myndighett:rna. Det kommer dock att ta tid innan dessa åtgärder ger full 
effekt i form av bl. a. bra kvalitet i redovisningen. 

Ytterligare en fördel med att ha ett centralt utrustningsanslag och där
med att periodisera myndigheternas kostnader i form av avgifter är att det 
eliminerar språngvisa variationer i myndigheternas behov av medel. En 
jämn utveckling av medelstilldelningen undt:rlättar statsmakternas bedöm
ning av myndigheternas anslagsframställningar. 

Jag har mot denna bakgrund kommit till den uppfattningen att nuvarande 

ordning för finansiering av ADB-utrustning i allt väsentligt bör bibehållas. 

Även de upphandlingar som statskontoret delegerar skall finansieras över 

det centrala anslaget. Utrustning med anskaffningsvärde under 20000 kr. 

bör dock finansieras över drift- och användarmyndigheternas egna anslag 

om det rör sig om enstaka utrustningar som inte ingår i en större anskaff

ning. 
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4.5 Berörd utrustning m. m. 

Allmänt 

Den utrustning som omfatta<. av den samordnande anskaffningen via 

statskontoret och som finansieras över det centrala reservationsanslaget är 

s. k. generell ADB-utrustning. Häri inräknas maskin- och programvara för 

administrativ och teknisk/veknskaplig databehandling, dvs. datorer med 

ansluten kringutrustning, da1akommunikations-, terminal- och datare

gistreringsutrustning (inkl. annan utrustning för överföring av data mellan 

olika typer av databärare). Öv•!r anslaget finansieras vid behov även andra 

utgifter av investeringskarakUtr i samband med installation och igångkör

ning av datorutrustning. t. ex. omformare. efterbehandlingsutrustning, 

programomläggning som beror på byte av maskinsystem m. m. 

Som generell ADB-utrustning räknas i detta sammanhang inte utrustning 

som ingår i avgränsade processtyrande, laborativa eller n:nt tekniska sy

stem. speciella datorsystem för tidredovisning. bevakning o. d. Inte heller 

räknas dit analogidatorer, ekktroniska bordskalkylatorer, enklare s. k. 

skrivautomater eller annan kontorsteknisk utrustning. 

I utredningens uppgifter ingick att försöka precisera vilka typer av 

utrustning som borde omfattas av den centrala anskaffningen. Utredningen 

kommer till den uppfattningen att det inte finns anledning att utvidga den 

centrala anskaffningen till ytterligare utrustningstyper. Utredningen finner 

inte heller anledning att ändra nuvarande allmänna definition av ADB

utrustning. Utförliga och mer noggrant angivna avgränsningar blir nämli

gen snabbt inaktuella och leder till fler problem än de löser. Remissinstan

serna har i stort inte ifrågasatt utredningens bedömning i dessa frågor. 

Jag konstaterar för egen del att nuvarande avgränsning av ADB-utrust

ning ibland leder till skilda bedömningar för viss utrustning. Det beror 

bl. a. på att datorer ofta ingår som delar i eller är sammankopplade med 

utrustning som primärt används för annat än vad som brukar inbegripas i 

automatisk databehandling. Den snabba utvecklingen och den allt vidare 

användningen av ADB-tekniken och ADB-utrustningen medför dock att 

det inte är meningsfullt för statsmakterna att mer utförligt och noggrant 

precisera berörd utrustning. Jag finner därför inte skäl att ändra nuvaran

de. mer allmänt angivna definition av den ADB-utrustning som skall om

fattas av den centrala anskaffn:ingen och finanseringen. Jag anser emeller

tid att en klarare och förbättrnd vägledning om vilken utrustning som 

berörs skulle vara av värde. bl. a. i fråga om programvara och s. k. nyckel

färdiga system. Jag avser därför att se till att statskontoret fortlöpande 

bevakar denna aspekt och på lämpligt sätt ger myndigheterna sådan väg

ledning. Vid behov av ändring av avgränsningen eller vid oenighet i enskil

da fall mellan statskontoret och berörd myndighet bör frågan underställas 

regeringen. 
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Anskaffning m· lll'Wlcerad kontorsteknisk utrustning 

Utredningen har ägnat särskild uppmärksamhet åt frågorna om anskaff

ning av avancerad kontorsteknisk utrustning. I sådan utrustning ingår 

nämligen allt oftare datorer som komponenter. Vidare samverkar sådan 

utrustning ofta med ADB-system på olika sätt. Enligt utredningen kan den 

kontorstekniska utrustningen i vilken datorer ingår grupperas enligt föl

jande: avancerade datorsystem för kontorstekniska funktioner. enkla da

torsystem för kontorstekniska funktioner samt annan elektronikstyrd kon

torsteknisk utrustning. Den första gruppen är i allmänhet att betrakta som 

generell utrustning och bör enligt utredningen behandlas enligt reglerna för 

anskaffning och finansiering av generellt användbar ADB-utrustning. De 

två andra utrustningsgrupperna bör enligt utredningen upphandlas av myn

digheterna själva och finansieras över myndighetsanslag. Utredningen fö
reslår för dessa grupper av utrustning bl. a. att ett centralt planeringssy

stem införs på myndigheterna och att planerad anskaffning av sådan ut

rustning redovisas särskilt i anslagsframställningarna. Statskonloret före

slås få i uppdrag att tillhandahålla vägledning och stöd i dessa frågor samt 

att undersöka möjligheterna till avropsavtal, ramavtal o. d. med leverantö

rerna och att tillhandahålla standardavtal. 

Remissinstanserna instämmer i stor utsträckning i utredningens syn

punkter i dessa frågor. De avråder i allmänhet dock från att införa ett 

särskilt planeringssystem och en särskild redovisning i anslagsframställ

ningarna för enkla datorsystem för kontorstekniska funktioner och annan 

kontorsteknisk utrustning. 

För egen del konstaterar jag att utvecklingen är - och väntas fortsätta 

att vara - snabb på det kontorstekniska området. Det finns ett starkt tryck 

från leverantörernas och teknikföreträdarnas sida att ta den nya utrust

ningen och tekniken i anspråk. Kraven på besparingar inom statsförvalt
ningen kan på samma sätt komma att påskynda användandet av ny teknik 

för att rationalisera kontorsarbetet. Eftersom införandet av sådan ny tek

nik ofta får genomgripande konsekvenser för arbetsrutiner, arbetsmiljö 

och arbetsorganisation hos myndigheterna kommer myndigheternas för

måga att hantera tekniken och utrustningen på ett lönsamt och för persona

len acceptabelt sätt att ställas på hårda prov. Utrustningen uppgår samlat 

för hela statsförvaltningen till betydande belopp, även om priset för det 

enskilda utrustningsobjektet inte är särskilt högt. Behovet av vägledning 

och stöd i fråga om val. tillämpning och införande av ny teknik och 

utrustning är enligt min mening därtör stort. För att bl. a. tillgodose detta 

har vid den omorganisation av statskontoret, som nyligen skett, en av 

verkets sju huvudenheter inriktats på kontorsarhetets rationalisering 

(prop. 1980/81: 101s.12-19, FiU 1980/81: 17, rskr 1980/81: 102). 

Jag konstaterar att den nuvarande centrala anskaffningen och finansie

ringen omfattar de utrustningstyper inom det kontorstekniska området 

som faller under begreppet generell ADB-utrustning och som utredningen 
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betecknat som avancerade datorsystem för kontorstekniska funktioner. 
Denna ordning bör behållas. Jag anser däremot inte det finns skäl att 
utvidga den centrala anskaffningen och finansieringen till att omfatta även 
andra typer av kontorsteknisk utrustning. Dessa bör liksom f. n. anskaffas 
av myndigheterna själva och finansieras över deras myndighetsanslag. Jag 
anser inte heller att det finns skäl att föreskriva ett särskilt planeringssy
stcm eller en särskild redovirning i anslagsframställningarna för dessa 
typer av utrustning. Däremot behöver myndigheterna mer vägledning och 

stöd för sin behovsbedömnin~; och upphandling vad gäller här berörda 
utrustningstyper. Det är i första hand en uppgift för slatskontoret att 

tillhandahålla sådan vägledninf: och sådant stöd. Jag vill i detta samman
hang även peka på vikten av samordning i fråga om krav på och normer för 
utrustningen från bl. a. funktions- och ergonomisynpunkt. 

Jag har erfarit att statskontoret i samarbete med försvarets rationalise
ringsinstitut (FRI) och utrustningsnämnden för universitet och högskolor 
(Ul.JH) har inlett ett arbete i syfte att finna enkla och ändamålsenliga 
anskaffningsformer för vissa typer av enklare ADB-utrustning. Arbetet 
bedrivs inledningsvis med inrik:ning mot skrivautomater och s. k. kontors
datorer. I arbetet ingår att la fram standardiserade kravspecifikationer för 
upphandling, utveckla avtalsformer för berörd utrustning samt undersöka 
förutsättningarna för att ingå för hela statsförvaltningen gemensamma ram
ellcr rabattavtal. Jag avser att följa utvecklingen på detta område och vidta 
de åtgärder som bedöms nödvändiga. 

4.6 Frågor om förvaltning av utrustning och kapital 

Förl'altning av utmstnin!? 

I dag är statskontoret i princip ansvarigt för - fungerar som "ägare av" 
- den ADB-utrustning som finansieras över det centrala reservationsan
slagd. Förvaltningen av utrustningen har på grund av uppgiftens karaktär 
emellertid i praktiken delegerats till myndigheterna. Utredningen finner 
inte tillräckliga motiv för att fortsättningsvis behålla en central förvaltning 
av ADB-utrustning, utan den föreslår att ansvaret formellt förs över till 

drift- och användarmyndighekrna. De få remissinstanser som tar upp 
denna punkt. däribland statskrntoret, ansluter sig i allmänhet till utred
ningens uppfattning. 

Jag anser för egen del det vara principiellt riktigt att ägaransvaret för 
utrustning, med vilket också följer skyldighet att föra inventarieförteck
ning och att inventera utrustningen, förs över till de myndigheter som 
driver eller använder utrustningen. På grund av ADB-användningens stora 
spridning är det numera dessutom en praktiskt och ekonomiskt orimlig 
uppgift att från centralt håll fysiskt inventera all utrustning. särskilt utrust
ning för registrering och uttag a.v data. Ägaransvaret för utrustningen bör 

därför föras över på myndigheterna. 
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För att den nya ordningen skall fungera måste statskontoret i kontakt 

med riksrevisionsverket ge vägledning och stöd i denna fråga. Jag avser att 

vidta åtgärder för detta. 

Kapitalförraltning 

För den utrustning som anskaffas över det centrala utrustningsanslaget 

sköter i dag statskontoret kapitalkostnads- och förmögenhetsredovisning

en. Härigenom har enligt utredningen en bättre standard i detta avseende 

uppnåtts på ADB-området än på andra områden inom statsförvaltningen. 

Kapitalkostnads- och förmögenhetsredovisningen har enligt utredningens 

uppfattning inga uppenbara styreffekter. Den har snarare karaktären av 

intern kostnadsavräkning som möjliggör en viss resultatmätning. Detta 

inverkar i sin tur allmänt positivt på kostnadsmedvetandet. 

Utredningen anser att redovisningen har ett sådant värde att den t.v. bör 

behållas i oförändrad omfattning. Den bör dock föras över till drift- och 

användarmyndigheterna. Endast ett fåtal remissinstanser har tagit upp 

denna punkt. Med något undantag instämmer de i utredningens bedöm

ning. 

För egen del konstaterar jag att kapitalkostnads- och förmögenhetsredo

visningen är en föga resurskrävande uppgift för statskontoret. Eftersom en 

överföring av denna till myndigheterna dels skulle kräva utbildnings- och 

andra stödinsatser, dels säkerligen skulle medföra en standardsänkning, 

finns det enligt min mening inte anledning att på denna punkt ändra 

nuvarande ordning. Denna skall dessutom ses i ljuset av att jag tidigare 

föreslagit att det centrala utrustningsanslaget (avsnitt 4.4), med vilket 

följer visst administrativt arbete, behålls som finansieringsform. 

4. 7 Vissa kapitalkostnadsfrågor 

Utredningen har utförligt behandlat kapitalkostnadsredovisningen i 

statsförvaltningen med avseende på ADB-utrustning. Enligt utredningen 

kan behandlingen av frågor om kapitalkostnader, avgifter m. m. inte be

gränsas till endast ADB-utrustning. De hänger nämligen samman med 

vilka krav som allmänt bör ställas på kostnadsredovisningen i statsförvalt

ningen. Särskilt i hanteringen av investeringar och kapitalkostnader råder 

osäkerhet och växlande praxis. Olika krav och synsätt gör sig gällande i 

fråga om såväl syftena med kapitalkostnadsredovisningen som metoderna 

att beräkna och redovisa kostnaderna. Utredningen anser att de allmänna 

förutsättningarna för beräkning, redovisning och debitering av kapitalkost

nader samt för förmögenhetsredovisning bör klaras ut innan eventuella 

särskilda regler för ADB-utrustning övervägs. Utredningen begränsar sig 

därför till att behandla vissa avgiftsfrågor m. m. med utgångspunkt i gene

rella principer och i de förslag avseende det framtida anskaffningsförfaran

det som utredningen lägger fram. 
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Utredningen finner inte skäl 2.tt föreslå några förändringar i nuvarande 

principer för kapitalkostnadsb~ riikning och avskrivning niir det giiller 

ADB-utrustning. Det innebär bl. a. att avskrivningarna t.v. bör baseras på 

det historiska anskaffnings värdet och att statens normalränta (fr. o. m. den 

I juli 1981 ersatt av statens avkmtningsräntal bör anviindas vid ränteberäk

ningarna. Den avskrivningsprincip som normalt bör tillämpas är annuitets

metoden. 

Jag finner för egen del utredningens problembeskrivning och synpunkter 

välgrundade och ser inte anledning att nu ändra hittills tilliimpad praxis. 

4.8 Riktlinjer för statskontorcts arbete 

Rent allmänt innebär mina s:mpunkter och förslag att grunddragen i 

nuvarande ordning för anskaffning och finansiering av ADB-utrustning i 

den civila statsförvaltningen behålls. Inom ramen hiirför bör dock arbets

uppgifter och upphandlingsbcslut decentraliseras till drift- och användar

myndigheterna. Vidare begränsas antalet ärenden som avgörs av regering

en. Vissa smärre förändringar görs även i övrigt. 

Jag vill här kort ange vissa övergripande riktlinjer som jag anser bör 

tjäna som ledning för statskontor~ts fortsatta arbete i här berörda delar. En 

strävan bör vara att successivt öka drift- och användarmyndigheternas 

ansvar för sin anskaffning av ADB-utrustning. Detta kräver att statskon

toret tillhandahåller generell vägledning och generellt stöd. inberäknat 

utbildning. i anskaffningsfrågor. Statskontorets arbete bör i ökande ut

sträckning inriktas på denna typ av insatser samt ;:>å medverkan i större 

översyner av hur utrustningsbeh~wet skall tillgodoses inom enskilda myn

digheter och verksamhetsområd·~n. Som riktmärke för resursinsatsen för 

statskontorcts arbete med anskaffning av ADB-utrustning samt de olika 

förvaltningsuppgifterna bör gälla att insatsen totalt sett inte skall öka. utan 

- på längre sikt - minskas. För detta krävs dock att statskontorets arbete 

successivt förändras i den riktningjag nyss har förordat. Jag utgår ifrån lit! 

verket fortlöpande prövar arbetets inriktning och omfattning och behand

lar denna aspekt i anslagsframställningarna. Jag avser att återkomma till 

regeringen i denna fråga när riksdagen tagit ställning till föreliggande 

iirende. 

4.9 Finansiering av statskontorets arbete 

Statskontorets arbete med amkaffning av ADB-utrustning för myndig

heter inom den civila statsförvalt:1ingen finansieras i dag genom de avgifter 

för anskaffad utrustning som drift- och användarmyndigheterna årligen 

erliigger till statskontoret. Utredningen har föreslagit - och får stöd för 

detta hos några remissinstanser - att det i stället skall finansieras över 

statskontorets myndighetsanslag. Detta skulle vara en markering av stats

kontorets stödjande roll på detta område. Det skulle också vara praktiskt 

enklare, särskilt om man som utr·~dningen föreslår, för i.iver förmögenhets

och kapitalförvaltningsuppgifterna på myndigheterna. 
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För egen del anser jag inte att det finns skäl att nu ändra finansieringsfor

men. Några förändringar som skulle försvåra avgiftsberäkningen föreslås 

inte i statskontorets förvaltningsuppgifter. Vidare skulle övergång till att 

finansiera anskaffningsarbetet för de civila myndigheterna över myndig

hetsanslaget innebära en ökning av detta anslag med ca 7 milj. kr. samtidigt 

som det i praktiken skulle vara svårt att minska myndigheternas anslag 

med motsvarande belopp. 

4. 10 Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

Utredningen har i ett särskilt avsnitt behandlat anskaffning av ADB

utrustning till datamaskincentralen för administrativ databehandling 

(DAFAJ. DAFA:s verksamhet är helt inriktad på ADB och finansieras 

genom intäkter för utförda tjänster. DAF A har en omsättning på över 130 

milj. kr. och en personalstyrka på över 410 årsarbetskrafter. DAFA har 

således stor kompetens i frågor om ADB och ekonomi. 

Utredningen. som helt naturligt baserar sina överväganden på då gällan

de förutsättningar för DAFA:s verksamhet. finner inte skäl att föreslå att 

DAF A skulle ges en särställning i förhållande till andra statliga myndighe

ter i anskaffningsfrågor. Däremot anser utredningen att anskaffningen i 

stor utsträckning bör delegeras till DAF A inom ramen för de av utredning

en föreslagna delegeringsreglerna. 

Riktlinjerna för DAFA:s verksamhet har delvis ändrats av statsmak

terna !prop. 1980/81:100 bil. Ils. 21-46, FiU 1980/81:22. rskr 1980/ 

81: 204 ). Förändringarna innebär i korthet att DAF A i ökad utsträckning 

skall arbeta i konkurrens. Samtidigt skall DAF A bredda sin marknad för 

att minska sitt beroende av uppdrag från statsförvaltningen. Myndighets

formen behålls dock. För att stärka DAFA:s förutsättningar att hävda sig 
under de nya villkoren har DAFA:s handlingsfrihet ökats i flera avseen

den. bl. a. i fråga om verksamhetsområdet, organisationen. lönesättningen 

och möjligheterna att inriitta tjänster. Det är mot denna bakgrund enligt 

min mening naturligt att DAFA ges ökad handlingsfrihet även i anskaff

ningsfrågor. 

DAFA:s inriktning av verksamheten kommer att undergå förändringar. 

Regeringen har på mitt förslag den 12 februari 1981 uppdragit åt statskon

toret att utreda i vilken utsträckning i vilket tidsperspektiv DAFA:s kunder 

själva bör få ta över datordriften. Utredningsarbetet skall beakta möjlighe

terna att även i förändrade datordriftlösningar utnyttja DAF A:s kunskaper 

och resurser. 

Utredningen som bedrivs och rapporteras i etapper är inte slutförd. 

Vissa preliminära bedömningar torde dock kunna göras. Det finns sålunda 

anledning att utgå från att de statliga myndigheterna som har sin datordrift 

förlagd till DAFA i framtiden i ökad utsträckning kommer att ombesörja 

den med hjälp av egen utrustning. Detta i förening med de nya riktlinjerna 
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för DAFA:s verksamhet (se ovan) kommer att innebära en förändring i 
DAFA:s verksamhetsinriktning. I framtiden torde allt oftare ingå i DA

FA:s uppdrag bl. a. leverans av såväl tillämpningssystem som lämplig 

ADB-utrustning. En sådan utveckling talar för att DAFA ges ökad frihet i 

anskaffningsfrågor. Å andra sidan har DAFA f. n. mer än 90% av sina 

uppdrag från statliga kunder och man kan räkna med att DAFA även i 

fortsättningen kommer att ha den större delen av sina uppdrag därifrån. 

DAFA:s val av utrustning blir därmed av direkt betydelse för denna 

kundkrets. Med hänsyn härtill anser jag att DAFA inte kan ges fullständig 

frihet och själv välja och anskaffa utrustning. Däremot bör statskontoret i 

stor utsträckning delegera anskaffningar till DAF A inom ramen för de 

regler som jag tidigare har föres'agit. Eftersom DAF A i ökad utsträckning 

skall konkurrera med andra servicebyråer och datacentraler bör DAF A 

ges konkurrensmässigt likvärdiga möjligheter att offerera olika typer av 

"paketlösningar" innehållande :;åväl programvara som utrustning. 

Jag vill i sammanhanget också erinra om att jag redan i prop. 1980/ 

81: 100 bil. 11 s. 44 anmält att statskontoret och DAF A förbereder ett 

gemensamt förslag till regeringen om att vidga DAF A:s förutsättningar att 

offerera smådator- och terminaltjänster. En sådan åtgärd är viktig för 

DAFA:s möjligheter att bredda sin marknad och konkurrera om uppdrag 

utanför statsförvaltningen. Anskaffning av utrustning för kundens räkning 

ingår, som nämnts, nämligen ofta inom ramen för dessa uppdrag. Jag 
förutsätter att frågan om upphandling och finansiering av sådan utrustning 

kommer att behandlas i det förslag som statskontoret och DAF A gemen
samt utarbetar. Vad som jag nyss har föreslagit bör enligt min mening 
därför väsentligen tillgodose DAFA:s önskemål om ökad handlingsfrihet. 

4.11 Högskolesektorn 

Behoven av datorkapacitet inom högskolesektorn tillgodoses på flera 
sätt. Inom var och en av de sex högskoleregionerna finns en datorcentral 

som utgör en gemensam resurs för högskoleenheterna i resp. region. 

Verksamheten vid dessa centrder är avgiftsfinansierad. Vidare finns i 

ökande utsträckning "egna" datorer på institutioner o. d. I sammanhanget 

bör också nämnas att universitets- och högskoleämbetet IUHÄ) har ett 

visst samordningsansvar vad gäller datorservicen inom sektorn. Ansvaret 
för drift m. m. ligger dock på regional och lokal nivå. 

Inom högskolesektorn finanskras ADB-utrustning på flera sätt. Utrust

ning till högskolans datorcentraler finansieras huvudsakligen över det cen

trala reservationsanslaget för ADB-utrustning som statskontoret admini

strerar. Över detta anslag finansieras också i ökande omfattning ADB
utrustning vid de enskilda högskoleenheterna. ADB-utrustning finansieras 

därutöver över andra utrustningsanslag och anslag för forskning och ut

bildning samt med forskningsrådsmedel och donationer. Den utrustning 

som finansieras över det centrala anslaget anskaffas av statskontoret. 
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Övrig utrustning - främst terminalutrustning och mindre datorer - an

skaffas via utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) eller 

av vederbörande institution e. d. För viss utrustning skall UUH eller 

institutionen samråda med statskontorct. UUH är ett rent upphandlingsor

gan som till skillnad från statskontoret inte prövar det berättigade i upp

dragsgivarnas uppgivna behov av ADB-utrustning eller alternativa vägar 

att tillgodose det. 

Utredningen anser att nuvarande ordning för anskaffning och finansie

ring av ADB-utrustning i allt väsentligt bör behållas. Vissa smärre föränd

ringar bör dock göras. Bl. a. bör samrådsskyldigheten med statskontoret 

tas bort. Utredningen anser vidare att överblicken över befintlig utrustning 

behöver förbättras och framhåller därför vikten av en samlad planering av 

hur resp. högskoleregions behov av datorkapacitet skall tillgodoses. I 

remissyttrandena har inga mer väsentliga invändningar mot nuvarande 

ordning framkommit. 

För egen del finner jag - efter samråd med chefen för utbildningsdepar

tementet - inte anledning att i stort ändra rådande ordning för anskaffning 

och finansiering av ADB-utrustning inom högskolesektorn. Detta utesluter 

givetvis inte att en del mindre förändringar kan behöva göras för att 

förenkla eller på annat sätt anpassa reglerna och de praktiska förfarandena 

till nya förhållanden. När de förändringar av anpassningskaraktär. som 

föreslås för den civila statsförvaltningen och som jag tidigare har redogjort 

för, skall genomföras, kan det enligt min mening vara lämpligt att låta 

statskontoret, UHÄ och UUH se över befintliga regler och praktiska 

förfaranden i syfte att åstadkomma förenklingar och bättre samstäm

mighet. Det ankommer på regeringen att besluta i dessa frågor. 

Jag vill vidare stryka under det angelägna i att tillgängliga resurser 

används så rationellt som möjligt. Det är viktigt att behovet av ADB
utrustning vägs mot behovet av andra resurser. Vidare måste en avvägning 

göras av i vilken omfattning de olika högskoleenheternas behov av dator

kapacitet skall tillgodoses med "egen" utrustning eller med gemensamma 

resurser, främst de regionala datorcentralerna. I vissa avseenden torde 

fördelar också stå att vinna med samarbete i datorfrågor mellan olika 

högskoleregioner. Avvägningar och prioriteringar av denna art förutsätter 

en god överblick och planering i fråga om ADB-behoven inom de olika 

högskoleenheterna. Åtgärder för att få till stånd en sådan överblick och 

planering har vidtagits av UHÄ. Enligt min mening kan dock ytterligare 

åtgärder behövas. Det bör ankomma på UHÄ och statskontoret att följa 

och vid behov lämna förslag i dessa frågor. Jag avser att följa utvecklingen 

och i samråd med utbildningsministern vidta de åtgärder som bedöms 

lämpliga. 

4.12 Försvarssektorn 

Generellt användbar ADB-utrustning upphandlas av statskontoret för 

hela försvarssektorns räkning. Upphandlingen sker i samråd med försva-
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rets rationaliseringsinstitut <FRIJ samt den myndighet som i varje särskilt 

fall skall använda utrustningen. Annan utrustning - bl. a. sådan ADB

utrustning som utgör integrerade delar i tekniska system, t. ex. datorer i 

vapen- och stridsledningssystc:m - anskaffas av FMV eller av enskilda 

försvarsmyndigheter. 

Generellt användbar ADB-utrustning finansieras och redovisas numera 

över olika materiel- och mymi.ighetsanslag. Statskontorels tjänster debi

teras därvid berörd myndighet i särskild ordning. 

Utredningen har kommit till den uppfattningen att ADB-utrustning inom 

det militär:l försvaret, som huvudsakligen skall användas under fredsför

hållanden, bör upphandlas i sa:nma former som för civila statliga myndig

heter. Även försvarsmyndigheterna utanför det militära försvaret föreslås 

följa denna ordning. Däremot bör enligt utredningen sådan ADB-utrust

ning av generell karaktär. som huvudsakligen avses komma att användas 

under krigsförhållanden. upphandlas av FMV. Skälet härtill är främst de 

speciella krav på samordning som ställs på denna utrustning. Utredningens 

förslag innebär att FMV i framtiden, förutom datorer i stridslednings- och 

vapensystem. skulle upphandla den generella ADB-utrustning som behövs 

i system för taktisk och operativ ledning. Avgränsningen föreslås ske på så 

sätt att FMV skall svara för upphandling av den ADB-utrustning som 

finansieras över materielanskaffningsanslag inom försvarsgrenarna och 

den operativa ledningen. Utredningen utgår från att ADB-utrustning för 

rent fredsadministrativa ändamål inom försvarsgrenarna och den operativa 

ledningen i fortsättningen i huvudsak planeras på anslag för Ledning och 

förbandsverksamhet. Utredningen förutsätter vidare att FMV agerar flexi
belt vid val av upphandlingsmetod och när det är lämpligt vidarebefordrar 

uppdrag till statskontorct. Det sistnämnda eliminerar behovet av att förse 

FMV med sådan kompetens som redan finns hos statskontoret. 

Alla remissinstanser utom FMV, chefen för armen och riksrevisionsver

kct (RRV) delar uppfattningen att statskontorct även i fortsättningen bör 

upphandla ADB-utrustning för försvaret. Däremot finns olika uppfattning- . 

ar om omfattningen av statskontorets upphandling. Överbefälhavaren 

(ÖB) anser att FMV bör upphandla mer utrustning än vad utredningen 

föreslagit. Enligt ÖB bör all utrustning. som huvudsakligen avses komma 

att användas under krigsförhållandcn. anskaffas enligt reglerna för krigs

materiel och upphandlas av FM V. Även utrustning som ingår i vad som 

normalt betecknas som fredsadministrativa system kommer enligt ÖB att 

beröras. ÖB bör avgöra vilken utrustning som här skall upphandlas av 

FMV. Övrig utrustning bör urphandlas enligt utredningens förslag. Övriga 

remissinstanser utom FMV är negativa eller tveksamma till särlösningar 

för försvarets del vad gäller upphandling av generellt användbar utrustning 

och vill i huvudsak bevara nuvarande ordning. FRI, statskontorel m. fl. 

anser att upphandlingen av ADB-utrustning för operativa och taktiska 

system inte bör föras över till FMV. Flera rcmissinstanser har även andra 
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erinringar mot utredningens bedömningar och förslag. Bl. a. anförs att en 

utvidgning av FMV:s upphandlingsansvar kräver en resurs- och kompe

tensförstärkning vid FMV. Vidare anses den av utredningen föreslagna 

avgränsningen av den ADB-utrustning som FMV resp. statskontoret skall 

upphandla mindre lämplig. 

För egen del anser jag - efter samråd med chefen för försvarsdeparte

mentet - att nuvarande ordning i huvudsak fungerar tillfredsställande. Jag 

anser rent allmänt att man bör sträva efter att slå vakt om den samverkan i 

upphandlingen av ADB-utrustning som hittills skett mellan de civila och 

militära delarna av statsförvaltningen. Samtidigt är jag dock medveten om 

att den uppdelning av upphandlingen mellan FMV och statskontoret som 

finns i nuvarande ordning. liksom i den av utredningen föreslagna ordning

en. kan medföra avgränsningsproblem och för många te sig omständlig 

eller svår att överblicka. Jag finner det emellertid angeläget att anskaffning 

av ADB-utrustning även i framtiden sker i nära samverkan med den civila 

statsförvaltningen. Därigenom förbättras nämligen statskontorets möjlig

heter att ta till vara statens intressen av goda ekonomiska villkor och att 

beakta samordningsaspekter gentemot leverantörerna, vilket kommer alla 

myndigheter till godo. Vidare kan befintliga resurser och befintlig kompe

tens i upphandlingsfrågor utnyttjas så rationellt som möjligt. Vissa åtgär

der för att effektivisera upphandlingen av ADB-utrustning för myndigheter 

inom det militära försvaret bör dock kunna göras. Jag återkommer till detta 

i det följande. 

Jag övergår så till frågan om den närmare avgränsningen av upphand

lingsansvaret mellan FMV och statskontoret. Tre alternativ synes förelig

ga. Ett alternativ är att avgränsningen får vara densamma som i dag. Ett 

annat alternativ utgörs av utredningens förslag. Ytterligare ett alternativ är 

ÖB:s förslag till avgränsning, vilket innebär att FMV svarar för upphand
lingen av all ADB-utrustning som avses ha sin huvudsakliga användning 

under krigsförhållanden. Det innebär bl. a. att upphandling av generell 

ADB-utrustning för operativa och taktiska ledningssystem förs över från 

statskontoret till FMV:s ansvarsområde. Beroende på ÖB:s avgränsning 

kan även sådana fredsadministrativa ADB-system som skall samverka 

med krigssystem beröras. 
För ADB-system liksom för annan material som skall fungera i krig 

föreligger speciella krav i olika avseenden. Det kan röra underhåll, reserv

delar, samband m. m. Större krav ställs också på samverkan mellan olika 

ADB-system samt mellan ADB-system och andra tekniska system än vad 

som är vanligt inom den civila statsförvaltningen. Operativa och taktiska 

system intar härvid en särställning. Mot denna bakgrund anser jag att 

ansvaret för upphandling av ADB-utrustning för operativa och taktiska 

ledningssystem bör överföras till FMV. För att undvika en dubblering av 

kompetens och en utökning av resurserna inom FMV bör även i dessa 

upphandlingar statskontorets tjänster utnyttjas. Detta är särskilt angeläget 

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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om olika typer av standardprodukter skall användas. 

Övrig ADB-utrustning skall även i fortsättningen upphandlas av stats

kontoret. I mån av behov bör FMV kunna medverka i dessa upphandlingar 

för att tillgodose eventuella särkrav på samordning mellan freds- och 

krigssystem. 

Jag är medveten om att den föreslagna ansvarsfördelningen kan medföra 

vissa avgränsningsproblem och skilda tolkningar om vilken myndighet som 

skall upphandla viss ADB-utrustning. Ökad klarhet kan och bör skapas i 

dessa frågor. Det ankommer på ÖB att i samarbete med berörda centrala 

myndigheter tillhandahålla sådan vägledning. 

Jag har i det föregående för G.en civila statsförvaltningen redogjort för de 

regler som jag anser bör tillämpas för beslut i upphandlingsärenden. Dessa 

regler bör i huvudsak även tillämpas inom försvarssektorn. Hänsyn bör 

dock tas till de speciella former för planering och ekonomisk styrning som 

används inom försvaret. Likaså bör möjligheterna till förenklingar tas till 

vara. För att minska handläggningstiden i de fall statskontoret skall 

upphandla utrustning bör användarmyndigheterna i de enskilda anskaff

ningsärendena så tidigt som möjligt kunna ta kontakt med statskontoret. 

Liksom inom den civila statsförvaltningen bör en del upphandlingar som 

statskontoret i princip skall svara för kunna delegeras till berörd myndig

het. Vidare bör antalet i upphandlingen medverkande instanser begränsas. 

De medverkande instansernas arbete bör dessutom samordnas så att onö

digt dubhelarbete inte förekommer. Det ankommer på regeringen att beslu

ta om den närmare tillämpningen av beslutsreglerna inom försvarssektorn. 

Jag har i dessa frågor samrått med chefen för försvarsdepartementet. 

5 Vissa frågor om upphandlingsverksamheten under de närmaste 
åren 

En fråga som är av intresse i samband med anskaffning av ADB-utrust

ning är i vilken utsträckning up:ihandlingsförfarandet kan användas för att 

få till stånd en önskvärd tekrikutveckling. Sådan utveckling bör bl. a. 

kunna åstadkommas meds. k. t1!knikupphandling. Därmed avses upphand

ling av system som inte finns på marknaden, utan som baseras på utveck

ling av ny teknik. Beställarnas krav utgör grunden för själva utvecklingen. 

Frågan om teknikupphandling inom den statliga sektorn kan komma att 

aktualiseras i den kommande datapolitiska propositionen. 

Jag övergår nu till frågan om anslagsbehovet för nästa budgetår. Stats

kontoret har på grundval av uppgifter från myndigheterna om dessas 

anskaffningsbehov och efter en erfarenhetsmässig bedömning av förskjut

ningar av leveranser och betalningar mellan budgetåren beräknat medels

behovet inkl. höjd mervärdeskatt för budgetåret 1982/83 till 126 milj. kr. 

Vid ingången av nästa budgetår kommer enligt statskontorets beräkningar 
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att finnas en anslagsbchållning av 28 milj. kr. Med hänsyn härtill har 

statskontoret beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till 98 milj. 

kr. Statskontoret har härutöver beräknat behovet av beställningsbemyndi

gande till totalt 110 milj. kr. för anskaffningar som behöver levereras 

huvudsakligen under budgetåret I 983/84. 

Jag beräknar i likhet med statskontoret anslagsbehovet för nästa budget

år till 98 milj. kr. Riksdagens bemyndigande bör därutöver inhämtas att 

beställa ADB-utrustning till ett värde av I JO milj. kr. utöver tidigare 

lämnade bemyndiganden. 

6 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer för anskaffning och finanscring av ADB

utrustning som jag har förordat. 

2. medge att datorutrustning beställs - utöver tidigare medgivet 

belopp - till en kostnad av högst 110000000 kr., 

3. till Anskqfji1i11g av ADB-utrustning för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 98 000 000 kr. 

B 3. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

1000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskinccntra
len för administrativ databehandling <DAFA). 

Statsmakterna har nyligen tagit ställning till DAF A:s inriktning och 

verksamhetsform (prop. 1980/81: IOO bil. Il, FiU 1980/81:22, rskr 

1980/81: 204). 

DAFA skall på uppdrag utföra administrativ databehandling till en så låg 

total kostnad för statsverket som möjligt med beaktande av såväl kortsik

tiga som långsiktiga aspekter. 

DAF A skall löpande samråda med uppdragsgivare i sådana frågor om 

tekniska eller andra förändringar av betydelse som närmare berör upp

dragsgivarna. 

Det åligger vidare DAFA att utfärda anvisningar och rekommendationer 

av betydelse för de ADB-system, vilkas drift förläggs till DAF A så att 

driftaspekter kan tillgodoses i ett tillräckligt tidigt skede. 

DAFA får åta sig uppdrag som avser utveckling och teknisk modernise

ring av uppdragsgivares system samt utveckling av standardsystem och 

jämförbara produkter. DAFA får vidare åta sig uppdrag som innebär att 
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driftanpassa egna och andra organisationers standardsystem o. d. för drift 
vid och utanför DAFA. 

DAFA får delta i systemutv1::cklingsprojekt med annan huvudman där så 

är nödvändigt för att driftaspekterna skall tillgodoses i ett tillräckligt tidigt 

skede eller att övertagandet av eventuellt funktionsansvar underlättas. 

DAFA får också delta i systcmutvecklingsprojekt med annan huvudman i 

syfte att hämta in kunskaper och utveckla tjänster på smådatorområdet. 

För att uppfylla huvuduppgiften får DAF A utföra arbete med metod

och systemutveckling i samband med uppdrag för administrativ databe

handling. Sådant arbete skall debiteras uppdragsgivare till fulla kostnaden 

där så inte är uppenbart orimligt. 

DAF A leds av en styrelse. Chef för DAF A är en överdirektör. DAFA är 

organiserad på en kundserviceenhet, en driftenhet, en teknisk enheL en 

marknadsenhet och en administrativ enhet. 

DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast ett 

formellt anslag av I 000 kr. anv:sats. För att lösa tillfälliga eller säsongmäs

siga likviditetsproblcm samt för att tillgodose behov av rörelsekapital 

disponerar DAFA en rörlig kn::dit hos riksgäldskontoret på högst 12 milj. 

kr. 
DAFA:s verksamhet bedrivs vid en datacentral i Stockholm. en datare

gistrcringsenhet i Hallstavik, en datacentral i Gävle samt en mindre filial

enhet i Norrköping. Vid DAFA fanns den I juli 1981 412 anställda, uttryckt 

i årsarbetskrafter. 

Den totala omslutningen av DAF A:s verksamhet uppgick under budget

året 1980/81 till 123,8 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott på 0.4 
milj. kr. DAFA förutser en fortsatt efterfrågeökning på sina tjänster. För 
innevarande budgetår beräknar DAF A således en omslutning på 139.2 

milj. kr. och ett nettoresultat på 2,2 milj. kr. DAFA föreslår att anslaget för 
nästa budgetår förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. och att 
DAFA:s rörliga kredit i riksgäldskontoret utökas med 4 milj. kr. till 16 milj. 
kr. Regeringen har beslutat om en utökning av den rörliga krediten. Jag 
biträder DAFA:s förslag vad avser anslag för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datamaskincentralen för administrativ datahelwndling för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 
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B 4. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4146 743 

4000000 

4000000 

69 

Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojekt, administrativt 

utvecklingsarbete eller försöksverksamhet som bedrivs i rationaliserings

syfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. 

Det står i första hand till förfogande för rationaliseringsprojekt inom så

dana myndigheter som inte själva disponerar erforderliga resurser för 

rationaliseringsprojekt. Anslaget bör utnyttjas när det med hänsyn till 

tiden för projektets bedrivande, projektets storlek eller annat skäl inte är 

lämpligt att begära någon särskild mcdclsanvisning av riksdagen för ända

målet. Anslaget bör även kunna utnyttjas för sådana s. k. översynsprojekt 

som kan bli aktuella inom ramen för regeringens ansträngningar att minska 

budgetunderskottet. 

Under de senaste budgetåren har medel disponerats för bl. a. en utred

ning om utvidgat datorstöd till verksamheten vid bostadsstyrelsen och 

länsbostadsnämnderna och för utveckling av ADB-stöd för viss indirekt 

beskattning. 

Sedan budgetåret 1978/79 har anslaget även tagits i anspråk för att 

bestrida kostnaderna för s. k. externa arbetstagarkonsulter som personal

organisationerna på grundval av träffade medbestämmandeavtal anlitar i 

rationaliseringsfrågor. För innevarande budgetår har preliminära avtal 

träffats mellan statens arbetsgivarverk och de statliga personalorganisatio

nerna om att ställa drygt 5. I milj. kr. till förfogande för detta ändamål. 

Avtalen skall underställas riksdagens lönedelegation och regeringen för 
godkännande. Medbestämmandeavtalen innehåller inte någon bestämmel

se om rätt till ersättning för utnyttjande av externa arbetstagarkonsulter 

efter budgetåret 1980/81. Om det till följd av senare träffade avtal, som på 
riksdagens vägnar godkänns av riksdagens lönedelegation, skulle bli aktu

ellt med utgifter för detta ändamål också under nästa budgetår förordar jag 
- efter samråd med statsrådet Johansson - att även sådana kostnader får 

belasta detta anslag. 

Med hänsyn till anslagets karaktär i övrigt kan någon säker bedömning 

av mcdelsbehovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 

förs upp med oförändrat 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss rationaliserings- och utrecklingsverksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 4000000 kr. 
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B 5. Riksrevisionsverket 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

546368i0 

56331000 

59539000 

70 

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för revision och 

redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksamhe

ten. 

I fråga om revision åligger det verket att bedriva förvaltningsrevision 

och därvid särskilt att granska statlig och statsunderstödd verksamhet och 

tillse att den bedrivs effektivt. Verket skall även granska taxor och avgifter 

i statlig verksamhet samt gran ;ka hur den statliga upphandlingen bedrivs 

och verka för samordning av d~nna. Vidare skall verket utöva tillsyn över 

revisionskontor och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens 

utförande samt över den revisionsverksamhet som bedrivs inom andra 

enheter för intern revision inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 

redovisningsrevision bedrivs ändamålsenligt och i betryggande former och 

även självt bedriva redovisnin:~srevision i den mån detta är särskilt före

skrivet eller verket finner det behövligt för sin tillsyn. Såsom har redovi

sats för riksdagen (prop. 1979/80: 150 bil. 2. FiU 1979/80:41. rskr 1979/ 

80: 394) skall verket fr. o. m. budgetåret 1981/82 även svara för den externa 

revisionen av affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar. 

I fråga om redovisning och därmed sammanhängande frågor åligger det 

verket särskilt att utveckla metoder för verksamhets planering. budgetering 
och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att redovis

ningssystemen är ändamålsenliga samt meddela föreskrifter och anvisning

ar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande riksredovis

ningen och skall för varje budg·~tår redovisa utfallet av statsbudgeten. Det 

åligger även verket att kontrollera statsverkets checkräkning i riksbanken 

och att utarbeta statistik över statens finanser. 

Vidare skall verket anordna och medverka vid utbildning av personal för 

redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed sammanhängande 

uppgifter inom statsförvaltning·~n. 

Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem avdel

ningar, nämligen tre revisionsavdelningar, en prognosavdelning samt en 

ekonomiadministrativ avdelning. 

Riksrevisionsverket tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i 

programtermer. Följande programindelning gäller för verket. 

l. Revision 

2. Prognoser. budget, redovisning 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från ett 

förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 
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Av grundläggande betydelse för riksrevisionsverkets verksamhet är or

ganisationen av den statliga redovisnings- och revisionsverksamheten. 

Statsförvaltningens myndigheter är sammanförda i redovisningsgrupper 

med en redovisningscentral inom varje grupp. Redovisningscentralerna 
ger myndigheterna kameral service och utnyttjar därvid ett redovisnings
system, system S, som bl. a.bygger på användningen av ADB. I huvudsak

lig anslutning till redovisningscentralerna finns revisionskontor som i förs

ta hand bedriver redovisningsrevision. 

Den centrala revisionen genom riksrevisionsverket sker i form av en 

effektivitetsinriktad förvaltningsrevision. 

(1 000 tal kr.) 

Program 

Revision 
Prognoser, budget. redovisning 

Summa kostnader 

Avgår: 
Intäkter under program I 
Intäkter under program 2 

Summa 

R iks revisions 1 ·e rke t 

1980/81 
Utgift 

31288 
23 393 

54681 

9 

54672 

1981/82 
Budget 

37771 
24660 

62431 

6050 
50 

56331 

1982/83 
Beräknar 

Riksrevi- före-
sions- draganden 
verket 

41383 40619 
26246 25 970 

67629 66589 

7000 7000 
50 50 

60579 59539 

Budgetförslaget för budgetåret 1982/83 innebär enligt riksrevisionsver

kct en real minskning av verkets resurser med 2 %. Riksrevisionsverket 
kommer att fortsätta att inrikta sin verksamhet. så att verket i ökande grad 
kan medverka till att regeringen får förbättrat underlag för omprövningar 
av och besparingar i den statligt bedrivna och finansierade verksamheten 
genom information om den samlade offentliga verksamhetens effekter 
inom olika delar av samhället. 

Riksrevisionsverket måste som en följd av budgetförslaget skära ned 
verksamheten. De uppgifter som syftar till att stödja myndigheterna inom 

del ekonomiadministrativa området kommer att tilldelas minskade re

surser. Vidare föreslår verket att lydelsen av kungörelsen om begränsning i 

myndighets sätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd (1970: 641) 

ändras så att verkets uppgifter enligt 2§, andra stycket, upphör samt att 

verket genom ändring i förordningen (1975: 586) om register över statliga 
avgifter ges möjlighet att självt reglera omfattningen av myndigheternas 

samrådsskyldigheter. 
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ProRrammet Revision 

Programmet Revision indelas i delprogrammen Projektverksamhet. Re

misser, Annan extern verksamhet samt Intern stödverksamhet. Tyngd

punkten i programmet ligger under delprogrammet Projektverksamhet. 

Målet för programmet är att tillse att den statliga verksamheten bedrivs 

enligt statsmakternas intentioner och att verksamheten genomförs under 

god hushållning med resurser. Genom revisionen skall myndigheterna 

stimuleras till ökad planmässighet, bättre resultat- och kostnadsmedvc

tande samt till förenklingar och förbättrad samordning inom och mellar: 

myndigheter. 

Inom programmet skall förvdtningsrevisionen successivt övergå till att 

mer än hittills granska samlade effekter av statliga myndigheters verksam
het inom olika delar av samhället. Syftet är att ge indikationer på bristande 

effektivitet inom det undersökta området: indikationer som visar på var 
det är motiverat att göra mer ir:gående undersökningar. Förvaltningsn:vi

sionen kan därmed utgöra ett viktigt led i en löpande omprövningsverk

samhet. Hänsyn härtill skall tas vid planeringen av varje särskilt revisions

projekt. 

Riksrevisionsverket kommer i likhet med föregående år att koncentrera 

revisionsinsatserna till ett antal insatsområden. Varjejnsatsområde är ett 

uttryck för att väsentliga problem i den statliga verksamheten bedöms 

föreligga inom detta område och att förvaltningsrevisionen kan bidra till en 

förändring i effektivitetshöjandf: riktning. Insatsområdena omprövas i den 

årliga planeringen. 
En av de viktigaste uppgifterna för förvaltningsrevisionen under plane

ringsperioden är att genom kriti:;k och konstruktiv granskning stödja myn
digheternas uppföljning och utvärdering av resultat och efTekta av statlig 
och statligt finansierad verksamhet och att påverka myndigheterna att höja 

kvaliteten på myndigheternas information till statsmakterna om dessa för
hållanden. Under planeringsperioden skall därför insatsområdet resultat 

och effekter ha hög prioritet. 
Statsmakterna ställer ökade krav på hur centrala myndigheter skall 

samordna och styra verksamheten inom resp. ansvarsområde (system

styrning). De statliga myndighelerna har vidare ålagts att avstå från kost

nadsdrivande krav på kommunerna: ålägganden som främst riktas mot 
myndigheter med systemstyrande uppgifter. Även revision av system

styrning skall därför ha hög prioritet. 

Verket genomför vidare fr. o. m. budgetåret 1981/82 extern revision av 

affärsverkens redovisningshandlingar och bokslut. 

Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna under program

met med 3,6 milj. kr. till nästa budgetår. 
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Progrwnmet Prugnoser, budget, redovisning 

Programmet Prognoser, budget, redovisning omfattar dels uppgifter som 

avser ekonomiadministrativ information på riksnivå, bl. a. prognoser för 

statens inkomster och utgifter, löpande riksredovisningen och redovisning 

av budgetutfall. dels att utveckla och sprida kunskap om mt:toder och 

rutiner för statens ekonomiadministration - SEA - och att tillse att 

statens redovisningssystem är ändamålsenliga. Programmet indelas i del

programmen Ekonomisk information på riksnivå, Metodutveckling SEA. 

Tillsyn, drift, rådgivning, Extern utbildning (SEA). Annan extern verk

samhet och Intern stödverksamhet. 

Målet för programmet är att skapa bättre förutsättningar inom det eko

nomiadministrativa området på alla nivåer inom den statliga verksamheten 

för att på så sätt höja effektiviteten i statsförvaltningen. 

Inom programmet inriktas verksamheten mot att förbättra den ekono

miska informationen till regeringen i syfte att ge bättre underlag för om

prövningar och besparingar. 

Åtgärder vidtas för att förbättra budgetprognoserna och öka tillförlitlig

heten i finansstatistiken. Befintlig ekonomisk information kommer att be

arbetas och analyseras med hänsyn till statsmakternas behov och förvalt

ningsrevisionens ändrade informationsbehov. En viktig informationskälla i 

detta avseende är den förbättrade redovisning och de nya bokslut som 

kommer att föreligga som följd av de krav på myndigheternas redovisning 

som förordningen med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring 

U 979: 1212) innehåller. Även utvecklings- och rådgivningsinsatser i övrigt 

som riksrevisionsverket har genomfört; bl. a. inom ramen för budgetmo

derniseringen. kommer att öka verkets möjligheter att sammanställa infor

mation inom detta område. 

Under budgetåret fortsätter arbetet med den tekniska moderniseringen 
av system S. Under förutsättning att regeringen då fattat heslut på grund

val av riksrevisionsverkets förslag till modernisering avses systemet infö

ras successivt med början under budgetåret 1983/84. Förberedelser härför 

kommer att pågå under budgetåret. Bl. a. planeras ökade utbildnings- och 

rådgi vningsinsatser. 

Utvecklingsarbetet i övrigt inom det ekonomiadministrativa området 

kommer att minska i omfattning jämfört med tidigare år. Insatserna kon

centreras på frågor om myndigheternas resultatanalys samt tekniker och 

metoder i budgetprocessen i syfte att effektivisera den statliga budget

processen och styrningen av det statliga resursutnyttjandet. I anslutning 

härtill fortsätter pågående översyner av föreskrifter och anvisningar för 

den statliga redovisningen. 

Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna inom programmet 

med l .6 milj. kr. till nästa budgetår. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 11 74 

Personal 

Antalet tjänster vid riksrev sionsverket framgår av följande samman
ställning: 

1980/81 1981/82 

Personal 2ti5 269 

Föredraganden 

1982/83 
Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- draganden 
verket 

263 263 

Riksrevisionsverket följer h·Jvudalternativet i sin anslagsframställning 

· för budgetåret 1982/83. Som 1~n följd av detta måste verket skära ned 

verksamheten och tilldela mindre resurser i första hand till den stödjande 

verksamheten inom det ekonomiadministrativa området. Vidare föreslår 

riksrevisionsverket änd1ingar i den s. k. begränsningskungörelsen 

(1970: 641) och förordningen 0975: 586) om register till statliga avgifter i 

syfte att minska de resurser mm måste bindas hos myndigheterna och 

riksrevisionsverket för att efterfölja dessa regler. 

Jag delar riksrevisionsverkets uppfattning att samrådsverksamheten en

ligt den s. k. av giftsförordningen ( 1975: 586) haft gynnsamma effekter när 

det gällt att inom myndigheterna skapa ökad medvetenhet kring avgiftsfrå

gorna. Samrådsobligatoriet bör därför. såsom riksrevisionsverket föror
dat, kunna mjukas upp genom att riksrevisionsvcrket får medge undantag 
från samrådsskyldigheten. Jag avser att i annat sammanhang föreslå de 
åtgärder som behövs härför. 

Förslagen om ändring i begränsningskungörelsen har överlämnats till 
den s. k. stat-kommungruppen (Kn 1980: 03). Denna har till uppgift att se 
över denna kungörelse i syfte, att förbättra efterlevnaden och så långt 
möjligt hindra de statliga myndigheterna att utfärda kostnadshöjande före

skrifter. Gruppen bör överväg:i riksrevisionsverkets förslag inom ramen 

för detta arbete. 
l övrigt kan jag i huvudsak godta riksrevisionsverkets förslag beträffan

de verksamhetens inriktning under nästa budgetår. Jag tillstyrkte i förra 

årets budgetproposition den ändrade inriktningen på revisionsverksamhe

ten som verket planerade och jag noterar nu med tillfredsställelse att man 
går vidare på denna väg~ Denna inriktning bör enligt min mening medföra 

att verket har förutsättningar att på särskilda uppdrag av regeringen utföra 

granskningar och utredningar som underlag för regeringens omprövningar 

och omprioriteringar. Jag kan vidare konstatera att riksrevisionsverket har 

avsatt erforderliga resurser för den översyn av system S, som verket har 

regeringens uppdrag att genomföra. Min beräkning av det totala medelsbe-
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hovet för riksrevisionsvcrket framgår av programsammanställningen. Jag 
har därvid tillämpat huvudalternativet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksrerisionsverket för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags
anslag av 59539000 kr. 
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C. SKATTE- OCH KONTROLL VÄSEN 

Allmänt 

Ef]dtil't'ring 111" skattei11dri1·ni..1gen 

Det sammanlagda beloppet att indriva beträffande skatter 01.:h avgifter 

har ökat markant under 1970-talet och uppgär f. n. till ca 8.5 miljarder kr. 

Från statsmakternas sida har under senare år vidtagits en rad åtgärder för 

att förbättra och effektivera skatteindrivningen. Det iir mycket viktigt. inte 

minst från statsfinansiell synpunkt. att det även i fortsättningen görs fortlö

pande och kraftfulla insatser på detta område. Regeringen har också nyli

gen tillsatt en utredning (skatteindrivningsutredningen. B 1981: 02) med 

uppgift att göra en allmän över<.yn av reglerna om indrivning av skatter och 

avgifter och föreslå förbättringar. Det kan vidare nämnas att regeringen i 

dagarna förelägger riksdagen ett förslag om indrivningspreskription av 

skatter. som bl. a. innebär att preskriptionstiden kan förlängas om den 

betalningsskyldige saboterar indrivningen. Jag kan här också förutskicka 

att chefen för kommundepartementetet senare denna dag kommer att lägga 

fram förslag om att det ADB-system för exekutions väsendet som f. n. på 

försök tillämpas i några län (REX-systemet) skall införas successivt i alla 

län. Om förslaget genomförs kommer det utan tvekan att effektivera in

drivningsverksamheten. För egen del räknar jag med att under det kom

mande budgetåret kunna lägg<t fram förslag bl. a. om en allmän rätt för 

staten att vid återbetalning av >katter och avgifter räkna av de fordringar 

som staten kan ha på mottagaren. Jag väntar också förslag från skattein

drivningsutredningen om ökadf möjligheter för kronofogdemyndigheterna 

att via ADB inhämta information om gäldenärernas ekonomiska förhällan

den från andra myndigheters register. Det är enligt min mening ytterst 

angeläget att förbättringar på detta område kan ske snabbt och jag skall 

därför redan här, efter samråd med chefen för kommundepartementet. ta 

upp ett förslag av riksskattevcrket (RSV) som gäller kronofogdemyndighe

ternas tillgång till uppgifter i det centrala skatteregistret. 

RSV har sålunda i framställningar till budgetdepartementet och kom

mundepartementet hemställt att regeringen vidtar åtgärder. så att krono

fogdemyndigheterna får termin1låtkomst till vissa uppgifter i det centrala 

skatteregistret. 

RSV:s förslag innebär i huvudsak följande. 

Terminalåtkomsten skall enligt förslaget omfatta bl. a. vissa basuppgifter 

om de skattskyldiga såsom namn, adress. personnummer och andra identi

fieringsuppgifter, uppgifter om ägandeförhållanden i fåmansföretag, upp

gifter om registrering av skyldighet att betala skatt och om redovisning. 

inbetalning och återbetalning av viss skatt, uppgifter om beskattningsbe

slut och vissa förslag till sådana beslut. uppgifter från kontrolluppgifter 

samt uppgifter om fastighetsinnehav. 
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I tekniskt hänseende innebär förslaget att det skall öppnas möjlighet för 

de kronofogdemyndigheter som är anslutna till REX-systemet att från de 

terminaler som redan finns hos dessa myndigheter ställa vissa frågor till 

skatteregistret. Detta skall åstadkommas genom att DAF A:s dator. som 

svarar för REX-bearbetningarna, via ens. k. dataväxel (minidator) kopplas 

med telelinje till den centrala skattedatorn hos RSV. 

Enligt RSV skulle förslaget innebära för kronofogdemyndigheterna ett 

säkrare beslutsunderlag, avsevärt snabbare handläggning och påtagligt 

minskad arhetsbörda. för allmänheten en ökad rättssäkerhet på gmnd av 

minskad risk för förväxling av håde fysiska och juridiska personer samt för 

övriga berörda myndigheter en väsentligt minskad arbetsbelastning. RSV 

förutsätter att del föreslagna systemet också kommer att ge betydande 

vinster i form av förbättrat indrivningsresultat. RSV påpekar att det, för att 

betala de beräknade löpande kostnaderna för systemet. krävs en mycket 

marginell förbättring av indrivningsresultatet. Anslagsbehovet för syste

met har beräknats med hänsyn till att förberedelsearbetet sätts igång under 

slutet av år 1981, att de myndigheter som nu ingår i REX-systemet ansluts 

från andra kvartalet 1982 och att återstående myndigheter ansluts succes

sivt i takt med utbyggnaden av REX. Anslagsbehovet uppgår enligt RSV:s 

beräkningar för budgetåren 1982/83-1984/85 till sammanlagt 1670000 kr. 

RSV:s framställningar mynnar ut i en hemställan dels att få tillstånd att 

genomföra det föreslagna systemet, dels att erforderliga medel ställs till 

förfogande för genomförandet. dels om ändringar i 10 ~skatteregisterlagen 

och 9 kap. 19 ~ sekretesslagen. 

RSV:s framställningar har remissbehandlats och yttranden har avgetts 

av datainspektionen !Dl), statskontoret, riksrevisionsverket, länsstyrel

serna i Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs och Västerbottens län, 

kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Växjö, Malmö och Gävle di

strikt, lokala skattemyndigheten i Götehorgs fögderi samt skatteindriv

ningsutredningen. Så gott som samtiiga remissinstanser tillstyrker fram

ställningarna i huvudsak. Statskontoret anser att man först bör pröva 

RSV:s förslag i de län som redan nu använder REX-systemet innan man 

tar slutlig ställning. Dl avstyrker framställningarna. 

Som jag nyss har antytt är jag för egen del positiv till att kronofogdemyn

digheternas möjligheter att få information från andra myndigheter förbätt

ras. När det gäller information från skatteregistren bör särskilt beaktas att 

indrivningen av skatter och avgifter hör mycket nära ihop med den direkta 

beskattningsverksamheten. Den utgör den sista länken i den kedja av 

verksamheter som behövs för att realisera det allmännas skatteanspråk. 

Det är därför rimligt att man i de olika leden kan utnyttja den information 

som har inhämtats i andra led. Mot denna bakgrund har jag redan i ett 

tidigare sammanhang (prop. 1980/81: 70) uttalat att det är naturligt att 

kronofogdemyndigheterna får tillgång även till uppgifterna i skatteregist

ren i den mån de behövs för indrivningsverksamheten. 
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Kronofogdemyndigheterna får också i dagsläget del av den ifrågavaran

de informationen, men det ~;ker då i regel efter muntlig eller skriftlig 

framställning i varje enskilt fait. Ett sådant uppgiftsinhämtande är givetvis 

tidsödande och kostsamt. Frågan är då om det finns något principiellt 

hinder mot att effektivisera förfarandet genom att medge terminalåtkomst 

till uppgifterna. 

Som jag har nämnt avstyrker DI en sådan ordning. DI framhåller att 

uppgifterna i fråga har lämnats för ett annat ändamål och att man därför 

kan ifrågasätta uppgifternas kvalitet för indrivningsändamål. Det kan vi

dare enligt DI inte anses tillfredsställande att kronofogdemyndigheterna 

skall utföra registerspaning i n:gister som under större delen av året utgörs 

av "preliminära" uppgifter. När uppgifterna sedan fastställs är de inte 

längre aktuella. De är dä1för otillförlitliga ur datakvalitetssynpunkt. DI 

anför också att det saknas en heltäckande överblick över hanteringen av 

skatteregistret och att DI inte hunnit göra en så omfattande utredning av 

förslagets konsekvenser som skulle ha behövts. DI anser sammanfatt

ningsvis att ett personregister inte bör användas för ett annat ändamål än 

det inrättats för. 

Enligt DI bör kronofogdemyndigheterna bara få tillgång till ej sekretess

belagda uppgifter i skatteregistren, dvs. i huvudsak uppgifterna i skatte

längden. Utlämnandet bör enligt Dl eventuellt kunna ske genom ett sär

skilt uttag på magnetband för kronofogdemyndigheterna. 

När man tar ställning till ett uppgiftsutbyte mellan myndigheter måste 

man givetvis ta hänsyn till att de uppgifter som efterfrågas av en myndighet 

har lämnats för ett annat ändamål och att uppgifterna på grund härav eller 

av andra skäl kan ha vissa brister om de används för ett nytt ändamål. 

Sådana brister manar givetvis till viss försiktighet med att lämna ut uppgif

terna, men framför allt till varsamhet från den inhämtande myndighetens 

sida. Man måste komma ihåg att de uppgifter som en myndighet kan få från 

en annan myndighet i regel har dessa brister. Detta får dock inte innebära 

något absolut hinder mot ett informationsutbyte. Det är också att märka att 

myndigheterna, även i det faH uppgifterna skall lämnas på vanligt sätt, 

givetvis måste ta hänsyn till uppgifternas kvalitet men att detta inte ansetts 

hindra att uppgifterna lämnas ut. 

Självfallet skall man iaktta särskild försiktighet när det gäller uppgiftsut

lämnande med hjälp av ADB. Men jag anser att det i detta fall finns 

utrymme för att ge kronofogdemyndigheterna terminalåtkomst. Det är 

enligt min mening - med hänsyn särksilt till att det här är fråga om mycket 

näraliggande verksamheter - inte rimligt att kronofogdemyndigheterna 

skall behöva tillgripa ett omständligt insamlingsförfarande för att få tillgång 

till uppgifter i skatteregistren mm är väsentliga för indrivningsverksamhe

ten. Jag är också förvissad om att kronofogdemyndigheterna känner till att 

uppgifterna kan vara behäftad·~ med de brister som jag nyss angav och att 

uppgifterna därför kommer att behandlas med varsamhet. 
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Jag kan alltså inte finna några principiella hinder mot att uppgifter ur 
skatteregistren görs tillgängliga via terminal. Jag vill påpeka att denna 

fråga också har berörts i lagutskottets av riksdagen godkända betänkande 
LU 1980/81:23 med anledning av prop. 1980/81:8 med förslag till utsök
ningsbalk. Lagutskottet anförde bl. a. (s. 18): 

Lagutskottet delar civilutskottets uppfattning att hänsynen till den en
skildes integritet inte lägger hinder i vägen för en ökad användning av ADB 
inom exekutionsväsendet, exempelvis i form av en samordning mellan 
REX-systemet och andra ADB-register, i första hand de centrala och 
regionala skatteregistren. 

Som framhålls i motion 894 kan ett förverkligande av önskemålen om 
ökad användning av ADB inom exekutionsväscndet komma att nödvändig
göra såväl ytterligare investeringar i dataterminaler m. m. som vissa 
författningsändringar. Enligt utskottets mening är det angeläget att det 
erforderliga förberedelsearbetet härför kommer i gång snabbt. 

Vad utskottet i det föregående anfört om kronofogdemyndigheternas 
tillgång till registerinformation och om användning av ADB inom exeku
tionsväsendet bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 
Utskottets ställningstagande innebär att utskottet tillstyrker bifall till mo
tion 894 i denna del (yrkande 3). 

Jag kommer således fram till att kronofogdemyndigheterna bör få ter
minalåtkomst till vissa uppgifter i det centrala skatteregistret. Jag är emel
lertid inte beredd att nu i detalj ta ställning till RSV:s förslag såvitt gäller 

omfattningen av terminalåtkomsten och författningsändringar. Till detta 

avser jag att återkomma under våren. 
Det är emellertid, som lagutskottet har påpekat, angeläget att förbere

delsearbetet snarast kan påbörjas och riksdagen bör därför redan nu före
läggas förslag om teknisk lösning, genomförande och anslagstilldelning. 

I fråga om den tekniska lösningen och genomförandet kan jag i allt 
väsentligt ansluta mig till RSV:s förslag. Jag förordar således i likhet med 
RSV att en koppling sker från REX-systemet via en dataväxel med tele
linje till RSV:s dator. Utbyggnaden genomförs etappvis med böi:ian bud
getåret 1982/83 för de kronofodemyndigheter som är anslutna till REX
systemet. Återstående myndigheter ansluts därefter successivt i takt med 
utbyggnaden av REX-systemet. Chefen för kommundepartementet kom
mer senare denna dag att föreslå att medel anslås för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna de riktlinjer i fråga om terminalåtkomst för kronofog

demyndigheterna som jag nu har föreslagit. 

Uppföljning m· RS-reformen 

Under år 1981 har RSV bildat en särskild projektgrupp !ÖTF-projektet), 
som har i uppdrag att göra en översyn av taxeringsarbctet i första instans. 
Gruppen har i första hand inriktat sitt arbete på ändringar som är möjliga 
att genomföra till 1982 års taxering. Inom det materiella/formella området 
kommer det fortsatta arbetet att inriktas på all belysa förutsättningarna för 
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och effekterna av ändringar av skattelagstiftningen i förenklande syfte. Vid 

1982 års taxering kommer prcjektgruppen att genomföra försöksverksam

het och studier av den praktiska verksamheten. På grundval av sålunda 

vunna erfarenheter kommer gruppen att genomföra en fördjupad problem

inventering och analys och utifrån denna utveckla förslag till framtida 

förändringar. 

Jag finner den inledda översynen av RS-reformen vara mycket angelä

gen. I rådande statsfinansielk. läge måste skatteförvaltningen utsättas för 

en mycket strikt budgetprövning. Det innebär att organisationen inte inom 

överskådlig tid kan tillföras några mer betydande resurser. En utgångs

punkt för RSV:s arbete måste: därför vara att de resurser som finns inom 

skatteväsendet i ännu högre grad än hittills inriktas mot de väsentliga 

skatteundandragandena samt att eventuella nya resurser skall sättas in där 

en förstärkning av kontrollen är allra mest angelägen. Det är med dessa 

utgångspunkter som chefen för kommundepartementet senare denna dag 

kommer att föreslå att den planerade utbyggnaden av tjänstemannagransk

ningen beträffande löntagardeklarationer inte nu slutförs och att de re

surser som tillförs skatteförvaltningen i stället bör användas för mervär

deskattekontroll och kvalificerad kontroll inom den direkta beskattningen. 

Därutöver föreslår jag en förstärkning av uppbördsinsatserna på central 

nivå. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

ADB-system för länsstyrelsemas men·ärdeskatteenheter 

Det ADB-system som f. n. används på mervärdeska\teområdet utfor

mades när mervärdeskatten infördes och har använts sedan dess. Riks

skatteverket (RSV) har framhållit att det inte motsvarar moderna krav på 

ett rationellt och effektivt hjälpmedel i beskattningsarbetet. Det kräver att 

åtskilliga rutinbetonade arbetsuppgifter måste utföras manuellt. vilket tar 

en avsevärd del av personalresurserna i anspråk. Det ger inte snabb 

åtkomst till lagrade uppgifter och inte heller det underlag som behövs för 

ett nödvändigt informationsutbyte mellan olika delar av skatteförvaltning

en, för en meningsfull planenlig kontroll av deklarationer. för planering. 

uppföljning och samordning av revisionsverksamheten eller för en av

stämning mellan mervärdeskatt och inkomstskatt. 

RSV har avvisat tanken på att behålla det nuvarande ADB-systemet och 

i stället redovisat två alternativ till ett nytt ADB-system. 

I alternatii· I lagras mervärdeskatteuppgifterna primärt centralt på 

RSV:s dator i företagsskatteregistret som ingår i det centrala skatteregist

ret. 

Med vissa intervall skapas reducerade länsvisa kopior av företagsskat

teregistret som läggs ut regionalt. Dessa regionala företagsskatteregister 

utnyttjas sedan i allt väsentligt för statistikproduktion och i de för skatte-
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förvaltningens kontrollverksamhet gemensamma planerings-, uppfölj

nings- och urvalssystemen. 
Via AFB-systemt:ts (det nya ADB-systemet för folkbokföring och be

skattning) befintliga terminalnät och utvecklade system för terminalhante

ring får mervärdeskatteenheterna på länsstyrelserna terminalåtkomst till 
lagrade uppgifter och kan med samma utrustning nå övrig företagsskattein

formation. Likaså kan med befintlig utrustning övriga enheter inom skatte

förvaltningen, som är i behov av mervärdeskatteinformation, nå dessa 

uppgifter i den omfattning som krävs för arbetets utförande. 

Indata till mervärdeskatteregistret kan levereras på två sätt. Aktualise

ring kan ske direkt via terminal från resp. mervärdeskatteenhet eller ge
nom registrering på länsdataenheternas registreringsutrustningar. Då detta 

senare alternativ utnyttjas, vilket avser de stora volymerna, bearbetas och 

kontrolleras indata på de regionala datorerna innan aktualiseringsliler 

översänds till RSV för uppdatering av företagsskatteregistret. 

Utdata i form av utskrifter framställs på de regionala datautrustningarna. 

Endast de bearbetningar som kräver tillgång till riksomfattande mervär

deskatteuppgifter och tillägg till övrig företagsskatteinformation utförs 

centralt. Alla övriga bearbetningar utförs på de regionala utrustningarna. 

Kommunikation med externa system, som t. ex. REX samt postgirots 
och tullverkets system, sker mot den centrala anläggningen. 

I alternativ 2 lagras mervärdeskatteuppgifterna länsvis vid de olika 

regionala anläggningarna. Alla uppdateringar och terminalbearbetningar 

sker direkt mot de regionala registren. Indata registreras, bearbetas, kon

trolleras och läggs upp i de regionala registren. 

Flera av bearbetningarna kräver tillgång till aktuella uppgifter från andra 

skatte- och avgiftsfunktioner. Dessa uppgifter måste med täta intervall 

hämtas från RSV:s företagsskatteregister, spjälkas och distribueras till de 
olika länen. 

För att i någon mån täcka behovet av riksomfattande mervärdeskat
teuppgifter lagras grunduppgifter för registerföringen även centralt på 
RSV:s dator. Registerföringsuppgifterna överförs med vissa intervall från 
regionerna till centralanläggningen. 

Vid bearbetningar som kräver tillgång till andra läns mervärdeskatteupp
gifter eller skall överföras till annat län får mervärdeskatteuppgifterna tas 

fram från de regionala registren, överföras till RSV:s centraldator där 

clearingsbearbetningar utförs och uppgifterna spjälkas på resp. län för 
distribution. 

De mervärdeskatteuppgifter som behövs för bearbetningar inom den 
övriga företagsbeskattningen får vid behov hämtas från regionerna och 
temporärt lagras vid den centrala anläggningen. 

Via ett eget terminalsystem får mervärdeskatteenheten tillgång till sitt 

läns mervärdeskatteregister för frågor och aktualisering. För att nå riksom

fattande grunduppgifter för mervärdeskatten eller annan företagsskattein-

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga/ I 
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formation måste andra terminaler, dvs. de som är kopplade till AFB

systemet. användas. Övriga enheter inom_ skatteförvaltningen erhåller inte 

terminalåtkomst till andra mervärdeskatteuppgifter än grunduppgifter för 

registerföring. 

Kommunikation med externa system, som t. ex. REX samt postgirots 

och tullverkets system, sker mot den centrala anläggningen där uppgif

terna spjälkas och distribuera~; till regionerna där uppdatering utförs. 

Kostnaderna för de två alternativen har av RSV beräknats på följande 

sätt: 

Årliga kostnader inkl. fördelade 
investcringskostnader och årliga 
kostnader för underhåll samt 
fördelade utrednings- och genom
förandekostnader 

Alt. I 

8600000 kr. 

Mot dessa kostnader har RSV stä:It vissa årliga intäkter: 

Kostnadsbortfall för nuvarande 
system 

Rationaliseringsvinster 
Minskade blankettkostnader 

Summa årligt överskott/ 
underskott 

5 200000 kr. 
7 200000 kr. 

200000 kr. 

12600000 kr. 

+4000000 kr. 

Alt. 2 

l3 798 000 kr. 

5 200000 kr. 
5 700000 kr. 

200000 kr. 

ll 100 000 kr. 

-2698000 kr. 

Vidare har RSV framhållit att ett nytt ADB-system för mervärdeskatten 

ger kvalitetsförbättringar som inte kan uppskattas i pengar, t. ex. bättre 
förutsättningar för en effektivare kontrollverksamhet på skatteområdet 
och en snabbare och säkrare handläggning av skatteärendena. 

Som har nämnts förut skiljer sig de båda alternativen åt i fråga om bl. a. 

primärlagringen av uppgifter. Alternativ I innebär en blandad systemlös

ning med den primära lagringen av mervärdeskatteuppgifterna integrerade 
med företagsskatteregistret och med sekundär lagring regionalt. De bear

betningar som kräver tillgång till rikstäckandc uppgifter utförs centralt, 

medan alla övriga bearbetningar utförs regionalt. Terminalbearbetningar 

sker mot RSV:s dator. 

Alternativ 2 innebär länsvis lagring av mervärdcskatteuppgifterna vid de 

regionala anläggningarna. Terminalbearbetningar med särskild terminalut

rustning sker från mervärdeskatteenheten mot det egna länets register. Via 

annan terminalutrustning nås Lppgifter lagrade i det centrala skatteregist

ret. Övriga enheter inom skatteförvaltningen får inte terminalåtkomst till 

de regionala mervärdeskatteregistren, utan endast till de grunduppgifter 

som även lagras centralt. Vid bearbetningar som kräver tillgång till riksom

fattande information och aktuella data från övriga skatte- och avgiftsfunk

tioner får överföring av uppgifterna ske för temporär lagring såväl regionalt 

som centralt. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga Il 83 

RSV har sammanfattat sina synpunkter på valet av systemalternativ på 

följande sätt: 
- beträffande driftsäkerhet och förhållanden i samband med beredskap 

och krig bedöms de båda alternativen vara likvärdiga 
- alternativ I bedöms ge en bättre funktionsduglighet och tillgodoser i 

motsats till alternativ 2 de krav som användarna ställer på ett nytt 

system 
- alternativ 1 innebär enklare tekniska lösningar och ett något smidignre 

system även för användarna 

- alternativ I innebär ett säkrare och tidigare genomförande 

- alternativ t innebär lägre investerings- och utvecklingskostnadcr och 

dessutom lägre årliga drift- och underhållskostnader 

- alternativ I innebär större kostnadsinbesparingar i form av rationalisc

ringscffekter såväl inom mervärdeskatteenhetcn som inom övriga enhe

ter inom skatteförvaltningen 
- alternativ I ger bättre förutsättningar för mervärdeskattekontrollen och 

kontroll av övriga skatter och avgifter 
- alternativ 2 ger bättre förutsättningar för ökade kunskaper om moderna 

datatekniker vid länsstyrelsernas dataenheter. 

RSV har funnit att alternativ 1 framstår som klart överlägset alternativ 2. 

RSV förordar därför att alternativ I genomförs. 
RSV har slutligen också framhållit att stor uppmärksamhet måste iignns 

åt integritetsskyddet, behörighetssystemet och säkerheten i ADB-syste

met. Dessa frågor får därför beaktas i samband med det utrednings- och 

utvecklingsarbete som krävs innan ett nytt ADB-system kan tas i bruk. 

Genomförandet av det nya systemet bör enligt RSV:s mening ske etapp
vis. Även om kostnaderna därvid blir något större. iin om genomförandet 

sker vid ett senare tillfälle, erbjuder den förra modellen en väsentligt större 
säkerhet och dessutom möjligheter till vissa rationaliseringsvinster redan 
under genomförandet. 

RSV har betonat vikten av att det fortsatta utrednings- och utvct:klings
arbetet bedrivs i nära kontakt med länsstyrelsernas mervärdcskatte- och 
dataenheter. 

För att statsmakterna skall ges bättre möjligheter att överblicka. följa 
och påverka användningen av ADB, krävs - i vart fall när det gäller så 

omfattande system som det föreslagna mervärdcskattesystemet med reln
tivt lång genomförandetid - inte enbart beslutsundcrlag i form av huvud

studie. Beslutsfattarna bör löpande erhålla information om utvecklingen 
för att kunna styra och påverka utformning och ambitionsnivå. 

Utvecklingen av det nya mervärdeskattesystemet föreslås därför ske 

enligt följande modell för var och en av de etapper som skall genomföras: 

- fördjupad utredning och förslag till ADB-lösning med detaljerad tidsplan 

- löpande kontakter med användare (mervärdeskatteenheternas kontakt-
personer) för bl. a. informationsutbyte och för att bl. a. ge mervärde-
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skatteenheterna bättre m(ijligheter till insyn och inflytande samt för att 

underlätta mervärdeskatteenheternas planering för genomförande 

- rapportering till regeringen 

- detaljutformning 

- utbildning 

- genomförande. 

RSV har föreslagit att genomförandet sker under perioden 1983-1986 

med tyngdpunkten på år 1984. 

Utredningens förslag om ett centralt ADB-system godtas av niistan 

samtliga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Östergijtfands län anser att värdet 

av ökad ADB-användning i :;jälva kontrollarbetet inte skall överskattas. 

Beträffande värdet av ADB i den mer kvalificerade skattekontrollen rt1der 

fortfarande v.iss osäkerhet. Eftersom det finns en medveten och allvarligt 

menad strävan att decentralisera den statliga datordriften i framtiden mäs

te det vara av väsentlig betydelse hur de under 1980-talet tillkommande 

ADB-systemen utformas. En .decentralisering av ADB-systemet inom 

folkbokföring och beskattning måste försvåras i samma mån som centrali

seringen drivs vidare. Länsstyrelsen i Skaraborgs län framhåller att sår

barheten i ett centralt system inte har beaktats tillräckligt. Störningar i ett 

centralt system drabbar samtliga län med dyrbara avbrott som följd. Vid 

ett regionalt system skulle länen kunna hjälpa varandra om problem skulle 

uppstå i något län. Man kan i 11te heller bortse från sabotage eller liknande 

där ett centralt system är kän:;ligarc. Liinsst.vrelsen i Gärlehorgs län anser 

att frågan om systemalternativ bör utredas vid;;re. Diirvid bör kostnadssi

dan ytterligare studeras och kopplas samman med frågan om den eventuel
la nödvändigheten att om n.igra år regionaiisera ADB-systemet på in

komstskattesidan. 

Rik~försiikringsverket, som tillstyrker utredningsförslaget. vill starkt un

derstryka nödvändigheten av att utvecklingen av ADB-systemet för ar

betsgivaravgifter integreras med företagsskatteregistret i enlighet med vad 

som ursprungligen planerades. Statskontoret anser att. med hänsyn till att 

belastningen på centraldatorn är större än vad utredningen räknat med bör 

alla möjligheter tas till vara att förlägga satsvisa bearbetningar regionalt. 

Verket anser vidare att avsteget från normal handläggningsordning i detta 

fall kan motiveras av praktiska och tidsmässiga skäl. Riksrel'isionHerket 

anser att utredningen inte uppfyller de krav på underlag för beslut om 

investeringar i statliga ADB-system som ställs enligt gällande bestämmel

ser. Bl. a. saknas en bcskrivmng av ett handlingsalternativ som utgår från 

befintliga resurser och nuvarande ambitionsnivå i verksamheten (s. k. noll

alternativ). Enligt länsstyrelsernas vrganisationsnämnd ger rapporten inte 

tillräckligt underlag för en bedömning av de olika systemalternativen. Det 

saknas bl. a. en fördjupad utredning vad gäller de administrativa konse

kvenserna beträffande bl. a. arbetsmiljön. Ett eventuellt utvecklingsarbete 

av ADB-systemet bör ske i nilra samarbete med länsstyrelserna och läns

styrelsepersonal bör inlånas i så stor utsträckning som möjligt. 
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TCO:s stats(iänstemannasektion !TCO-Si framhåller att vid utveckling

en av datateknik är det grundläggande i vilken omfattning tekniken kan 

anpassas till användarnas krav och behov. 

Det gäller såväl vid datasystemets införande som när det väl är i drift. 

Dessa krav på flexibilitet får ofta stå tillbaka för krav på enhetlighet och 

snabb lagring av stora mängder information. Det finns därför all anledning 

enligt TCO-S - inte minst effektivitetsmässigt - att kontinuerligt utveckla 

datasystemet. så att de anställda ges större förutsättningar att förstå och 

förändra teknikanvändningen utifrån egna behov. Nära de direkt berörda 

anställda måste därför finnas tillräcklig ADB-kompetens, men för att sådan 

kunskap på sikt ska kunna utvecklas. utnyttjas och bibehållas måste syste

met tillåta förändringar och anpassning efter viss mervärdeskatteenhets 

behov. Centra/organisationen SACOISR anser det viktigt att personalor

ganisationerna skall få medverka vid utvecklingen av de olika delsy

stemen. som innan de används bör testas i några län. 

För egen del får jag anföra följande. Administrationen och kontrollen av 

mervärdeskatten är i behov av resursförstärkningar. Chefen för kommun

departementet kommer senare i dag att ta upp frågan om vissa personalför

stärkningar. bl. a. genom inrättande av 35 tjänster på länsstyrelsernas 

mervärdeskatteenheter. Det är dock uppenbart att alla brister i skatteför

valtningens resurser inte kan avhjälpas genom ökade personalinsatser. De 

vinster som kan uppnås genom ett ökat informationsutbyte mellan olika 

delar av skatteförvaltningen måste tas till vara. Detsamma gäller möjlighe

terna att ersätta mer rutinbetonade manuella arbetsuppgifter med maski

nella bearbetningar. Härigenom skulle den berörda personalen på ett mer 

direkt sätt än som nu är fallet kunna medverka till en effektivisering av 

administrationen, uppbörden och kontrollen av mervärdeskatten. 

Jag delar RSV:s uppfattning att de vinster som jag nu har berört inte kan 
uppnås med mervärdeskattens nuvarande ADB-system. Ett nytt sådant 

behövs därför. Jag anser vidare att RSV:s utredning visar att systemet bör 
utformas enligt RSV:s alternativ I. 

Genomförandet av ett helt nytt ADB-system kräver självfallet. som RSV 

också har framhållit. grundliga förberedelser. Jag delar uppfattningen att 

genomförandet bör ske i etapper. Härigenom skapas en väsentlig möjlighet 

att göra de justeringar av systemet som visar sig nödvändiga under genom

förandet. 

Det är angeläget att de rationaliseringsvinster som ADB-systemet med

för kan utnyttjas så snart som möjligt. Det fortsatta utrednings- och ut

vecklingsarbetet bör sättas i gång utan dröjsmål. 

Jag föreslår därför att ett nytt ADB-system för mervärdeskatten i huvud

saklig överensstämmelse med det av RSV föreslagna alternativet I skall 

genomföras. Genomförandet bör ske etappvis. Det ankommer på regering

en att ge RSV närmare direktiv för det fortsatta utrednings- och utveck

lingsarbetet. Därvid bör föreskrivas en fortlöpande rapporteringsskyl-
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dighet under arbetets gång. De särskilda etapperna bör få påbörjas först 

efter beslut av regeringen. Vidare bör RSV särskilt åläggas att årligen noga 

följa upp besparingseffckterna av systemet. 
Chefen för kommundepart,~mentet kommer senare denna dag att föreslå 

att medel anvisas för detta ändamål. 
Jag hemställer att regering1~n bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

C 1. Riksskattcnrket 

l 980/81 Utgift 

1981.182 Anslag 

1982/83 Förslag 

234 738 · .. 23 

214170000 

228115000 

Riksskatteverket är dels c·~ntral förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning. uppbörd av skatt. rolkbokföring och val. dels centralmyndighet 

för administration av exekutionsväsendet; allt i den mån uppgifterna ej 

ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskattningsmyn

dighet för sjömansskatt, kupc-ngskatt och punktskatter. 

Riksskattcverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en 

överdirektör. Verket är org~niserat på åtta huvudenheter, nämligen en 

avdelning för verkets administration. en för rättsärenden. en för direkt 

skatt. en för indirekt skatt. en för kontroll.och revision. en för administra

tion av exekutionsväsendet. en för folkbokföring och val samt en för 
driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekreta

riat för verksledningen. 

Inom riksskatteverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömansskat

tenämnden. Till verket är cnergiskattenämnden. reklamskattenämnden 

och kilometerskattcnämnden knutna. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 87, SkU 

1975:31. rskr 1975:229), dels ett nytt system för automatisk databehand

ling inom folkbokförings- och beskattningsområdet !prop. 1975: 57. SkU 

1975: 32. rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen effektiveras 

bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stdd som underlag för granskningen och 

taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen började, enligt beslut vid 

riksmötet 1976/77 !prop. 1976/77: 138. SkU 1976/77: 49. rskr 1976/77: 346). 

att genomföras vid 1979 års taxering, Vissa ändringar i taxeringssystemet 

gjordes till 1980 och 1981 års taxeringar. Under tiden fram till övergången 

bedrevs ett omfattande fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete samti

digt som en successiv uppbyggnad av den nya granskningsorganisationen 

ägde rum. Det nya databt!handlingssystemct har en systemstruktur med en 

blandad regional och central ri::gisterföring. Under riksmötet 1975/76 beslu-
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lades att 21 län skall förses med egna datoranläggningar (prop. 1975176: I 00 
bil. 9 s. 101, SkU 1975176: 35, rskr 1975/76: 212). Härtill kommer en dator

anläggning hos riksskatteverket för den centrala ADB-driften. Även det 

nya ADB-systemet tas i drift successivt sedan år 1979. 
Det nya ADB-systemet kräver fler systemerare och programmerare än 

det gamla ADB-systemet. Hittills har inrättade tjänster inte helt kunnat 

besättas, varför tillfällig personal har anlitats i viss utsträckning. Under 

åren 1980-1981 har också ett nytt uppbördssystem för direkt skatt tagits i 

drift. 

1981/82 Beräknad ändring I 982i83 

Riksskatte- Före-
verket draganden 

Personal I 012 +10 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 157 290000 +18631000 + 10484000 
(därav lönekostnader) (125 121 000) ( + 12 016000) (+ 7503000) 
Expenser för annat än 

eget behov 34800000 + 4176000 + 3467000 
Utbildning och information 21630000 + 2095000 + 444000 
Till regeringens disposition 450000 - 450000 

214170000 +24902000 +13945000 

Riksskatte\·erket 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattever

ket som huvudförslag i anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 re

dovisat ett besparingsalternativ som, jämfört med det pris- och löneomräk

nade anslaget för innevarande budgetår, innebär en minskning med 2 %. 

Härutöver lämnar verket ett sidoalterna.tiv. som innebär en viss utbyggnad 

av verksamheten. 

I. Löne- och prisomräkning uppgår till 21 777 000 kr. 

2. Riksskatteverkets huvudförslag innebär att anslaget föreslås nedräk

nat med tillsammans 4 720000 kr. sedan löne- och prisomräkningen har 

gjorts. 

Denna minskning fördelar sig på anslagsposterna Förvaltningskostnader 

2 050 000 kr., expenser för annat än eget behov I 719 000 kr.. utbildning och 

information 501000 kr. samt den särskilda posten till regeringens disposi

tion 450000 kr. Härutöver har verket föreslagit att kompensationen för 

skatt på bensin vid användning av traktor eller skördetröska i jordbruk 

slopas. Detta medför minskade administrationskostnader hos riksskattc

verket om 136000 kr. per år. vilket verket anser bör få tillgodoräknas som 

besparing inom huvudalternativet. 

Beträffande verksamhetens inriktning och genomförande har riksskatte

verket framhållit följande. 
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2.1 Huvudförslaget har möjliggjorts genom i huvudsak två åtgärder. 

Lönekostnaderna har reducerats med drygt 2 milj. kr. Genom att på ADB

området i större utsträckning ersätta konsulter med anställd personal och 

att på andra områden inte åierbesätta vissa uppkomna vakanser kan detta 

vara genomförbart utan att ä'ventyra verksamheten. 

Under anslaget Expenser för annat än eget behov sänks kostnaderna för 

blankettryck m. m. med ca 1,7 milj. kr. 

2.2 Nämndens för rättsärenden kansli inom rättsavdclningen handlägger 

ärenden beträffande förhand~.besked rörande direkt och indirekt skatt. I 

samband med införandet av den allmänna skattetlyktsklausulen har möjlig

heterna till förhandsbesked ökat. Någon nämnvärd ökning av antalet an

sökningar med anledning av klausulen har dock inte kunnat noteras, varför 

riksskatteverket f. n. inte yrkar några resurser för detta. Kansliet är dock 

hårt ansträngt på vissa punkt1!r, främst gäller detta sekreterarfunktionen, 

där riksskatteverket bedömer en förstärkning med en biträdande skattedi

rektör som ofrånkomlig. För att skapa utrymme för denna förstärkning 

inom ramen för besparingsaltcrnativet föreslår verket att en avdelningsdi

rektörstjänst dras in ( + 15 029 kr. l. 

2.3 Möjligheterna för uppbördssektionen inom avdelningen för direkt 

skatt att inför årsskiftena lämna information, anvisningar och hjälptabeller 

m. m. till de regionala och lokala myndigheterna har försämrats. Detta 

beror bl. a. på att ändringar i skatteförfattningar görs mycket kort tid innan 

de skall träda i kraft. För att göra det möjligt för de lokala skattemyndighe

terna att klara av arbetet med att påföra preliminär skatt för det nya 

inkomståret har det under senare år varit nödvändigt för uppbördssek
tionen att informera om vad som föreslagits i bl. a. propositioner. Införan

det av marginalskattespäITen har medfört krångliga debiteringsregler och 

krävt stora resursinsatser. Pii grund av ny och ändrad lagstiftning liar 

sektionen under senare år tillförts nya arbetsuppgifter utan att några nya 

resurser tillförts. För RS-reformens genomförande på uppbördsomn'tdet 

disponerar verket dock särskilda medel motsvarande fyra årsa;·betskrafier. 

Riksskatteverket föreslår att dessa resurser permanentas i form av fyra 

tjänster som förste byråsekreterare för att uppbördssektionens uppgifter 

skall kunna fullföljas på ett tillfredsställande sätt. 

2.4 En översyn för att effektivera arbetet med punktskatterna har ge

nomförts av ett särskilt projekt, det s. k. IPO-projektet. Härvid har framta

gits förslag till omorganisation av punktskattesektionerna. Även möjlighe

terna till tekniskt stöd har undersökts. 

För att realisera de intentioner som lagts fram i IPÖ-rapporterna har ett 

särskilt genomförandeprojekt bildats. Under hmlgetåret 1981/82 skall den 

framtida organisationen läggas fast med avseende på bl. a. bemanning och 

fördelning av funktioner och ~.katteslag mellan de tre sektionerna~ ADB

stödet skall detaljutformas och ligga klart till den I juli 1982. Införandet av 

ADB-stöd bar för avdelningen beräknats medföra en inbesparing av 24 
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årsarbetskrafter i biträdes- och assistentkarriären. I rapporterna har även 
en ambitionsnivåhöjning föreslagits som medför en ökning av antalet hand
läggare med 14.5 årsarbetskrafter. Riksskatteverket kan f. n. inte säga i 

vilken utsträckning detta förslag bör genomföras. Verket räknar med att 
hela organisationen kommer att bli föremål för AB-förhandlingar. Först då 

sådana förhandlingar hållits kan verket lämna ett definitivt budgetförslag 

beträffande erforderliga lönemedel. 

2.5 Inom valsektionen uppstår i mellanvalsperioden svårigheter att upp

rätthålla en jämn sysselsättning. Någon form av projektanställning eller 

motsvarande kommer därför att undersökas för den del av personalen som 

bara kan beredas sysselsättning under valår. Riksskatteverket beräknar att 
lönekostnadsbesparingen på grund av detta motsvarar en handläggartjänst 

i F 9-15 (-127 385 kr.). 

2.6 Verkets systemdriftsektion svarar för utveckling och underhåll av 

ADB-systemet för beskattning, folkbokföring, val och fastighetsredovis

ning. 
Svårigheten att rekrytera personal för systemering och programmering 

har medfört att ett större antal tjänster varit vakanta. Det därvid upp

komna resursunderskottet har så långt möjligt avhjälpts genom anlitande 

av konsulter. Under verksamhetsplaneringen för budgetåret 1981/82 fram

kom att belastningen på programmeringsgruppen var så stor att planerade 
arbetsuppgifter inte kunde klaras av med befintlig personal. Verket beslöt 

därför att inte höja ambitionsnivån i ADB-stödet på ett stort antal områden 

och fick vidta åtgärder för ytterligare senareläggning av vissa delsystem. 

Målsättningen till budgetåret 1982/83 är att i största möjliga utsträckning 

rekrytera personal till vakanta tjänster. Detta jämte en oförändrad ambi

tionsnivå bör medföra att konsultkostnaderna kan sänkas med ca 700000 

kr. 
Vidare föreslås att medel för tillfällig personal. motsvarande två årsar

betskrafter, för systemering och programmering av allmän fastighetstaxe
ring dras in (-260000 kr.). 

2. 7 Inom organisationssektionen har riksskatteverket två tjänster för att 
förbättra språket i riksskatteverkets blanketter och publikationer. Verket 
föreslår att den ena tjänsten dras in (-127 385 kr.J. 

2.8 Exekutionsjuridiska sektionen har i samband med utredning om ny 

utsökningsbalk förfogat över medel för tillfällig personal. Den nya utsök

ningsbalken träder i kraft den I januari 1982, vilket medför att viss del av 

den tillfälliga förstärkningen kan dras in (-172187 kr.J. 
2.9 För att nå det fastställda sparmålet föreslår verket en minskning av 

medel motsvarande fem tjänster (-528072 kr.). Därutöver föreslås att 

medel Till regeringens disposition helt tas bort (-450000 kr.). 

3. Utöver huvudalternativet för riksskatteverket fram ett antal förslag 

till förstärkningar av verksamheten. Dessa förslag innebär dels att huvud

alternativets minskningar inte genomförs, dels att verket tillförs ytterligare 

tio tjänster och medel motsvarande fyra tjänster. 
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Kostnaden för denna personalförstärkning uppgår till I 976 086 kr. 

Härutöver föreslås vissa genensamma resurser öka med I 290000 kr. 

Föredraganden 

När det gäller resurserna för riksskatteverkets verksamhet under nästa 

budgetår kan jag inledningsvis konstatera att behovet av vissa medel som 

tilldelats verket med anledning av 1981 års allmänna fastighetstaxering 

bortfaller. Detta gäller medel för systemerings- och programmeringsarbe

ten samt utbildning. Tillsammans uppgår det minskade medelsbehovet till 

618000 kr. 

Sedan de anslagsminskningar som jag nu nämnt har beaktats bör riks

skatteverkets anslag för nästa budgetår beräknas med utgångspunkt i en 

tvåprocentig minskning i enligbet med generella budgetdirektiv. Riksskat

teverket har påvisat möjligheter att inom en sådan ram genom ompriorite

ringar tillgodose vissa angelägnare utgiftsbehov. Jag förordar att huvudde

len av förslagen kommer till utförande. Jag ställer mig sålunda bakom 

riksskatteverkets förslag att nämndens för rättsärenden kansli inom rätts

avdelningen bör förstärkas genom att en tjänst som biträdande skattedirck

tör inrättas i utbyte mot att en avdelningsdirektörstjänst dras in. Den av 

statsmakterna beslutade lagen mot skatteflykt (prop. 1980/81: 17. SkU 

1980/81: 8. rskr 1980/81: 27) har fr. o. m. januari 1981 ökat möjligheterna till 

förhandsbesked. Det har dock hittills inte medfört någon nämnvärd ökning 

av antalet ansökningar. Det är 1nnu inte möjligt att göra någon tillförlitlig 

bedömning av hur ärendetillströmningen kommer att bli. Jag avser att hålla 

mig fortlöpande underrättad om utvecklingen av ärendesituationen och 
återkommer till regeringen i annat sammanhang om omständigheterna ger 

anledning härtill. 

För att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har en rad åtgärder 

vidtagits de senaste åren. Det samarbete som inletts mellan olika myndig

heter för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten anser jag vara myc

ket angeläget. Skatteförvaltningen. vars uppgift i detta sammanhang är att 

uppdaga och motverka organiserat skatteundandragande. har en viktig 

uppgift att fylla i ett sådant samarbete. Jag ställer mig därför bakom 

riksskatteverkets förslag att fö~stärka revisionssektionen för bl. a. detta 

ändamål. Chefen för kommundepartementet kommer senare denna dag att 

föreslå förstärkningar av länsstyrelsernas personalresurser för kvalificerad 

revision. Detta bör kunna medföra kraftigt förbättrade förutsättningar för 

länsstyrelserna att delta i kamprn mot den ekonomiska brottsligheten. 

Allmänna ombuden har till uppgift att bl. a. bevaka det allmännas intres

sen i s. k. mellankommunala ~.katteärenden. Allmänna ombuden anför 

också egna besvär. Den ökande: belastningen på mellankommunala skat

terätten har medfört att allmänna ombudens verksamhet alltmer har kon

centrerats till att avge yttrandf~n i besvärsmål som anhängiggörs av de 

skattskyldiga. Möjligheten att ta initiativ till egna besvär har blivit lidande 
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och har på sistone minskat drastiskt. lnitiativverksamheten leder erfaren

hetsmässigt till betydande upptaxeringar och förhindrar att stora värden 

undandras det allmänna. Det iir därför angeläget att den föreslagna för

stärkningen av allmänna ombuden genomförs. 
Nya rutiner för uppbörd av skatt togs i bruk under våren 1980 enligt 

beslut av riksdagen våren 1979 (prop. 1978i79: 161, SkU 1978i79: 50. rskr 

1978/79: 379). Chefen för kommundepartementet kommer senare denna 

dag att föreslå att rationaliseringsvinsten av denna reform för budgetåret 

1982/83 motsvarande IO milj. kr. används för att förstärka de delar av 

skatteadministrationen där en förstärkning är mest angelägen. Det förelig

ger fortfarande ett behov av ökade insatser på central nivå för att förbättra 

uppbörden. Riksskatteverket bör därför ges möjlighet att verka för en ökad 

samordning m. m. av uppbördskontrollen pä regional och lokal nivå. 

Jag anser att riksskatteverket för detta iindamål liksom för insatser av 

offensiv karaktär inom skattekontrollen och indrivningsväsendets område 

bör tillföras särskilda medel om I milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 228 115 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskattf'l"erket för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 228 115 000 kr. 

C 2. Stämpelomkostnader 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1 751 000 

I 770000 

1804000 

Enligt stämpelskattelagen ( 1964: 308) och expeditionskungörelsen 

(1964: 618) har riksskatteverket tillsyn över viss del av stämpel väsendet. 

Postverket svarar för tillverkning och försäljning av stämpelmiirken. Från 

detta anslag bestrids kostnaderna för post verkets befallning med stämpel

väsendet. 

Anslaget har tidigare budgetår även disponerats av riksskatteverket för 

stämpelbeläggning av obligationer. Då stämpelbeläggningen av obliga

tioner numera avskaffats är det inte aktuellt att föreslå några medel för 

riksskatteverkets räkning för nästa budgetår. 

Kostnaderna för stämpelväsendet under nästa budgetår beräknar jag 

enligt följande sammanställning: 

Riksskatteverket 
Post verket 

1981i82 

20000 
I 750000 

1770000 

Beräknad ändring 1982/83 

-20000 
+54000 

+34000 
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Jag vill i detta sammanhang erinra om att en siirskild utredare ( 8 

1977: 06) arbetar med att se över reglerna om stiimpelskatt och expedi

tionsavgift. m. m. Översynen syftar i första hand till att få till ständ ett 

förenklat och mer lättöverskådligt system än det nuvarande. Behovet av 

förenkling är särskilt påtagligt i fr[tga om expeditionsavgifterna. Utredaren 

skall undersöka möjligheterna till en genomgripande foriindring av den 

avgiftslista som finns fogad till expeditionskungörelsen. Vid sidan om 

användande av grövre schablc1ner skall övervägas om prestationer för 

vilka expeditionsavgift nu tas ut i stället kan beläggas med kostnadstäc

kande avgifter. Vidare skall möjligheterna till rationalisering av stämpel

medelsuppbörden undersökas. Utredaren skall även överväga om stämpel

miirkena. som redan i huvudsak har avskaffats för domstolarnas skatte

och avgiftsredovisning. bör mönstras ut ur ett framtida system. 

Jag vill vidare erinra om att riksdagen tSkU 1981182: 15. rskr 1981182: 621 

beslutat att kostnaderna för inskrivningsviiscndet i princip helt skall titckas 

genom avgifter samt att ~latens. kommunernas och landstingskommuner

nas avgiftsfrihet vid tingsrätterna slopas. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stiimpelomkostnader för budgetåret 1982183 anvisa ett för

slagsanslag av I 804000 kr. 

C 3. Kostnader för årlig taxerin:g m. m. 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

130 262 580 
110000000 

117000000 

Från detta anslag betalas f. n. bl. a. ersättningar till ordförande och 
kronoombud i taxeringsnämnd1:r enligt 129 § taxeringslagen ( 1956: 623) 

samt kostnader för handräckning på grund av avtal med främmande makt i 

vissa beskattningsärenden. 

Från detta anslag bör även c.ndra kostnader som kan bli aktuella för 

allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas. 

F. n. genomförs som jag tidigare har nämnt en av 1975 års riksmöte 

beslutad omläggning av formern.:i för taxeringen i första instans. 

Genomförandet av den nya ta)<eringsorganisationen påverkar medelsbe

hovet under detta anslag. Flera faktorer medverkar till detta. Antalet 

taxeringsnämnder minskar avsc:värt. Ordförandens uppgift blir i första 

hand att planera och leda nämndens arbete och. i den omfattning det anses 

påkallat. föredra ärendena. Ordföranden skall vidare granska deklaratio

ner i den utsträckning som behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering 

och vid behov begära eller själv företa ytterligare utredning i ärenden. 

Arbetet med den normala deklarationsgranskningen övergår däremot till 
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tjänstemän inom skatteförvaltningen. Särskilt förordnade kronoombud 
kommer inte att finnas kvar. Å andra sidan utvidgas taxeringsnämndernas 

verksamhet i olika avseenden och sträcks ut över nästan hela året. Sam

mantaget bör de kostnader för taxeringsorganisationen som betalas från 

detta anslag komma att minska. Förutsättning finns nu för att en allt större 

andel deklarationer skall kunna granskas av tjänstemän. 

Enligt beslut av regeringen den 5 november 1981 får anslaget numera 

användas så att ersättning kan disponeras av en länsstyrelse för högst det 

antal deklarationer som förstahandsgranskades i länet av lekmän vid 1980 

års taxering. 

Med ledning av den hittillsvarande belastningen på anslaget och med 

beaktande av att någon allmän fastighetstaxering inte synes vara aktuell 

under år 1982 förordar jag att anslaget förs upp med 117 milj. kr. i statsbud

getförslaget för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 117 000 000 kr. 

C 4. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

33926510 

28200000 

31900000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket. affärsbankerna. spar

bankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbör

den. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som 
inbetalas genom postverket och bankerna. utbetalning genom postkon

torcn av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets 
bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersättning till 

postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyn

digheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har an
mälts till posten. 

Rutinerna för skatteuppbörd har som ett led i RS-reformen nyligen lagts 

om (prop. 1978179: 161. SkU 1978179: 50, rskr 1978/79: 379). Omläggningen 

av uppbördssystemet berör alla skattskyldiga. men innebär framför allt 

nya rutiner för arbetsgivarna. Inbetalningen av skatt enligt uppbördslagcn 

( 1953: 272) har gjorts enhetlig. så att skatten alltid skall betalas in till 

länsstyrelsernas skattepostgirokonton senast den 18:e i de månader som de 

tidigare uppbördsterminerna inföll i. Arbetsgivarnas redovisning av inne

hållen skatt har förenklats. Systemet med skatteanvisningar har slopats 

och inbetalningen sker i stället med särskilda skatteinbetalningskort som 

tas emot på både post- och bankkontor. På inbetalningskorten skall arbets-
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givarna lämna uppgifter om redovisningsperiod. lönesumma m. m. i en 

s. k. uppbördsdeklaration. Också skattskyldiga skall använda de särskilda 

inbetalningskorten om de betalar in sin skatt själva, t. ex. vid betalning av 

B-skatt och vid fyllnadsinbetalning av preliminär skatt. 

I det nya uppbördssystemet lämnar postgirot skattemyndigheterna en 

utvidgad service jämfört med tidigare. Redovisning av inbetalda skatter 

skall t. ex. göras med magnetband till riksskatteverket och speeifikations

listor skall sändas till länsstyrelserna. I det nya uppbördssystemet ingår 

också ett utökat ADB-stöd åt d'~ regionala och lokala skattemyndigheter

na. Därigenom kan kontrollen av att arbetsgivarna gör skatteavdrag och 

redovisar den innehållna skatten bli effektivare. Den offensiva källskatte

kontrollen kommer också att kunna förbättras. 

Enligt en promemoria. som har upprättats inom postrerket. beräknas 

medels behovet för nästa budget:ir till 28 411 000 kr. Därav avser 28 172 000 
kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och utbetalningar 

av skatt. befordran av frankeringsfria försändelser till bl. a. länsstyrelser

nas datakontor. bestyret med mcrvärdeskatt m. m. samt 239000 kr. ersäll

ning för översändande av adressuppgifter till kyrkobokföringsmyndighe

terna. 

Postbefordringsavgifter och ir:betalningsavgift i postgirorörelsen har av 

postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. 

Fc)redraganden 

Med utgångspunkt i postverkets beräkningar och det avtal som har 

träffats med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar 
jag alt anslaget förs upp i statshudgetförslaget för nästa budgetår med 32.9 
milj. kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera besluta om 

de ersättningsbclopp som skall utgå. Detta sker på grundval av särskilda 

framställningar som bygger på vederbörandes faktisk<! medverkan m. m. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 

distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter betalas 

från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 

post verket för befordran <1v tjärn teförsänllelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till po.1·11•erket m.fl. ji'ir hestyret med skatteupp

börd m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

31900000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

735688 

580000 

425000 

95 

Den tolagsersättning som har utgått till vissa städer har i enlighet med 

riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 

kommun (prop. 1964: 157, SU 1964: 164, rskr 1964: 342). För denna kom

mun är avvecklingstiden bestämd till tjugo år. Ersättningar kommer att 

betalas ut t. o. m. år 1984. Utbetalningarna för nästa budgetår uppgår till ca 

425000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till Trelleborgs kommun för misrad ro/ag för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 425 000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

1980/81 Utgift 7 560436710 

1981182 Anslag 9086000000 

1982/83 Förslag 10402000000 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner. lands

tingskommuner och kyrkliga kommuner enligt lagen ( 1979: 362. ändrad 

1980: 340 O(:h 1980: I03 I) om skatteutjämningsbidrag samt lagen (1981: 346) 

om särskilda grunder för beräkning av förskott på kommunalskatt m. m. 

och av skatteutjämningsbidrag år 1982. Ytterligare föreskrifter för bidrags

givningen finns i förordningen ( 1979: 363, ändrad 1980: 34 I och 1981: 147) 

om skatteutjämningsbidrag. 

Den omfattande reformeringen av skatteutjämningssystemet som 1979 

års lag innebär genomförs under åren 1980-1982. 

De kyrkliga kommunerna omfattas inte av skatteutjämningsreformen. 

För år 1982 skall enligt riksdagens beslut (prop. 1980/8 I: 20, Fi U I 980/ 

81: 13. rskr 1980/81:88, SFS 1980: 1031) skatteutjämningsbidragen redu

ceras med 40 % jämfört med vad som utgår år 1981. Bidragsbelopp under

stigande 5000 kr. skall vidare inte utbetalas år 1982. För att förhindra att 

någon kyrklig kommun drabbas oskäligt hårt år 1982 utges särskild kom

pensation inom ramen för extra skatteutjämningsbidrag. Ingen kyrklig 

kommun får härigenom ett inkomstbortfall som överstiger 20 öre per· 

skattekrona. Kompensationen inkluderar även effekterna av de ytterligare 
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åtgärder beträffande skatteund1~rlagen som har vidtagits rörande den kom

munala sektorns finansiella utrymme för är 1982. 

Kyrkofondsutredningen har nyligen lagt fram förslag om ett inomkyrk

ligt utjämningssystem som avses gälla fr. o. m. år 1983. Nuvarande lydelse 

av lagen om skatteutjämning~.bidrag reglerar inte förhållandena för de 

kyrkliga kommunerna efter år 1982. Jag avser att i samband med behand

lingen av nämnda ärende återkomma till frågan om ändring i lagen om 

skatteutjämningsbidrag med anledning därav. Medel för skatteutjämnings

bidrag till de kyrkliga kommun~rna har därför inte beräknats efter år 1982 

under detta anslag. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av budgetförslaget för nästa 

budgetår (bil. 2 till budgetpropositionen) anfört att de generella besparing

ar på statsbudgeten för budgetåret 1982/83 som rör kommunsektorn bör 

uppgå till sammantaget ca 3 000 milj. kr. år 1983. Åtgärderna. som bl. a. 

föranleder förslag till ändring i lagen om skatteutjämningsbidrag (se bil. 2 

till budgetpropositionen) innebär för skatteutjämningsbidragens del att 

dessa ökar långsammare än vad som annars vore fallet. Jag har i likhet med 

vad som gäller för år 1982 förordat att särskild kompensation skall utgå till 

ekonomiskt svaga kommuner och iandstingskommuner inom ramen för 

extra skatteutjämningsbidrag Ul ett belopp av 200 milj. kr. De ordinära 

extra skatteutjämningsbidragen, vars syfte är att ge stöd till kommuner 

som av olika skäl har kommit i ekonomiska svårigheter bör beräknas till 

100 milj. kr.. eftersom det i nuliiget är svårt att överblicka behovet därvid

lag. Ansökan om extra skatteutjämningsbidrag skall inges senast den 31 

mars året före bidragsåret enligt lagen om skatteutjämningsbidrag. Med 
hänsyn till att den särskilda kompensationen utgör en speciell form av 

extra bidrag bör detta bidrag kunna beviljas utan ansökan. 

Jag övergår nu till beriikningen av anslaget för budgetåret 1982/83. 

Mcdclsbehovct under detta budgetår avser bidrag som utbetalas under 

andra hälften av år 1982 och första hälften av år 1983. Storleken av de 

preliminära skatteutjämningsbidragen för år 1982 och beräknade bidrag för 

år 1983 framgår av följande sarnmanstiillning. 

Skatteutjämningsbidrag åren 1982 och 1983 (milj. kr.) 

Kommuner 
Landstingskommuner 
Kyrkliga kommuner 
Extra skatteutjämningsbidrag 

Summa 

1 Inkl. särskild kompensation med 105 milj. kr. 
2 Inkl. särskild kompensation med 200 milj. kr. 

1982 1983 

5481 
4336 

82 
2061 

10105 

5 874 
4525 

3002 

10699 

Ordinarie skatteutjämningsbidrag beräknas under år 1982 uppgå till sam

manlagt 9818 milj. kr. Bidragen under år 1983 är beroende av den fortsatta 
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utvecklingen av skatteunderlaget och av de kommunala skattesatserna för 

samma år. De åtgärder, som jag tidigare denna dag har föreslagit beträffan

de det skatteunderlag på vilket kommunalskatt m. m. beräknas för år 1983, 

påverkar också som jag har redogjort för i det föregående den medelskat

tekraft som ligger till grund för 1983 års skatteutjämningsbidrag i mins

kande riktning. Vidare är skatteutjämningsbidraget för år 1983 avhängigt 

de skattekraftsgarantier för kommuner och landstingskommuncr som 

framkommer vid omräkning under sommaren 1982 av åldersstrukturfak

torerna. En särskild osäkerhetsfaktor härvidlag innebär effekterna på ål

dersstrukturfaktorn av det nya och förenklade statsbidragssystcm för 

barnomsorgen, som skall tillämpas fr. o. m. år 1983. Kostnaderna kan 

alltså inte nu beräknas med säkerhet. Om man utgår från 1982 ars skatte

satser och antar en viss höjning av skatteunderlaget samt att åldersstruk

turen m. m. i kommuner och landstingskommuner är desamma som för år 

1982 kan de sammanlagda bidragen för år 1983 beräknas till 10699 milj. kr. 

Hälften av beloppen för resp. kalenderår 1982 och 1983, 10402 milj. kr., 

utbetalas under budgetåret 1982/83. Jag förordar att anslaget förs upp med 

detta belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att utge kompensation till kommuner och 

landstingskommuner för år 1983 i enlighet med vad jag har föror

dat, 

2. till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 10 402 000 000 kr. 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilu{?a I I 
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E. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om an

skaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga 

fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främ~.t att förvalta de fastigheter som är upptagna 

i styrelsens förmögenhetsredovisning. att anskaffa lokaler för statsmyn

digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsprojekt i den mån dessa 

uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter uppdrag projekte

ra, utföra och inreda byggnad~;projekt för statens räkning samt att genom 

utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och bespa

ringar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som 

också iir ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen iir uppdelad på 

åtta byråer. nämligen en intendentsbyrå. en utredningsbyrå. en projckte

ringsbyrå. en byggnadsbyrå. en utrikesbyrå. en teknisk byrå, en admini

strativ byrå samt en ekonomibyrå. Härtill kommer ett planerings- och 

budgetsekretariat, ett revision~;kontor, en fastighetsscktion och en inred

ningssektion. Vidare finns fem regionala byggnadsförvaltningar. nämligen 

i Lund, Göteborg. Stockholm, Uppsala och Umeå. Byggnadsförvaltning

arna i Lund. Stockholm och Uppsala har enheter för byggnadsverksamhet 

i egen regi. inom styrelsen fanns vid utgången av budgetåret 1980/81 

sammanlagt 2 274 anställda. varav 1 554 i den regionala organisationen. Av 

dessa var 782 sysselsatta med fastighetsdrift och 457 med byggnadsverk
samhet i egen regi. 

Omfattningen av byggnadsstyrelsens administration fastställs av rege

ringen. I bokslutet för budgetåret fördelas administrationskostnaderna 

mellan de olika drift- och investeringsverksamheterna. I statsbudgeten förs 

endast upp ett formellt anslag av 1 000 kr. 

Byggnudsstyre/sen 

Byggnadsstyrelscn redovisar sin verksamhet uppdelad på huvudområ

dena Förvaltning av fastigheter och lokaler. Anskaffning av fastigheter och 

lokaler, Inredning samt Övrig verksamhet. Kostnaderna för byggnadssty

rclsens verksamhet har indelats i dels direkta kostnader. dels indirekta 

kostnader. Med indirekta kostnader avses administrationskostnader. 

De direkta kostnaderna finc.nsieras på följande sätt: Förvaltning av 

fastigheter och lokaler från hyresinkomster, Anskaffning av fastigheter 

och lokaler från anslag till byggnads verksamhet m. m., Inredning från 

inredningsanslag. Övrig verksamhet med uppdragsintäkter, parkeringsav

gifter m. m. 

Byggnadsstyrelsens huvudupJgifter - fastighetsförvaltning och lokalan

skaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhctsgrenar för 
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vilka styrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgif

terna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. Styrelsen anför att ett minskat ekonomiskt utrymme 

för den offentliga sektorn med en minskning av den statliga verksamheten 

får konsekvenser för omfattning och inriktning för både anskaffning och 

förvaltning av statliga fastigheter och lokaler. De riktlinjer för bcsparings

arbctet som redovisats i prop. 1980/81 (bil. 2) påverkar omfattning och 

inriktning av styrelsens arbete i särskilt två avseenden utöver förenkling 

och rationalisering av styrelsens egen administration. Öl'crsynen al' stat

liga myndigheters normgivning bör inom styn:lsens område omfatta norm

och standardfrågor i befintliga och nya byggnader. I dessa frågor avser 

styrelsen bl. a. att inleda en diskussion med statens planverk i syfte att 

pröva frågor om sådan standard m. m. som dokumenteras i Svensk bygg

norm. Möjligheterna att senarelägga och i tiden sträcka ut statliga im·cs

teringar och investeringsprogram påverkar också omfattning och inrikt

ning av styrelsens verksamhet. Till underlag för statsmakternas övervä

ganden om alternativa investeringsnivåer har styrelsen som ett led i sin 

verksamhetsplanering genomfört en angelägenhetsgradering av planerade 

byggnadsprojekt. Angelägenhetsgraderingen grundas på en avvägning av 

investeringsbehoven mellan olika sektorer inom styn:lsens lokalhållnings

ansvar och på bedömningar av vilka åtgärder som erfordras av arbetsmiljö

och verksamhetsskäl m. m. Ett minskat ekonomiskt utrymme för nybygg

nadsverksamheten leder enligt styrelsen till ökade behov av ombyggnader 

bl. a. för att få till stånd ett effektivare utnyttjande av befintliga lokaler. 

Byggnadsstyrelsen är regeringens centrala expertorgan för bl. a. lokal

försörjning för civila statliga myndigheter. Inom styrelsen finns kunskap 

om lokalfrågor för i stort sett hela den civila statsförvaltningen. Styrelsen 

har överblick över det statliga lokalbeståndet och hyresmarknaden, kom
petens beträffande produktion och förvaltning av statliga lokaler samt 

omfattande i:rfarenhct av hyresavtal och andra hyresfrågor. Ansvar för 

fastighetsförvaltning och anskaffning av lokaler för statlig verksamhet har 
under senare år i ökad utsträckning lagts på byggnadsstyrelsen. Enligt 

styrelsens uppfattning bör denna utveckling fortsätta i syfte att tillvarata 

styrelsens kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet. 

Pris- och löneomräkning för byggnadsstyrelsens administrationskost

nader beräknar styrelsen till sammanlagt I I 444000 kr. Med tillämpning av 

huvudalternativet beräknas för nästa budgetår fi'irl'altninRskostnadema. 

exkl. lokalkostnader, till 161335000 kr., varav för hiner och konsulter 

139 581000 kr. Lokalkostnader beräknas till 20860000 kr. Sammanlagt 

beräknas administrationskostnaderna uppgå till 182 I 95 000 kr. I den föl

jande redovisningen ingår dessa kostnader fördelade på verksamhetsområ

den. Utöver administrationskostnaderna beräknas 7000000 kr. för utred

ningar rörande byggnadsföretag m. m. 
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I. För va It ni n g av fastigheter och I ok a I c r omfattar fastig

hetsförvaltning samt frågor som rör disposition av lokaler, utredningar om 

myndigheternas lokalbehov. inhyrning samt uthyrning. 

För fastighetsförvaltningen räknar byggnadsstyrelsen med fortsatta och 

ökade insatser för att effektivisera och hålla nere kostnaderna för fastig

hetsdrift. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön måste enligt styrelsen 

fortsätta. Åtgärder måste också vidtas för att använda befintligt lokalbe
stånd på ett effektivare sätt. 

Den totala lokalarean uppgick till ca 7 ,6 miljoner rn2 vid utgången av 

budgetåret 1980/81, varav ca 5,7 miljoner m2 avsåg statsiigda lokaler. Bl. a. 

genom att styrelsens lokalförsör:iningsansvar har utvidgats har det totala 

lokalbeståndet ökat med ca 0,9 miljoner m2 under den senaste treårsperio

den. Enligt regeringens beslut skall styrelsen fr. o. m. den 1 juli 1981 överta 

lokalförsörjningsansvarct för länsarbetsnämndernas kanslier. arbetsför

medlingskontoren och arbet:;marknadsinstituten. Styrelsen föreslår med 

anledning härav att besparingskraven för budgetåret 1982/83 minskas med 

medel motsvarande fyra nya tjänster. 

Planering och genomförande av omdispositioner av lokalbeståndet sker 

kontinuerligt för att möta förändringar i myndigheternas lokalbehov. I 

syfte att minimera de hyresförluster som kan uppstå genom att lokaler i 

samband med omdispositiom:r står tomma, föreslår styrelsen att projekte

ring och utförande av erforderliga ombyggnader får ske utan att regering

ens prövning av byggnadsprngram avvaktas i de fall lokalerna är avsedda 

att disponeras för generella bntors- eller undervisningsändamål. 

Resultatbudget för fastigheter som fönaltas a\· byggnadsstyrelsen 

1981/82 

Intäkter 

Ersiittning för lokaler som upplåt' 
till statsmyndighcter 3 072 000 000 

Hyror och arrenden för lokaler och 
markområden som upplåts till enskilda I::! I 000 000 

Diverse inkomster 41 500 000 

Summa intäkter 3 234 500 000 

Kostnader 

Drift- och underhålls-
kostnader m. m. 

Hyres- m:h arrendeutgifter m. m. 
Administrationskostnader 
Knpitalkostnader 

a) avskrivningar 
b) ränta pa kapitakt 

Kommunalskatt 

Summa kostnader 

ö,·erskott att tillföras stathudgeten 

808 674 llOO 
995 000000 

81015000 

167 400000 
867900000 

1400000 

2921389000 

313111000 

Av byggnadssty
rclsen beriiknad 
ändring 1982/83 

+388000000 

+ !00000 
+ 3000000 

+391100000 

+ 14182fJOOO 
+ 180000000 
+ 4565 000 

+ 16300000 
+ 53 700000 

+396391000 

5 291000 
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För budgetåret 1982/83 beräknar byggnadsstyrelsen en sammanlagd ök

ning av hyresinkomsterna med ca 388 milj. kr. Inkomstökningen beror 

främst på att styrelsen nu tillämpar en marknadsanpassad hyressättning för 

merparten av fastighetsbeståndet. Under utgifterna för fastighetsförvalt

ningen har byggnadsstyrelsen beräknat sammanlagt ca 950 milj. kr. för 

drift- och underhållskostnader m. m. Av beloppet avser ca 653 milj. kr. 

fastighetsdrift, vilket innebär en ökning om ca 102 milj. kr. som huvudsak

ligen beror på ökade värmekostnader. De höjda värmekostnadcrna har 

dock kunnat begränsas genom olika energisparåtgärder. För budgetåret 

1980/81 uppgick medclprishöjningen för eldningsolja till ca 30 %: , medan 

byggnadsstyrclsens ökning av värmekostnaderna var ca 21 %. För fastig

hetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering beräknar byggnadssty

rclsen sammanlagt ca 286 milj. kr .. varav ca 18 milj. kr. avser slottsbygg

nader m. m. och ca 17 milj. kr. utrikes fastigheter. Detta innebär en ökning 

for den inrikes fastighetsförvaltningen med ca 40 milj. kr. - varav för 

~lottsbyggnader ca 5 milj. kr. - och för utrikes fastigheter med ca 8 milj. 

kr. Byggnadsstyrelscns administrationskostnader för programmet beräk

nas till ca 86 milj. kr., dvs. en ökning med ca 5 milj. kr. Förräntning av det 

av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet och avskrivningar beräknas öka 

med ca 54 milj. kr. resp. ca 16 milj. kr., medan överskottet av fastighetsför

valtningen beräknas minska med ca 5 milj. kr. 

2. Anskaffning av fastigheter och lokaler omfattar delpro

grammen Byggnadsproduktion och Fastighetsköp. Till programmet hän

förs också inhyrningar i de fall dessa förutsätter nybyggnad till en beräk

nad investeringskostnad av 2 milj. kr. eller högre. Delprogrammet Bygg

nadsproduktion omfattar projektering och produktion (byggande). För 

projekteringen anlitas utomstående konsulter. Projektledning utförs av 

projekteringsbyrån och i viss utsträckning av de regionala byggnadsför
valtningarna. Byggnadsförvaltningarna svarar även för bygglcdning, kon

troll och besiktning. För utförandet anlitas entreprenörer eller de tre egen

regienhcterna i Stockholm, Uppsala och Lund. De senare omsätter sam

manlagt ca 220 milj. kr. per budgetår, varav huvuddelen inom anskaff
ningsprogrammet. 

Omfattningen av projekteringsverksamheten beräknas minska budget

åren 1981/82 och 1982/83. Styrelsen fortsätter att anpassa utrednings- och 

projekteringsverksamheten till en lägre volym de närmaste åren. 

Byggnadsproduktionen beräknas för budgetåret 1981/82 uppgå till ca 

1270 milj. kr. Härav avser ca 310 milj. kr. förvaltningssektorn, ca 45 milj. 

kr. polis- och åklagarväsendet, ca 280 milj. kr. högre utbildning och forsk

ning. ca 50 milj. kr. kultursektorn, ca 5 milj. kr. kriminal- och socialvård, 

ca 15 milj. kr. utrikes fastigheter. ca 485 milj. kr. uppdrag för affärsverken 

och ca 75 milj. kr. uppdrag för riksdagen. Under budgetåret 1982/83 kom

mer byggnadsproduktionen enligt preliminära bedömningar att minska till 
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ca I 150 milj. kr. Enligt byggnadsstyrelsen har den sammanlagda investe

ringsvolymen de senaste budgetåren legat ca 300 milj. kr. lägre än det 

konstaterade behovet i styre:sens lokalförsörjningsstudier. 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen under budgetåret 1980/81 till ca 

26 milj. kr. För budgetåren 1981 /82 och 1982/83 beräknar verket medelsför

brukningen till ca 147 resp. ca 77 milj. kr. 

lnhyrningar som förutsätter nybyggnad beräknas motsvara en årskost

nad av ca 15 milj. kr. under innevarande och nästa budgetår. 

Kostnaderna för byggnadsproduktion och för fastighetsköp bestrids 

slutligt från anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt från uppdragsme

del. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräk

nas för innevararande budgetår till 81 milj. kr. Eftersom verksamheten är 

beroende av investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetåret 

1982/83 inte slutgiltigt bedömas förrän vid ingången av budgetåret. 

3. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

lokaler inom sektorerna högre utbildning och forskning samt kulturända

mål och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket fått 

ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 

som omlokaliseras från stockholmsområdet .samt för de planerade loka

lerna för regeringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt. 

där lokalbrukarna uppdrar åt ~tyrelsen att planera och upphandla inredning 

och ställer erforderliga medel till styrelsens förfogande. Utomlands svarar 

byggnadsstyrelsen för projektering. förvaltning och anskaffning av inred

ning för utrikesrepresentationens kanslilokaler. chefsbostädernas repre

sentationsdelar samt vissa andra bostäder m. m. Kostnaderna för inred
ningsverksamheten beräknas till ca 83 milj. kr. innevarande budgetår och 

ca 96 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 
Administrationskostnaderna beräknas till ca 9 resp. ca 9,3 milj. kr. 

budgetåren 1981 /82 resp. 1982183. 
4. Övrig verksamhet omfattar den gemensamma kontorsdriften 

och reprocentralen för myndigheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm, 

drift av parkeringsanläggningar vid vissa statliga myndigheter. effektivise

ring och rationalisering inom städningsområdet. rådgivning i transportfrå

gor. slutande av avtal för sådana transporter av bohag för statsanställda 

som bekostas av staten i egenskap av arbetsgivare samt försäljning m. m. 

av den inredning som lämna~; kvar av omlokaliseringsmyndigheter i de 

lokaler som utryms. 

Den totala kostnaden för komorsdriften i kv. Garnisonen beräknas upp

gå till 27,9 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Verksamheten finansieras 

genom ett kontorsdriftpålägg sam debiteras lokalbrukarna i förhållande till 

den kontorsyta som dessa d;isponerar i kv. Garnisonen. Detta pålägg 

beräknas till 251 kr./m2 för budgetåret 1981/82 och 262 kr./m2 för budget

året 1982/83. Byggnadsstyrelsens andel av kostnaderna för den gemensam

ma kontorsdriften beräknas till 3.9 resp. 4,0 milj. kr. och andelen av 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 11 103 

kostnaderna för det av statistiska centralbyrån förvaltade gemensamma 

biblioteket till 776000 resp. 840000 kr. 

Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar budgetåret 1982/83 be

räknas till 5.5 milj. kr. Dessa kostnader täcks helt av parkeringsavgifter. 

Byggnadsstyrelsen svarar för effektivisering och rationalisering inom 

städnir.gsområdet för den statliga sektorn. 

inom de beräknade beloppen för byggnadsstyrelsens administration be

strids kostnader för viss intern service som är gemensam för verksamhets

områdena. Dessa kostnader fördelas på verksamhetsområden och ingår i 

de tidigare redovisade administrationskostnaderna. 

En sammanfattning av byggnadsstyrelsens administrationskostnader 

fördelad på de olika verksamhetsområdena redovisas i det föijande: 

I I 000-tal kr. I 

I. Förvaltning av fastigheter och lokaler 
2. Anskaffning av fastigheter och lokaler 
3. Inredning 
4. Övrig verksamhet 

Summa 

Av byggnadsstyrelsen beräknat för 

1981/82 

86405 
86737 

9401 
2021 

1845641 

198:!/83 

85 580 
85 370 

9255 
1990 

182195 

1 Inkl. ca 11 milj. kr. beräknade merkostnader avseende pris- och löneomräkning. 

Föredraganden 

Innan jag går närmare in på byggnadsstyrclsens verksamhet för nästa 

budgetår vill jag redovisa några frågor som hänger samman med mer 

långsiktiga effekter inom styrelsens ansvarsområde av de av riksdagen 
beslutade riktlinjerna för besparingsarbetet. I min anmälan till slutlig regle

ring av statsbudgeten för innevarande budgetår (prop. 1980/81: 150 bil. 2J 

redovisade jag vissa riktlinjer för utgiftsprövningen och det fortsatta be

sparingsarbetet. Jag anförde bl. a. att statliga myndigheters normgivning 

bör bli föremål för en fortlöpande och systematisk översyn i syfte att 

åstadkomma samhällsekonomiska besparingar. Jag redovisade också som 

min uppfattning att även de statliga investeringsutgifterna måste prövas 

restriktivt. Möjligheterna borde övervägas att senarelägga och i tiden 

sträcka ut statliga investeringar och investeringsprogram. Byggnadsstyrel

sen har anfört att det främst är inom dessa två områden - utöver förenk

ling och rationalisering av den egna administrationen - som besparingsar

betct påverkar omfattning och inriktning av styrelsens verksamhet. 

Översynen <il" statliga myndigheters normgirning bör för byggnadssty

relsens del omfatta norm- och standardfrågor i befintliga och nya byggna

der. Styrelsen har redovisat sin avsikt att bl. a. inleda en diskussion med 

statens planverk i syfte att pröva frågor om sådan standard· m. m. som 
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dokumenteras i Svensk byggnorm. Enligt styrelsen är det också möjligt att 

genom samutnyttjande. sambruk och effektivare lokalanvändning åstad

komma besparingar både i bdintligt lokalbestånd och vid nyproduktion .. 

Jag anser det av byggnadsstyrelsen aktualiserade arbetet med att försöka 

begränsa kostnaderna för byggnadsverksamheten, bl. a. genom översyner 

av norm- och standardfrågor. som angeläget. Möjligheterna att senare

lägga och i tiden sträcka ut Slllfliga investeringar påverkar också omfatt

ning och inriktning av styrelsrns verksamhet. Styrelsen har för statsmak

ternas överväganden om alternativa investeringsnivåer redovisat en ange

lägenhetsgradering av planerade byggnadsprojekt. Jag har funnit denna 

angclägenhetsgradering. som ;iven medför etappindelning av större bygg

nadsprojekt, vara ändamålsenlig som ett underlag vid utarbetande av de 

förslag beträffande investeringsverksamhetcn som nu föreläggs riksdagen. 

Jag delar vidare styrelsens uppfattning att besparingsarbetct medför att 

ökad uppmärksamhet måste ägnas åt att eftersträva en rationell disposition 

m· det lhfintliga lok.albeståndet. Den tillämpning av det s. k. huvudalterna

tivet som riksdagen beslutat om för stora delar av statsförvaltningen bör 

leda till ett minskat lokalbehc'v för många myndigheter. Regeringen har 

uppdragit åt styrelsen att i den fortsatta lokalförsörjningsplancringen sär

skilt beakta möjligheterna att begränsa de statliga myndigheternas lokal

kostnader genom en fortlöpande änpassning av myndigheternas lokalinne

hav till den minskade omfattni11gen av verksamheten som uppstår till följd 

av hesparingsarbetet. Detta arbete bör kunna leda till att befintliga lokaler 

frigörs för sådana verksamhetrr som f. n. disponerar lokaler som av t. ex. 

arbetsmiljö- eller kostnadsskäl inte är ändamålsenliga. Sådana omdisposi

tioner erfordrar i vissa fall upprustnings- och ombyggnadsåtgärder. I syfte 

att minimera den tid lokalerna står tomma har byggnadsstyrelsen föreslagit 

att projektering och byggnadsiitgärder får ske utan att regeringens pröv

ning av byggnadsprogram avvaktas i de fall det är fråga om generella 

lokaler fört. ex. allmän förvaltning eller undervisningsändamål. 

Även jag anser det angeläget att söka minimera de hyresförluster som 

kan uppstå genom att lokaler står outnyttjade. Regeringen kan med stöd av 

riksdagens bemyndigande (prop. 1975: I bil. 9. FiU 1975: 12. rskr 1975:64, 

prop. 1980/81: 100 bil. 11, FiU 1980/81: 22. rskr 1980/81: 204) inom särskil

da kostnadsramar för Diverse objekt i investeringsplaner under skilda 

huvudtitlar besluta om utförande av dels sådana byggnadsprojckt för vilka 

kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. enligt det prisläge 

som gäller då arbetena påbörja~;. dels för andra byggnadsprojekt då det av 

särskilda skäl är önskvärt att ::Jrojektet snabbt kan sättas igång. I dessa 

senare fall redovisas förslag till särskild kostnadsram för projektet i efter

hand till riksdagen. 

Jag kommer senare i mitt förslag till investeringsplan under reservations

anslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning att förorda en uppräkning 

av kostnadsramen Diverse obj•~kt, bl. a. för att skapa utrymme för rcge-
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ringen att inom ramen för nämnda bemyndigande från riksdagen besluta 
om igångsättning av sådana byggnadsarbetcn som erfordras för att möjlig

göra omdispositioner inom det befintliga lokalbeståndet. Jag vill också 

understryka att det är angeläget att planeringen inom byggnadsstyrelsen 
påbörjas i sådan tid att igångsättning av erforderliga åtgärder kan ske utan 

tidsutdräkt. I de fall regeringens ställningstagande till disposition av loka
lerna erfordras bör planering och projektering av erforderliga åtgärder 

kunna fortgå inom styrelsen i avvaktan på sådant ställningstagande. 

Enligt byggnadsstyrelsens uppfattning erfordras all myndigheterna ges 

ett ökat ansrar för sina lokalkostnader för att besparingsmöjlighcterna 

bättre skall kunna tillvaratas. Nuvarande ordning innebär enligt styrelsen 

att myndigheter har kunnat betrakta lokaler som en budgetmässigt fri 

resurs. Därigenom hämmas också enligt styrelsen strävandena att uppnå 

en effektivare fastighetsförvaltning. Styrelsen har i samråd med riksrcvi

sionsverket samt universitets- och högskoleämbetet till regeringen redovi

sat en utredning om lokalkostnaderna i myndigheternas budget. Utred

ningens förslag. som bl. a. syftar till att öka myndigheternas kostnadsmed

vetande i lokalfrågor, innebär att alla resursslag - inkl. lokalkostnader -

skall bli utbytbara på myndighetsnivå och att myndigheterna skall ges 

större möjligheter att påverka sitt lokalinnehav. Utredningen föreslår vi

dare att lokalkostnaderna skall reellt inkluderas i budgetarbetet. Utred

ningen har också pekat på vissa problem som kan påverka möjligheterna 

till besparingar. Enligt utredningen är lokaler en trögrörlig resurs i budget

sammanhang. Den begränsning av myndigheternas verksamhet som til

lämpningen av huvudalternativet kan medföra leder först på längre sikt till 

att lokaler frigörs i sådan omfattning att de kan användas för annan verk

samhet. Minskade lokalanspråk hos myndigheterna ger reella besparings

effekter endast om de lokaler som frigörs representerar ett alternativvärde, 
dvs. om de kan avyttras eller upplåtas till annan verksamhet. Detta sam
manhänger i sin tur med t. ex. geografisk belägenhet, utformning och 
kvalitet på lokalerna. Utredningen understryker också att myndigheternas 
nuvarande lokalstandard varierar kraftigt. Vissa myndigheter har en bra 
lokalstandard. medan andra har uppenbara behov av utökning eller andra 
förbättringar av sina lokaler. 

Utredningsförslaget har remissbehandlats. Remissopinionen är positiv 

tili utredningens förslag. Även jag anser det angeläget att finna vägar för att 

öka myndigheternas ansvar och kostnadsmedvetande i lokalfrågor. Jag har 

funnit utredningsförslaget vara en god utgångspunkt för fortsatt arbete 

med dessa frågor. Förslaget är samordnat och stämmer väl överens med 

det budgettekniska arbete som pågår och som jag har redovisat under 
särskilda frågor. I syfte att närmare pröva förslagen och att belysa de 

problem som utredningen pekar på, har regeringen i regleringsbrev för 

innevarande budgetår för vissa försöksmyndigheter anvisat medel till för

valtningskostnader - inkl. lokalkostnader - under en anslagspost. Rege-
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ringen har vidare uppdragit åt samtliga länsstyrelser och samtliga civilbe

fälhavare att med början innevarande budgetår försöksvis bedriva ett 

besparingsarbete beträffande J.Jkalkostnaderna för länsstyrelserna. lokala 

skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och civilbefälhavarna. 

Arbetet skall redovisas i myndigheternas anslagsframställningar för bud

getåret 1983/84. Redovisningarna skall ske i samråd med byggnadsstyrel

scn vad avser hyreskostnader. Jag avser att nära följa det arbete som 

bedrivs och snarast återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Jag har i det föregående redovisat den av styrelsen beräknade omslut

ningen inom de olika verksamhetsområdena under innevarande och nästa 

budgetår. Inom verksamhetsområdet Förvaltning av fastigheter och lo

kaler beräknar jag sammanlagt 912,4 milj. kr. för reparations- och under

hållskostnader m. m. Av detta belopp har jag beräknat 259.4 milj. kr. till 

fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering enligt följande 

sammanställning: 

Kostnader för fastighets
underhåll samt ombyggnad 
och komplettering 

därav 
a. slottsbyggnader m. m. 
b. utrikes fastigheter 

1981/82 

238 500000 

(13100000) 
( 9800000) 

Beräknad ändring 1982/83 

Byggnads
styrelsen 

+48000 

(+ 4900) 
(+ 7700) 

Före
draganden 

+20900 

(- 4000) 
(+ 4900) 

Mitt förslag innebär en uppr.lkning utöver vad som föranleds av bygg

nadskostnadsstegringen och ökningen av fastighetsbeståndet. Uppräk

ningen är motiverad med hänsyn främst till behovet av ökade medel för 

angelägna förbättringar av arbetsmiljön. Samtidigt har jag vid beräkningen 

beaktat att regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1980/ 

81: 150 bil. 2. FiU 1980/81:40. r:;kr 1980/81:420) uppdragit åt styrelsen att i 

sysselsättningsskapande syfte till innevarande budgetår tidigarelägga un

derhålls- och ombyggnadsåtgärder till en kostnad av högst 25 milj. kr. 

utöver de medel som tidigare har anvisats. 

För verksamhetsområdet Anskaffning av fastigheter och lokaler innebär 

de förslag till anslag för byggnadsverksamhet som redovisas under olika 

huvudtitlar i budgetpropositionen en viss minskning av investeringsvoly

men för nästa budgetår. I likhet med byggnadsstyrelsen räknar jag också 

med en begränsning av utrednings- och projckteringsvoiymen. Jag anser 

mot denna bakgrund att verksamheten inom byggnadsstyrelsen bör kunna · 

bedrivas inom ramen för ett huvudförslag. Jag beräknar kostnaderna för 

byggnadsstyrelsens administrat:.on till ca 181.5 milj. kr. för nästa budgetår 

enligt följande sammanställning: 
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Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

1981/82 

153 090000 
20030000 

173120000 

107 

Beräknad ändring 1982/83 

Byggnads
scyrelscn 

+8 245 000 
+ 830000 

+9075000 

Före
draganden 

+7 561000 
+ 830000 

+8391000 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att omfattningen av byggnadsin

vesteringarna och av reparations- och underhållsåtgärder och därmed 

verksamheten inom byggnadsstyrelsen kan komma att förändras i förhål

lande till budgetförslaget med anledning av de konjunktur- och arbets

marknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. 

E I. Byggnadsstyrelsen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 
I 000 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration och övriga drift

kostnader bestrids, inom ramen för de ekonomiska restriktioner som rege

ringen beslutar. slutligt från hyresinkomster samt över de anslag m. m. 

som står till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter och 

lokaler och för inredning samt av inkomster från uppdragsverksamhet. I 
statsbudgeten tas upp endast ett formellt belopp av I 000 kr. under detta 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 
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E 2. Byggnadsarbeten för statlig fön·altning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

422455 14lJ 

275000000 

200000000 

Reservation 

108 

49909204 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig 

verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. För 

byggnadsobjekt som beräknas kosta mer än 4 milj. kr. förs separata kost

nadsramar upp i den investerinf:splan som finns upptagen under anslaget. 

Mindre investeringsobjekt bela;;tar en kostnadsram för diverse objekt i 

investeringsplanen. 

I min redovisning i det följand'~ kommer jag inte att närmare redogöra för 

sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

byggnadsstyrclsen har föreslagit sänkta eller oföriindradc kostnadsramar 

eller för vilka de föreslagna ramhöjningarna föranleds enbart av den upp

räkning som är motiverad med hänsyn till den allmänna byggnadskost

nadsstegringen. För att förenkla det interna planerings- och budgetarbetet 

inom byggnadsstyrclsen har styrelsen övergätt till att beräkna kostnadsra

mar för byggnadsohjekt i prisliiget den I januari resp. ar. För tiden den I 

april 1980-den I januari 1981 beräknar styrelsen den allmänna byggnads

kostnadsstegringen till 9 %. 

Stockholm. Uppn1st11i11g ar Skeppsholmshron. Sedan byggnadsstyrel

sen redovisat att Skeppsholmsbron i Stockholm är i behov av upprustning 

samt lämnat förslag till åtgärder har regeringen uppdragit åt styrelsen att i 

huvudsaklig öven.:nsstiimmelsc med förslaget projektera åtgärderna 

t. o. m. bygghandlingar. Styrelsen har därefter redovisat bygghandlingar 

och kostnadsram för upprustningen. Åtgärderna omfattar en upprustning 

av bron utan ändring av utformning eller dimensionering. Enligt styrelsens 

tidplan bör arbetena påbörjas i april 1983 och avslutas sommaren 1984. 

Kostnaderna för upprustningen har styrelsen beräknat till 5.7 milj. kr. i 

prisläget den I januari 1981. 

Stockholm. Omh_,·ggnud i kr. Ce1}hal11s. Redogörelse för projektet har 

lämnats senast i prop. 1980/81: IOO (bil. 11 s. 82). Byggnadsstyrclsen har 

därefter redovisat reviderat byggnadsprogram för ombyggnaden. Riksda

gens byggnadskommitte har beslutat om programändringar för riksdags

husprojektet. som innebär att våningsplanen 3. 4 och 5 inom kv. Cephalus 

behöver tas i anspråk för bl. a. partikanslier. riksdagens upplysningstjänst 

och delar av förvaltningskontoret vid den planerade återflyttningen av 

riksdagen till Helgeandsholmen år 1983. Dessa lokaler kommer att utrym

mas i juni 1982, då budget- och ekonomidepartementen flyttar till kv. 

Björnen. Ombyggnadsarbetena för byggnadsstyrelsens fastighetstjänst bör 

dock påbörjas redan vid årsskiftet 1981/82. Arbetena planeras vara avslu

tade till riksdagens återflyttning. Kostnaderna för ombyggnaden har styrcl-
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sen beräknat till 17,4 milj. kr. i prisläget den I januari 198 l. Med hiinsyn till 

tidplanen för projektet har regeringen uppdragit åt styrelsen att utföra 

ombyggnaden. 

Stockholm. Upprustning av lokaler i h. Lysbomben. En första redogö

relse för projektet har lämnats i prop. 1980/81: 100 ibil. 11 s. 83). Byggnads

styrelsen har därefter redovisat byggnadsprogram med förslag till disposi

tion av lokalerna. Enligt förslaget skall bostadsstyrelsen och statens plan

verk disponera ca 8000 m2 av den disponibla primära bruksarean. Sedan 

lokalbehovet för dessa myndigheter har tillgodosetts återstår utrymmen 

om ca I 500 m2 primär bruksarea som kan utnyttjas för annan verksamhet. 

De föreslagna upprustningsarbetena omfattar bl. a. en renovering av invän

da ytskikt, golv och väggar. Vidare föreslås viss handikappanpassning av 

byggnaderna, kompletteringar av brandskyddet, ombyggnad av befintlig 

personalrestaurang samt anordnande av ny godsmottagning. Byggnadssty

relsen har beräknat kostnaderna för erforderliga upprustnings- och om

byggnadsarbeten till 20,5 milj. kr. i prisläget den I april 1980. Regeringen 

har uppdragit åt styrelsen att utföra arbetena inom denna kostnadsram. 

Inflyttning i lokalerna kan påbörjas i juni 1982. Hela upprustningen beräk

nas vara slutförd i mars 1983. 

Kalmar. Ombyggnad i kv. Landshövdingen. Regeringen har uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att projektera en ombyggnad av de lokaler i kv. Lands

hövdingen som lämnats vid länsstyrelsens flyttning till nybyggda lokaler på 

Östra Malmen i Kalmar. Ombyggnadsarbetena berör ca 4 500 m2 primär 

bruksarea. Lokalerna är avsedda att disponeras av vägförvaltningen, lant

bruksnämnden samt fiskerimyndigheterna i Kalmar. Styrelsen har prelimi

närt beräknat kostnaderna för erforderliga arbeten till 9.4 milj. kr. i prislä

get den I januari 1981. Arbetena kan påbörjas i augusti 1982 och vara 

avslutade under våren 1983. 
Gävle. Nybyggnad i kl'. Kapell/Jacken (etapp l/Jji'ir län.1:fi'irn1/t11ingen. 

Redogörelse för detta projekt har lämnats i prop. 1977/78: 25 (bil. 6 s. 32). 

Den första etappen av nybyggnad i k v. Kapell backen färdigställdes under 

hösten 1979. Med stöd av riksdagen~ bemyndigande (prop. 1979/80: 150 

bil. 2, Fi U 1979/80: 40, rskr 1979/80: 42 I) har regeringen uppdragit åt bygg

nadsstyrelsen att utföra den andra etappen av nybyggmiden inom en kost

nadsram av 31,6 milj. kr. i prisläget den I april 1980. Denna etapp omfattar 

ca 7 000 m2 rumsarea för bl. a. lokala skattemyndigheten och kronofogde

myndigheten i Gävle. Byggnadsarbetena har påbörjats. Lokalerna beräk

nas vara färdigställda till hösten 1983. 

Malå. Om- och nybyggnad för 1·erkstadslokaler m. m. samt nybyggnad 

av .forråd för S1·eriges geologiska undersökning. Som redovisats i prop. 

1980/81: 125 <bil. 5 s. 21) har regeringen med stöd av riksdagens bemyndi

gande (prop. 1979/80: 150 bil. 2, FiU 1979/80:40. rskr 1979/80:421) uppdra

git åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 19.9 milj. kr. i prislä

get den 1 april 1980 utföra ny- och ombyggnad i Malå av verkstadslokaler 
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m. m. för Sveriges geologiska undersökning (SGU). Byggnadsarbetena har 

påbörjats. Lokalerna beräknas färdigställas under hösten 1982. Regeringen 

har vidare med stöd av nämnda bemyndigande uppdragit åt byggnadssty

relsen att inom en kostnadsram av 2,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1980 

utföra nybyggnad i Malå av förrådslokaler för SG U. Lokalerna omfattar ca 

I 000 m2 för bl. a. förvaring av borrkärnor. Byggnadsarbetena har påbör

jats. Lokalerna beräknas vara färdigställda under våren 1982. 

Giillivare. Nybyggnad av fön altni11gsbygg1zad. Regeringen har uppdra

git åt byggnadsstyrelsen att projektera en nybyggnad i Gällivare för tings

rätten. åklagarmyndigheten, fastighetsbildningsmyndighetcn. lokala skat

temyndigheten samt kronofogd1:myndigheten. Lokalerna i nybyggnaden 

omfattar ca 2 800 m2 rumsarea. Med stöd av riksdagens bemyndigande 

(prop. 1979/80: 150 bil. 2. FiU 1979/80: 40, rskr 1979/80: 421) har regeringen 

uppdragit åt styrelsen att utföra nybyggnaden inom en kostnadsram av 

16450000 kr. i prisläget den I april 1980. 
Karesuando. Nybyggnad för rull- och polismyndigheterna. Regeringen 

har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera en nybyggnad av förvalt

ningsbyggnad för tull- och polismyndigheterna i Karesuando. Behovet av 

nya lokaler föranleds bl. a. av :itt en ny bro över Muonio älv samt ny 

vägsträckning f. n. utförs. Nybyggnaden omfattar ca 900 m2 programarea. 

varav ca 200 m2 för tullmyndigh1~ten och ca 250 m2 för polisen. Ca 450 m2 

är gemensamma lokaler för de båda myndigheterna. Med stöd av riksda

gens bemyndigande (prop. 1979/80: 150 bil. 2. FiU 1979/80: 40, rskr 1979/ 
80: 421) har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra nybygg

naden inom en kostnadsram av 8.4 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 
Lokalerna beräknas vara färdigställda till hösten 1982. 

Fiiredragandens iiFen•iiganden 

Jag har i det föregående redogjort för de beslut om igångsättning av ny

och ombyggnader som regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande 

beslutat om. Jag förordar att de redovisade kostnadsramarna för nybygg

nad i h. Kapellbacken (etapp J[) i Gii1·lc, om- och nybyggnad får l'erk

stadslokaler resp. nybyggnad 111· .fi>rråd i Malå Nr S1·erir:es geologiska 

undersiikning, nybyggnad m· förl'altningshyggnad i Gällfrare samt ny

hy1:gnad för tull- och polismyndigheterna i Kare.rnando nu förs upp i 

investeringsplanen. Jag förordar vidare att nya kostnadsramar för uppmst

ning aF Skeppslwlmsbron. ombyru:nad i kl'. Ceplzalu.1· och upprustning m· 

lokaler i kv. Lyshombcn i Stockholm samt omhyggnad i kv. Landshövding

en i Kalmar förs upp i investeringsplanen i enlighet med byggnadsstyrel

scns förslag. 
Regeringen har med stöd av riksclagens bemyndigande <prop. 1975: l bil. 

9, FiU 1975: 12, rskr 1975: 64) uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom en 

kostnadsram av 3 milj. kr. i prisliiget den I april 1979 utföra en om- oclz 

tillbyggnad i Göteborg fiir Nordiska hälsovlmlslzögskolan. Projektet har 
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förskottsvis finansierats från den i investeringsplanen uppförda kostnads

ramen Diverse objekt. Fr. o. m. innevarande budgetår finansieras från 

denna kostnadsram generellt sådana investeringsobjekt för vilka kostna

derna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. enligt det prisläge som 

gäller då arbetena påbö1jas ( prop. 1980/81: I 00 bil. 11. Fi U 1980/81: 22, rskr 

l 980/81: 204). Jag förordar mot denna bakgrund att om- och tillbyggnaden 

för Nordiska hälsovårdshögskolan slutligt finansieras från kostnadsramcn 

Diverse objekt under detta anslag. 

I prop. 1980/81: 20 (bil. 7) om besparingar i statsverksamheten m. m. 

redovisades vissa senareläggningar av byggnadsarbeten för regeringskans

liet. De åtgärder som skall senareläggas är om- och nybyggnader i kvar

teren Johannes Större och Brunkhuvudet. I propositionen anfördes att det 

i avvaktan på att projekten som helhet kan genomföras kan bli nödvändigt 

att vidta vissa arbeten i kv. Brunkhuvudet. som sammanhänger med den 

planerade breddningen av Jakobsgatan och sådana mindre arbeten som 

föranleds av byggnadernas eftersatta underhåll m. m. I propositionen an

fördes vidare att planering pågår för vissa arbeten i övriga kvarter som inte 

direkt berörs av omnyttningarna till följd av riksdagens återflyttning. 

Omfattningen av de arbeten som kommer att behöva utföras i /.:i'. Brunk

h11mdet sammanhänger bl. a. med ställningstagande till frågan om plane

rad breddning av Jakobsgatan. Överläggningar i denna fråga pågår f. n. 

mellan byggnadsstyrelsen och Stockholms kommun. Innan styrelsen re

dovisat resultatet av överläggningarna är jag inte beredd att föreslå någon 

kostnadsram för de arbeten som kan bli aktuella. Jag avser att återkomma 

till dessa arbeten i annat sammanhang. I avvaktan på en sådan redovisning 

har jag under rubriken Tillkommande projekt beräknat visst medelsbehov 

för sådana åtgärder som kan komma att behöva utföras skyndsamt. Under 

denna rubrik har jag också beräknat visst medelsbehov för åtgärder som 

kan bli aktuella i bl. a. de lokaler i kl'. Gamisonen som försvarets materiel

verk lämnar vid flyttningen till ämbetsbyggnaden Tre Vapen. Jag har 

tidigare under anslaget till byggnadsstyrelsen anfört att kostnadsramen 

Direrse objekt bör räknas upp för att bl. a. skapa utrymme för igångsätt

ning av sådana byggnadsarbeten som erfordras för att möjliggöra omdispo
sitioner inom det befintliga lokalbeståndet. Under denna kostnadsram har 

jag beräknat medel för sådana begränsade åtgärder som kan komma att 

erfordras för att uppnå en rationell disposition av lokaler i kvarteren 

Brunkha/.1·c11, Johannes Stiirrc och lejonet i avvaktan på att de planerade 

om- och nybyggnaderna i kvarteren kan genomföras. Jag har vidare beräk

nat medel under kostnadsramen för åtgärder som kan bli aktuella i kvar

teren Riida Bodama, Merc11ri11s. A11rora och Tritonia. Kv. Röda Bodarna 

friställs i samband med handelsdepartementets flyttning till kv. Tigern 

under år 1982. Enligt byggnadsstyrclsens nuvarande planering är lokalerna 
avsedda att disponeras av departementens organisationsavdelning och re

geringskansliets personalpolitiska sekretariat. som f. n. disponerar lokaler 
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i kvarteren Aurora och Tritonia i Gamla stan. Lokaler i kv. Mercurius 

friställs vid industridepartementets flyttning till kv. Tigern under år 1982. 

Jag är inte nu beredd att för regeringen redovisa slutligt förslag till framtida 

disposition av dessa lokaler dler av de lokaler i kvarteren Aurora och 

Tritonia som organisationsavdelningen och det personalpolitiska sekreta

riatet lämnar. 

Byggnadsstyrelsens projektcringsarbete finansieras huvudsakligen från 

medel som beräknas under de i investeringsplanerna under skilda huvudtit

lar uppförda rubrikerna ProjekterinRskostnader. Riksrevisionsverket har 

påpekat att ett klarläggande av formerna för byggnadsstyrelsens disposi

tion av de medel som regeringen anvisar för projektering bör ske. Bygg

nadsstyrelsen har hemställt att regeringen bemyndigar styrelsen att räkna 

upp medel för projektering med hänsyn till de prisstegringar som inträffar. 

Enligt min uppfattning bör styrelsen, inom ramen för den uppräkning av 

kostnadsramar för enskilda byggnads projekt som redan nu görs med anled

ning av byggnadskostnadsutvecklingen, även kunna göra sådana omfördel

ningar mellan delposter som ;:ir motiverade med hänsyn till kostnadsut

vecklingen. Jag förordar därför att regeringen vid beslut om projekterings

uppdrag i fortsättningen anger i vilket prisläge det belopp som ställs till 

styrelsens förfogande för projektering är beräknat. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 

medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och an-

slagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostr·.adsram Medelsförbrukning 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för 

81-06-30 1981/82 1982/83 

Ej slutredovisade objekt 
färdigställda före 
1978-07-01 1046~.8o I 038 745 972062 52690 12 525 

Stockholm 

Ombyggnader i kv. 
Garnisonen efter 
FOA 6000 2300 2300 

Nybyggnad i kv. Öl-
bryggaren 114000 119600 58698 3000 3000 

Försörjningsåtgärder 
m. m. i Södra Klara 55 700 55 700 19600 15000 10000 

Ombyggnad i kv. Rosen-
bad 93100 96000 82 773 10000 3 225 

Om- och nybyggnad i 
kv. Björnen m ~·oo 175000 129280 40000 5720 

Om- och nybyggnad i 
kv. Tigern 103 500 108000 61855 35000 10000 

Ombyggnad i kv. 
Loen 3, etapp Il 8300 7750 814 3000 3 935 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år-mån. år-mån. 

succ. succ. 
fr.o. m. fr.o. m. 
78-09 79-01 

76-08 83-08 
succ. 

77-05 t. o. m. 
83/84 

78-08 81-03 

78-06 82-03 

78-03 82-06 

81-11 82-06 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för {ir·mån. år-mån. 

81-06-30 1981/82 1982/83 

Ombyggnad i kv. 
Lejonet, etapp I 19600 21350 2360 8000 9000 81-05 82-12 

Nybyggnad i kv. 
Rosteriet 48400 48400 35 598 10000 2800 79-08 81-10 

Ombyggnad i kv. 
Cephalus 7200 1 17400 1003 5000 8000 82-02 83-06 

Ombyggnad för SIPRI 4650 4900 4 391 505 80-03 80-10 
Avloppsanläggning vid 

Drottningholm 10500 10000 6901 2095 1000 80-03 81-10 
Ombyggnad för Stockholms 

datorcentral i k v. 
Garnisonen 8100 8100 4230 3000 870 80-03 81-06 

Upprustning av toka-
ler i kv. Lysbomben 20500 22350 10000 10000 81-IO 83-04 

Upprustning av 
Skeppsholmsbron m. m. 5700 200 I 000 83-04 84-06 

Uppsala 

Nybyggnad i kv. Blå-
senhus m. m. 59850 61350 54190 3000 I 000 76-03 82-12 

Linköping 

Nybyggnader på Valla-
området för FOA 104 700 104 700 96718 5000 2980 76-05 82-03 

Jönköping 

Ombyggnad för läns-
styrelsens dataenhet 3100 2900 1847 I 050 80-09 81-04 

Kalmar 

Ombyggnad i kv. Lands-
hövdingen 9400 1 71 800 7000 82-08 83-04 

Kristianstad 

Om- och nybyggnad i kv. 
Södra Kasern för läns-
förvaltningen 45600 45200 40877 4320 78-10 81-02 

Malmö 

Nybyggnad i kv. Nora 
för länsförvaltningen 115000 117000 107 592 9405 78-11 80-12 

Lund 

Ombyggnad i kv. 
Sandryggen 15800 15000 9000 5000 1000 80-09 81-10 

Ombyggnad av f. d. 
internationella stu-
denthuset 9900 10800 977 7900 I 000 81-08 82-09 

Vänersborg 

Om- och nybyggnad i kv. 
Poppeln för länsför-
vallningen 26000 26800 24090 2 710 79-01 80-09 

8 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån. är-n1ån. 

81-06-30 1981/82 1982/83 

Borås 

Nybyggnader inom 
Västeråsenområdet 132(100 132000 126163 5 835 74-05 81-03 

Nybyggnad i kv. Balder 143 l>OO 155000 37622 60000 50000 

Borlänge 

Nybyggnader i kv. Inlagan 103 500 103 500 93834 8000 1665 76-08 80-08 

Gävle 

Nybyggnad i kv. Kapell-
backen för länsför-
vallningen, etapp Il 31~00 34100 1465 9000 18000 81-10 83-06 

Härnösand 

Om- och tillbyggnad 
för länsstyrelsens 
dataenhet 7400 7700 7088 610 79-08 80-10 

Östersund 

Nybyggnad i kv. 
Lagmannen 33 800 33600 30331 3000 265 79-02 80-09 

Malå 

Om- och nybyggnad för 
verkstadslokaler m. m. 
för SGU 19900 21600 1972 14000 4000 81-04 82-09 

Nybyggnad av förråd 
för SGU 2600 2 850 178 2000 670 81-11 82-03 

Umeå 

Nybyg_gnad etapp Il i 
kv. Alvsbacka för 
länsförvaltningen 24000 23500 21700 I 000 800 78-03 80-08 

Gällivare 

Nybyggnad av för-
valtningsbyggnad 16450 18000 1113 8000 8000 81-09 82-12 

Karesuando 

Nybyggnad för tull-
och polismyndig-
heterna 7 7')0 1 8400 83 4000 4000 81-08 82-08 

Övrigt 

Tillkommande projekt 15000 
Diverse objekt 100000 125000 33 523 15000 20000 
Projekterings-

kostnader 8874 15000 15000 
Erfarenhetsmässig re-

ducering av medels-
behovet -57211 -31455 

324909 200000 

1 Preliminärt beräknad kostnadsram. 
2 Jfr prop. 1979/80:125 bil. 5. FiU 1979/80: 36, rskr 1979/80: 332. 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.I 

Medelstillgång Beräknad medelsförhrukning 

Behållning 1981-07-01 
Anslag för 1981/82 
Anslag för 1982/83 <förslag) 

49909 
275000 
200000 

524909 

1981/82 
1982/83 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

324909 
200000 

524909 

l. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för statlig f()rvaltning för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 200000000 kr. 

E 3. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18494460 

30000000 

24500000 

Reservation 7476145 1 

1 Inkl. 4 670 555 kr. som utbetalats till utrustningsnämnden för universitet och hög
skolor. 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av bygg

nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. bekostas 

från anslaget inredning och till lokalerna knuten, generell utrustning som 

behöver nyanskaffas i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

För planering m. m. av denna inredning och utrustning svarar huvudsakli
gen resp. byggnadsstyrclsen och utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor. Formerna för planeringen har redovisats i prop. 1972: 130 (bil. 5 

s. 21). 

Enligt bemyndigande av riksdagen får regeringen besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning i avvaktan på att kostnadsramar redovisas 

för riksdagen (jfr prop. 1976/77: I 00 bil. 11. Fi U I 976/77: I J. rskr 1976/ 

77: 169). Bemyndigandet gäller i de fall riksdagen har beslutat om det 

byggnadsobjekt för vilket inredningen eller utrustningen är avsedd. Redo

visning av beslut om beställning av inredning eller utrustning som har 

fattats med stöd av detta bemyndigande lämnas normalt i samband med 

redovisningen av förslag till nya eller ändrade kostnadsramar. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrelsen 

förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medelsberäk

ningen för nästa budgetår. 
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lnredningsplan (I 000-tal kr.) 

lnrcdningsobjckt 

Färdigställda. ej slut
redovisade objekt 

Stockholm 

Inredning av om- och 
nybyggda lokaler för 
regeringskansliet i 
Södra Klara 

Inredning av förvalt
ningslokaler i k v. 
Rosteriet 

Uppsala 

Inredning av nybygg
nad i kv. Blåsen
hus m. m. 

Borås 

Inredning av nybygg
nad i kv. Balder 

Borlänge 

Inredning av nybygg
nader i kv. Inlagan 

Sundsvall 

Inredning av nybyggnad 
i kv. Jungfrun 

Inredning av lokaler 
för patent- och re
gistreringsverket 

Malå 

Inredning av verkstads
lokaler för SO U 

Umeå 

Inredning av nybygg
nader i Ersmark 

Luleå 

Inredning av nybyggnad 
inom Porsöområdet 

Övrigt 

Till byggnadsstyrelsens 
disposition 

Diverse objekt 

Förordad 
ram eller 
ändring av 
tidigare ram 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 

Kostnads ram 

definitiv delram 

2325 

4850 

10000 

14000 

17 400 

4000 

2700 

18002 

9400 

4900 

1000 
2000 

40900 

I 15 275 

I Av statsmakterna redan godt:o.gen kostnadsram. 
2 a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2 b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram I. 
3 Förslag till ny kostnadsram. 

2 Jfr prop. 1980/81: 125 bil. 5, FiU 1980/81: 33. rskr 1980/81: 309. 

116 

art 1 

Medclsför
hrukning 
t.o. m. 
1981-06-30 

1961 

9625 

1412 

8657 

14081 

3321 

1928 

8071 

3935 

52991 
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Jag förordar att följande utrustningsplan läggs till grund för medelsbe

räkningen nästa budgetår: 

Utrustningsplan ( 1 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt 

Färdigställda. ej slut
redovisade objekt 

Stockholm 

Om- och nybyggda lo
kaler för regerings
kansliet i Södra Klara: 

telefonväxel m. m. 
övrig gemensam ut

rustning 

Linköping 

Utrustning för försöks
stationer för FOA 

Karlstad 

Nybyggnader i Klara
området: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Borås 

Nybyggnad i kv. Balder: 
telefonväxel 
övrig utrustning 

Förordad 
ram eller 
ändring av 
tidigare ram 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 

Kostnads ram 

definitiv delram 

12780 5995 

14000 

11650 

430 

2300 
3 656 

1900 
325 

53036 

1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 
2 a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2 b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3 Förslag till ny kostnadsram. 

art 1 

Jag beräknar att medelsförbrukningen för inredning och utrustning un
der innevarande och nästa budgetår kommer att uppgå till ca 62 milj. kr. 
Behållningen på anslaget var vid ingången av innevarande budgetår ca 7.5 
milj. kr. För innevarande budgetår har anvisats 30 milj. kr. Anslagsbeho
vet för nästa budgetår uppgår således till ca 24,5 milj. kr. Jag förordar att 

anslaget förs upp i statsbudgeten med detta belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inredning av byggnader för statlig förvaltning för budgetåret 
1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 24 500 000 kr. 

Medelsför
brukning 
t.o. m. 
1981-06-30 

17 814 

6 793 

1540 

3 215 

29362 
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E 4. Inköp av fastigheter m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

222441BI 

55 000000 

30000000 

118 

Behållning 59859604 

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen i varje 

särskilt fall. bl. a. för markinköp i samband med omlokalisering av statlig 

verksamhet och förvärv av tontmark för förvaltningsbyggnader och polis

hus. Byggnadsstyrelscn har av regeringen bemyndigats att - om kostna

den i det enskilda fallet inte överstiger 300000 kr. - själv besluta i frågor 

som gäller bl. a. fastighetsregkringar och kompletteringsköp. 

Byggnadsstyre/sen 

Under budgetåret 1980/81 har utbetalats ca 22.2 milj. kr. för fastighets

förvärv. Härutöver hade vid budgetårets utgång ca 5 .4 milj. kr. enligt 

tidigare åtaganden ännu inte utbetalats. Byggnadsstyrelsen hade vid ut

gången av budgetåret till regeringen redovisat förslag om ytterligare för

värv till en sammanlagd kostnad av ca 11 milj. kr. 

Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om mark

oeh fastighetsförvärv för utbyggnad av statlig förvaltning. bl. a. länsför

valtningen samt domstols- och polisväsendet. Styrelsen bör vidare hålla en 

viss beredskap för sådana byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläg

gas. 

Byggnadsstyrelsen bt':räknar att ett genomförande av nu aktuella förvärv 

skulle ge ett medelshehov av ca 74 milj. kr. för nästa hudgetf1r. Oiirvid har 

vissa medel beräknats för förvärv av sådana fastigheter där styrelsen är 

ensam eller dominerande hyresgäst. Enligt styrelsen ökar statens kostna

der kraftigare för sådana lokaler än för det egna fastighetsbeståndet. An

slaget för nästa budgetår föreslås föras upp med oförändrat 55 milj. kr. 

Fiiredragandcn 

Jag räknar med att medclsbehovet för förvärv av •tomtmark för förvalt

nings byggnader kommer att mi1ska nästa budgetår. Enligt min mening bör 

frågan om förvärv av sådana fastigheter där staten är ensam eller domine

rande hyresgäst prövas med hänsyn till de särskilda omständigheterna i 

varje enskilt fall och till det statsfinansiella utrymmet. Jag är inte beredd 

att nu beräkna siirskilda medel för detta ändamål under anslaget. Med 

beaktande av att viss beredskap för oförutsedda förvärv bör finnas beräk

nar jag anslagsbehovet till 30 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om försäljning av fastigheter i 

fall som huvudsakligen gäller en fortlöpande anpassning av fastighetsbe

ståndet till ändrade förutsättningar och inom begränsade värden. 

Enligt 1809 års regeringsform (77 §J fordrades riksdagens samtycke för 

försäljning eller annan av händelse av statens fasta egendom. Sådant sam-
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tycke lämnas sedan år 1942 genom generella försäljningsbemyndiganden. 

Enligt gällande regeringsform, 10 kap. 8 §.gäller att statens medel och dess 

övriga tillgångar står till regeringens disposition. Grunder för förvaltningen 

av statens egendom och förfogandet över den fastställs dock enligt 10 kap. 

9 * av riksdagen i den omfattning som behövs. Enligt övergångsbestämmel

serna till den nya regeringsformen har förutsatts att tidigare givna bemyn

diganden skall gälla tills dess riksdagen bestämmer annorlunda. Hittills 

gällande bemyndiganden i fråga om försäljning m. m. av statens fasta 

egendom innebär bl. a. att regeringen utan värdemässig begränsning får 

besluta om försäljning av mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål. 

Enligt det senast givna bemyndigandet (prop. 1975/76: 25, FiU 1975176: 13. 

rskr 1975/76: 92) får regeringen i varje särskilt fall besluta om försäljning 

eller byte av staten eller allmänna arvsfonden tillhörig fast egendom om 

taxeringsvärdet eller. om taxeringsvärde inte är åsatt, egendomens salu

värde uppgår till högst 2 milj. kr. Vidare har riksdagen bemyndigat rege

ringen att delegera siP beslutanderätt inom värdegränser, som regeringen 

bestämmer till centrala förvalt'ningsmyndigheter som förvaltar staten till

hörig fast egendom. Beslutanderätten i frågor som gäller allmänna arvsfon

dens egendom får delegeras till länsstyrelserna. 

Värdeutvecklingen inom fastighetsområdet har lett till att värdegränsen 

enligt gällande bemyndigande får anses alltför låg och leder till att riksda

gens medverkan krävs i en omfattning som inte kan vara motiverad. 

Vid föregående riksmöte har statsmakterna beslutat (prop. 1980/81: 150. 

CU 1980/81:361. rskr 1980/81:361) att statens bestånd av bostadsfastig

heter för permanent bruk skall avvecklas bl. a. genom försäljning. I fall där 

taxerings- eller saluvärdet överstiger gränser för gällande bemyndigande 

blir det således, trots riksdagens beslut om avveckling, nödvändigt att 

underställa riksdagen ett antal frågor om försäljning av sådan fastighet. 
Mot bakgrund av vad jag här har anfört förordar jag att riksdagens nu 

gällande bemyndigande ändras på så sätt, att frågor om överlåtelse av fast 

egendom generellt får avgöras av regeringen. Liksom hittills bör regering

en kunna delegera sin beslutanderätt inom värdegränser som regeringen 
fastställer för varje särskild förvaltningsmyndighet. Genom budgetdeparte

mentets försorg har årligen lämnats redogörelser till riksdagen för de 

försäljningar som med stöd av givna bemyndiganden har skett under när

mast föregående kalenderår. Jag anser att dessa redogörelser mot bak

grund av ett generellt försäljningsbemyndigande inte längre fyller någon 

uppgift. Avlämnandet av sådana redogörelser bör därför upphöra. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. till Jnkiip m· fastigheter m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 30000000 kr., 

2. medge - med ändring i denna del av tidigare lämnade bemyndi

ganden - att regeringen utan riksdagens samtycke i varje särskilt 

fall beslutar om försäljning eller byte av staten eller allmänna 

arvsfonden tillhörig fast egendom. 
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I<'. STATLIG PERSONALPOLITIK M. M. 

I' 1. Statens arbetsgivarverk 

1980/8 ! Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

26208130 

268490C-O 

292420C-O 

120 

Statens arbetsgivarverk !SAV) är central förvaltningsmyndighet för dels 

förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet 

mellan offentlig arbetsgivare c•ch arbetstagare, såvitt gäller anstä!lnings

eller arbetsvillkor som faststhlls under medverkan av regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer, dels arbetsgivarpolitiken inom 

statsförvaltningen. 

SAV leds av en styrelse. Vidare finns inom styrelsen en förhandlingsde

legation. Organisationen i övrigt fastställs enligt SAV:s bestämmande. 

Chef för SA V är en generaldirektör. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Statens arhetsgil'{irrerk 

1981/82 

128 

22218000 
(20 242 000) 

4631000 

26849000 

Beräknad ändring 1982/!U 

SAV 

-2 

+ 1602000 
( + 1525 000) 
+ 943000 

+2545000 

Före
draganden 

-2 

+ 1477000 
<+12260001 
+ 916000 

+2393000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 038 000 kr. 

2. De besparingar som SA V enligt det obligatoriska huvudförslaget har 

redovisat belöper sig till 493 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar SAV:s anslag L)r nästa budgetår med utgångspunkt i det 

obligatoriska huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammarställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statcns arhetsgimnwk för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 29 242 000 kr. 
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F 2. Statens löne- och pensionsverk 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

48613106 

42337000 

43600000 

Statens löne- och pensionsverk (SPVl är central förvaltningsmyndighet 

för ärenden som rör den statliga personalpensioneringen och därmed sam

manhängande frågor, i den mån sådana ärenden inte ankommer på annan 

myndighet. Vidare handlägger SPV ärenden om sådan grupplivförsäkring 

som meddelas av staten, i den mån detta inte ankommer på statens grupp

livnämnd. SPV är förvaltningsmyndighet också för de centrala personalad

ministrativa ADB-systemen hos staten. 

SPV leds av en styrelse. Chef för SPV är en generaldirektör. Inom SPV 

finns en pensionsavdelning. en utbctalningsbyrå. en löncbyrå och en admi

nistrativ byrå. Dessutom finns övergångsvis inrättad en enhet i Stockholm 

för aktualisering av tjänstematriklar. Huvuddelen av lönehyråns verksam

het finansieras genom avgifter och redovisas under ett särskilt anslag <F 3. 

Statlig personaladministrativ informationsbehandling). 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1981/82 

267 

36436000 
(31805000) 

5901000 

42337000 

Beräknad ändring 1982/83 

SPV 

-8 

+ 694000 
(+1939000) 
+ 502000 

+1196000 

före
draganden 

-8 

+ 847 000 
(+2064000) 
+ 416000 

+1263000 

Vid beräkning av förvaftningskostnaderna har tagits hänsyn till föijandc delposter: 

Ersättning till PK-bankcn 4 650 000 - I 453 000 -1453000 
Ersättning till riksförsäkrings-

verket 2 700 000 

Avgår: 
Inkomster för avgifter till 

pensionsadministration från 
atrarsverk m. fl. 

State11s /ö11e- och pe11sio11sverk 

-6400000 - 300000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 494000 kr. 

- 300000 

2. Inom administrativa byrån kan två tjänster dras in ( -199 926 kr.). 

3. Under budgetåret bör systemet med maskinell utskrift av pensionsbe

vis ha vunnit sådan stadga att två tjänster inom pensionsavdclningen kan 

dras in (-191286 kr.). 

4. På aktualiseringsenheten kan antalet tjänster minskas med tre. varav 

en till följd av pensionsavgång ( -319087 kr.). 
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5. För att inom verket få eu samlat systemansvar för de skilda systemen 

inom pensionsområdet samt för att få erforderlig kompetens för databas

hantering behövs två nya tjänster (+344374 kr.). Som komplettering med 

förslag till motsvarande minskning föreslår verket bl. a. att ytterligare tre 

tjänster dras in på pensionsavdelningen ( -332 147 kr.). 

6. En besparing inom ADB-området görs (-128000 kr.) samtidigt som 

kostnaderna ökar beroende på höjd fondavgift till statskontoret (+60000 

kr.). 

7. I anslagsposten Ersättning till PK-banken görs en besparing på grund 

av sänkta avgifter för utbetalning av pensioner ( -1453 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för statens löne- och pensionsverk (SPVJ för nästa 

budgetår med utgångspunkt 1 det obligatoriska huvudförslaget. Jag har 

därvid tagit hänsyn bl. a. till att två tjänster kan dras in inom administrativa 

byrån, att två tjänster kan dras in inom pensionsavdelningen och att tre 

tjänster kan dras in inom aktualiseringsenheten. Jag har vidare tagit hän

syn till att en minskning kan göras av anslagsposten Ersättning till PK

banken. 
Jag har även godtagit SPV:s förslag om inrättande av två nya tjänster för 

systemansvar resp. databashantering mot att bl. a. ytterligare tre tjänster 

dras in på pensionsavdelningen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens löne- oclr pension.n•erk för budgetåret I 982/83 anvisa 
ett förslagsanslag av 43 600000 kr. 

F 3. Statlig personaladministr~1tiv informationsbehandling 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

Från anslaget bestrids utgifter för drift, underhåll och central administra

tion av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR och Pl. De 

myndigheter som är anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt 

principen om full kostnadstäc:kning. Under anslaget redovisas även in

komsterna från uppdragsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig personaladministrativ informationshehandling för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 4. Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

45005 

50000 

50000 

123 

Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till perso

nal på indragningsstat. 

Statens löne- och pensionn·erk föreslår att anslagt:t kvarstår oförändrat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avlöningar till personal på indraRningsstat m. m. för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr. 

F 5. Statens personalbostadsdelegation 

I 980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

903593 

962000 

I 029000 

Statens personalbostadsdelegation (SPDJ är rådgivande organ åt de 

myndigheter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för 

statstjänstemän och andra tjänstemän. vilkas avlöningsförmåncr fastställs 

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer, eller beslutar om hyror och förvaltar andra bostäder som mot hyra 

upplåts av statlig myndighet. 

SPD består av sex ledamöter. Den har ett kansli, som förestäs av en 

chef. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1981/82 

6 

836000 
(708 000) 
126000 

962000 

Statens personalbostadsdelegation 

lkr~iknad ändring 1982/83 

SPD Före-
draganden 

+49000 +4) ()()() 
(+43000) (+41000) 
+22000 +.:!2000 

+71000 +67000 

I. Pris- och löneomräkningar m. m. 89000 kr. 

2. De besparingar som delegationen har redovisat enligt del obligatoris

ka huvudförslaget innebär minskade medel till löner. reseersättningar och 

expenser (-18000 kr.). 
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Fiiredraganden 

Riksdagen har under vären 1.981 beslutat om en successiv avveckling av 

statens bestånd av uthyrningsbostäder. Verksamheten vid statens perso

nalbostadsdelegation kommer till följd härav efter hand att minska. Sil 

snart erfarenheter vunnits av hl. a. avvecklingstakten bör tidpunkten för 

ett avskaffande av delegationen övervägas. Jag avser att tilerkomma till 

denna fråga i annat sammanhang. 

Med hänvisning till samma1stiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens perso11dbostadsdc/cgation för budgetäret 1982/83 

anvisa ett förs lagsanslag av I 029 000 kr. 

F 6. Personaladministration och personalutbildning: Förrnltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17 5896fäl 

15040000 

14964000 

Statens institut för personaladministration och personaluthildning 

(SIPU) är central servicemyndighet för de statliga myndigheter som lyder 

under regeringen i frågor om personaladministrativ konsultation och per

sonalutbildning. Inom sitt verksamhetsområde får SIPU mot avgift bistå 

även riksdagen och dess myndigheter och andra offentliga organ. 

SIPU leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör och 

åtta andra ledamöter. Generaldirektören är ordförande i styrelsen och chef 

för SIPU. 

1981/82 Beräknad ändring I 982.i83 

SIPU Före-
dragandcn 

Personal 100 -10 

Anslag 

Förvaltningskostnader 9734000 +2714000 -I 0140\lO 
!därav lönekostnader) i 11812000) (+2'i77000) (-2459000) 
Lokalkostnader 3 306000 + 459000 + 438000 
Driftbidrag 2000000 -2000000 -2000000 

Engångsanvisning +2 500000 

15040000 +1173000 76000 

Statens institut får personaladministration och pasonal111bildning 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 503 000 kr. Beloppet inkluderar ett . 

särskilt medclstillskott om 2001)000 kr. 
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2. De besparingar som SIPU har redovisat enligt det obligatoriska hu

vudförslaget belöper sig till 330000 kr. 

3. Driftbidraget till stöd för den uppdragsfinansierade verksamheten om 

2000000 kr. avvecklas. 

Föredraganden 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPU J inrättades den I juli 1979 (prop. 1978/79: 133. AU 1978/79: 30. rskr 

1978/79: 294) genom en sammanslagning av verksamheten vid dåvarande 

statens personalutbildningsnämnd (PUN l och vissa delar av dåvarande 

statens personalnämnd (SPN). bl. a. nämndens regionala organisation. 

Verksamheten skulle i huvudsak finansieras genom avgifter. 

SIPU har under sina två första verksamhetsår väsentligt ökat sin pro

duktivitet. Samtidigt har SIPU haft vissa omställningsproblem. I avsikt att 

begränsa personalövertalighet i samband med omorganisationen inrättade 

organisationskommitten för SIPU 33 tjänster utöver den organisation som 

hade fastställts av regeringen. SIPU kom härigenom att inleda sin verk
samhet med en faktisk övertalighet av denna omfattning. 

SIPU har vidare haft omställningsproblem. bl. a. till följd av att den 

personal som kom från de tidigare myndigheterna - PUN och SPN -

endast i begränsad omfattning hade erfarenhet av att arbeta inom en 

avgiftsfinansierad verksamhet i konkurrens med andra liknande organ på 

marknaden. 

Svårigheterna har återspeglats bl. a. i SIPU:s resultatutvcckling. SIPU 

redovisar sålunda ett balanserat underskott från de två första verksamhets

åren om sammanlagt 5,1 milj. kr. Av detta är ca 550000 kr. räntor på 

underskotten. För budgetåren 1981/82 och 1982/83 beräknar SIPU under

skott om resp. 3,2 milj. kr. och 4,8 milj. kr. 
Underskott av den storleksordningen kan självfallet inte accepteras. 

Regeringen har därför uppdragit åt SIPU att i samråd med riksrevisions

vcrket ( RRVJ bl. a. se över och lämna förslag till förbättringar av SIPU :s 

rutiner (ör planering. budgetering och redovisning i syfte att under budget

året 1981 /82 anpassa verksamheten till disponibla resurser. så att dessa kan 

finansieras i föreskrivna former fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

SIPU har i sin rapport med anledning av regeringsuppdraget angett att, 

vid sidan av rationaliseringar i den regionala organisationen. åtgärder 

främst måste vidtas beträffande den centrala organisationen. Ett bibehål

lande av den nuvarande regionala organisationen skulle förutsätta ett ökat 

medelbehov om 4 milj. kr. 

En avveckling av den nuvarande regionala organisationen i dess helhet 

skulle enligt SIPU medföra en besparing på 5 milj. kr. per år. SIPU 

förordar emellertid ett alternativ som i korthet innebär att den regionala 

verksamheten koncentreras. genom att samordning och administration 

förläggs till fyra storregioner med centrum i Stockholm, Göteborg, Malmö 
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och Sundsvall. Personalen kan dock enligt förslaget vara placerad på i 

huvudsak nuvarande stationeringsorter. Den nödvändiga kostnadsminsk

ningen åtstadkoms genom minskning av i första hand administrativ perso

nal och genom minskade lokal- och administrationskostnader. Ca tio an

ställda vid regionkontoren sku'le enligt SIPU direkt beröras av minskning

en. 

En förutsättning för d..:t förordade alternativet är enligt SIPU att stats

makterna ställer 2 milj. kr. till SIPU:s förfogande utöver det obligatoriska 

huvudförslaget. SIPU utgår vidare i sina beräkningar av olika alternativ 

från att det balanserade under'.;kottet frfm budgetåren I 979/80 och 1980/81 

avskrivs fr. o. m. den I juli 19~:2 och att SIPU tillförs ett statskapital med 

l.2 milj. kr. 

RRV anför i sitt samrådsyttrande att inget av det alternativ som SIPU 

redovisar för att nå ekonomisk balans under budgetåret 1982/83 leder till 

att detta mål uppfylls. RRV konstaterar dessutom att inget alternativ har 

presenterats. där förutsättningen finns att avbetalningar och ränta på acku

mulerade underskott skall medräknas. Ett sådant alternativ hade enligt 

RRV behövt innehålla begränsningar i den centrala verksamheten genom 

förändringar inom ett eller flera utbildningsområdcn. 

RRV menar för sin del att av de alternativ som SIPU redovisar kan 

endast en avveckling av den regionala organisationen i dess helhet på sikt 

leda till målet. dock under förutsättning bl. a. att gjorda marknadsbedöm

ningar för budgetåren I 981/82 •Jch I 982/83 visar sig vara riktiga. A vveck

lingskostnaderna bör finansieras och redovisas separat. skilt från SIPU :s 

verksamhet i övrigt. De bör engångsavskrivas och inte belasta SIPU :s 

framtida verksamhet. 

RRV har i övrigt inte anfört någon erinran mot SJPU:s uppfattning att 

besparingsåtgärden i första hand bör inriktas mot den regionala organisa

tionen. 

För egen del vill jag framhålh följande. 

Personalutbildningen måste utgå från myndigheternas och de enskilda 

anställdas behov och utgöra ett led i en fortlöpande .personalutveckling. 

Ofta är utbildningsinsatser liksom övrig personalutvcckling effektivast när 

de kan planeras och genomföras i nära anslutning till den dagliga verksam

heten. Personaluthildningen är också ett viktigt medel för att ge förutsätt

ningar rör större anställningstrygghct. förbättra möjligheterna att få mer 

kvalificerade arbetsuppgifter o(:h att öka tillfredsställelsen i arbetet. Det är 

därför angeläget att inte grupp~r av anställda ställs utanför som av olika 

skäL exempelvis problem med barntillsyn, inte kan delta i utbildning som 

är förlagd till annan ort och som innebär övernattning. Det är bl. a. ett 

jämställdhetskrav att personalutbildning så långt möjligt förläggs till tjänst

göringsorten eller dess närhet. 

Det kan också finnas ekonomiska fördelar med att förlägga personalut

bildning inom tjänstgöringsortcn och under reguljär arbetstid. lnternatut

bildning på annan ort ställer sig oftast avsevärt dyrare för myndigheterna 
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med tanke på bl. a. kostnaderna för resor och traktamenten. Jag utgår ifrån 
att myndigheterna noggrant beaktar dessa förhållanden i samband med sin 

utbildningsplanering. 
Efter hand som decentraliseringen av statlig verksamhet fortsätter för

ändras också i vissa avseenden förutsättningarna för den statliga personal

utbildningen och för SIPU:s regionala verksamhet. Dessa frågor behöver 

enligt min mening ses över närmare. Jag har därför för avsikt att föreslå 

regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över och lämna 

förslag om inriktning och former för en ökad decentralisering av den 

statliga personalutbildningen. Utredningen bör därvid belysa bl. a. de eko

nomiska effekterna. 

Utredningen bör vidare mot bakgrund av sina övriga överväganden 

lämna förslag om en ökad decentralisering av SIPU:s verksamhet. SIPU:s 
möjligheter bör förbättras att biträda och stödja myndigheterna på de orter 

där de har sin verksamhet. Utredningen bör därför också se över förutsätt

ningarna att bättre anpassa förläggningen av SIPU:s regionala verksamhet 

till myndigheternas lokalisering. Olika former av regionala insatser bör 

kunna övervägas som ersättning för den nuvarande kontorsorganisationen. 

En viktig utgångspunkt för utredningen bör vara att SIPU :s regionala 

verksamhet skall kunna bedrivas effektivare och anpassas bättre till den 

efterfrågan på personalutbildning som finns hos myndigheter som är lokali

serade utanför Storstockholmsområdet. 

I samband med den strukturomvandling som pågår inom statsförvalt

ningen och den snabba tekniska och administrativa utvecklingen kommer 

behov att finnas av breda utbildnings- och informationsinsatser för mycket 

stora grupper av statsanställda. I de sammanhangen är det redan av prak

tiska skäl nödvändigt att insatserna genomförs lokalt av de enskilda myn

digheterna med stöd av centralt producerat utbildningsmaterial. Jag skall 
här ge ett par exempel som nu är aktuella. 

Den statliga verksamheten är i många avseenden speciell när det gäller 
införande av datorer och ny teknik. Kraven på effektivitet när det gäller 
handläggning av ärenden kompletteras i statsförvaltningen med krav på 
rättssäkerhet, offentlighet, sekretess och högt ställda krav på kvalitet hos 
tjänsterna för att allmänhetens förtroende inte skall rubbas. När handlägg
ning och beredning av tjänster som rör medborgarna alltmer sker med 

datorstöd är det särskilt angeläget all uppmärksamma effekterna på verk

samheten av detta. 

Införandet av datatekniken inom den statliga verksamheten berör också 

allt större grupper av statsanställda. Stor hänsyn måste tas till att utform

ningen av organisation och informationssystem måste samordnas när data

teknik skall införas. Informations- och utbildningsfrågorna har en betydel

sefull roll i detta sammanhang. Det gäller också med hänsyn till den 

personal som mer indirekt blir berörd av tekniken. 

Inom den privata sektorn förbereds nu utbildningsinsatser från flera håll. 
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Bl. a. kommer Riksdataförbundet att ha utarbetat ett brett upplagt utbild

ningsmatcrial till i början av 1982. Staten kan emellertid i flera viktiga 

avseenden. somjag nyss gav exempel på. inte jämföras med andra sektorer 

i samhället. Det är därför enligt min uppfattning viktigt att en ADB

orientering för användare snarast utvecklas som täcker statsförvaltningens 

behov. Orienteringen bör behandla datatekniken. dess användning och 

effekter. begränsningar. riske:r och möjligheter för dem som berörs av 

datorisering inom förvaltningarna. Särskild vikt bör läggas vid teknikens 

betydelse för medinflytande i <:irbetslivet och arbetslivsfrågor i övrig. SIPU 

utvecklar f. n. ett utbildningsmaterial för myndighctsintcrn utbildning med 

i huvudsak detta innehåll. 

Jag har tidigare vid min anmälan av punkt 6 i bil. 3 till budgetproposi

tionen (Gemensamma frågor) lämnat en redogörelse för chefsutbildnings

kommittens verksamhet och förslag. Chefsutbildningskommitten konstate

rar i sitt slutbetänkande <Os B 1981: 14) att kraven på och behoven av 

högre chefsutbildning påtagligt har accentuerats i och med att de ekono

miska villkoren för statsförvaltningen har förändrats. Frågor om ompröv

ning, besparing och effektivering i myndighetsarbetet har till följd härav 

kommit att stå i centrum för chefsutbildningen. 

Jag vill i likhet med kommitten betona vikten av att sådan utbildning, 

som genom chefsutbildningskommittens försorg har startats i myndighe

tens högsta ledning, måste föras vidare till övriga chefsnivåer i myndighe

ten för att få full effekt. Chefsutbildning bör uppfattas som en del i en 

fortlöpande rationaliserings- och utvecklingsverksamhet. 

Chefsutbildningskommitten har i enlighet med sina direktiv inriktat sin 

verksamhet mot högre chefer och byråchefer. Jag har för avsikt att föreslå 

regeringen att uppdra åt SIPU att utarbeta ett utbildningsmaterial för 

utbildning av chefer på nivåerna därunder. Materialet bör vara så utformat 

att det kan användas i myndighetsintern utbildning. 

En verkningsfull personaladministration, systematisk personalplanering 

och pcrsonalutvcckling ökar väsentligt personalens förutsättningar för att 

klara av nya eller utvidgade arbetsuppgifter. Risken är annars stor att 

besparingseffektcr uteblir eller begränsas för att man inte är beredd på att 

kunna förändra organisationen efter aktuella behov och möjligheter. En 

effektiv utbildningsplanering är av grundläggande betydelse i samman

hanget. Den är viktig såväl ur verksamhetssynpunkt som ur personalpoli

tisk synpunkt. En väl genomförd utbildningsplancring bidrar också till 

betydande besparingar inom nyndigheterna. Jag avser därför att föreslå 

regeringen att ge SIPU i uppdrag att utarbeta instrument för utbildnings

planering som kan stiillas till myndigheternas förfogande. 

Jag återkommer senare till frågan om kostnaderna för de uppdrag till 

SIPU som jag här har redovisat. 

Jag övergår nu till övriga frågor om inriktning och finansiering av SI PU :s 

verksamhet. 
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SIPU :s intäkter av den uppdragsfinansierade verksamheten kommer till 

största delen från den allmänna kursverksamheten och den myndighetsan

passade utbildningen. Intäkterna från de allmänna kurserna uppgick under 

budgetåret 1980/81 till ca 9 milj. kr. och från den myndighetsanpassade 

utbildningen till ca 4 milj. kr. Verksamheten har successivt anpassats till 

myndigheternas efterfrågan och bedrivs nu inom i huvudsak följande om

råden: personaladministration. ekonomiadministration, ADB. rationalise

ring. chefs- och arbetsledarutveckling. personalutbildning och kommuni

kation, förvaltnings- och arbetsrätt, yrkesinriktad utbildning samt arbets

miljö. Utbildnings verksamheten innefattar även seminarier och temadagar 

samt utbildningsmaterial och handböcker. 

Till den uppdragsfinansierade verksamheten hänförs även konsulta

tionsinsatser inom det personaladministrativa området. Efterfrågan på så

dan konsultation har jämförelsevis varit mycket blygsam under de första 

två verksamhetsåren. Förklaringarna härtill kan vara flera. En orsak kan 

vara att flera personaladminstrativa delområden reglerats i medbestäm

mandeavtalet för det statliga arbetstagarområdet (MBA-Sl och att möjlig

heterna därvid har öppnats att på lokal nivå reglera vissa personaladmini

strativa frågor i avtal. Den starkare betoningen av partsförhållandena när 

det gäller hantering och utveckling av personaladministrativa frågor på 

myndigheterna kan i viss utsträckning ha påverkat efterfrågan på traditio

nell personaladministrativ konsultation. Jag vill i detta sammanhang också 

peka på att den partsbundna konsultationen på arbetsgivarsidan - dvs. 

rådgivningen till myndigheternas arbetsgivarföreträdare - är organisato

riskt samordnad med andra centrala partsfunktioner inom statens arbetsgi

varverk. 

Med hänsyn till den ringa efterfrågan bör enligt min mening SIPU:s 

konsultationsverksamhet skyndsamt ses över. Bl. a. behöver inriktningen 
av de fortsatta konsultinsatserna predseras närmare. Jag avser att i annar 

sammanhang äterkomma till regeringen i denna fråga. 

Tyngdpunkten i verksamheten bör liksom hittills ligga på den allmänna 

kursverksamheten. Det är emellertid enligt min mening angeläget att även 

den myndighetsanpassade utbildningen vidareutvecklas. Myndigheter med 

särskilda utbildningsbehov bör på detta sätt kunna begagna sig av SIPU:s 

kursutbud och utbud av utbildningsmaterial m. m. i tillrättalagd form. En 

förutsättning bör dock vara att SIPU kan ta ut full kostnadstäckning från 

de myndigheter som på detta sätt utnyttjar SIPU:s tjänster. Under samma 

förutsättning - dvs. att principen om full kostnadstäckning tillämpas -

bör SIPU :s utbildningsverksamhet även fortsättningsvis omfatta semina

rier och temadagar i olika aktuella ämnen samt produktion av utbildnings

material och handböcker. 

Utredningen (Ds B 1981: I Il om statliga myndigheters kurs- och konfe

renslokaler har bl. a. pekat på att besparingar kan uppnås genom en central 

bokningsservice för statsförvaltningen. SIPU har under budgetåret 1980/81 

9 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga Il 
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skaffat sig viss erfarenhet från en begränsad. anslagsfinansicrad boknings

service av kurs- och konferenslokaler åt statliga myndigheter. Jag avser att 

föreslå regeringen att uppdra åt SIPU att genomföra en ettårig avgiftsfinan

sierad försöksverksamhet med bokningsservice. Om försöksverksamheten 

visar att de avsedda besparingarna kan uppnås och att verksamheten helt 

kan finansieras genom avgifter bör den permanentas. Jag avser att i så fall 

återkomma till regeringen i frågan i annat sammanhang. 

Den anslagsfinansicrade delen av SIPU:s verksamhet bör enligt min 

mening minskas. Jag har i förevarande sammanhang beräknat en besparing 

om tio tjänster för budgetåret 1982/83. Jag avser att föreslå regeringen att 

även låta utreda den fortsatta ;nriktningen av SIPU :s anslagsfinansicrade 

verksamhet. Jag räknar med dl utredningen skall resultera i förslag om 

ytterligare besparingar. 

Till den besparing jag här har beräknat skall läggas en minskning med 25 

tjänster i förhållande till antalet den 30 juni 1981, om vilken SIPU enligt sin 

anslagsframställning för budgetåret 1982/83 har fattat beslut. Jag bedömer 

emellertid att en anpassning av SIPU:s bemanning till den storlek. vars 

kostnader kan täckas av beräknade intäkter. måste innebära att ytterligare 

ett antal tjänster dras in fram till utgången av budgetåret 1982/83. Det 

ankommer på SIPU att vidta de åtgärder som kan behövas med anledning 

härav. Enligt vad jag har inhämtat har SIPU bl. a. inlett kontakter med 

statens arbetsmarknadsnämnd för att undersöka förutsättningarna för en 

omplacering av viss personal. Det är självfallet angeläget att SIPU även i 

övrigt genom en aktiv personalpolitik stimulerar den naturliga avgången 

och underlättar övergång till annan anstiillning. 
Jag har beräknat medel för kostnader i samband med den av mig förorda

de minskningen av SIPU:s organisation med 1.2 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. 
Jag delar SIPU: s uppfattning att de balanserade underskotten bör av

skrivas. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av bidragsbehov 

under anslaget F 15. Täckande av underskott hos statens institut för 

personaladministration och penonalutbildning. Jag avser att i annat sam

manhang föreslå regeringen att återkomma till riksdagen beträffande Sl

PU :s underskott för innevarande budgetår. Jag anser vidare att SIPU i 

enlighet med gällande riktlinjer bör få disponera ett rörelsekapital motsva

rande värdet av varulagret vid föregående budgetårs utgång. dvs. 1.1 milj. 

kr. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av medelsbehov 

under anslaget F 16. Tillskott av rörelsekapital till statens institut för 

personaladministration och perwnalutbildning. 

Jag har beräknat medelsbehovet för de uppdrag till SIPU som jag tidi

gare har redogjort för till sammanlagt 1.3 milj. kr. Regeringen bör vid 

behov förskottsvis kunna anvisa en del av beloppet under innevarande 

budgetår. 
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Jag har även beaktat att utgivningen av SIPU:s tidskrift Personalutveek

ling fortsättningsvis bör finansieras genom avgifter. I övrigt har jag beräk

nat SIPU:s anslag för nästa budgetår med utgångspunkt i det obligatoriska 

huvudförslaget. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och personalutbildning: Fiirvalt

ningskostnader för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 14964000 kr. 

F' 7. Personaladministration och personalutbildning: Uppdragsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

I 000 

l 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och 

distribution m. m. av generell statlig personalutbildning. utvecklingsarbete 

som bedrivs på uppdrag av annan myndighet och bistånd till myndigheter

na vid planering och utformning av deras personalutbildning samt driften 

av statens kursgård Sjudarhöjden. Omslutningen beräknas komma att upp

gå till 39367000 kr. under budgetåret 1981/82 och 43933000 kr. under 

budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och personalutbildning: Uppdrags-

1·erksamhet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 
I 000 kr. 

F 8. Statens arbetsmarknadsnämnd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17 564523 

17 483000 

20270000 

Statens arbctsmarknadsnämnd (SAMN) är central förvaltningsmyn

dighct för arbctsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen och efter särskilt 

beslut av regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i 

övrigt, allt i den mån detta inte ankommer på annan myndighet. 

SAMN får inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och dess 

myndigheter. 
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SAMN har vidare till upp,5ift att verka för att arbetsmarknadsfrågor 

inom statsförvaltningen handläggs på ett iindamålscnligt och planmässigt 

sätt. SAMN skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden. 

Chef för SAMN är en generaldirektör. Inom SAMN finns en avdelning 

för utveckling och drift. en enhet för jämställdhets- och personalbehovsfrå

gor samt en administrativ enh~t. 

Personal 

Ansla~ 

Förvallningskoslnader 
<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Statens arbetsmark11ads11äm1ul 

1981182 

93 

15 254 000 
( 13 168000) 

2229000 

17 483000 

Beräknad ändring 1982/83 

SAMN 

+5 

+1830000 
l+l 824000) 
+ 427000 
+ 30000 

+2257000 

Före
draganden 

+ 1376000 
(+ 702000) 
+ 411000 
+I 000000 

+2 787000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 811 50.0 kr. 

2. De besparingar som nämnden har redovisat enligt det obligatoriska 

huvudförslaget innebär att medlen för expenser mins~as motsvarande två 

procent av budgetomslutningen ( -386000 kr.). Konsekvenserna av dessa 

besparingar beräknas bli att den s. k. SAMN-listan med information om 
lediga tjänster i Stockholmsomrädet och på omlokaliscringsorterna till 

statligt anställda upphör fr. o. m. den I juli 1982. 

3. Nämnden begär medel motsvarande fem handläggartjänster bl. a. för 

uppgifter inom driftsverksamhcten vad gäller såväl strukturfrågor som 

sjukpcnsionsförebyggandc och anställningsfrämjandc åtgärder och för ut

rednings- och utvecklingsarbe1e till följd av strukturförändringar ( + 731 835 

kr.). 

4. Nämnden begär vidare medel för utrustning av tjänsterum för de fem 

handläggare som den har begärt ( + 30000 kr.) och för utvidgad rese- och 

telefon verksamhet ( + 70000 kr.). 

Fiiredraganden 

De omfattande besparingarna och rationaliseringarna inom statsförvalt

ningen ställer successivt ökande krav på att omplaceringsverksamheten 

fungerar effektivt, såväl hos de enskilda myndigheterna som centralt inom 

förvaltningen. Verksamheten •1id statens arbetsmarknadsnämnd <SAMN) 

är i detta sammanhang i hög grad angelägen ur både personalpolitisk och 

arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Det är viktigt att SAMN kan upprätthål

la en fortsatt hög beredskap oc:h att SAMN :s resurser kan anpassas till de 

behov som efter hand uppstår. 
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Jag har vid min beräkning av SAMN:s anslag för budgetåret 1982/83 inte 

beräknat någon besparing enligt det obligatoriska huvudförslaget. Jag räk

nar med att SAMN härigenom får möjlighet att bibehålla en god framför

hållning och förstärka den centrala omplaceringsverksamheten. 

Budget- och ekonomiministern har tidigare denna dag i budgetförslagets 

avsnitt om kommunalekonomiska frågor (bil. 2 till budgetpropositionen) 

redogjort för sina överläggningar med kommun- och landstingsförbunden 

om åtgärder som bör vidtas för att begränsa det ekonomiska utrymmet 

inom kommunsektorn år 1983. Åtgärderna ingår bland dem som erfordras 

för att uppnå sparmålet på statsbudgeten för budgetåret 1982/83. 

För SAMN :s vidkommande innebär ställningstagandena i anledning här

av att arbetsvårdsåtgärder m. m. för kommunalt anställda med statligt 

reglerade tjänster, som nu utförs av SAMN, fr. o. m. den I januari 1983 

skall ombesörjas av kommunerna själva. Jag har med anledning härav 

räknat med att medelsbehovet för förevarande anslag minskar med 700000 

kr. som en halvårseffekt. 

Jag avser att hålla mig fortlöpande underrättad om utvecklingen av 

ärendesituationen hos SAMN och återkomma till regeringen i annat sam

manhang om omständigheterna ger anledning härtill. 

Som jag tidigare har anfört vid min anmälan av punkt 3 i bil. 3 till 

budgetpropositionen (Gemensamma frågor) bör som huvudprincip gälla att 

myndigheternas åtgärder för att stödja arbetshandikappade så långt möjligt 

skall betalas med medel som myndigheterna själva förfogar över. Verk

samheten bör ingå som ett naturligt led i myndigheternas arbete med bl. a. 

organisations- och personalfrågor. 

Det är emellertid enligt min mening också angeläget att nytänkande och 

försök att finna nya vägar för att underlätta för handikappade på den 

statliga arbetsmarknaden stimuleras. För att främja utvecklingen av nya 
metoder. som är anpassade till förhållandena inom statsförvaltningen och 

för att kunna ekonomiskt stödja olika slag av försöks verksamhet som kan 

leda till att betydelsen av ett handikapp elimineras i den konkreta arbetssi

tuationen. bör särskilda medel kunna ställas till myndigheternas fö1fogan

de under budgetåret 1982/83 efter prövning i varje särskilt fall. Det bör 

ankomma på SAMN att pröva ansökningar om sådana medel från myndig

heterna. Jag har beräknat medelsbehovet under förevarande anslag till 1 

milj. kr. 

Från det i statsbudgeten för innevar~nde budgetår uppförda anslaget 

Jämställdhet inom statsförvaltningen betalas sådana kostnader för jäm

ställdhetsarbetet som normalt inte kan anses ingå i myndigheternas upp

gifter och som de saknar medel för. Medel från anslaget anvisas myndighe

termi, efter prövning av SAMN i varje enskilt fall. 

Medel för delta ändamål bör fortsättningsvis beräknas under förevaran

de anslag. Jag har för nästa budgetår beräknat medelsbehovet till oföränd

rat 1 milj. kr. Liksom under innevarande budgetår bör medlen försöksvis 

IO RiksJaRe11 1981/82. 1 sam/. Nr lUO. Bilal(a 11 
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även kunna användas för att i några fall betala en del av lönekostnaderna 

för de praktikanter som är beri!dda att välja ett otraditionellt yrke. 

Jag har även beaktat att utgivningen av tidskriften '"SAMN informerar" 

fortsättningsvis bör avgiftsfinansieras. 

Med hänvisning till vad ja~; nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens arhetsmarknadsniimnd för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 20 270000 kr. 

F 9. Lönekostnader l'id viss omskolning och omplacering 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

98 313 4i9 

107000000 

116000000 

Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner, utbildning 

m. m. när en arbetstagare - efter omplacering - till följd av ett arbetshan

dikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation 

och därför måste sjukpensioneras. om inte omskolning eller_ någon annan 

form för arbetsvård kommer till stånd. Anslaget kan även användas niir en 

arbetstagare - efter omplacering - på grund av att en statlig verksamhet 

omlokaliseras eller omorganiseras inte kan beredas en lämplig anställning 

inom gällande organisation, om inte omskolning eller andra särskilda åtgär

der kommer till stånd. 
Vidare kan anslaget användas när en arbetstagare - under tiden för 

anställningen - efter sjukpensionering erhåller arbetsvård i den formen att 

han försöksvis uppehåller en n~; anställning inom gällande organisation. 

Anslaget får användas endast övergångsvis till dess att frågan om an

ställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall berörda myn

digheters egna medel utnyttjas. 

Bestämmelser i ämnet återfinns i förordningen I 1979: 518) om arbetshan

dikappade i statligt reglerad anställning m. m. och i omplaceringsförord

ningen I 1974: 1006. ändrad 1979: 580). 

I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om

råde bestrids kostnaderna av medel anvisade under fjärde huvudtiteln. 

Statens arhets11wrknad.1·nii111nd 

För budgetåret 1980/81 var utgifterna 98 313 000 kr., varav 35 %. utnytt

jades för statlig verksamhet och 65 c;~ för statsunderstödd verksamhet. För 

budgetåret 1981/82 beräknas utgifterna till 145 milj. kr. Nämnden beräknar 

anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till 189 milj. kr. 

Antalet ärenden som belastar anslaget ökar f. n. med 20 % per år. De 

pågående nedskärningarna av myndigheternas anslag kan enligt regering-
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ens s. k. årliga anvisningar till myndigheternas anslagsframställningar av

seende budgetåret 1982/83 bli större än 2 % fr. o. m. budgetåret 1983/84. 
Nedskärningarna faller till stor del på löncanslagen, vilket bl. a. leder till 

sämre möjligheter för arbetshandikappade att erhålla personanpassade 

arbetsuppgifter eftersom antalet lediga tjänster blir färre. Antalet arbets

handikappade ökar, medan antalet tjänster för omplacering av arbetshan

dikappade minskar. 

Effekterna av nedskärningarna förväntas nå en topp under budgetåret 

1983/84. Arendeökningen hos nämnden beräknas då uppgå till 25 l/i-.. Effek

tivitetsåtgärder och påbörjade utredningar m. m. förväntas leda till att 

ärendeökningen fr. o. m. budgetåret 1984/85 åter kommer att ligga på nuva

rande nivå, dvs. 20% per år. 

Föredraganden 

Belastningen av anslaget har fortsatt att öka. Enligt statens arbetsmark

nadsnämnd (SAMN) ökar f. n. antalet ärenden med 20% per år. Regering

en har uppdragit åt SAMN att i samarbete med ett antal myndigheter se 

över åtgärder och metoder, som används inom ramen för den förebyggan

de och rehabiliterande verksamheten och lämna förslag till en effektivise

ring av denna. SAMN har redovisat resultatet i form av en förstudie. Med 

utgångspunkt i SAMN:s redovisning anser jag att den förebyggande och 

rehabiliterande verksamheten bör kunna förbättras och effektiviseras i 

olika avseenden. Bl. a. bör myndigheterna kunna vidta fler aktiva rehabili

teringsåtgärder. Som jag tidigare har anfört vid min anmälan av punkt 3 i 

bil. 3 till budgetpropositionen (Gemensamma frågor) avser jag att senare 

återkomma till regeringen med anledning av olika förslag i SAMN:s rap

port. 

I avtalet om löner för statstjänstemän m. tl. för åren 1981 och 1982 (ALS 

1981-82) har parterna bl. a. kommit överens om att fortsätta den översyn 

av gällande trygghetsregler som inletts mot bakgrund av bl. a. de krav på 

rationalisering och effektivitet som ställs på statsförvaltningen. I förrn 

årets budgetproposition anförde jag att användningen av anslaget borde 

vidgas till att avse åtgärder som kan leda till anstiillningar också inom 

andra sektorer av arbetsmarknaden. Förutsättningarna torde härigenom 

öka att snabbare och smidigare hitta alternativ syssels;ittning. Samtidigt 

kan den tid som anslaget utnyttjas i det enskilda fallet sannolikt nedbring

as. En sådan vidgning av användningsområdet är f. n. föremål för övervä

ganden i samband med den partsgemensamma översyn av trygghctsreg

lerna som jag nyss har nämnt. 

Jag vill erinra om attjag tidigare i olika sammanhang, senast i föregående 

års budgetproposition, har anfört att åtgärder till stöd för arbetshandikap

pade inom det kommunala området så långt som möjligt bör bekostas av de 

medel som kommunerna själva disponerar och att även kommunerna mås

te ta ett ansvar för att genom bl. a. omplacering av arbetshandikappade till 

reguljära tjänster lösa de problem som kan uppstå. 
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Vid min anmälan av anslaget F 8. Statens arhetsmarknadsnämnd har jag 
tidigare behandlat vissa frågor som rör arbetsvårdsåtgärder m. m. för kom

munalt anställda med statligt reglerade tjänster. Enligt vad jag då angav 

skall dessa åtgärder fr. o. m. d'~n I januari 1983 ombesörjas av kommuner

na själva. Jag har tagit hänsyn härtill vid min beräkning av förevarande 

anslag. Jag har därvid som c:n halvårseffckt beräknat en minskning av 

medelsbehovet med 47 milj. kl'. 
Jag har med utgångspunkt bl. a. i den beräknade belastningen under 

budgetåret 1981 /82 beräknat anslagsbehovet för nästa budgetår till 116 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lii11eko.1·tnadcr l'id l'iss omskolning och omplacering för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 116000000 kr. 

F 10. Statens förhandlingsråd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

22065g3 

2 152000 
2176000 

Statens förhandlingsråd (fF!R) samordnar och genomför förhandlingar 

enligt lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kol

lektivavtal, i den mån förhandlingen avser frågor som förbereds inom 
regeringskansliet för beslut av riksdagen, n:geringen eller statsrt1d och som 

inte syftar till kollektivavtal. FHR svarar vidare för information enligt 

nämnda lag eller kollektivavtal i dessa frågor. 

1981/82 Beräknad iindring 1982/83 

FHR Före-
draganden 

Personal 10 -I -I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1858000 -21000 -DOOO 
(därav lönekostnader) (( 782 000) (-31000) (-19000) 
Lokalkostnader 294000 +37000 +37000 

2152000 +16000 +24000 

Statens .fi'>rlwndlingsråd 

I. Pris- och löneomräkning 154 000 kr. 

2. De besparingar FHR enligt det obligatoriska huvudförslaget har re

dovisat iir indragning av en tjänst (-138 000 kr.). 
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Fiiredragandcn 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens förhandlingsråd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 176000 kr. 

F 11. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

74963178 

96575000 

133 199000 

Från anslaget utgår bidrag till stiftelsen Statshälsan i enlighet med avtal 

mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer 

om statlig företagshälsovård m. m. För budgetåret 1982/83 skall enligt 

avtalet till Statshälsan utgå 101 milj. kr. Beloppet skall i samb<md med att 

medlen anvisas stiftelsen omräknas utifrån förändringar i konsumentpris

index med utgångspunkt från prisförhållandena under januari 1979. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till stiftelsen Statshälsan för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett förslagsanslag av 133 199000 kr. 

F 12. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

92229 

350000 

150000 

Från anslaget betalas ersättningar i förslagsverksamheten i den utsträck

ning beslut härom meddelas av statsförvaltningens centrala förslags

nämnd. 

Statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer har 

den 29 april 1981 slutit avtal om förslagsverksamhet hos statliga myndighe

ter. 

Statsj(}rl'altningens centrala fiirslagsnämnd 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till 150000 

kr.. vilket innebär en minskning med 200000 kr. i förhållande till inneva

rande budgetår. 
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Föredraganden 

Jag biträder centrala förslagsniimndens anslagsberäkning för nästa bud

getår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss förs/ags1wkrnmhct m. m. för budgetåret I 982i83 anvisa 

ett förslagsanslag av 150000 kr. 

F 13. Vissa skadeersättningar m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 
100000 

100000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten har att utge på grund 

av skadeståndsskyldighet och :;om avser fall där förmånstagaren inte inne

har eller har innehaft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringer. föreslår riksdagen 

att till Vissa skadeersät:ningar m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 
ett förslagsanslag av I 00000 kr. 

F 14. Utbildning för högre chefer inom statsförvaltningen 

Nytt anslag (förslag) 6000000 

Vid min anmälan av punkten 6 i bil. 3 till budgetpropositionen (Gemen

samma frågor) har jag tidigare denna dag lämnat en redogörelse för arbetet 

inom kommitten (B 1979: 1 ll för utbildning av högre chefer inom statsför

valtningen och för kommittens slutbetiinkande (Os B 1981: 14). Jag an

mälde vidare min uppfattning att kommittens förslag om att utbildningen 

fullföljs för den aktuella målgruppen. dvs. chefer fr. o. m. byråchefer och 

uppåt, bör genomföras. Ansvaret för genomförandet bör fortsättningsvis 

åvila budgetdepartementet. 

Kostnaderna för kommittem; verksamhet belastar åttonde huvudtitelns 

kommitteanslag. Kommitten bar som jag har nämnt lämnat sitt slutbe

tänkande och dess verksamhft avvecklas under innevarande budgetår. 

Utbildningsverksamheten föreslås övergå från ett uppbyggnads- och för

söksskede till ett genomförandeskede under tre år enligt kommittens för

slag. Kostnader för en sådan v·~rksamhet bör inte belasta ett kommittean

slag. Ett nytt anslag, benämnt Utbildning för högre chefer inom statsför

valtningen, bör därför föras upp i statsbudgeten. Från anslaget bör betalas 

utgifter för planering och genomförande av centrala kurser för verkschefer 
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och deras ställföreträdare samt centrala insatser i samband med myndig

hetsintern utbildning för övriga chefer inom den aktuella målgruppen, i 

huvudsak chefer på byråchefsnivå. Jag har beräknat anslagsbehovct till 6 

milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning fiir högre chefer inom stat~jhrl'altningen för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 6000000 kr. 

F 15. Täckande av underskott hos statens institut för personaladministration 

och personalutbildning 

Verksamheten hos statens institut för personalutbildning och personal

administration (SIPU) finansieras dels genom ett förvaltningskostnadsan

slag över vilket bl. a. vissa administrations-. utrednings- och utvecklings

kostnader betalas, dels genom ett anslag till uppdragsverksamheten som 

har förts upp i statsbudgeten med endast ett formellt anslagsbelopp av 

I 000 kr. Verksamheten skall i huvudsak finansieras genom avgifter. Av

giftsfinansieringen innebär att SIPU skall anpassa verksamheten till den 

efterfrågan som riktas mot SIPU :s produkter. 

SIPU redovisar ett balanserat underskott från budgetåren 1979/80 och 

1980/81 om sammanlagt 5. I milj. kr. För innevarande budgetår beräknar 

SIPU ett ytterligare underskott med 3 .2 milj. kr. och för budgetåret 1982/83 

4,8 milj. kr. 

Jag har tidigare vid min anmälan av medelsbehovet under anslaget F 6. 

Personaladministration och personalutbildning: Förvaltningskostnader re

dovisat vissa åtgärder som enligt min uppfattning måste vidtas för att 

verksamheten skall kunna finansieras enligt föreskrivna former fr. o. m. 

budgetåret 1982/83. 
Jag delar SIPU:s uppfattning att de balanserade underskotten t. o. m. 

den 30juni 1981 bör avskrivas. Det är enligt min bedömning inte sannolikt 

att SIPU inom överskådlig tid skall kunna uppnå sådana överskott i verk

samheten att tidigare underskott ska kunna balanseras i nämnvärd omfatt

ning. F. n. täcks underskotten genom en rörlig kredit hos riksgäldskon

toret. vilket för med sig räntekostnader för SIPU på uppskattningsvis 

inemot 1 milj. kr. för innevarande budgetår. Genom en avskrivning skulle 

krediten kunna sänkas avsevärt och i huvudsak utnyttjas för att möta de 

kreditbehov, som enligt SIPU uppstår i början av varje budgetår beroende 

på att intäkterna från utbildningsverksamheten är synnerligen blygsamma 

under sommarmånaderna. Jag anser att SIPU:s underskott från budget

åren 1979/80 och 1980/81 samt de ränteutgifter de föranleder under budget-
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året 1981/82 bör täckas genom ett förlusttäckningsbidrag på sammanlagt 

6, I milj. kr. Jag har därvid beräknat SIPU:s ränteutgifter till I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande m· underskott hos statens institut för personalad

ministration och personalutbildning för budgetäret 1982/83 anvisa 

ett anslag av 6 I 00 000 kr. 

F 16. Tillskott av rörelsekapital till statens institut för personaladministra

tion och personalutbildning 

Vid min anmälan av anslaget F 6. Personaladministration och personal

utbildning: Förvaltningskostnader har jag tidigare denna dag berört beho

vet hos statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPU) av ett rörelsekapital mJtsvarande värdet av varulagret vid utgång

en av budgetåret 1980/81. 
Jag förordar att SIPU tillförs ett rörelsekapital med I. I milj. kr. De nu 

tillskjutna medlen bör förräntas enligt statens avkastningsränta. SIPU 

disponerar en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Belastningen på denna kan 

till följd av tillskott av rörelsekapital minskas med I, I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tillskott av röre/.<'ekapita/ till statens institut för per.rnnalad

minism1tion och personalutbildning för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett anslag av I 100000 kr. 
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G. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

G 1. Kammarkollegiet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17825915 

16812000 

17996000 
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Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand

lägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom. rikets indelning och den 

prästerliga organisationen. handha medels- och fondförvaltning samt i 

vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. Vidare ingår i 

kollegiet en redovisningscentral med uppgift att för ett antal myndigheter 

svara för kassagöromål. bokföring och redovisning. Kollegiet iir där:iämte 

värdmyndighet för ett revisionskontor. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på sju 

enheter. nämligen en allmän avdelning. ett advokatfiskalskontor. en fond

byrå. en redovisningscentral. ett revisionskontor. ett arkivkontor och en 

administrativ sektion. Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expert

råd för medelsplaceringsfrågor. 

Personal 

Anslag 

Fiirvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Revisionskontor - särkostnader 
Kostnader för datamaskintid 
Kostnader för stansutrustning 

Summa utgiftt'r 

Avgar: 
Ersiitlning för rcdo

visningsccntralens tjänster 

Summa anslag 

Kammarkollegiet 

1981182 

127 

16566000 
( 15 358 000) 

2634000 
I 504000 
1 rnrnoo 

150000 

22182000 

5 370000 

161112000 

Beräknad ändring 1982/83 

Kammar
kollegiet 

+ 1468000 
(+I 178 OOOl 
+ 225000 
+ 96000 

28000 
+ 35 000 

+1796000 

+ 587000 

+1209000 

Före
draganden 

+14JOOOO 
<+1192000) 
+ 224000 
+ 99000 

28000 
+ 35000 

+1760000 

+ 57f:i000 

+1184000 

För budgetåret 1982/83 räknar kollegiet inte med någon förändring som 

på något mer påtagligt sätt kommer att pt1Verka arbehuppgifterna. Kolle

giet har utformat sin anslagsframställning enligt huvudalternativet. dvs. 

endast med pris- och löneomräkning samt en kostnadsminskning med två 

procent. 

I. Pris- och löneomräkning 1576000 kr. 

2. Inom kollegiet pågår en strävan att fön:nkla handläggningsrutiner 

I I Ri/.;sc/agen 198118:!. I saml. Nr IUO. Bilaga 11 
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m. m. De av regeringen under senare år påbjudna besparingarna verkar i 

samma riktning. Härvid måste alltid uppmärksammas att inte rättssäkerhe

ten åsidosätts. 

I september 1979 påbörjad<: riksrevisionsverket (RR V) en förvaltnings

revision från början avsedd att omfatta kollegiets handläggning av ärenden 

berörande kyrklig verksamhet samt vissa områden inom advokatfiskals

kontoret. I den granskningsrapport. som RRV framlade den 18 maj 1981. 

har emellertid en begränsning skett till enbart de kyrkliga ärendena. Kolle

giet, som anmodades att före den I december informera RRV om de 

åtgärder kollegiet ämnade vidta i anledning av rapporten. har sedermera 

anmält att vissa åtgärder kommer att vidtas. men att dessa inte påverkar 

kollegiets organisation. 

Den tvåprocentiga minskningen av medelsanvisningcn som huvudalter

nativet innehåller uppgår till 367 000 kr. Huvuddelen av detta belopp 

hänförs till anslagsposten Förvaltningskostnader, där besparingen uppgår 

till 337 000 kr. Resterande del av besparingen hänförs till anslagsposten 

Revisionskontor - särkostnader. 

Eftersom redovisningscentralen inte har sin verksamhet finansierad 

över statsbudgetens anslag tiU kammarkollegiet utan genom avgifter, har 

någon minskning där inom huvudalternativets ram inte beräknats. 

Fiiredraganden 

Jag beräknar kammarkolleg ets anslag för nästa budgetår med utgångs

punkt i huvudalternativet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kammarkollegie: för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 17996000 kr. 

G 2. Statens förhandlingsnämnd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2838852 

3 300000 

3550000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en för statens räkning föra förhandlingar med kommuner, landsting eller 

annan ickestatlig huvudman. Nämnden. som inrättades år 1963, arbetade 

ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan 

staten och huvudman inom sjukvård. utbildning eller forskning. Nämndens 

verksamhet har senare utvidgHs att omfatta olika statsbidragsfrågor och 

huvudmannaskapsreformer. Nämnden handlägger vidare bl. a. ärenden 

om förvärv eller överlåtelse av mark mellan stat och kommun. Överens-
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kommelsen, som träffas av nämnden, skall regelmässigt underställas rege

ringens prövning. 

Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens 

kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos 

nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i de olika aktuella 

förhandlingsfrågorna anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter. 

Personal 

Anslag 

Kostnader för utrednings
och förhandlingsarbete 

Statens förhandlingsnämnd 

1981/82 

16 

3300000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens för
handlings
nämnd 

+320000 

Före
draganden 

+250000 

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken 

utsträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär. 

Det är f. n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 

större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 

under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommc:r att kräva 

utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1982/83. Nämnden 

räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budget

år. 

I. Anslagsbehovet ökar med 392000 kr. till följd av pris- och löneom

räkning. 

2. Nämnden skall enligt gällande anvisningar redovisa ett besparingsal

ternativ. Ett sådant alternativ innebär ett med ca 74 000 kr. minskat an
slagsbehov. Vid bedömningen av möjligheten att genomföra detta bespa

ringsalternativ vill nämnden fästa uppmärksamheten på att verksamheten 

vid nämnden kännetecknas av ständiga omprioriteringar av arbetsinsatser

na mellan de skilda förhandlingsområdena. Karakteristiskt för förhand

lingsverksamheten är att tidtabell och tidsåtgång endast i begränsad ut

sträckning kan påverkas av nämnden. Nämnden måste också vara beredd 

att med kort varsel disponera om resursinsatserna. 

Mot denna bakgrund föreslår nämnden att anslaget för nämndens verk

samhet räknas till avrundat 3 620 000 kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag beräknar att anslagsbehovet för förhandlingsnämnden nästa budget

år till följd av pris- och löneomräkning ökar med 321000 kr. Jag beräknar 

Kartong: S. 152 och 153 Sidnumrering tillkommer 
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förhandlingsnämndens anslag för nästa budgetår med utgångspunkt i hu

vudförslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens fiirhandlingsniimnd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förs lagsanslag av 3 550 000 kr. 

G 3. Viss informationsverksamhet 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4 376666 

1000000 

1 ooonoo 

Reservation 16056932 

Anslaget anvisades första gången budgetåret 1971172 för att en vidgad 

samhällsinformation snabbt >kulle komma till stånd (prop. 1971: 56, FiU 

1971: 23, rskr 1971: 182). Sarrtidigt beslutades att nämnden för samhällsin

formation (NSI) skulle inrättas. 

I budgetpropositionen 1981 föreslog jag att nämnden skulle upphöra vid 

utgången av år 1981. Riksdagen beslöt i enlighet härmed (KU 1980/81:20. 

rskr 1980/81: 200). Jag framhöll vidare att flertalet myndigheter numera 

disponerar medel för informationsverksamhet. Behovet av särskilda medel 

för informationsinsatser, utöver vad som har anvisats under resp. myn
dighetsanslag, har därför minskat. 

Från anslaget bestrids numera kostnaderna för informationsinsatser av 

mer begränsad omfattning till medborgarna. Sådana behov kan uppstå i 
samband med ikraftträdande av nya lagar m. m. Jag vill i detta samman
hang framhålla vikten av att medel för informationsåtgärder tas upp i 
anslutning till sakfrågan som föranleder informationsinsatser, så att riksda

gen kan avväga dessa mot ko>tnaderna för en reform eller eventuell annan 
·informationsanledning. Anslaget. från vilket medel tas i anspråk efter 
beslut av regeringen i varje enskilt fall, bör föras upp med oförändrat 
belopp nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringt:n föreslår riksdagen 

att till Viss informationsverksamlzet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av I 000000 kr. 
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G 4. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

555000 
595000 

595000 
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Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift 

att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksam

het som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushål

len. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverk

samhet inom sitt område. 
Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemensamt 

av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för Lands
tingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnäringen. 

Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som staten har slutit med 

stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha förlängts senast år 1980 - t. o. m. 

budgetåret 1985/86. 

Institutet för storhushållens rationalisering föreslår för budgetåret 1982/ 

83 ett statsbidrag av 595000 kr. Detta innebär ett i förhållande till inneva

rande budgetår oförändrat bidrag. 

Föredraganden 

Jag förordar ett oförändrat bidrag av 595000 kr. till institutet. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag av 595 000 kr. 

G 5. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m. 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

16650.0 
170000 
170000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till nordiska 

skattevetenskapliga forskningsrådet. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 170000 kr. 

Anslaget bör således föras upp i statsbudgetförslaget med oförändrat be

lopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 170000 

kr. 
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G 6. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8258345 

10400000 
1050000(1 
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Enligt förordningen (1960: 603) om bidrag till vissa· handikappade ägare 
av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikappade mo

torfordonsägare som har befriats från årlig vägtrafikskatt. Bidragen mot

svarar skattekostnaderna för viss mängd bensin som för ägare av bil 
uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. 

Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av 

riksskatteverket. 

Riksskatteverket föreslår - med utgångspunkt i de skattesatser som 

gällde vid tiden för anslagsframställningen - att anslaget räknas upp med 

100000 kr. till nästa budgetår. Antalet bidragsberättigade beräknas därvid 

av verket till ca 10400. Den övervägande delen av dessa erhåller helt 

bidrag. 

Med ledning av riksskatteverkets förslag beräknar jag medelsbehovet 

under detta anslag under nästa budgetår till avrundat 10,5 milj. kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för 
budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 10500000 kr. 

G 7. Bidrag till vissa investeringar 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

191317232 
85000000 

2500000 

Från detta anslag bekostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 

(1975: 1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, dels 

lagen (1978: 951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten. 

Riksskatteverket 

Det totala antalet ansökningar om investeringsbidrag uppgick till 15 100 

under budgetåret 1980/81. U nde:r nämnda budgetår utbetalades ca 191,3 

milj. kr. i bidrag för maskiner och inventarier. För budgetåret 1981/82 hade 

vid tiden för anslagsframställningens avgivande inkommit ca I 700 ansök

ningar avseende inventarieanskaffningar och ca 400 avseende byggnadsin
vesteringar. Det totala antalet ansökningar under budgetåret 1981/82 be

räknas till ca 3 500 mt:d ett samrr:,anlagt bidragsbelopp om ca 45 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 beräknar riksskatteverket kostnaderna för bidrag 
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till inventarieanskaffningar till 2 milj. kr. och för bidrag till byggnadsinves

teringar till 500000 kr. Mc.:dclsbehovct för nästa budgeti\r bi:räknar verket 

således till 2.5 milj. kr. 

J· iiretlraf::!amle11 

Möjligheterna att ansöka om invi:steringsbidrag gf1r ut den 31 juli 1982. 

Antalet ansökningar hör dä1tör komma att reduceras betydligtjiimfört med 

under innevarande budgetår. Den beräkning av anslagshehovet som riks

skatteverket har gjort föranleder ingen erinran från min sida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ds.1·a i11vesteri11gar för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 500 000 kr. 

G 8. Exportkreditbidrag 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6597 

1000 

I 000 

Från detta anslag bekostas exportkredit bidrag enligt Jagen ( 1978: 40 I) 
om i:xportkreditstöd. 

Vid riksmötet 1977178 beslutade statsmakterna om olika åtgärder för all 

ge svenska företag ökade möjligheter att konkurrera på likartade villkor 

som företag i andra länder i fråga om krediter vid export (prop. 1977/ 

78: 155, NU 1977178: 73. rskr 1977/78: 379). Besluten innebar bl. a. att det 

exportkreditstöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för viss;i 

räntekostnader, som tidigare gällde för exportkreditavtal som ing;'\s före 

utgången av år 1979, förlängdes till att gälla även avtal som ingås under 

åren 1980 och 1981. Vidare kompletterades exportkreditstödet med en 

möjlighet för sådana företag, som inte har tillräckligt vinstunderlag för att 

kunna utnyttja avdraget, att i stället få ett statligt s. k. exportkreditbidrag. 

Gällande regler för exportkredit stödet återfinns i lagen ( 1978: 40 I) om 

exportkreditstöd och förordningen ( 1978: 402J om villkor för exportkredit

stöd. 

Exportkreditstöd kan alltså utgå i form av avdrag vid inkomsttaxeringen 

eller som bidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkredit

nämnden som prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. 

Ansökan skall göras hos nämnden före utgången av den tid inom vilken det 

sökande företaget skall lämna allmän självdeklaration för det beskattnings

år då exportkreditavtalet har ingåtts. På grundval av exportkreditnämn

dens beslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka om bidrag. 

Exportkreditardraget innebär att exportföretaget vid beräkning av net

tointäkt enligt kommunalskattelagen (1928: 370) och lagen ( 1947: 576) om 
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statlig inkomstskatt for dt extra avdrag för stödberiittigade kostnader. El! 

yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomst

taxering. 

Erportkreditbidragct innebhr att exportföretaget i stället för att erhälla 

exportkreditavdrag får uppbära ett statligt. skattefritt bidrag som motsva

rar hälften av avdraget. Bidraget är ett substitut till avdraget och skall bara 

betahts ut när avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller 

har utnyttjats till viss del. Däremot finns det inget hinder mot att ett företag 

i fråga om en och samma exportkredit far avdrag ett {1r och bidrag ett annat 

år. Avgörande för stödformen är för varje ilr om det då finns utrymme för 

avdrag eller inte. Bedömninge;1 av frågan om avdragsmöjligheten har kun

nat utnyttjas elkr inte grundas på lagakraftvunnet beslut om taxering enligt 

kommunalskattelagen och lagrn om statlig inkomstskatt. 

Ansökan om exportkreditbidrag prövas av riksskatteverket. som ocks[i 

bdalar ut bidragen. Ansöknini?shandlingen skall komma in senast en m~i

nad efter det att exportföretag~ts taxeringar for beskattningsilret har vun

nit laga kraft. Innan utbetalning sker m;lstc riksskattcverket undersöka om 

utrymme för fullt avdrag fin11s eller om företaget delvis har utnyttjat 

avdraget. Denna prövning sker i första hand på grundval av lagakraft:vun

net beslut om företagets taxering. Om företaget begär det för prövningen 

dock grundas på det beslut ang'.1ende företagets taxering som föreligger när 

riksskatteverket tar ställning ti'.l yrkandet om bidrag. Finns det enligt detta 

beslut inte utrymme för fullt avdrag kan bidrag således medges och titheta

las utan hinder av att taxeringen inte har vunnit laga kraft. 

Riksskatte1·crket 

Någon prognos för budgetåret I 982/83 liiter sig inte göras. Riksskatte

verket foresh\r därför att anslaget i likhet med innevarande budgdår tas 

upp med I 000 kr. i statsbudgeten. 

Fi.ircdraganden 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 

möjlig att göra. Förutom sväri~öetcn att överblicka omfattningen av under

laget för export kreditstödet iir det omöjligt att förutse taxcringsutfallet och 

de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till os:ikerheten L)m 

vilket medelsbehov som kan bl i aktuellt förordar jag att anslagets förs upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. ocksa i statsbudgeten för budgetäret 

1982/83. Det faktiska utfallet av bidragsbetalningarna fitr i stället redovisas 

för riksdagen i lämpligt sammanhang när underlag finns för detta. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Exportkredithidrax för budgetåret I 982183 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 
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G 9. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

884 791 

800000 

800 000 
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Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 

ersättare m. m. - för regeringskansliets förhandlingsdelegation. statstjän

stenämnden (såvitt avser statsverkets andel). kontraktsdelegationen. sta

tens tjänstebostadsnämnd, offentliga arbetsgivares samarbetrnämnd (så

vitt avser statsverkets andel>. statens grupplivnämnd. statsförvaltningens 

centrala förslagsnämnd, statens arbetsmiljönämnd (såvitt avser statsver

kets andel!, trygghetsnämnden, lönedelegationen för beredskapsarbetare 

m.11 .. skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, skiljenämnden för arbetsmil

jöfrågor, nämnden för vissa omplaceringsfrågor. statens tjänstepensions

nämnd. statens ansvarsnämnd. rådgivande nämnden i medbestämmande

frågor. regeringskansliets centrala skyddskommitte. offentliga sektorns 

särskilda nämnd, statens utlandslönenämnd. statens chefslönenämnd samt 

nämnden för lokalanställda. 

Fiiredraganden 

Som jag har anfört tidigare denna dag vid min anmälan av punkt 10 i bil. 

3 till budgetpropositionen (Gemensamma frågor) kan den rådgivande 

nämnden i medbestämmandefrågor enligt min mening avskaffas. 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp till nästa 

budgetår. 

Jag hemställer ait regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för l'issa nämnder m. m. för 'budgetftret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr. 

G 10. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

342794 789 

2000000000 

I 000 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen

sioner under nästa budgetår har. som jag tidigare denna dag har redovisat 

vid min anmälan av punkt I i För flera huvudtitlar gemensamma frågor (bil. 

3 till budgetpropositionen), lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal 

skall tillämpas fr. o. m. den I januari 1982. Lönekostnadspålägget har 

beriiknats med 39% av lönebeloppen. I beriikningarna av anslagsmedlen 

har hänsyn tagits även till de ekonomiska ramar för lokala löneförhandling

ar som myndigheterna har disponerat. 
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De löncavtal som f. n. tillämpas upphör att gälla den 31 december 1982. 

Det är inte möjligt att nu beräkna vilket medelsbehov för nästa budgetår 

som kan uppkomma på grund <.v nya avtal mellan parterna på den statliga 

arbetsmarknaden. Förevarande anslag skulle däiför kunna föras upp med 

endast ett formellt belopp i förslaget till statsbudget. För att man skall få 

ett något bättre uttryck för statens utgiftsbehov under nästa budgetår bör 

emellertid täckningsanslaget föras upp med ett rent schablonmässigt be

räknat belopp. Jag förordar att anslaget tas upp med I miljard kr. Jag vill 

dock understryka att detta inte innebär någon prognos över utfallet av de 

kommande löneförhandlingarna. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 

beträffande tidigare anvisade tiickningsanslag - efter prövning i vai:ic 

särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöjningar 

m. m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelega

tion eller regeringen. På mots'varande sätt bör medel kunna anvisas, när 

merbelastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade 

anslagsposter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de 

affärsdrivande verken bör dock betalas pt1 samma siitt som verkens övriga 

utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsramarna 

för det militära försvaret och civilförsvaret bör täckas av fjiirde huvudti

telns anslag för reglering av pri:;stegringar. 

Regeringen bör slutligen i li(het med vad som gäller för innevarande 

budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från 

anslaget kunna anvisa de medei. som behövs. när reservationsanslag, obe

tecknadc anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har 

beräknats i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund av 

att personliga tjänster har inrättats för tjiinstemän som enligt beslut av 

nämnden för vissa omplaccringsfrågor bör undantas fran flyttning från 

stockholmsområdet i samband med myndighets omlokalisering ltjiinste

män meds. k. NOM-garanti). 
Under hänvisning till vad jag har anfört hcmstiillcr jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Tiickning <Il' mcrkust 11ader fiir lö11er och pe11sio11er m. 111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000000000 kr. 
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G 11. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

1978961 
1950000 
1910000 

151 

Från anslaget betalas utgifter för främst planerings- och utredningsarbe
te i samband med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 
1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55, lnU 1973: 22, rskr 
1973: 220). Utgifterna avser bl. a. organisations- och ortskommitteernas 
verksamhet samt arbetsbiträde åt och konsultinsatser hos omlokaliserings
myndigheterna. Dessutom bestrids utgifter för vissa besöksresor för anhö
riga till statligt anställda som omlokaliseras. 

Kostnaderna för genomförandet av omlokaliseringen, t. ex. för de sär
skilda förmåner som utgår till de anställda som flyttar med till lokalise
ringsorterna eller för myndighets flyttning eller utrustning skall i allmänhet 
betalas från myndighetsanslaget. I fråga om affärsdrivande verk eller myn
dighet för vars drift endast anvisas ett formellt anslag av 1 000 kr. bör dock 
även kostnader som hänger samman med genomförandet av omlokalise
ringen kunna betalas från detta anslag. 

Belastningen på anslaget torde komma att uppgå till inemot 1910000 kr. 
för budgetåret 1982/83. Huvuddelen av detta belopp avser kostnader för 
omstationering av personal vid stiftelsen Institutet för företagsutveckling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1910000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

A. Budgetdepartementet m. m. 
l3 Budgetdepartementet 
14 Gemensamma ändamål för departementen 
16 Kommitteer m. m. 
16 Extra utgifter 

B. Statlig rationalisering och revision m. m. 
17 Statskontoret 
21 Anskaffning av ADB-utrustning 
67 Datamaskincentralen för administrativ databehandling 
69 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 
70 Riksrevisionsverket 

C. Skatte- och kontrollväsen 
86 Riksskatteverket 
91 Stämpelomkostnader 
92 Kostnader för årlig taxering m. m. 
93 Ersättning till postverket m. 11. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m. 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
95 Ersättning till Trelleborgs ko:nmun för mistad tolag 
95 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

E. Statlig lokalförsörjning 
107 Byggnadsstyrelsen 
108 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
115 Inredning av byggnader för slatlig förvaltning 
118 Inköp av fastigheter m. m. 

F. Statlig personalpolitik m. m. 
120 Statens arbetsgivarverk 
121 Statens löne- och pensionsverk 
122 Statlig personaladministrativ informationsbehandling 
123 Avlöningar till personal på indragningsslat m. m. 
123 Statens personalbostadsdelegation 
124 Personaladministration och p•!rsonalutbildning: 
124 Förvaltningskostnader 
131 Uppdragsverksamhet 
131 Statens arbetsmarknadsnämnd 
134 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 
136 Statens förhandlingsråd 
137 Bidrag till stiftelsen Statshälsan 
137 Viss förslagsverksamhet m. m. 
138 Vissa skadeersättningar m. m. 
138 Utbildning för högre chefer inom statsförvaltningen 
139 Täckande av underskott hos ~.talens institut för personal

administration och personalutbildning 
140 Tillskott av rörelsekapital till statens institut för personal

administration och personalutbildning 

152 

Anslag kr. 

35 827000 
151448000 

13 500000 
625000 

201400000 

65 010000 
98000000 

1000 
'4000000 

59 539000 
226550000 

228 115 000 
1804000 

117000000 

31900000 
378819000 

425000 
10402 000000 
10 402 425 000 

1000 
200000000 

24500000 
30000000 

254501000 

29242000 
43600000 

1000 
50000 

I 029000 

14964000 
I 000 

20270000 
116000000 

2 176000 
133 199000 

150000 
100000 

6000000 

(i 100000 

I 100000 
373982000 
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G. Övriga ändamål 
141 Kammarkollegiet 
142 Statens förhandlingsnämnd 
144 Viss informalionsverksamhet 
145 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
145 Bidrag till vissa internationella byråer och orga-

nisationer m. m. 
146 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 
146 Bidrag till vissa investeringar 
147 Exportkreditbidrag 
149 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
149 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
151 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

Totalt för budgetdepartementet 

153 

17996000 
3 550000 
I 000000 
595000 

170000 
10500000 
2500000 

I 000 
800000 

I 000000000 
19!0000 

l 039022000 

12876699000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 





Bilaga 12 till budgetpropositionen 1982 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1981/82: IOO 
Bilaga 12 

Till utbildningsdepartcmcntets vcrksamhetsomrftde hör skolvä~endet. 

högskoleutbildningen. forskningsfrågor. vuxenutbildningen. studiestödet. 

kulturverksamheten. massmedia och internationellt kulturutbyte. 

Dessa verksamheter utgör en vital del av samhällslivet. Utbildning och 

forskning är viktiga för samhälkts sociala och ekonomiska utveckling o<.:h 

måste tillmätas central betydelse niir det gäller att komma ur de ekonomis

ka svårigheter som Sverige i likhet med andra industriländer brottas med. 

Den kulturella verksamheten ger möjlighet till upplevelse m:h gemenskap 

som ger tillvaron ett rikare och djupare innehåll. 

Budgetförslaget för 1982/83 utgftr från dessa förhållanden. Det försöker 

slå vakt om och vidareutveckla de värden o<.:h tillgångar som ligger i en 

bred utbildnings-. färsknings- och kulturverksamhet. De besparingar som 

regeringen föresHir inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

har utformats sfi att det blir möjligt att även fortsiittningsvis uppfylla målen 

för de skilda verksamheterna inom detta omr[1dc och samtidigt möta vii

sentliga problem. 

De överväganden som ligger till grund för budgetförslaget är bl. a. föl

jande: 

- utbildningsbehoven hos de unga mt1ste tillgodoses. bl. a. för alt mot

verka arbetslöshet bland dem o<.:h för att n'Öla nya behov på arbetsmarkna

den 

- satsningar på högre utbildning och forskning är nödviindiga bl. a. l'ör 

att stärka landets utvecklings- och konkurrenskraft 

- statliga kulturinsatser är siirskilt nödviindiga i ett kiirvt ekonomiskt 

läge och miiste därför även fortsiittningsvis ligga på en hög niv[1. 

Den höga arbetslösheten bland ungdomar iir f. n. ett av samhällets stora 

problem. De insatser som skolan o<.:h högskolan kan göra i detta samman

hang är väsentliga för möjligheterna att ge ungdomarna en sådan grund att 

de kan hävda sig på arbetsmarknaden. 

Under senare år har gymnasieskolan successivt hyggts ut s{1 att antalet 

intagningsplatser i dag är större än antalet 16-aringar. Den nuvarande 

kapaciteten föreslås bibehållas under nästa hudgetiir. Skilda fögiirder före

slås dock för att omfördela denna utbildningskapacitet i riktning mot 

industriinriktad yrkesuthildning. Bl. a. föreslås kommunerna få betydligt 

ökade bidrag för undervisningsmateriel till utbildningar inom de tekniskt

industriella och tekniskt-naturvetenskapliga områdena. Antalet högre spe

l Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /UO. Bilaga 12 
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cialkurser inom gymnasieskolan ökas för att därigenom avlasta högskolan 

en del av den förväntade efterfrågan frän ungdomar. 

Budgetförslaget på skolans område präglas i övrigt i hög grad av de· 

beslut rörande bl. a. den statliga skoladministrationen. skolforskningen 

och personalutvecklingen sam1. syo-verksamheten som fattats under år 

1981. Dessa beslut utgör led i den decentralisering av besluten om under

visningens organisation och av användningen av anvisade resurser som 

varit det centrala draget i rcformverksamheten på skolans område under 

senare år. Bland de nya åtgärdt:r som föreslås är bl. a. förbättrade möjlig

heter för skolorna att lösa problemet med korttidsvikarier. 

Efterfrågan på högskoleutbildning har ökat under senare år. I samband 

med att de stora årskullarna fr. o. m. läsåret 1982/83 når den ålder då det är 

aktuellt för dem att söka till högskoleutbildning kommer antalet sökande 

att öka ytterligare. Dimension1~ringcn av högskolan föreslås dä1för öka 

med ca I 500 nybörjarplatser fr. o. m. 1982/83. Som mål för den fortsatta 

planeringen anges vidare att totalt ca 23 000 antagningsplatser skall till

komma under 1980-talet. Med 1:n sädan ökning kommer de aktuella ung

domskullarna att - relativt seti: - i huvudsak rn samma möjlight:ter som 

tidigare kullar att få tillgång till högre studier. 

Den föreslagna dimensioneringsökningen avser sädan utbildning som 

ger ungdomarna största möjliga utsikter att få etl liimpligt arbete efter 

avslutade studier. Vidare görs planeringen på ett sådant sätt att de nya 

platserna i stor utsträckning skall avse utbildning som kan anses vara 

attraktiv för ungdomar i åldern 18-24 år. Mot denna bakgrund föreslås en 

ökning av antagningen till i första hand de tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningarna bl. a. genom en satsning inom dataomrädet. samt till de 

ekonomiska och administrativa utbildningarna. För all bättre anpassa lii

rarutbildningarna till förväntade behov föresläs en omfördelning av lärar

utbildningskapaciteten frän fritidspedagog- och flirskollärarlinjerna till låg

och mellanstadielärarlinjerna. I syfte att stimulera högskoleenheterna att 

skapa utbildningar för ungdomar utifrån regionala arbetsmarknadsbchov 

föreslås en väsentlig ökning av <rntalet nybö1jarplatser på lokala linjer. För 

invandrare och språkliga minoriteter tillkommer behov av siirskilda ätgär

der för att förbättra deras möjligheter till utbildning på det egna sprakct. 

Antalet utbildningsplatser pf1 hemspr{1ksliirarlinjen föreslt1s däiför höjt. 

Det ökade antalet utbildningsplatscr finansieras genom omfördelningar. 

Samtidigt som högskolan får bättre möjligheter att möta utbildningsef

terfrågan hos de unga behövs också möjligheter till fortbildning och vidare

utbildning under 1980-talet bl. a. mot bakgrund av den snabba tekniska och 

industriella utvecklingen. Högskolans utbud av enstaka kurser milste där

för planeras för att täcka existerande och kommande fortbildnings- och 

vidareutbildningsbehov. Volymen av enstaka kurser förcslfrs i huvudsak 

oförändrad. Trots vissa besparingar kommer även kapaciteten inom vux

enutbildningen att fortsättningsvis ligga på en hög nivå. 
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För tredje året i rad föreslås ökade satsningar inom fi1rsk11i11g.w111riidct. 

Resursförstärkningen beräknas uppgf1 till ca 80 milj. kr. vilket iir högre än 

tidigare f1r. Av detta belopp har 12 milj. kr. tillkommit genom omfördd

ningar inom huvudtiteln. 14 nya profrssurer föresläs inrättade frtm 1982/83 

eller senare. För den industriella utvecklingen angelägna omrf1den som 

data och bioteknik tillgodoses med fasta forskarresurser. Basorganisa

tionen för forskning förstärks med ca 15milj. kr.. varav minst 6milj. kr. 

avser s. k. mellantjänster. Resurserna för forskningsråden och internatio

nella engagemang ökar med ca 43milj. kr. och ytterligare 12 milj. kr. 

avsätts till inköp av tung utrustning. 

I syfte att få till stånd en samlad prioritering av framtida forskningsin

satser kommer det under våren 1982 all läggas fram en forskningspolitisk 

proposition. I denna kommer också forskarrekryteringen och forskarstu

diernas finansiering att behandlas. Forskarutbildningsstödet kommer att 

förstärkas med ca 20 milj. kr. 

Med hänsyn till behovet av statliga kulturinsatser har kultursektorn 

undantagits från besparingsåtgärder och flertalet kulturinstitutioner rnr en 

resurstilldelning som överstiger vad som följer av det s. k. huvudförslaget. 

Vissa nettoförstärkningar har också blivit möjliga genom omprioriteringar 

inom huvudtiteln. Bl. a. förstärks byggnads vårds verksamhet for andra året 

i rad och utbyggnaden av det regionala stödet på teater-. dans-. musik- och 

museiområdena fortsätter. 

Därutöver föreslås bl. a. insatser för bildkonstnärerna genom inriittande 

av en bildkonstnärsfond och stöd till konstnärskooperativ. Ett förslag till 

en skatt på ljud- och bildkassetter kommer senare att föreläggas riksdagen. 

Införandet av en sf1dan skatt öppnar möjligheter för vidare reforminsatser 

på vissa delar av kulturområdet. 

Den nya teknik som f. n. utvecklas inom TV- och videoområdet innebär 

en revolutionerande omvandling. De tekniska landvinningarna ger nya 

möjligheter, som bör utnyttjas. men skapar också prohlem hl. a. för nu 

existerande medier. I budgetförslaget aviseras att det inom kort kommer 

tillkallas en kommitte för att följa mediautvecklingen under de närmaste 

åren och bedöma dess konsekvenser. I november 1981 fattade Nordiska 

ministerrådet beslut att inleda vissa förheredelser för ett förverkligande av 

tanken på direktsändande satelliter för bl. a. distribution av radio- och TV

program över hela Norden. Förslag baserade på detta heslut kommer att 

föreläggas riksmötet under 1982. 

Åtgärder inom utbildnings- och forskningsområdena är viktiga för att 

friimja ökad jämställdhet mellan miin och kvinnor. I hudgetfiirslaget beto

nas det ansvar som vilar på skolan att göra eleverna och framför allt 

flickorna medvetna om vad följderna kan bli av deras könsrollsbunda val. 

Vidare framhf11ls vikten av att skolan i möjligaste män bereder flickor och 

pojkar tillfälle att pröva pä verksamhetsomri'tden som traditionellt väljs av 

andra könet. Särskilt angeliiget är det att flickorna breddar sitt snäva 
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linjeval. Det är i detta sammanhang även viktigt att eleverna f:'ir siiviil 

kvinnliga som manliga skolledare som förehilder inom skolledningen. 

Skilda åtgärder föreslås därför för att underlätta rekryteringen av kvinnliga 

skolledare. Forskningen i anslutning tilljiimtställdhetsfriigor ges en fastare 

ställning genom förslag att inr~itta en professur i kvinnohistoria. För en 

fortsatt uppbyggnad av jiimstiilldhetsforskningens basorganisation vid uni

versitetet föresläs ökade resurser. 

De handikappades situation uppmärksammas neksä i budgetförslaget. 

Vikten av att insatser görs för att öka handikappades möjligheter att 

komma ut i arbetslivd framh<'tlls. Handikappförhundens centralkommittes 

ungdomskommittc (ungdoms-HCKI föresl[is bli bidragsberättigad ung

domsorganisation. För att de d0:-iva skall beredas ökad delaktighet i samh~il

let hehövs ytterligare teckenspråkstolkar. En utbildning for teckenspr~lks

tolkar föreslås därför inriittad inom högskolan. I budgetförslaget aviseras 

vidare att förslag kommer all läggas fram under varen 19~2 om stöd till 

dagstidningar för synskadade. 

flertalet av de satsningar som föreslås i budgetförslaget har möjliggjorts 

genom omfördelningar im)m huvudtitdn. Cnder de niirmastc faren kommer 

stora krav att stiillas pil förmiigan att genom hesparingar och ompriorite

ringar skapa utrymme för angelägna reformer. Det är diirför nödviindigt att 

noga pröva möjligheten all genom rationaliseringar inom den administrati

va organisationen frigöra resurser för all diirigenom utveckla och föriindra 

den direkta verksamheten. Pt1 eentr al nivi'i har ett successivt arht:te med 

administrativa besparingar redan pi1bö1jats. Beslut har s<llunda fattats om 

hetydandc minskningar av skolöverstyrclscn. I syfte att nedbringa de 

administrativa kostnaderna inom högskolan arbetar den s. k. uppföljnings

kommitten med förslag till fört:nklingar inom högskolans beslutsnrganisa

tion. 

Även inom kulturområdet krlivs det att de administrativa kostnaderna 

minskar till förmfan för den d.irekt kulturskapande verksamheten. Flera 

projekt med detta syfte har inletts eller kommer att inledas. I hudgt:triirsla

get föreslås vissa besparingar betriiffande statens kulturriid. HI. a. diirige

nom skapas utrymme för vissa verksamhdsstiirkande insatser. 

Som en följd av den vikt, som hör fästas vid kultur- och massmediefrå

gorna har i hudgetförslaget nu·,,arande litt. B. Kulturändamfil delats i tvii 

nya avsnitt med heniimningarna B. Kulturverksamhet och C. Massmedier 

m.m. 

Sammanställning m. m. 

Totalbeloppen för de olika budgetavsnitten framg<ir av nedanst[tende 

tabell. 

Tabellen tar inte hiinsyn till mt:dcl anvisade p:I tilliiggsbudget. Det bör 

vidare päpekas att bell1ppen för budgetåren 1981/82 och 1982/83 inte iir helt 
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jämförbara. Som nyss har angetts har förändringar gjorts i litteraincklning

en inom departementets verksamhetsområde. Förändringar av enskilda 

anslag och överföringar mellan anslag har också skett. 

LI nder budgetäret 1980/81 har ur behållningen av de särskilda lotterier 

som anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella iindam[tl 

beviljats hidrag med tillhopa 7358 000 kr.. varav 2 193 000 kr. avser bygg

nadsarheten och utrustning inom teakr-, dans- och musikomr{idet, 

2 566 000 kr. avser investeringsändamfil inom musei- och arkivomri'tdet 

samt I 622 000 kr. avser restaurerings- m;h hyggnadsarbeten inom kulturc 

minnesvftrdsområdet. 

Anvisat Förslag 
19Kl/~C 1982.183 
milj.kr. milj.kr. 

A. Utbildningsdepartementet 4S,7 46,4 

8. Kulturverksamhet 1212,8 1308,2 
Allmän kulturverksamhet 99.9 100,6 
Teah::r. dans och musik 501.2 609.2 
Folkbibliotek 48.4 47.5 
Bildkonsl 2·U ~5.7 

Arkiv. kulturminnesvård. museer m:h 
utstiillningar 318.5 3h4.8 

U ngdorm- och nykterhetsorganisa-
tioner loO.I lli0.4 

c. Massmedier m. m. 4113,4 509,1 
Film 26 . .'i 27.4 
Dagspress oo:h tidskrifter 425.3 446.2 
Lilltratur .~ 1.6 35 .. ~ 

D. Skohäsendet 16766,6 17 113,I 
Centrala och regionala myndigheter 

111. 111. 192,2 2.'7.0 
För skolviisendet gemensamma fdgor 424.0 261.7 
Det obligatori,ka skolvihendet m. m. 1220~.7 12573.4 
Gymnasiala skolor m. m. 3640.-1 3 797 .3 
l n vesteri ngsbidrag 301.3 :!2J.7 

E. Hiig\kola o<'h forskning 5053,6 S644.6 
Centrala och regionala myndigheto:r 

för hiigslwlan 111. m. 75.7 82,9 
L;thildning o.::h forskning inom 
hiigskolan m. m. 4429.3 -19-19.1 
Vissa forskningsiindam<il 5-18.6 612,h 

F. Vuxenutbildning 2067,9 2183,5 

G. Studiestiid m. m. 4396,I 4!!38,8 

H. Internationellt-kulturellt samarbete 56,9 61.2 
Kulturellt utbyte med utlandet 17.2 21.-1 
Nordiskt kulturellt samarb.::te 39.7 39.8 

I. Vissa inom uthildningsdepartemenkts 
,·erksamhetsområde gemensamma 

ändarna I .u5,o 385.0 
Byggnadsarbeten inurn utbildning>-
departerm:ntcts verksamhetsområde 170.0 195,0 
Inredning oo:h utrustning lh~.o 190,ll 

Totalt för uthildningsdepartementct 30417,11 32089,9 

Kartong: S. 5, tabellen vid Kulturverksamhet under Förslag 
Står: 1302,2 Rättat till: 1308,2 

Föriimlring 

milj.kr 

+ 0,7 

+ 95,4 
+ 0.7 

·HUJ 
0,9 

T 1,(1 

+ 46.3 

+ 0.3 

+ 2S,7 
+ 0,9 
+ 20.9 
+ 3.9 

+ 346,5 

+ h4.K 
- 162.) 
+ 3h4.7 
+ %.9 

77.6 

+ 591.0 

+ 1 ' '·-
+ 519.8 
+ 64,0 

+ llS,6 

+ 4-U,7 

+ 4,3 
+ -1.2 
+ 0.1 

+ 50,0 

... 25,ll 
+ 25.0 

+1672,J 
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Inom utbildningsdepartementets verksamhctsomrihle har dl antal k<>m

rnittfrr. arbetsgrupper och särskilda utredare nyligen avlämnat sina för

slag. I föreliggande proposition redovisas pti sedvanligt sätt sådana för~lag 

och remiso.;ammanställningar i de avsnitt där de innehållsmässigt hör hem

ma. Vi-;sa sammanfattningar av förslag och sammanqiiliningar av remiss

yttranden har dock för överskådlighetens skull brutits ut och redovisas i 

stället som bilagor. 

Efter registret finns en sammanst~illning som anger var i föreliggande 

proposition vissa utredningsförslag m:h remissyttranden ;lterfinns. 
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UTBILDN INGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

föredragande: statsrådet Wikström såvitt avser frågorna under littera A. 8 

punkterna 1-52 samt 57 och 58. C. E utom vad avser punkterna 7 och 29, F. 

G.Hochl: 

statsrådet Tillander såvitt avser frågorna under littera B punkterna 

53-56. D samt E punkterna 7 och 29. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser uthildnings

departementets verksamhetsområde. 

Nionde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnaderl 

28397195 

26586000 

28182000 

1981/82 

177 

26 586 000 
mR620001 

26586000 

l:lcräknad ändring 
1982/!0 

of. 

+15%000 
! + 12530001 

+l 596000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 28 182 000 kr. Jag har därvid beräknat en besparing enligt 

huvudförslaget på 572 000 kr. 

Under innevarande budgetår har en omorganisation skett inom utbild

ningsdepartementet bl. a. har en siirskild enhet för massmediefrägor inrät

tats. Omorganisationen har skett inom oförändrade resursramar. Vid min 

anmälan av anslaget E I. Universitets- och högskoleämbetet avser jag att 
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ta upp vissa frågor rörande medverkan i besvärsnämnden av personal 

anställd vid utbildningsdepartementel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uthi!dningsdcpar!cmentet för budgetåret 1982i83 anvisa ett 

förslagsanslag av 28 182 000 kr. 

A 2. Kommittecr m. m. 

1980/81 u tgi fl 
1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

31 495 180 

18458 000 

17 590000 

Reservation 2098629 

Jag räknar med all utredningsverksamheten under niista budgetiir kom

mer att minska. Nödvändigheten alt trots det knappa resursläget ;\stad

komma erforderligt utrymme för vissa nya utredningar medför att flera nu 

pägående utredningar måste riikna med sänkta resursramar för hudgetåret 

1982/83. Med hiinsyn hiirtill heräknar jag anslaget för niista budgetf1r till 

17 590 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko111mi1tccr 111.m. för budgetäret 19t:C/8J anvisa ett reserva

tionsanslag av 17 590000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

894618 

6090()() 

609000 

Reservation 

Anslaget hör för niista budget{ir föras upp med 609000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen iöresl[ir riksdagen 

131 987 

alt till Lxtru utg(fier för budgetäret 1982/83 anvisa ett rcscrvations

anslag av 609000 kr. 
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B. KULTURVERKSAMHET 

Vissa gemensamma frågor 

Stat.1Tädet Wikstriim 

De nuvarande riktlinjerna för kulturpolitiken har sin utgångspunkt i 1974 

års kulturproposition (prop. 1974: 28. KrU 1974: 15. rskr 1974: 248). l lkn

na angavs bl. a. de mål som borde gälla för kulturpolitiken och föreslogs 

inrättandet av statens kulturråd. Utifrån de uppdragna riktlinjerna har 

därefter ett stort antal reformer genomförts. 

Under il ren 1974- 1976 genomfördes ett reformprogram i tre etapper. 

Bl. a. reformerades stödet till regional verksamhet i vad avser teater. dans 

och musik. Stödet till kulturverksamhct i folkrörelser och kulturarbetaror

ganisationer ökades. bl. a. genom införande av bidraget till kulturprogram. 

Stödet till de fria grupperna var ett annat inslag i reformprogrammet. 

Successivt tillkom vidare stödsystem för litteratur och filmproduktion. 

Insatserna till stöd för den konstnärliga yrkesutövningcn förbiittrades och 

en särskild nämnd. konstnärsnämnden. inrättades för fördelning av bidrag 

till konstniirer m. m. Riksantikvarieämbetet omorganiserades och riksut

ställningars verksamhet permanentades. Statligt stöd till utgivning av kva

litetslitteratur till låga priser infördes. 

Reformverksamhcten har fortsatl iiven efter år 197!1. Den har medfört 

stora förbättringar av de statliga insatserna på praktiskt taget alla delar av 

kulturområdet. Bl. a. har bidragen till fria grupper och till regionala institu

tioner ökat kraftigt. Särskilda propositioner har lagts fram rörande utbygg

nad av stödet till de handikappades kulturella verksamhet samt i fråga om 

stödet för samernas spriik och kultur. Statligt bokhandelsstöd och stöd till 

distributionen av sådan lilleratur som erhilller litlcraturstöd har införts. 

Samtidigt har tidskriftsstödet byggts ut. 

Den nya myndigheten arkivet för ljud och bild inrättades genom beslut 

år 1978. På grundval av en särskild proposition fattade statsmakterna 

samma år beslut om radio- och TV-verksamhetens framtida organisation 

och inriktning. Särskilda reformer har genomförts rörande stöd till barn

kulturen och till det internationella kulturutbytet. 

Fr. o. m. innevarande budgetår har bidragen till kulturprogram inom 

föreningslivet och till expcrimentverksamhet ph amatörområdet samman

förts med vissa andra bidrag till ett enhetligt bidrag till kulturvcrksamhet i 

folkbildningen. 

Slutligen bör bland exemplen p<I n.:formcr niimnas alt en väst:ntlig för

stärkning skett av dd statliga stödet till byggnads vården fr. o. m. budget

året 1981 /82. 
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Med de statsfinansiella restriktioner som gäller fr. o. m. innevarande 

budgetår har ett nytt läge inträtt. Förhållandet all omfallande sparprogram 

måste genomföras för statsbudgetens del innebär att möjligheterna att 

genomföra kostnadskrävande reformer är utomordentligt starkt begränsa

de och i huvudsak kan ske endast inom nuvarande kostnadsramar eller 

genom omfördelningar frän andra områden inom utbildningshuvudtiteln. 

Enligt min mening är det do1;k nödvändigt att även i nuvarande ekono

miska situation föra en statlig kulturpolitik som tar sikte både p[i att 

tillförsäkra alla invånare i landet möjligheter att bli delaktiga av kulturin

satserna och att trygga hredd och mångfald i kulturlivet. 

Mot denna bakgrund har jag bedömt det nödvändigt att undanta kultur

sektorn från de besparingsprogram som måste genomföras även inom 

utbildningshuvudtitcln. Det betyder att kultursektorn prioriteras också i 

det kärva läge som vi nu befinner oss i. även om denna prioritering inte 

primärt tar sig uttryck i ökade resurser. 

För kultursektorn liksom för alla andra sektorer inom den statliga för

valtningen gäller att huvudförslaget. dvs. den minskning om 2 % som gäller 

för statsförvaltningen. skall vara styrande för resurstilldelningen. Priorite

ringen av kultursektorn har kommit till uttryck även i detta avseende 

genom att flertalet kulturinstitutioner kommande budgetår fär en resurstill

delning som överstiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har varit 

möjligt genom omprioriteringar inom utbildningsdepartemcntets område. 

Jag fäster särskilt avseende vid att framför allt förslagen till anslagstilldel

ning för museerna i många fall närmar sig den nivå som skulle gällt om de 

helt undantagits från huvudförslaget. 

Det är i rådande läge givetvis ytterst angeniget att pröva olika vägar för 

att med de föreliggande möjligheterna stimulera kulturlivets utveckling i 

skilda samhälleliga sammanhang som förskola, skola. vård. arbetsliv och 

boendemiljö. Behovet av att förankra ett skapande och vitalt kulturliv i 

barn- och ungdomsgrupperna ärt. ex. stort. Det är angeläget att människor 

stimuleras att satsa egna resurser för att delta i kulturlivet och aktivt 

engagera sig i amatörverksamhet och föreningsliv. 

I vissa fall kan kulturlivet stödjas på annat sätt än genom nya ekonomis

ka resurser. Ökat samarbete mellan central. regional och lokal nivå och 

mellan olika ansvarsområden i samhället är exempel på möjligheter i detta 

avseende. Lagstiftningsåtgärder är en annan metod att stärka kulturlivet. I 

en särskild proposition (prop. 1981/82: 82) har förslag lagts fram om utökat 

skydd mot utförsel av lildre kulturföremål. 

Det är vidare angeläget att hedriva en kulturpolitik som med de givna 

förutsättningarna effektivt utnyttjar tillgiingliga resurser. Från regeringens 

sida har under den senaste tiden olika initiativ tagits för att genom rationa

liseringar effektivisera och om möjligt minska behovet av resurser för 

administration och förvaltning på kulturområdet. Först vill jag erinra om 

inrättandet av statens musiksamlingar. som innebär en administrativ sam-
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l>rdning av tre olika institutioner. niimligen Musikaliska akademiens biblio

tek. Musikhistoriska mtN.:et och Svenskt musikhistoriskt arkiv. Vidare 

lillsatles i maj 1981 en särskild arbetsgrupp med uppdrag <il! göra en 

översyn av regler, tillämpad praxis och de praktiska arrangemangen för 

bevar:indc av <.1rkivhandlingar m. m. i statsförvallningen. En rapport kom

mer att.avges inom den niirmaste tiden. Under den niirmaste tiden avslutas 

dcssulom en inom utbildningsdepartementet utförd genomgång av fragor 

njrandc urvalsbegriinsning och gallring av museisamlingar. 

En i_iversyn planeras i fråga om möjligheterna till samverkan mellan 

. olika institutioner om rekvisita m. m. Operan. Dramati~ka teatern och 

Svenska Riksteatern men även Sveriges Radio och Svenska filminstitutet 

kan bli berörda .iv en sädan översyn. Jag avser all efter samråd med 

berörda institutioner <lterkomma till regeringen i denna fråga. 

Jag avser också att senare med chefen för kommundepartementet sam

riida om behovet av att se över frågan om statens tillsyn över kyrkobyg

gande och begravningsviisende. 

Jag har nyligen fött regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild 

organisationskommitte för frägor om samverkan mellan de centrala mu

seerna. inalles ett 15-tal institutioner. Kommitten skall undersöka olika 

möjligheter till administrativ och teknisk samverkan. Uppdraget avser 

ocksä frågor om visst ~amordnat utnyttjande av sfrdana resurser i musei

vcrksamheten som avser.lokaler. vtird och konservering, dokumentation. 

personalutbildning m. m. 

lnlml statens kulturrf1d p{1g{ir en översyn av rådt·t-; organisation och 

arbetsformer. Ri!dets verksamhet har vuxit snabbt efler tillkomsten år 

1974 och en organisatorisk anpassning behövs till nuvarande krav på 

arbetsinsatser. i\lot bakgrund av behovet att genom omfördelningar skapa 

utrymme för förstärkningar och reformer på olika kulturomrf1den har rege

ringen uppdragit ät kulturrädet att pröva sina organisationsf6igor inlHTI en 

anslagsram som minskar det nuvarande mcdelshehovet för riidets förvalt

ning och utrednings-, utvecklings- och informaiionsverksamhet med ca 

20'-;;., varav ca hiilften bör kunna utfalla redan fr. o. m. budgetfm:t 1982/83. 

Kulturrådet har redovisat vissa förslag i frågan. På grundval huvudsakligen 

av dessa förslag kan för budgetiiret 1982/83 medel omprioriteras från 

kulturrildets anslag till andra ändamal inom kulturområde!. 

Mot bakgrund av de rationaliserings- och besparingsbehov som nu är ett 

ofrtinkomligt inslag i budgetarbetet bör det inför budgetåret l 983/84 an

komma pä kulturrådet att inom den bidragsseklor som radet direkt svarar 

för undersöka möjligheterna till förenklade handbggningsrutincr och bi

dragsregler. 

De statliga insatserna p;i kulturområdet är f. n. fördelade på 79 olika 

<inslag. Det finns anledning att överväga om denn~1 anslagsfördelning i alla 

<1vseenden iir den rätta eller om de statliga insatserna skulle kunna ges en 

budgetmiissigt mera koncentrerad och överskådlig struktur. J. det förelig-
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gande anslagsförslaget har vissa anslag p~\ rr;\mst arkiv- m:h museiomrädet 

röns samman. 

Trob Je krav p[1 bl!sparingar och rationaliseringar som i Jagens Hige iir 

en nödviindig utgirngspunkt för bearbetning av alla an~lag!'.fri\gor har del 

varit möjligt att genom omprioriteringar dels inom kultursektorn. dels i 

forhällamlc till andra sektorer inom utbildningsuepartemente\s anwarsom

r{ide genomföra flera förändringar av reformkaraktiir. 

Jag har heuömt alt det. trots de statsfinansiella restriktioner som giiller. 

är nödviindigt att fortsiitta att öka det regionala stödet till teater-. musik

och musciomriidena. Jag räknar med att denna ökning i första hand skall 

klimma de mindre institutionerna till del för att stärka basen i deras 

verksamhet. 

Utöver föl"';tärkningcn av det regionala museistödet föreslil.r jag flera 

andra viiscntliga i'ttgiirder pa mu seiomr{1det. V crkningarna av lrnvudfiirsla

get för de centrala museerna hör kompenseras i betydande utsträckning. 

Särskilda insatser hör därutöver göras for förem{llsvilrdl!n vid museerna. 

för medclhavsmuseet och för byggnadsv{1rden. 

Vidare hör insatserna för bild- och formkonstniirerna förändras och 

förstiirkas genom införande av en hildklinstniirsfond och stöd till konst

hantverkskoopcrativ. Jag riiknar vidare med att införandet a\· en kassett

skatt skall öppna möjligheter till reforminsatser p<'1 vissa delar av kulturom

rådet. Till dt:tta avser jag iiterkomma senare. 

De avsedda åtgärderna av reforrnkaraktiir iir kortrattat av föl_iande inne

börd. 

I kulturrädets rapporter (1980:2. 1981:31 V:1rda-bcvara har ri!dct 

presentera\ ett program för arbetet med förl!m<ilsvf1ruen vid museerna. För 

alt stödja utvecklingen av forcrn[1lsvilr<len vid statliga och regionala mu

seer har jag för niista hudgeti"ir beriiknat cl\ eng{mgshidrag om 300000 kr. I 

kulturrådets rapport ( 1981: 2) Dokumentera har föreslagits att ett gemen

samt dokumentationssystem införs for museerna. Ett engångsbidrag om 

100000 kr. har beräknats för utveckling av ett sädan\ system. 

K u Itu rar vet i r a I u n organiserades i bö1jan av 1970-talet för alt 

bereda syssdsättning åt arbetshandikappade. Verksamheten har inriktats 

på viird av kulturhistoriska föremål. Då det har blivit nödvändigt att 

organisera verksamheten i nya former föresl{is nu alt vissa delar av verk

samheten frikopplas från det arbetsmarknadspolitiska området och ges en 

permanent organisation inom kulturomriidct med ett tiotal ansliillua. Efter 

ell ytterligare beredningsarbete beriiknas den nya organisationen kunna 

genomföras den I januari 1983. 

Med c I havs museet har hittills inte hafi tillgilng till egna utstiillnings

k,kaler för huvuddelen av museets samlingar. Ändamiilsenliga lokaler i 

Stockholms centrum har nu provisoriskt kunnat stiillas i ordning för mu

seets utforiktade verksamhet·. Genom vissa omprioriteringar har jag kun

nat beräkna medel för museets därigenom ökade driftkostnader. 
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Den I juli 1981 genomfördes en reform på byggnadsvärdsområ

d e t, varvid 13.4 milj. kr. anvisades för innevarande budgetår. I proposi

tionen (1980/81: 122) om åtgärder för vftrd och bevarande av kulturhisto

riskt värdefull bebyggelse räknade jag med att ytterligare 5 milj. kr. skulle 

kunna avsättas för ändamålet nästa budgetår. Efter omprioriteringar inom 

utbildningsdepartcmentets område ökas nu bidragsmedlcn med detta be

lopp. 

Våren 1981 överlämnades betänkandet !DsU 1981:3) Visningser

sättning åt bildkonstnärer. Betänkandet har remissbehandlats. 

Av olika skäl har jag inte funnit det möjligt att liigga fram ett förslag till 

visningscrsättning på grundval av betänkandet. Principen att bild- och 

forrnkonstnärcrna fär ersättning för att verk som de försålt till offentliga 

institutioner visas för allmänheten kan emellertid tillgodoses i andra 

former. Jag förordar därför att medel som f. n. utgår till bild- och form

konstnärer under anslaget Bidrag till konstnärer m. m. fr. o. m. budgetåret 

1982/83 tillförs en fond, benämnd Sveriges bildkonstnärsfond, över vars 

användning konstniirsorganisationerna får ett avgörande inflytande. Fon

den bör i fortsättningen tillföras medel genom årliga riksdagsbeslut. Till 

följd av denna omläggning bör en viss omorganisation ske av konstnärs

nämndens verksamhet. 

Genom omprioritering inom kultursektorn bör fr. o. m. nästa budgetår 

medel anvisas för stöd till konsthantverkskooperativ enligt ett 

förslag som lagts fram av statens kulturräd och som knyter an till förslag i 

ntdets rapport ( 1979: 2) Stöd till konstutställnings verksamhet. När det 

gäller förslaget om utställningsersättning och övriga förslag i nyssnämnda 

rapport har det f. n. inte varit möjligt att företa de omprioriteringar som 

behövs för att genomföra förslagen. 

Kulturrådet har i rapporten (1981:4) Handarbetets vänner -

verksamhet och ekonomi - föreslagit att nuvarande provisoriska stöd till 

Föreningen Handarbetets vänner ersätts med ett statsbidrag i reguljära 

former. Det har genom omprioriteringar inom kultursektorn varit möjligt 

att till viss del tillgodose kulturrildcts förslag. 

Inom ramen för medel som omfördelas till förmr1n för de regionala 

stödformerna räknar jag med att det är möjligt att starta en ny teaterin

stitution i Gävle och att öka antalet grnndbelopp i första hand för de 

mindre. regionala teatrarna. orkestrarna och museerna. 

Som jag närmare kommer att utveckla under inledningen till avsnittet C. 

Massmedier m. m. avser jag att senare föresli't regerirgen att förelägga 

rik~dagen förslag om insatser p{i. musik-, film- och bildom

r ad c n a i syfte att motverka de negativa effekterna av heminspelning på 

ljud- och videokassetter. Dessa insatser kan också komma att beröra olika 

amlag under förevarande avsnitt. s{1viil vad gäller anslagens storlek som 

fördelningen av medel inom resp. anslag. Insatserna avses bli finansierade 

genom en siirskild skatt på l_iud- och videokassetter. 
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En del av myndigheterna tK"h institutionerna inom kultursektorn har 

uppgifter också i anslutning till forskningen. Sedan mitten av 1970-talct har 

humanistiska forskningsrådet, numera humanistisk- samhällsvetenskap

liga forskningsrådet. aktualiserat frågan om per man c n t ni n g av vis

s a forskningsföretag av långsiktig natur. Så har ocks<1 skett i viss 

utsträckning varvid bl. a. projekten Sveriges kyrkor rn.:h Svenskt diploma

tarium har tillförts riksantikvaridimbctet resp. riksarkivet. För nästa bud

getår föreslås att projekten Det medeltida Sverigl'. och Mynt från vikingati

den permanentas inom myndigheten riksantikvarieiimbt:tet och statens 

historiska must:er. Genom ytterligare omprioriteringar från forskningsrå

det föreslås även vissa redan permanentade projekt tillföras medel för 

publiceringsverksamhet. Vid naturhistoriska riksmuseet bedrivs en viktig 

forskning inom det naturvetenskapliga området. Vid min bedömning av 

behoven av medel inom forskningsomrädet har jag beaktat delta. Jag 

återkommer senare under titt. E. Högskola och forskning till forskningsfrå

gorna i övrigt. 

Jag avser att under avsnittet I. Vissa inom utbildningsdepartementcts 

verksamhetsomräde gemensamma iindamål återkomma till vissa frågor om 

lokalkostnader och investeringar som är av betydelse för verk

samheten inom kulturområdet. Vidare tar jag diir upp vissa frågor rörande 

löneomräkning. tidskrifter och utbetalningsrcgler för 

statsbidrag. 

Statsrildl'f Tillander 

Trots de statsfinansiclla restriktioner som giiller har det varit möjligt att 

genom omprioritering inom ungdoms ans I ag c n skapa utrymme för 

åtgärder av reformkaraktär. Såkdcs har Pingstförsamlingarnas ungdoms

arbeh:, som hittills bt:viljats stöd i särskild ordning. kunnat inordnas i det 

reguljära systemet. Vidare har en ny organisation. nämligen Handikapp

förbundens eentralkommittcs ungdomskommittc blivit statsbidragsberätti

gad. 

Efter flera års försöks verksamhet infördes förra budgetåret ett reguljärt 

stöd till ferie v c r k sam het inom ungdomsorganisationerna. Verksam

heten riktar sig i första hand till barn i åldern 7-12 år och bedrivs framför 

allt under ~ommarlovet. Med hänsyn till det stora behovet bland barn och 

ungdomar av aktiviteter under ferierna föresl~1s trots det kiirva ekonomiska 

läget ett ökat stöd till denna verksamhet. 

Särskilda medel förcshts ncksi\ för de politiska ungdomsförbun

dens medverkan i skolorna il 982 ilrs val. 
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Allmän kulturverksamhet 

B I. Statens kulturråd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

16352014 1 

14 7890001 

14558000 

Reservation 279 304~ 

1 Anslagen Statens kulturråd: Förvaltningskostnader och Statens kulturråd: L:tred
nings-. utvecklings- och informationsvcrksamt.et. 
~ An~laget Statens kulturråd: Utrednings-, utvecklings- och informationsverksam
hct. 

Enligt förordningen (]974:644) med instruktion för statens kulturråd 

skall rådet främja förverkligandet av målen för den statliga kulturpolitiken. 

Rådet handlägger ärenden om sratliga åtgiirder som rör teater. dans och 

musik. litteratur och folkbibliotek samt konst. museer och utställningar. I 

anslutning till sin egen anslagsframställning skall rådet varje år granska 

förslag till sådana framställningar från andra myndigheter och organ inom 

nämnda delar av kulturområdet samt göra en sammanfattande bedömning 

av anslagsbehoven. 

Rådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och högst 14 andra 

ledamöter. Inom rådet linns som riidgivande och beredande organ tre 

nämnder. Dessutom finns hos rådet en ddegation för lokal- och utrust

ningsfrågor. 

Från anslaget bestrids kostnader i samband med utredningar. forsk

nings- och ulvecklingsverksamhet, informationsverksamhet resp. kontakt

och konfcrensverksamhet inom statens kulturrilds ansvarsområde. 

Rådets kansli är uppdelat på en sekretariatsenhet och 1:n utredningsen

het, vartill kommer personal för gemensamma administrntiva funktioner. 

Personal 

Anslag 

förvaltningskostnadcr 
I därav lönekostnader! 

I ,okalkostnader 
Utrednings-. utveck

lings-. informations-. 
kontakt- och konfcrens
verksamhct samt kultur
politiskt erfarenhets
utbyte 

1981/tC 

58,5 

9450000 
18 370000) 
I 049000 

1420000 

Hcräknad ~indring 1982/83 

Statens 1 Före-
kulturräd dragandcn 

of. of. 

+792000 + 664000 
(+514000) I+ 571 000) ... 25000 25000 

-I 000000 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 16 

1981/82 BcriiknaJ iinJring 1982/83 

Utrednings- och utveek
lingsverksamhet inom 
barnkulturområJet 

Anslag enligt 
statsbudgeten 

I 000000 

14919000 

14 789000 

Statens 1 

kulturräJ 

+ 100000 

+660000 

+790000 

Före
draganden 

of. 

361000 

- 2-11000 

1 I redovisningen av kullurrt1dets förslag ingår Je! i siirskilJ skrivelse framlagda 
förslaget om en besparing på 1.4 milj. kr. 

Statens kulturråd 

I. Pris- och löneomräkning rn. m. 2 060 000 kr. 

,., Besparing ( - 218 000 kr.) iitertas ( + 218 000 kr. l. 

3. Under budgetåret 1981/82 kommi::r kulturrådet att lägga upp en mer 

konkret planering för sina insatser om åtgärder för att motverka kommer

sialismens ni::gativa verkningar. 

Två rapporter kommer i första hand att utgöra grundi::n för ddets plane

ring. Den ena är statens ungdomsråds rapport Ej till salu. Den andra iir en 

rapport i kulturrådets skriftseri·~ Kulturpolitisk forskning och utveckling i 

vilken ett antal forskare friln olika utgiingspunkter kommer att ge sin syn 

på kulturkommersialismen. Rftdet beriiknar kostnaderna för det fortsatta 

utredningsarbetct som dessa rapporter föranledor till 400000 kr. 

Besparingar i statens kulturräd 

Genom beslut den 15 oktober 1981 uppdrog ri::geringen ät stati::ns kultur

råd att utreda möjligheterna att iistadkomma besparingar i utgifterna for 

rådets verksamhet. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 november 

1981 i vad avser besparingar <>om avses utfalla fr. o. m. hudgdttret 1982183. 

För genomförande av uppdraget gällde ett rå förhand faststfölt sparmi\1. 

Detta hade satts till att kostnaderna för kulturrådets förvaltning samt 

utrednings-, utvecklings- och informationsverksamhet borde minska med 

ca 2or;.c .. Ca 1.4 milj. kr. av denna besparing horde utfalla redan fr. o. m. 

budgetåret 1982/8.3. 

Statens kulturrtld 

I sin redovisning av uppdraget anti.ir statens kulturriid att sedan mitten 

av 1970-talet har r(1dets resurser efter en uppbyggnad varit sf1 gott som 

oförändrade trots att förväntningarna har likat och uppgilkrna har växt. 

Rådet ser inga möjligheter att på den tid som ställts till huds redovisa en 

fullstiindig analys av de organis<:.tions- och pcrsonalföriindringar samt kon-
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sekvenserna därav för genomförande av de angivna kostnadsminskning

arna. 

Kulturrådet anser det nödvändigt att utrednings- och ut veck

l in g s verksamheten i första hand beskärs. Däri ingilr kostnaderna för 

en vakanthållen tjänst som projektledare. Rådet framhåller att detta förslag 

inte är resultatet av en noga genomförd prioritering mellan rådets olika 

verksamheter utan är en följd av att utrednings- och utvecklingsverksam

heten lättast kan timplaneras. ( - 850000 kr. J 

Medlen till kontakt- och konferensverksamhet föreslås mins

kas kraftigt. vilket innebär att så gott som alla medel för konferenser 

försvinner. Rådets möjligheter att följa utvecklingen och att verka kon

taktskarande inom sitt ansvarsområde minskas härigenom radikalt. 

(- 300000 kr.) 

Rådet har inom ramen för den pågilende organisationsöversynen disku

terat det fortsatta behovet av en siirskild de I e gat i o n för I ok a I- och 

utrustningsfrågor <LUP-delegationenl. LUP-delegationen som inrät

tades vid kulturrädets tillkomst har tagit fram en rad lokalprogram för i 

första hand de statliga och statsstödda museerna. Den har genom att vara 

en länk mellan lokalnyttjarna och byggnadsstyrelsen resr. utrustnings

nämnden för universitet och högskolor på ett smidigt sätt bidragit till att 

föra fram en rad lokalfrågor så nära sin lösning som f. n. med hänsyn till det 

statsfinansiella läget är möjligt. Den har därmed fullgjort sina viktigaste 

uppgifter och det är inte försvarbart att med hänsyn till hesparingskraven 

bevara den. Ett Jokalprogramansvar bör dock alltjämt åvila kulturrädet. 

men detta bör kunna klaras av inom ramen för den övriga förtroendeor

ganisationen. dvs. närmast nämnderna för konst. museer och utställningar 

samt teater. dans och musik. Ett avskaffande av LU P-delegationen redan 

frän budgetåret I 982/83 skulle tillsammans med vissa övriga bes raringar i 

lekmannaorganisationen ge besparingsmöjlighet i fråga om arvoden till 

tillfälliga arbetsgrupper och referensgrupper. Någon minskning av kansli

personalen föranleder inte denna minskning i förtroendeorganisationen. 

(- 80000kr.) 

För att besraringsniviln 1.4 milj. kr. skall kunna uppnås ser sig rildet 

också tvingat att genom vissa omflyttningar av personal minska I ok a I in

n e havet. De lokaler som byggnadsstyrelsen förhyr för kulturrådets räk

ning på Kungsgatan 48 har i första hand utnyttjats för tillfälliga utredningar 

och l'ör tillfälligt anställd personal. Denna besparing förutsätter emellertid 

att Strindbergsutgivningen måste bära sina lokalkostnader på sakanslaget. 

(- 170000 kr.) 

I regeringens uppdrag till kulturrådet har angetts som förutsättning att 

medlen till kulturrådet fr. o. m. nästa budgetilr anvisas över ett sammansla

get anslag. Eftersom detta anslag inte kan förutsiittas fä karaktären av 

reservationsanslag försvt1rar det ytterligare planeringen av utrednings- och 

informations verksamheten. 

2 Riksdllgen 1981182. I Slllll/. ;\'r /00. Bi/i1g11 12 
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Fiiredraganden 

Jag förordar alt de bäda nuv<mmde anslagen Statens kulturråd: Förvalt

ningskostnader och Statens kulwrråd: Utrednings-. utvecklings- och infor

mationsverksamhet tas upp under elt gemensamt förslagsanslag benämnt 

Statens kulturråd. 

Som jag kommer att anföra under litt. I. Vissa inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde gemensamma ändamål ställs med de statsfi

nansiella restriktioner som gälkr krav pi\ striing hushållning med tillgäng

liga ekonomiska resurser. På kulturomriiJet gäller liksom inom andra 

sektorer att det ekonomiska utrymme som finns disponibelt skall utnyttjas 

på elt för målet för verksamheten så effektivt sätt som möjligt. Detta 

innebär bl. a. att det enligt min mening är angeläget att utnyttja alla möjlig

heter till administrativa rationaliseringar på kulturområdet i syfte att bere

da plats för mer direkt kulturskapande insatser. 

Mot denna bakgrund har jag bedömt det nödvändigt att hl. a. se över 

statens kulturråds verksamhet och organisation. På rådets eget initiativ 

pågår redan en översyn. Då jag anser att denna översyn bör ha som elt 

väsentligt syfte att minska kostnaderna för kulturrådets verksamhet, har 

jag uppdragit åt kulturrådet mt lägga fram förslag om begränsning av 

kostnaderna för rådets förvaltning samt utrednings-. utvecklings- och in

formationsverksamhet med ca :~0%. Av denna besparing bör ca 1.4 milj. 

kr. falla ut redan fr. o. m. budgctfaet 1982/83. Den möjlighet till ompriori

tering som därigenom uppstår bör. som jag kommer att redovisa under lill. 

I. Vissa inom utbildningsdepartt:mentets verksamhetsområde gemensam

ma ändamål. bl. a. användas för att tillföra de centrala museerna resurser 
utöver vad som följer av huvudförslaget. 

Jag föreslår att den avsedda besparingen för budgetåret 1982/83 på 1.4 

milj. kr. genomförs i huvudsak enligt kulturrådets förslag. Utr.:dnings- och 

utvecklingsverksamheten bör minskas med 700000 kr. och lönekostnads

posten med 150000 kr. Medlen Eir konferensverksamhet bör vidare redu

ceras med 300 000 kr. 

En besparing av lokalkostnaderna med 170000 kr. kan genomföras ge

nom att förhyrda lokaler på Kungsgatan 48 sägs upp. Denna besparing 

förutsälter emellertid att lokalkostnaderna i samband med utgivningen av 

Strindbergs samlade verk finansieras som en delkostnad för utgivningen av 

delta verk. 

Vidare föreslår jag i likhet med kulturrådet att delegationen för lokal

och utrustningsfrågor (LUP-delegationen) skall upphöra vid utgången av 

juni 1982. Ansvaret för lokalplanering bör dock fortfarande ävila kulturrå

det i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om rådets organi

saton. Då LUP-delcgationen upphör minskar behoven av arvodes- och 

resemedel. Jag beräknar dätfor en sammanlagd minskning av medlen för 

dessa ändamål med 80000 kr. 

Kulturrådet kommer under våren 1982 att lämna in resultatet av sin 
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interna organisationsöv..:rsyn i vilken enligt regeringens uppdrag skall ing<L 

förslag till ytterligare besparingar för budgetåret 1983/84. Detta förslag 

kommer att remissbehandlas. Först därefter kan slutlig stiillning tas till 

kulturrådets framtida organisation och verksamhetsformer. 

Slutligen räknar jag m..:d att 70000 kr. förs över frän anslaget Bidrag till 

folkbildning för att bestrida en del av de kostnader som iir förbundna med 

handläggningen av hidragsgivningen och som budgetåret 1981/82 betalas 

med medel ur nämnda anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att delegationen för lokal- och utrustningsfrågor skall 

upphöra vid utgången av juni 1982 . 

., att till Statrns kulturräd för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 14558000 kr. 

B 2. Bidrag till kulturverksamhct inom organisationer 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12 983 884 

10 004 000 

10 304 000 

Reservation I 985 040 

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer. som bedriver 

en omfattande kulturverksam het. dels till statens kulturrad för fördelning 

bland olika kulturprojekt inom organisationslivet. 

I. Centrala amatörorga
nisationer 

2. Ccntrumhildningar pä 
teaterns. tlanscns, mu
sikens. filmens. biltl
konstens och littera
turens omri'tdt!n 

3. Folkparkernas ccntral
organisatilm för central 
service och andra 
gemensamma insatser samt 
för Folkparkernas artist
förmedling 

4. Folkets Husföreningar
nas riksorganisation 
för anortlnande av bl. a. 
konstutställningar och 
s.k. kulturhörnor 

5. Konferenser. festivaler 
m. m. inom Sverige 

h. Kulturverksamhet bland 
\pråkliga minoriteter 

1981/82 

2445 000 

2913000 

3008000 

I 015000 

623 000 

10004000 

Bcriiknad iindring 1982/83 

Statens 
kulturrt1tl 

+ 4500!) 

-2913000 

+ 601 ono 

+ 152000 

+ 12000 

+ 500000 

-16031100 

fore
dragantlen 

+ 95000 

+ 85000 

+ 90000 

+ 80000 

- 50000 

+300000 
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State11s k11/t11rräd 

I. Ur anslagsposten till centrala amatörorganisationer er

hftller 20 organisationt:r stöd i form av allmänt driftbidrag. En översyn av 

principerna för bidragsfördelningen päg{1r. 

Kulturrådet pekar pfi amatlirmusikverksamhctens problem. niir det gäl

ler produktion och distribution av noter. Tillgängt:n pf1 svensk originalmu

sik för körer. ensembler och orkestrar iir mycket begränsad och kostnads

liiget sådant att finansieringen av t:tt eventuellt statligt stöd t:nligt kulturrii

dets mening bör ses över i samband med en fonogram reform. 

Bland de organisationer som erhälla stöd ur denna anslagspost finns 

Sveriges orkesterföreningars riksförbund (SORJ. Bidrag utgår dels till or

ganisationens centrala kostnader. dels i form av direktstöd till ett antal 

SOR-orkestrar. Till skillnad från andra amatörorganisationer har SOR ett 

stort antal professionella musiker och kulturn!det foresliir att den del av 

bidraget som gäller direktstöd till SOR-orkestrar förs över till anslaget 

Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet anslagsposten Arran

gerande musikföreningar ( -181 000 kr. l. 

För kvarvarande medel under denna anslagspost hegtirs en ökning med 

226000 kr. som kompensation för pris- och löneökningar. Totalt föreslar 

kulturrådet således en ökning mt:d 45 000 kr. under anslagspostcn. 

2. Ur anslagsposten till centrum bi Id ni n g ar utgår bidrag till Dans-. 

Film-. Fotografi-. Författar-. Illustratörs-. Konstnärs-. Musik-. Teater

och Översiittarcentrum. Kulturriidct menar att centrumbildningarna iir 

sinsemellan mycket olika organisationer som verkar inom skilda konstom

råden där situationen för kulturarhetarna krtiver olikartade insatser. Riid.:t 

anser cWrför att bidragen bör behandlas och redovis;1s under de budgetav

snitt diir de sakligt hör hemma. Kulturd1det framht1ller att varje centrum

bildning har stor betydelse inom resp. konstomr{1de och att de satsningar 

och prioriteringar staten vill göra miiste ses som en integrerau dl'.! i uen 

politik man väljer att föra inom resp. område. 

Statens kulturråd föreslår att bidraget till centrumbildningarna samman

lagt höjs med I 191 000 kr. varav 291 000 kr. utgör kompensation för pris

och löneökningar och 900000 kr. ökade medel för bl. a. kontakt- och infor

mationsverksamhet. 

3. Bidraget till Folkparkernas centralorganisation <FPCl 

avser central service. metodutveckling, utbildning, lokal och regional for

söksverksamhet inom det kulturella omrfidct samt stöd till Folkparkernas 

artistförmedling. Bidraget bör rn:ksa syfta till att göra parkerna mindre 

kommersiellt beroende. Folkparkerna har viktiga kulturpolitiska uppgifter. 

Folkparkerna planerar att ytterligare ut veckla sin barn- och ungdomsverk

samhet. Centralorganisationen begiir för verksamht:ten exkl. artistförmed

lingen en anslagshöjning med 3 369 750 kr. 

Kulturrådet tillstyrker en sammanlagd ökning av bidraget till folkpar

kerna med 601 OOOkr. varav 301 OOOkr utgör kompensation för pris- och 
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löneökningar. För att genomföra en fortsatt satsning på barnkultur tillstyr

ker rådet 300 000 kr. 

4. Statsbidraget till Folkets Husföreningurnas riksorgani

s a tio n ( FHR) har under tidigare år varit avsett bl. a. för konstutställ

nings verksamhet. för utbyggnad av s. k. kulturhörnor samt för viss teater

verksamhet. Ett fortlöpande utvecklingsarbcte pågår nu på såväl dans

sorn musikområdet inom många folketshusföreningar. Bl. a. bedrivs dans

kurser för att öka kontakterna mellan ungdomar och folkctshusförening

arna som dansarrangörer. Danskurserna bedrivs i drogfri miljö. För ut

vecklingsarbete inom dans- och musikområdet begär FHR 284000kr. 

Kulturrådet tillstyrker en anslagsökning med 152 000 kr. varav 

102 000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar och 50000 kr. 

bidrag för fortsatt utvecklingsarbete med dans- och musikverksamhet i 

drogfri miljö. 

5. Kulturrådet begär en ökning av bidraget till kon fe rens er, fest i

v a I er m. m. inom Sverige med 62 OOOkr. som kompensation för pris

och löneökningar. Eftersom en del av ansökningarna gäller invandraror

ganisationer föreslås en överföring med 50000kr. till anslagsposten Kul

turverksamhet bland språkliga minoriteter. 

6. För femte året i följd föreslår kulturrådet att särskilda medel anslås 

för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Kultur

rådet begär för ändamålet 500 000 kr. och finner det så angeläget att man 

föreslår att det i huvudsak skall tillgodoses genom omprioritering av medel 

frän andra anslag. 

Sammanlagt föreslår kulturrådet under anslaget Bidrag till kulturverk

samhet inom organisationer en minskning med I 603 000 kr. 

f'iiredraRandcn 

En rad angelägna verksamheter erhåller stöd under förevarande anslag. 

Jag finner folketshusföreningarnas d;rns- och musikverksamhet för ung

dom i drogfri miljö intressant. Det fortsatta utvecklingsarbetet inom detta 

område bör kunna tillgodoses inom ramen för anslaget. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanstiillningen hemställer jag all rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrat; till k11/t11n·erksamhet inom orRw1isatio11er för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 0 304 000 kr. 
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B 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1980/81 Utgift 

198 I/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 680001 

8 2260001 

8376000 
1 Av anslaget dispont:ras 8 172 000 kr. 

Reservation 2640310 

Ur detta reservationsanslag. det s. k. kulturmedelsanslaget. utgår f. n. 

bidrag till vissa organisationer och institutioner. Vidare utgår bidrag ge

nom beslut av regeringen efter ansökan i varje särskilt fall. 

Disposition m· anslaget hudgctäret 1981182 

Ändamål 

I. Stiftelsen Gerleshorgsskolan för verksamheten i 
Gerlesborg 

2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum for verksamheten 
~- Skolöverstyrelsen för utvecklingsarhetc för handikappad<! 
4. Engängsanvisningar till arkiv. kulturminnesvård. 

muscer och utstiillningar 
5. Till regeringens disposition 

a) engångsanvisningar till arkiv. kulturminnesvård, 
museer och utställningar 

b) övriga kulturella ilndamål 

Belopp 

420000 
140000 
100000 

~610000 

I 014000 
3 888000 

8172000 

I. Stift e 1 sen G c r 1 c s borgs sko 1 an hcgiir att statsbidraget för 

verksamheten i Gerlesborg höjs med 95 000 kr. 

2. Rik s förbundet Invandrarnas k u Itu r centrum bcgiir en 

höjning av statsbidraget med 50000 kr. 

Fiiredraganden 

Ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella lindamäl lämnas stöd till några 

ändamål inom kulturområdet. för vilka bidragsbehovet lir årligen återkom

mande. Fr. o. m. innevarande budgetår sker vidare under anslaget en sam

lad redovisning av de medel som utgår i form av engångsanvisningar till 

olika iindamf1I på arkiv-. kulturminncsvårds- m:h museiområdet. 

Inom anslaget finns också utrymme för att efter särskilda regeringsbe

slut tillgodose tillfälliga hidragshehov och stödja initiativ som syftar till 

förnyelse och utveckling av kulturlivet. Av ifrågavarande utrymme har för 

innevarande budgetår avsatts 2.5 milj. kr. till investeringsändamål. Dessa 

medel bör betraktas som ett komplement till de s. k. lotterimedlen för 

kulturella ändamål. 
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Innevarande budgetår utgår sammanlagt 2610000kr. i form av engångs

anvisningar till arkiv, kulturminnes vård, museer och utställningar. Anvis

ningarna fördelar sig på 13 ändamål. Vidare disponerar regeringen en post 

om I 014000kr. för tillgodoseende av uppkommande ytterligare behov av 

engångsanvisningar inom nämnda områden under budgetåret. Inom ramen 

för dessa medel kommer jag att under berörda anslag för budgetåret 1982/ 

83 förorda dels omsättning av innevarande budgetårs engångsanvisningar 

till ett sammanlagt belopp av 2 518 000 kr., dels nya engångsanvisningar om 

tillsammans 795 000 kr. Vidare har jag riiknat med att regeringen skall 

disponera en post av 311 000 kr. för ändamål av denna karakHir. 

Jag beräknar med hänsyn till prisutvecklingen en ökning av anslaget med 

204000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till siirskilda kulturefla iindamäl för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 8 376000 kr. 

B 4. Bidrag till samisk kultur 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1456858 

1696000 

1790000 

Genom riksdagens bt:slut (prop. 1976177:80. KrU 1976/77:43, rskr 1976/ 

77:289) infördes den I juli 1977 ett särskilt statsbidrag till samisk kultur. 

Bidrag kan utgå till olika former av samisk kulturell verksamhet och till 

de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 1976177:80 (s. 116, 

122, 128-132 och 148) angivna riktlinjerna. Medlen disponeras av samc

fonden och beslut om bidrag fattas uv samefondens kulturdelegation. 

Styrelsen .fi'ir samefonden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med 150000kr. för 

nästa budgetår. Delegationen framhåller att anspråken från organisationer 

och föreningar på bidrag ur anslaget tir stora. Kulturdelegationen pekar 

också på tidningen Samefolkets behov av ökade medel. 

Föredraganden 

Jag anser att bidraget till samisk kulturell verksamhet är ett viktigt 

komplement till det stöd som i olika generella former kan komma det 
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samiska kulturarbetet till del. Anslaget bör därför riiknas upp med 
94 ()(){)kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för hudgetftret 1982/83 anvisa ett 

anslag av I 790000kr. 

B 5. Visningscrsättning åt bild- och formkonstnärer 

1982/83 Nytt anslag (förslag) 14 726 000 

Frågan om ersättning till konstnärerna för att verk som inte längre är i 

konstnärens ägo visas offentligt I visningsersiittningJ behandlades i prop. 

1975/76: 135 om den statliga kulturpolitiken 3. Där konstaterades. att för

slag om att införa ett system med visningsersiittning förts fram fdn olika 

håll. Systemet skulle komma att ha vissa likheter med biblioteksersätt

ningen. Staten skulle sålunda till en fond avsätta medel som skulle utgöra 

ersättning för nyttjande av verk som konstnärerna har sålt till offentliga 

organ och institutioner. Bildkonstnärerna skulle själva ha det avgörande 

inflytandet över fondens användning. I propositionen framhölls vidare att 

flera svårigheter av praktisk natur var förknippade med förslaget och att 

några bcräkningsmetoder som bedömts genomförbara inte hade redovi

sats. Inget hinder fanns emellertid mot att tillmötesgil bildkonstniirernas 

krav genom att i andra former si:älla medel till förfogande. Oe riktlinjer för 

fördelningen av bidrag till konstnärer som därefter presenterades i proposi

tionen innebar bl. a. att konstnärerna tillförsäkrades samma inflytande 

över medelsfördelningen som om en särskild fond hade skapats. 

Vid riksdagens behandling av propositionen pä denna punkt I KrU 1975/ 

76: 35. rskr 1975176: 335) framhölls att de praktiska svårigheterna att kon

struera ett system för visningsersättning uppenbarligen var mycket stora 

och att det torde bli nödvändigt med ett omfattande och svårbemästrat 

redovisningssystem även om ersättningen inte gjordes individuell utan 

tillfördes konstnärskollektivet som helhet. Riksdagen fann det önskviirt all 

frågan om visningsersättning studerades ingående i syfte att så snart som 

möjligt klarlägga möjlighett!rna att konstruera ett system som ger bild

konstniirerna ersättning för att \'erk som inte liingre är i upphovsmannens 

ägo visas offentligt. I arbetet med denna fråga borde dess sambam.l med 

konstnärernas upphovsrätt och förhandlingsrätt beaktas. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 juni 1977 tillkallade jag 

en särskild utredare 1 
( lJ 1977: 08J med uppgift all klarlägga möjligheterna 

att konstruera ett system som ger bildkonstnärerna ersättning för att verk 

som inte liingre iir i upphovsmannens ägo visas offentligt. 

1 Generaldirektören Edvard Reutcrswiird 
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Utredaren har avlämnat betänkandet (Os U 1981: 3) Yisningsersättning 

åt bildkonstnärer. 

Utred11in1tl'll om 1·i.rni11gscrsiitt11i11g 

Utredningen har genomfört en undersökning av det nuvarande konst

be ståndet. Utredningen har därvid tillfrågat 52 museer. samtliga kom

muner och landstingskommuner samt statens konstråd om deras inneha\' 

av måleri. skulptur. teckning. grafik. brukskonst och fotografi. Det totala 

innehavet på grund av förvärv efter år 1910 utgjorde enligt undersökningen 

ca 640000 verk. Undersökningen omfallade också förvärven under åren 

1976-1978. Antakt sådana förvärv uppgick till ca 66000. Om fotografierna 

räknas bort. uppgick innehavet till ca 400000 och förvärven de sistnämnda 

åren till ca 60000. Sistnämnda siffra innebär således att det årliga antalet 

förvärv - utom fotografierna - uppgick till ca 20000. 

Enligt utredningens mening bör visningsersiittning omfatta konstverk 

som förvärvas av staten. kommunerna och landstingskommunerna samt 

vissa museer. 

För att ett system med visningsersältning skall ge full rättvisa åt varje 

konstverk - ett "perfekt" system - måste en rad omständigheter beaktas. 

Sålunda krävs enligt utredningen att man i fråga om några hundratusen 

konstverk fortlöpande gör noteringar om var och hur ofta verken visas. 

Detta skulle förutsätta ett omfattande registrerings- och rapporteringsar

bete. Utredningen !inner därför att det inte är möjligt all föresla ell ersätt

ningssystem som grundar sig på vad som faktiskt visas offentligt. 

Utredningen har kommit fram till att ersättningen bör beräknas enligt ett 

starkt fören k I a t system. huvudsakligen byggt på förvärvet av 

konst. De förenklingar som ett sådant system måste inrymma innebär bl. a. 

<itt man. för att vara helt korrekt. snarare borde tala om visningsrättser

sättning än visningscrsättning. 

Utredningen anser att ett system med visningsersältning bör - med 

undantag av fotografier - omfatta samma kategorier av konstverk som i 

den av utredningen genomförda undersökningen. Vidare är del enligt ut

redningen tillräckligt att verket anskaffats av stat. kommun eller lands

tingskommun eller till vissa museer för att beräkning av ersiittning skall 

ske. En annan förutsättning är att verkets upphovsman är svensk medbor

gare eller stadigvarande bosatt i Sverige samt att hans upphovsriitt gäller 

vid anskaffningstillfället. 

Från nu angivna utgångspunkter presenterar utredningen en flerårsmo

dell och en engångsmodell. båda med tre varianter. för beräkning av 

visningsersiittning. Samtliga varianter innebär att ersättningen utgår kol

lektivt till hela konstnärskåren. 

Utredningen förordar införande snarast möjligt av ett system med vis

ningsersättning åt bildkonstnärer. Vid val av system anser utredningen 

engångsmodellen vara att föredra och då niirmast en variant som avser 

viss procent av inköpspriset (försäkringsvärdet). 
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Enligt utredningen bör de medel som utgår som visningsersältning till

föras en särskild fond. Sveriges bildkonstnärsfond. Fondens sty

relse bör enligt utredningen överta den del av den nuvarande konstnärs

nämndens verksamhet som avser bild- och formkonstnärer. Styrelsen före

slås bestå av ordförande och tio andra ledamöter. Ordföranden och tre 

andra ledamöter utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av Konstnä

rernas riksorganisation och Föreningen Sveriges konsthantverkare och 

in<lustriformgivare. 

Det bör ankomma på styrelsen för hildkonstnärsfonden att bestämma 

principerna för hur medlen skall fördelas. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av justitiekanslern. 

statistiska centralbyrån (SCB). riksförsäkringsvcrket. postverket. kam

markollegiet. statskontoret. riksrcvisionsvcrket (RRV), riksskatteverkct. 

statens kulturråd. konstnärsnämnden. statens konstråd. styrelsen för Sve

riges fö1fattarfond. Stiftelsen Riksutställningar. Akademien för de fria 

konsterna. statens konstmusei:r, nämnden för utställningar av svensk 

konst i utlandet 1NUNSKUJ, universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ. 

arbetsmarknadsstyrelsen !AMSJ, upphovsrättsutredningen (Ju 1976: 02). 

kulturskattekommitten (B 1979~ 15), Svenska kommunförbundet. Lands

tingsförbundet, Uinsmuseernm. samarbetsråd, Stockholms kulturnämnd. 

Eskilstuna kulturnämnd, Kalmar konstmuseum, Västerås kultur- och fri

tidsnämnd, Jämtlands läns mu:;eum. Norrbottens museum. Svenska ar

betsgivareföreningen (SAFl. Landsorganisationcn i Sverige (LOl. Tjiinstc

männens centralorganisation !TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR. 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KL YSJ, 

Konstnärernas riksorganisation ( KRO), Föreningen Sveriges konsthant

verkare och industriformgivarc ( KIFl. Svenska fotografernas förbund 

(SFFot), Föreningen Svenska tecknare ffST). Konstnärernas allmänna 

fackförbund (KAF), Fotograficentrum. Föreningen Svensk form. Sveriges 

konstföreningars riksförbund ( SKR), Sveriges allmänna konstförening, 

Grafiska sällskapet och Sveriges författa1i'örbund (SFFJ. 

UHÄ har bifogat yttranden från universitetet i Göteborg. konstfacksko

lan och konsthögskolan samt från rektorn Georg Suttner. 

Allmänna synpunkter 

Flertalet rcmissinstanser uttrycker sin tillfredsställelse över att frågan 

om visningsersättning blivit föremål för utredning och pekar pft den psyko

logiska och principiella betydebe för konstnärerna som en övergång från 

bidrag till ers ii t t ni n g har. A ven remissinstanser som är negativa till 

utredningens olika förslag är med några undantag principiellt positiva till 

att visningsersättning utgår. 
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Statskontorct framhåller att förslagen bygger p.1 den förutsiittningen att 

staten helt svarar för den följdkostnad som uppkommer genom kommunala 

och lamlstingskommunala inköp av konst. Statskontoret avstyrker därför 

att frågan om visningsersättning löses nu enligt de - i sig kostnadsdrivande 

- modeller som utredningen lagt fram. Liknande synpunkter framförs av 

RRV. 

Si·rnska komm111{/årh11ndct är tveksamt till det nya principiella synsiittet 

och framhåller att när en kommun inköpt konstverk till offentliga lokaler 

förefaller det naturligt att även rätt till visning ingiltt i förutsättningarna för 

förvärvet. 

Enligt en rad instanser. bl. a. statens konstråd. statens kon.1·tm11seer. 

Riksutstiil/ningar. KA F och N UNSK U skulle administrationen fä en ökan

de andel av anvisade medel och de avstyrker bl. a. av den anledningen 

utredningens förslag. 

Upphovsrätten 

Upphol'sriittsutredningen erinrar om de bindningar som de internatio

nella upphovsriittsliga konventionerna uppstälkr. Om ersättningen får 

drag av en upphovsrättslig ersättning - dvs. en ersättning för utnyttj:mde 

av skyddade verk - giiller som utgångspunkt enligt konventionerna att 

ersättningen skall utgå lika för svenska och utliindska upphovsmän. 

Enligt Si·enska ko1111111111./i)J'/)[111det bör principfrågan om upphovsrättens 

rimliga innebörd beträffande försålt konstverk närmare analyseras innan 

man tar ställning i frågan om visningsersättning. 

Flera remissinstanser. hl. a. TCO. KL YS rn.:h SFF. pekar på parallellen 

mellan bibliotcksersättning och visningsersättning ur upphovsrättslig syn

punkt. Utlåning och visning ligger båda principiellt under upphovsman

nens cnsamriitt. 

lnnehal·are al· konsh·crk 

Flertalet av de remissinstanser som har kommenterat kapitlet om inne

havare av konstverk ansluter sig till utredningens förslag att visningser

sättning skall gälla for verk ägda av stat, landsting. kommuner och vissa 

museer. Till dessa hör konstniirsniimnden. Akademien .fi"ir de fi"ia kon

sterna, Sn·nska komm1111.forh1111det. Eskilstuna kulturniimnd. Kalmar 

konstmuseum. KLYS. KRO och SFFot. 

Kategorier av konstverk 

Utredningens förslag om att utesluta fotografier bland de kategorier 

konstverk som visningsersiittningen skall gälla avvisas av samtliga remiss

instanscr som yttrat sig i denna fråga. 
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SFFot framhåller att dokum1:ntationsfotografier pii museer och arkiv 

ofta används för offentliga visningar bl. a. vid utstiillningar och därför inte 

heller bör undantas frftn visning~ersättning. Fotografier utgiir ofta underlag 

till målningar. teckningar och gralik. vilka enligt utredningen skall få 
visningsersättning. medan originalfotografiet skulle bli utan. Fotogrqficen

tmm ansluter sig till SFFot:s yttrande. 

Ersättningens beräkning m. m. 

Utredningen finner det inte praktiskt genomförbart med ett ersättnings

system som är satt i direkt relation till omfattningen av den offentliga 

visningen. Ersättningen bör i stället kopplas till innehavet av konst och 

snarare ses som en visningsriiltsersättning. Ett stort antal remissinstanser 

delar utredningens uppfattning på denna punkt. Till dessa hör bl. a. statms 

kulturråd. statens konstråd. KLYS, KRO och styrelscnfiir Sn'riges.fi'i1:fi11-

tarfo11d. 

Ett stort antal remissinstanser delar vidare utredningens uppfattning att 

visningsersiittningen bör utgå kollektivt. 

Styrelsen Ji'ir S1·criges Ji"irfilltar,/(Jnd framhåller att det vore önskviirt om 

visningsersättningen utgick 1iven i form av individuell ersättning. som 

biblioteksersättningen. men av praktiska sbl bör ersättningen i introduk

tionsskedet vara enbart kollektiv. Liknande synpunkter framförs av TCO. 

KLYS och SFF. 

KRO understryker att ersiittningen skall anviimlas solidariskt till ett 

försäkringssystem för att skapa grundtrygghet för yrkesverksamma nild

konstnärer enligt mmkllen: l. Alla seriöst yrkesverksamma konstnärer 

skall vara med i ersättningssystemct. 2. Ersättningen skall vara inkomstre

laterad. 3. Ersättningen skall beniimnas grundersättning. vara skattepliktig 

och ATP-grundande. 

Flerårs- eller engångsersättning 

Flerårsmodellen förordas av bl. a. statc11s k11/rurräd. ko11s111iir.rniim11-

dcn. konsthögskolan. Kalmar k1m.1·tm11se11111. KL YS. KRO. KIF. Sf-F<'t. 

Fotogrl{ficentmm och Grqf/ska s.iillskapet. 

Engångsersättning förordas av post1·erket. riksskatte1·erket. Sl'enska 

komm1111fi'irh1111det. Landstini.:.\fi'irh1111de1. Liins11111seemas sanwrhctsråd. 

Eskilst11na kult11rniimnd. Jämtlands läns 11111.1·c11111 och Föreningen Srcnsk 

.fimn. Majoriteten av dessa ansluter sig till utn:dningens förslag om att 

ersättning skall utgå med viss pro;:ent av inköpspriset eller försiikringsviir

det. 
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Alternativa modeller 

Några remissinstanser för fram andra modeller för beräkning av ersätt

ning åt bildkonstnärerna. RRV. statens konstråd. statens konstmuseer och 

Riksutställningar förordar att riksdagen årligen anvisar ett fast anslag till 

visningsersättning. Konstrådet framhåller därvid att samtliga i offentlig 

ägo befintliga konstverk kan betraktas som en kollektiv insats av Sveriges 

konstnärer på vars konstnärliga värde man sätter ett årligt pris i form av 

medel som tillförs konstnärskåren. 

Enligt Landsting.~fi'irbundet kan man undvika registrering av varje en

skilt konstverk genom att beräkna ersättningen med en procentsats av det 

totala anslagsbeloppet för konstköp under året. 

Enligt statsko11toret bör ett konsekvent genomfört system med visnings

ersättning bygga på principen att myndigheter och institutioner som köper 

konst själva betalar en avgift för visningsriitten. Statens crsiittningsansvar 

begränsas med ett sådant system till att avse enbart konstverk som förvär

vas av statliga institutioner. 

Akade111ie11 f('ir de /i'ia konstema anser att beriikningsgrunden bör vara 

mötet mellan åskådaren och konstverket. Därför kan t. ex. antalet årliga 

besök på museerna och visningslokalerna läggas till grund för ersättningen, 

eventuellt hopkopplat med kostnaderna för det allmännas konstinköp un

der t1rct. 

KL YS och SFF förordar ett multipclsystem med bl. a. den svenska 

bibliotekscrsättningen för referenslitteratur som förebild. 

FST och Norrbottens muse11111 föreslår att all offentlig omsättning av 

bildkonst avgiftsbeliiggs. 

Förhandlingsrätt 

Att konstnärerna skall få förhandla med staten om ersättningens storlek 

förordas av Akademienfiir de.fria konsrcma. konsthiigskvla11, LO, KRO. 

KIF. SFFot och Fotogrqficentmm. 

S1ate11s k11/t11rrtld och sfl/tem konstrtid anser att ersiittningsfrågorna bör 

behandlas vid förhandlingsliknande överliiggningar mellan staten och 

konstnärsorganisationerna. Kulturrådet föreslfö· vidare att grundbcloppet 

indexregleras. 

Organisations- och anslagsfrågor 

Flertalet remissinstanser förordar att Sveriges bildkonstnärsfond inrät

tas. Endast RRV och NUNSK lJ avstyrker uttryckligen förslaget. 

Ko11stniirsniim11de11. statens k11/t11rråd. styrelsen för S\'C·riges fii1/{rtt11r

j(md, LO. KLYS, SFFot. FST. Fotograjicentmm och SFF motsätter sig 

utredningens förslag att inte låta representanter för fotograferna och teck

narna ingå i fondens styrelse. 
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Åtskilliga remissinstanser, bl. a. statens kulturräd, konstniir.rniimnden. 

statens konstråd, konsthögskolan, Liinsmuseernas swnarht'tsräd. LO, 

TCO, Grafiska siillskapet, KLrS. KIF. KRO. Fiireningen Svensk .fimn. 

SFFot och Fotogr<ificentrum piipekar att konstnärerna är en ekonomiskt 

eftersatt grupp och att deras situation under senare år ytterligare har 

försämrats. Bildkonstnärsfonden måste därför rå mer resurser iin de i 

utredningen föreslagna. 

Statens k11lt11rräd, konsthiigskolan. Akademienfiir defi"ia konsterna och 

SFFot framhåller att bildkonstnärerna förutom visningsersättningen bör 

kunna få bidrag t. ex. för projekt, målinriktad verksamhet och organisation 

samt etableringsbidrag. KLYS och SFF anser att konstnärs- och projektbi

drag i viss mån även fortsättningsvis bör utgå till bild- och formkonstnärer. 

Föredraganden 

Jag vill redan inledningsvis framhålla att jag finner det rimligt att hild

och formkonstnärer får något slags ersiittning för att verk som de sålt till 

offentliga institutioner visas för allmänheten dlcr används på annat all

männyttigt sätt. Denna principidlt positiva inställning till frågan om vis

ningsersättning finns också hos det stora flertalet av remissinstanserna. 

Utredningen <U 1977: 08) om visningsersiittning har haft till uppdrag att 

försöka konstruera ett system för beräkning av sådan ersättning. Utred

ningen har inte funnit det möjligt att för..:slå ett ersättningssystem som 

grundar sig på det faktiska nyttjandet av konstverk eftersom detta skulle 

förutsätta ett alltför omfattandi:· registrerings- Ol:h rapport..:ringsarbete. 

Enligt utredningen bör ersättningen i stället beräknas enligt ett starkt 

förenklat system. som huvudsakligen bygger pf1 det allmännas förvärv av 

konst. Remissopinionen är splittrad i valet mellan de olika beräkningsmo

dcllcr som utredningen presenterat. Åtskilliga remissinstanser kritiserar 

också modellernas utformning på olika punkter. Av remissvaren framgf1r 

vidare alt gränsdragningen mellan ersättningsberättigade och inte ersätt

ningsberättigade kategorier av konstverk utgör ett betydande problem. 

Då en rad praktiska och principiella svårigheter kring utformningen av 

ett beräkningssystem för visningsersiittning synes kvarstå är jag inte be

redd att lägga fram förslag till riktlinjer för ett sådant. 

Det finns även andra orsaker till varför jag inte anser mig kunna förorda 

att visningsersiillning utgår enligt ett visst beriikningssystcm. 

Även ett starkt förenklat beriikningssystem kräver inrapportering och 

bearbetning av statistiskt material. Jag kan i rådande ekonomiska läge 

endast förorda en ökning med ca 1.4 milj. kr. - åstadkommen genom bl. a. 

omprioriteringar inom nionde huvudtiteln - av de medel som r. n. utg[1r till 

bild- och formkonstnärcr. Jag är därför inte beredd att biträda ett förslag 

som innebär ökade administrativa kostnader. Det nu rådande ekonomiska 

läget utgör också ett skäl för att inte lägga fram förslag till finansieringssys-
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tem som berövar regering och riksdag möjligheten att i full utsträckning 

styra kostnadsutvecklingen. Med hänsyn till den kommunalekonomiska 

utvecklingen kan det f. ö. ifrågasättas om det på sikt är till fördel för 

konstnärskåren med ett crsättningssystem som direkt är relaterat till kom

munernas och landstingskommunernas konstinköp. 

Så länge som det är en förutsättning att visningsersättning skall utgå 

kollektivt till konstnärskåren finns heller inga tekniska krav på att knyta 

ersättningen till det faktiska nyttjandet eller innehavet. Mot den bakgrun

den bör man enligt min mening välja den ordning som är budgettekniskt 

enklast att hantera och som i nuläget är bäst ägnad att tillgodos~ konstnä

rernas ekonomiska intressen. 

Jag förordar därför att medel för visningsersättning åt bild- och form

konstnärer fr. o. m. nästa budgetår anvisas som t:tt fast anslag. Anslagsni

vån bör fastställas av riksdagen för ett budgetår i sänder. Jag återkommer 

senare till anslagsberäkningen för budgetåret 1982/83. 

Vid de tillfällen då frågan om visningsersättning aktualiserats under 

senare år har <tlltid förutsatts att medlen skall tillföras en särskild fond. 

över vars användning konstnärsorganisationerna har det dominerande in

flytandet. Utredningen om visningsersättning har funnit förslaget om en 

särskild bildkonstnärsfond så väsentligt att det enligt utredningens mening 

bör genomföras även om ett system för visningsersättning inte skulle 

komma till stånd. Utredningens uppfattning återspeglas även i en del 

remissyttranden. 

En administrativt enkel lösning vore att låta visningsersättningen dispo

neras direkt av konstnärsnämnden, diir ju konstnärerna genom sina organi

sationer redan i dag har ett avgörande inflytande över medelsfördelningen. 

Jag anser mig likväl kunna biträda utredningens förslag om en särskild 

fond för visningsersättningen. Det är enligt min mening angeläget med ett 

konkret uttryck för medlens annorlunda karaktär jämfört med anslaget till 

konstnärsbidrag och projekthidrag. Att man inom konstnärsk~iren fäster 

utomordentlig vikt vid en organisatorisk förändring i samband med vis

ningsersiittningens införande har bekräftats vid de överläggningar med 

konstnärsorganisationerna som ägt rum under beredningen av denna fråga. 

Jag förordar sålunda att de medel som enligt vad jag har föreslagit årligen 

anvisas för visningsersättning tillförs en fond, kallad Sveriges bildkonst

närsfond. Fördelningen av fondens medel m:h övriga angelägenheter som 

rör fonden bör skötas av en inom konstnärsnämndcn verksam styrelse, 

vars ordförande utses av regeringen men i vilken majoriteten av övriga 

ledamöter utses av konstnärernas organisationer. Fondstyrelsen bör träda 

i stället för den särskilda arbetsgruppen för bild- och formkonstnärer, som 

sålunda bör upphöra. Jag återkommer till frågan om konstnärsniimndens 

organisation vid min anmiilan av anslaget Bidrag till konstnän::r m. m. 

Utredningen om visningsersättning har frfm sina utgångspunkter föresla

git att endast Konstnärernas riksorganisation ( KROl och Föreningen Sve-
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riges konsthantverkare och industriformgivare (KIF) ges möjlighet att utse 

ledamöter och suppleanter i fondstyrelsen. I flera remissyttranden fram

hålls att även Föreningen Svenska tecknare ( FST) och Svenska fotografer

nas förbund !SFfot) repre~entcrar konstnärsgruppcr som bör få del i en 

visningsersättning. Med hänsyn härtill och till de särskilda arbetsuppgifter 

som fondstyrelsen kommer att få enligt förslag som jag senare kommer att 

redovisa bör samtliga nu nämnda konstniirsorganisationcr vara företrädda 

i styrelsen. 

Styrelsen bör enligt min mening bestå av en ordförande och 12 andra 

ledamöter jämte suppleanter. Ordföranden och två av de andra ledamö

terna jämte suppleanter bör utses av regeringen. Av övriga ledamöter bör 

sex ledamöter jämte suppleanter utses av KRO. två ledamöter jiimte 

suppleanter utses av KIF och en ledamot jämte suppleant utses av vardera 

FST och SFFot. 

Med anledning härav har jag upprättat förslag till ändring i lagen 

( 1976: 1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildnings

departementets verksamhetsområde. Förslaget bör fogas till protokollet 

som hila~a 12. I. Med hänsyn till ändringens art anser jag att lagrådet inte 

behöver höras i ärendet. 

Det är enligt min mening vikligt att fondstyrelsen ges stor frihet niir det 

gäller att bestämma hur fonden skall användas. Jag utgår dock från att 

medlen kommer att användas till ändamål som i första hand syftar till att ge 

yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet. 

Som framgår av mina förslag under anslaget Bidrag till konstnärer m. m. 

kommer styrelsen att vid sidan av ansvaret för fondmedlen handha fördel

ningen av konstnärsbidrag och projektbidrag såvitt giiller bild- och form

konstnärer. Styrelsen bör också ha till uppgift att föreslå innehavare av 

inkomstgarantier för konstnärer. 

Fondstyrelsen bör inleda sin verksamhet den I juli 1982. Det bör ankom

ma på regeringen att ge närmar.;: föreskrifter rörande fondstyrelsens orga

nisation och verksamhet. 

Frågan om konstnärsorganisationernas förhandlingsrätt har ilter aktuali

serats i detta sammanhang. Förhandlingsriitten berördes kort i samband 

med behandlingen av bidrag och ersättningar i den tredje kulturproposi

tionen (prop. 1975176: 135 s. 209-210). Där konstaterades att frågan var i 

hög grad beroende av den upphovsrättsliga lagstiftningens utformning. 

betriiffanJe vilken ett utredningsarbete inletts. Fön~draganden fann med 

hänsyn därtill det inte aktuellt att överväga några föriindringar i de tilläm

pade formerna för överläggningar med konstniirsorganisationerna. Även 

vid utskottsbehamllingen påpekades det samband som visningsersätt

ningen i detta hänseende har med upphovsrätten IKrU 1975176: 35 s. 

27-31). 

Jag vill erinra om att kontakter och informella överliiggningar med 

konstnärsorganisationerna sedan liinge är ett återkommande inslag i det 
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årliga budgetarbetet. Jag vill också framhålla att den visningsersättning 

som enligt vad jag nu har föreslagit skall börja utgå till konstnärskårcn inte 

vilar på upphovsrättslig utan på offentligrättslig grund. Vidare bör nämnas 

att utredningsarbetet beträffande upphovsrätten alltjämt pågår. Mot den 

bakgrunden är det inte aktuellt med någon principiell förändring i karaktä

ren av de nyss nämnda överläggningarna. 

För nästa budgetår bör under nionde huvudtiteln föras upp ett nytt 

anslag. benämnt Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer. Jag be

räknar anslaget till 14 726 000 kr. Därav utgör 13 361 000 kr. överföring från 

anslaget Bidrag till konstnärer m. m. 

Som jag tidigare har nämnt återkommer jag till frågan om konstnärs

nämndens organisation vid min anmälan av anslaget Bidrag till konstnärer 

m.m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat angående inrättande av Sveriges 

bildkonstnärsfond. 

2. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överläm

nande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde, 

3. till Visningsersättning ät bild- oclzformkonstnärer för budgetåret 

1982/83 anvisa ett anslag av 14 726000 kr. 

B 6. Bidrag till konstnärer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

27 558659 

25 387000 

12324000 

Reservation 3 184964 

Bidrag enligt förordningen ( 1976: 528) om bidrag till konstnärer kan utgå 

till konstnär som är svensk medborgare och till annan konstnär som är 

stadigvarande bosatt i Sverige. Bidrag kan ej tilldelas den som deltar i 

grundläggande konstnärlig utbildning. 

Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag. 

Konstnärs bidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär ekonomisk trygg

het. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnär för andra ändamål. 

Konstnärsbidrag får f. n. uppgå till högst 33 000 kr. om året för varje 

mottagare. Det kan utgå till samma konstnär för högst fem år i sänder utan 

omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och bidrag till efterlevande får 

utgå tills vidare. 

Projektbidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete 

av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade projekt 

som antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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konstområdet eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig 

verksamhet till nya områden i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författarfond i fråga om författare, översättare och kulturjournalister och 

av konstnärsnämnden i fråga om övriga konstnärer. 

Konstnärs nämnden inrättades den I juli 1976. Enligt förordningen 

(I 976: 531) med instruktion för konstnärsnämnden skall nämnden vid sidan 

av uppgiften att handha ärenden om bidrag till konstnärer hålla sig under

rättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Nämnden 

skall också avge förslag till inn1:havarc av inkomstgaranti för konstnärer. 

Konstnärsnämnden består av ordförande och elva andra ledamöter samt 

åtta suppleanter, vilka alla utses av regeringen. Åtta av ledamöterna samt 

suppleanterna utses efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutöva

res samarbetsnämnd !KLYSJ. 

Inom nämnden finns tre arbet>grupper, nämligen en för ärenden rörande 

bild- och formkonstnärer, en för ärenden rörande tonkonstnärer och en för 

ärenden rörande scen- och filmkonstnärer. Arbetsgruppernas huvudupp

gift är att fatta beslut om bidrag till konstnärer inom resp. verksamhetsom

råde. Varje arbetsgrupp består av ordförande och högst sju andra leda

möter samt sju suppleanter. vilka alla utses av regeringen. Sex av ledamö

terna jämte suppleanter utses efter förslag av KL YS. 

Innevarande budgetår har för bidrag till författare. översättare. och 

kulturjournalister m. m. anvisats I 085 000 kr. För bidrag till andra konst

närer m. m. har anvisats sammanlagt 24302000 kr., varav 1892000 kr. får 

användas för nämndens förvaltningskostnadcr. Under anslaget Filmstöd 

har vidare 2 365 000 kr. anvisats för projektbidrag till produktion av film. 

Styrelse11 för Sveri1:es författarfond 

För budgetåret 1982/83 begär styrelsen en ökning av medlen för bidrag 

till författare. översättare och kulturjournalister med 

180000 kr. för att möjliggöra en höjning av bidragsbeloppen från 18 000 kr. 

till 21 000 kr. Bidragens antal avses vara oförändrat 60. Vidare begärs ett 

med IOOOOkr. förhöjt belopp till täckande av styrelsens kostnader för 

bidragens fördelning. 

Konstniir.rnämnden 

1. Konstnärsnämndcn redovisar användningen av medlen för konstnärs

bidrag och projektbidrag till andra konstnärer budgetåret 1980/81. 

Konstnärsbidrag till aktiva konstnärer har fördelats på följande sätt. Till 

bild- och formkonstnärer har utgått 724 bidrag om sammanlagt 

10 905 500 kr. Tonkonstnärerna har erhållit 224 bidrag om tillsammans 

3 052 000 kr. Till scen- och film konstnärer har utgått 216 bidrag till ett 

sammanlagt belopp av 2 845 000 kr. De vanligaste typerna av konstnärsbi

drag är arbetsbidrag för ett år och resebidrag. 83 bidrag avser den längsta 

möjliga tiden. fem år. varav 28 utdelats för första året. 
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Under året har 17 bidrag av pensionskaraktär utdelats till nya innehava

re. Antalet bidrag av pensionskaraktär uppgår efter denna utdelning till 

351, varav två utgår till efterlevande. 

När det gäller allmänna projektbidrag har 48 bidrag om sammanlagt 

I 756 700 kr. tillfallit bild- och formkonstnärer, fyra bidrag om tillsammans 

168 I 00 kr. tilldelats tonkonstnärer, fem bidrag om sammanlagt 270 000 kr. 

delats ut till scen- och filmkonstnärer och ett bidrag om 110000 kr. utdelats 

förs. k. integrerad konst. 

För utställningar i utlandet har till enskilda konstnärer utdelats 29 pro

jektbidrag om sammanlagt 169700kr. 

Till produktion av film har 10 projektbidrag om sammanlagt ca 2 milj. kr. 

utdelats. 

2. Konstnärsnämnden har under budgetåret 1980/81 i samråd med styrel

sen för Sveriges författarfond avslutat en undersökning av kulturarbetar

nas arbetsmarknad och ekonomi (KNUFF). Undersökningsresultaten har 

publicerats i bokform under titeln Fria kulturarbetare. 

3. Konstnärsnämnden föreslår att det högsta beloppet för konstnärsbi

drag fr. o. m. nästa budgetår bestäms till 43 000 kr. 

Nämnden erinrar på nytt om att särskilda medel inte anvisats för de 

socialförsäkringsavgifter som nämnden fr. o. m. den I januari 1980 måste 

betala för de fleråriga konstnärsbidragen. Dessa avgifter kommer att öka 

väsentligt under innevarande budgetår till följd av ändrade beräknings

reglcr (prop. 1980/81:178. SU 1980/81:28, rskr 1980/81:406, SFS 

1981: 691). 

Anslagsposten Bidrag till andra konstnärer m. m. föreslås bli uppräknad 

med 3 645 000 kr., varav 413 000 kr. avser ökade förvaltningskostnader. 

FöredraRanden 

I det föregående har jag förordat att medel för visningsersättning åt bild

och formkonstnärer fr. o. m. nästa budgetår förs över till en särskild fond, 

benämnd Sveriges bildkonstnärsfond. De konstnärer som omfattas av 

medelstilldelningen ur den föreslagna fonden bör i fortsättningen ir.te kom

ma i fråga för konstnärsbidrag i nuvarande form. Jag beräknar av denna 

anledning en minskning av anslagsposten Bidrag till andra konstnärer 

m. m. med 13 361 000 kr. Konstnärsbidrag för mer än ett år eller bidrag av · 

pensionskaraktär som- tilldelats för tid efter den 1 juli 1982 bör dock 

fortsätta att utgå med lägst motsvarande belopp och för minst samma tid 

som bestämdes i samband med att bidraget beviljades. Det bör ankomma 

på den inom konstnärsnämnden verksamma styrelsen för Sveriges bild

konstnärsfond att fullfölja de åtaganden som gjorts i nämnda hänseenden. 

I flera remissyttranden över betänkandet !Os U 1981: 3) Visningsersätt

ning åt bildkonstnärer förordas att en mindre del av de medel som konst

närsnämnden f. n. använder för bidrag till bild- och formkonstnärer får 

disponeras av bildkonstnärsfondens styrelse för bidrag till konstnärer. 

Kartoni:: S. 44, tabell - Egna inkomster - Föredraganden Står: -504000 Rättat 
till: +504000. 
S. 45. tabell - Egna inkomster - Föredraganden Står: -1290000 Rättat 
till: + 1290000. Sist i tab. Står: 950500. Rättat till: 9505000. 
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vilkas arbeten inte är av den arten att de obetingat berättigar till del i 

visningsersättningen. Det är främst fråga om tecknare, vilka huvudsakli

gen arbetar som illustratörer. men kan även gälla t. ex. arkitektt:r och vissa 

fotografer. 

För egen del finner jag det angeläget att alla de konstnärskategoricr som 

hittills omfattats av konstnärsnämndens bidragsgivning även i fortsättning

en skall kunna komma i fråga för ersättning eller bidrag i någon form. 

Möjligheten för bild- och formkonstnärer att erhålla konstnärsbidrag ur 

medel som anvisas under förevarande anslag bör därför finnas kvar i 

begränsad utsträckning. Motsvarande möjlighet finns i dag för författarnas 

del vid sidan av biblioteksersättningen. 

Vid remissbehandlingen av niimnda betänkande har ocksf1 ifrågasatts om 

det är riktigt att genom visningsersättningen finansiera det målinriktade 

utvecklings- och förnyelsearbt:te. för vilket stöd f. n. utgfir i form av 

projektbidrag från detta anslag. Jag finner påpekandet värt att beakta. 

Inom en rad olika samhällssektorer förekommer statliga bidrag för forsk

nings- och utvecklingsarbete. Det är enligt min mening rimligt att ett 

särskilt statligt stöd utgår vid :;idan av bildkonstnärsfonden för projekt

verksamhet som bedrivs av enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper. 

Jag förordar därför att 2 825 000 kr. förs över från anslagsposten Bidrag 

till andra konstnärer m. m. till en särskild anslagspost för bidrag till bild

och formkonstnärer. Anslagsposten bör disponeras av den inom konst

närsnämnden verksamma styn:lsen för Sveriges bildkonstnärsfond för 

konstnärsbidrag och projektbidrag enligt nu gällande bestämmelser för 

sådana bidrag. 
Mitt förslag om inrättande av en särskild bildkonstnärsfond innebär i 

organisatoriskt hänseende att konstnärsnämndens arbetsgrupp för bild

och formkonstnärer ombildas till en fondstyrelse. Konstnärsnämndens tvä 

övriga arbetsgrupper har f. n. till uppgift att fördela bidrag till tonkonst

närer resp. scen- och filmkonstnärer. Denna bidragsfördelning är av mind

re omfattning, varför dessa grupper bör upphöra och deras arbetsuppgifter 

handläggas direkt i konstnärsnämnden fr. o. m. nästa budgetår. Jag räknar 

med att vissa arvodesmedel m. m. därigenom skall kunna frigöras till 

bidragsändamål. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 12 324 000 kr. Förutom de 

förändringar som jag har förordat har jag räknat med en viss kompensation 

för kostnadsstegringar. Maximibeloppet för konstnärsbidrag bör höjas till 

43 000 kr. för år och mottagare. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat angående konstnärsniimndens 

framtida organisation. 

2. godkänna mitt förslag r.ill höjning av konstnärsbidragets maximi

belopp. 

3. till Bidrag till konstnärer m. m. för budgetåret 1982183 anvisa ett 

reservationsanslag av .12 324 000 kr. 
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B 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4372181 

5 586000 

3942000 

Enligt förordningen ( 1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från eller yttrande av 

konstnärsnämnden och skall avse kalenderår eller del därav. Den som 

innehar inkomstgaranti skall årligen under sin återstående livstid åter utses 

till innehavare av inkomstgaranti. om inte synnerliga skäl föranleder an

nat. 

Inkomstgaranti kan uppgå till högst fem gånger det basbelopp som enligt 

lagen ( 1962:38 I) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets ingång. Det 

för kalenderåret I 982 fastställda basbeloppet är 17 800 kr. Garantins maxi

mibelopp för år 1982 uppgår således till 89000 kr. Detta maximibelopp 

minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % 

av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår I 20. 

Kons tnä rsniimnden 

Konstnärsnämnden föreslår oförändrat antal garantirum för budgetåret 

1982/83. 

Föredraganden 

Under förevarande anslag har hittills fullt lönekostnadspålägg på garan
tibeloppen tagits med i beräkningen av medelsbehovet. Inkomstgarantin är 

inte förenad med pensionsförmåner eller andra socialförsäkringsförmåner 

eftersom garantin i sig själv inrymmer dessa förmåner. Lönekostnadspå
lägg bör därför inte beräknas under detta anslag. Jag har vid beräkningen 

av anslaget för nästa budgetår beaktat detta. Jag har även tagit hänsyn till 

den ökade belastning på anslaget som förväntas uppkomma till följd av 
basbeloppets höjning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnkomstgarantier för konstniirer för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett förslagsanslag av 3 942 000 kr. 
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B 8. Ersättning åt författare m.11. för utlåning av deras l'crk genom biblio

tek m.m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

33207000 

34279000 

34594000 

Gällande bestämmelser om bibliotcksersättning finns i förord

ningen ( 1962:652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979:394, ändrad 

senast 1981 :440). Ersättning utgår för utlåning genom folkbibliotek och 

skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk upphovsman och litterärt 

verk i svensk översättning. Ersättning utgär även för böl'.ker som ingår i 

bibliotekens referenssamlingar. 

Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel mot

svarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. Innevarande bud

getår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 32 öre för hemlån 

och till 128 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 16 

öre för hemlån och till 64 öre för referensexemplar. Av fondens medel 

utbetalas individuell författarpcnning till svenska författare av originalverk 

med 18 öre för hemlån och med 72 öre för referensexemplar av original

verk. För författare med höga utläningssiffror gäller vissa begränsningar. 

Styrelsen för Sveriges författarfond kan bestämma att författarpenning till 

viss upphovsman skall utgå med högre belopp än det statistiskt beriiknade. 

Denna möjlighet används för at1 ge f. n. ca 160 upphovsmiin s. k. garante

rad författarpenning, vilken för innevarande budgetår av styrelsen fast
ställts till 36000 kr. Återstoden av fondens medel. den s. k. fria delen. 

används efter styrelsens bestämmande till stipendier. pensioner, under

stöd och andra för författare, översättare m.11. gemensamma ändamål. 

Vad i gällande bestämmelser om bibliotcksersättning och författarpcn

ning sägs om svensk upphovsman avser fr.o.m. den 1 januari 1978 även 

sådan utländsk upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige. 

Ersättning åt författare och översättarc för utnyttjande av deras verk i 

form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författar

förbund enligt regler som förbundet fastställer. 

Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beräknats till 

32 679 000 kr. För talboks- och taltidningsersättning har anvisats 

1600000kr. 

Regeringen har genom beslut den 18 december 1980 uppdragit fit statis

tiska centralbyrån att i samråd med fondstyrelsen skyndsamt genomföra 

en undersökning med syfte att åstadkomma ett nytt underlag för beräkning 

av skolornas bokbestånd. 
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Styrelsen för S\'eriges jä1fattarj(md 

I. Styrelsen beräknar bi b I i o te k s ut I ån ingen år 1982 till 100.5 mil

joner lån. I avsaknad av statistiskt underlag för beräkning av referensbok

beståndet vid skolbiblioteken uppskattar styrelsen folk- och skolbibliote

kens totala referensboksamlingar år 1982 till 8.6miljoner volymer. Vid 

oförändrade grundbelopp beräknar styrelsen medclsbehovet till 

33 515 000 kr. ( + 836000 kr.) 

2. Styrelsen föreslår att biblioteksersättningcns grundhe-

1 opp höjs från 32 till 38 öre för hemlån av svenskt originalverk och att 

övriga ersättningar höjs i motsvarande mån. ( + 6 284 000 kr.) Den begärda 

höjningen utgör enligt styrelsen anpassning till inträffad och väntad in

komstutveckling under åren 1979. 1980 och 1981. Den anslagsökning som 

blir resultatet av den föreslagna grundbeloppshöjningen vill styrelsen an

vända bl. a. till att höja författarpenningen till 21 öre och beloppet för 

garanterad författarpenning till 41 000 kr. Styrelsen vill därjämte att sär

skild översättarpenning skall utgå med ett grundbelopp av I0.5 öre. 

Sl'eriges fiJrfattarförbund 

I. Förbundet stöder förslaget från styrelsen för Sveriges författarfond 

om en höjning av bi b I i o te k ser sättningen. 

2. För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras 

verk i form av talböcker och taltidningar beräknar förbundet 

medelsbehovet till 1.8 milj. kr. ( + 200 000 kr.) Förbundet har därvid utgått 

bl. a. från ett grundbelopp av 2,75 kr. per halvtimme speltid vid talboks

framställning. 

Föredraganden 

Fr. o. m. läsåret 1978/79 insamlar statistiska centralbyrån (SCB) inte 
längre statistik över skolbibliotekens referensbokbestånd. Något statis

tiskt underlag för en prognos vad gäller antalet referensböcker i skolbiblio

teken år 1982 finns alltså inte. Regeringen har uppdragit åt SCB att i 
samråd med styrelsen för Sveriges författarfond skyndsamt genomföra en 

undersökning med syfte att åstadkomma ett nytt underlag för beriikning av 

skolornas bokbestånd. I avvaktan på att ett tillförlitligt statistiskt material 

tas fram finner jag det rimligt att vid anslagsberäkningen för budgetåret 

1982/83 utgå från samma uppskattade totalvolym vad gäller referensbok

beståndet i folk- och skolbibliotek, som ligger till grund för beräkningen av 

anslaget innevarande budgetår. Jag uppskattar sålunda volymen på refe

rensbokbeståndet till 8, 1 miljoner böcker år 1982. Utlåningsvolymcn upp

skattar jag till 100,5 miljoner lån, vilket överensstämmer med fondstyrel

sens beräkningar. Detta medför vid oförändrade grundbclopp att mcdels

behovet för biblioteksersättningen förväntas öka med 267 000 kr. för bud

getåret 1982/83. 

Kartong: S. 42. tabellen vid Egna inkomster under Föredraganden 
Står: - 2202000 Rättat till:+ 2202000 
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Jag beräknar inte någon höjning av biblioteksersättningens grundbelopp 

för nästa budgetår. 

För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 

i form av talböcker och taltidningar beräknar jag en ökning av anslaget med 

48 000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 34 594 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning ät Jörfallare m . .fl. ji'ir utlåning m· deras ret'k 

genom hihliotek m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 34594000kr. 
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Teater, dans och musik 

B 9. Bidrag till Svenska riksteatern 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

88722000 

817900001 

89595000 

Reservation 

1 Härutöver har 8 984 000 kr. anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för bud
getåret 1981 /82. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är även länsteaterföreningar knutna. 
Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 

som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes

mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet för rikskonserter, Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med insti

tutioner inom teatern och andra konstområden. 

I Riksteaterns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot 

jämte en suppleant. 

För budgetåret 1980/81 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 
bidrag av 79905000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag på 

tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (prop. 1980/81 :25, 
KrU 1980/81:14, rskr 1980/81:124) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 
3158000 kr. På tilläggsbudget Il till statsbudgeten för samma budgetår 
(prop. 1980/81:101. KrU 1980/81:21, rskr 1980/81:169) höjdes stutsbidraget 
med ytterligare 5 659 000 kr. avseende ökade kostnader till följd av avtals
enliga löneökningar, höjda sociala avgifter och höjda traktamenten. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1980/81 framfört 3 663 föreställ
ningar. Antalet besök var ca 720000. Riksteaterns utbud bestod av 105 

program varav den egna produktionen omfattade 77 program. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Svenska Före-
riksteatern' draganden 

Statsbidragsberäkning 

Utg(fier 

Förvaltningskostnader 87223000 + 16293000 + 9161000 
(därav lönekostnader) (57 3550001 (+ 70040001 (+ 5000000) 

Lokalkostnader 4603000 + 1725000 + 460000 
Bidrag till verksamheten 

på Södra teatern i 
Stockholm 2681000 + 444000 + 170000 

Bidrag till teaterverksam-
heten för döva och hörsel-
skadade 1248000 + 235000 + 142000 

Finsk teaterverksamhet 956000 + 7540000 + 74000 

96711000 +26237000 +10007000 

Jnkom.l'ter 

Egna inkomster 14921000 of. + 2202000 
Statligt bidrag 81790000 +26237000 + 7 80500 

96711000 +26237000 +10007000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget 1 för budget
året 1981/82. 

Riksteatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett behov av 12 007 000 kr. 

2. Förslaget till besparing skulle t. ex. innebära att en turne med kvälls

föreställningar för medelstora och mindre platser måste utgå. l fråga om 
personal måste antalet pjäsengagcrade reduceras. 

3. För bristande täckning av automatiska kostnadsökningar under åren 

1979-1982 begärs 3.5 milj. kr. 

4. Medel begärs för teknisk ut rustning. Riksteatern medför under 
sina turneer teknisk utrustning. Genom transporter utsätts den tekniska 

utrustningen för kraftig förslitning. Vidare begärs medel för ett ökat antal 

tekniker bl. a. på grund av arbetstidsavtal ( + 1 600000 kr.). 

5. För upprustning av lokalerna beräknas 800000 kr. 

6. För arbetsmiljö- och skyddsverksamhet samt för fack

! i g t arbete begär Riksteatern 850 000 kr. 

7. När det gäller finsk t ca t ·:: r verksamhet föreslås ytterligare me

del för ökad gästspelsverksamhct och ökat stöd till den finska amatörtea

terverksamheten. Vidare föreslås att en yrkesverksam fast teaterensemble 

inrättas ( + 7 444 000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet framhåller att det är viktigt att kunna behålla Riksteaterns 

utbud på nuvarande nivå i ett läge med långsammare utbyggnad av den 

regionala teaterverksamheten. Kulturrådet föreslår en återtagning av be-
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sparingsförslaget. För den statliga barnteaterkonsulentverksamheten före

slås ytterligare 180000kr. För ökade gästspel av finsk teater föreslås 

lOOOOOkr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 89595000kr. 

De ökade kostnader som följer bl.a. av 1981 års löneavtal på teater- och 

musikområdena har inte kunnat beräknas. Jag avser att senare återkomma 

till dessa frågor. 
Jag har räknat med en resurstilldelning som med 545 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 
Jag har utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommer att 

motsvaras av ökade intäkter från Riksteaterns föreställningsverksamhet. 

Riksteaterns intäkter förutsätts öka med 2 202 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 89 595 000 kr. 

B 10. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

175285000 

1616600001 

189960000 
1 Härutöver har 26 674 000 kr. anvisats på tilläggs budget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1981/82. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolags
form. 

De för budgetåret 1980/81 anvisade statsbidragen till Operan och Drama
tiska teatern uppgick till I 08 389 000 kr. resp. 53 271 000 kr. Riksdagen 
beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för.bud

getåret 1980/81 (prop. 1980/81:25, KrU 1980/81:14, rskr 1980/81:124) var

igenom statsbidragen höjdes med 4393000 kr. resp. 2380000 kr. och 

tilläggsbudget Il till statsbudgeten för samma budgetår (prop. 1980/81: 10 I, 

KrU 1980/81:21, rskr 1980/81:169), varigenom statsbidragen höjdes med 

ytterligare 4 393 000 kr. resp. 2 380000 kr. med hänsyn till kostnadsökning

ar till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala avgifter. För 

budgetåret 1981 /82 uppgick de efter förslag i budgetpropositionen anvisade 

statsbidragen till Operan och Dramaten till 108 389 000 kr. resp. 53 271 000 

kr. Genom beslut om ytterligare anslag på tilläggsbudget l till statsbudge
ten för innevarande budgetår lprop. 1981/82:25. KrU 1981/82: 14. rskr 
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1981/82: 73) har på motsvarande sätt som under föregående budgetår stats
bidragen höjts med 19995000 kr. resp. 6679000 kr. 

Under spelåret 1980/81 gav Operan 293 föreställningar och konserter i 
Operahuset, på Drottningholm~;teatern och på andra scener samt 45 före
ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 
Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 15. Genomsnitt

ligt har 87 % av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans före
ställningar och turneer uppgick sammanlagt till ca 238000. 

Dramatiska teatern hade _under samma spelår 18 premiärer och gav 

sammanlagt ca l 156 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 297 000. 
Beläggningen beräknas till ca 80 %· vid stora scenen och till i genomsnitt ca 
75 % vid teaterns övriga fasta sc:ener. 

Operan 

1981/82 

Stal~bidragsberäkning 

Utgijier 
Förvaltningskostnader 96625000 

<därav lönekostnader) (87094000) 
Lokalkostnader 21995000 

118620000 

Jnkumster 
Egna inkomster 10231000 
Statligt bidrag 108389000 

118620000 

Beräknad ändring 1982/83 

Operan 1 

+19671000 
(+17821000) 
+ 4165000 

+23836000 

- I 000000 
+24836000 

+23836000 

Före
draganden 

+ 16660000 
(+15821000) 
+ 3929000 

+20589000 

+ 504000 
+20085000 

+20589000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget I för budget
året 1981/82. 

Operan 

I. För allmänna kostnadsökningar m. m. beräknas ett ökat medelsbehov 

av 24836000kr. 
2. Förslaget till besparing får enligt Operan påtagliga konsekvenser i 

fråga om verksamhetens kvalitet. och omfattning. 

3. I Operahuset pågår under tiden 1980-1982 den fjärde ombyggnadse
tappen. Med anledning härav kommer ett produktionsbortfall att uppstå 
även under budgetåret 1982/83. Operan begär att det statliga anslaget 
räknas upp med 900 000 kr. med hänsyn härtill. 
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Dramatiska teatern 

Statshidragsheräkning 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Egna inkomster 
Statligt bidrag 

1981/82 

49446000 
(44229000) 

9475 000 

58921000 

5650000 
53271000 

58921000 

Beräknad ändring 1982/83 

Dramatiska 
teatern 1 

+6982000 
(of.J 

+ 625000 

+7607000 

of. 
+7607000 

+7607000 

Före
draganden 

+5813000 
1+5095000) 
+3692000 

+9505000 

+ 1290000 
+8215000 

+9505000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget I för budget
året 1981/82. 

Dramatiska teatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas en ökning av 

7607000kr. 

2. Förslaget till besparing innebär enligt teatern bl. a. att teatern i hu

vudsak endast kan spela på stora och lilla scenen på Dramaten. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet har för avsikt att i samråd med Operan se över teaterns 

verksamhet. Främst vill kulturrådet försöka analysera de kulturpolitiska 

följderna av en fortsatt minskning av anslagen och se på möjligheterna till 

besparingar. I avvaktan härpå tillstyrker kulturrådet pris- och löneomräk
ningar och ett återtagande av besparingen för Operan. 

För Dramatisk~ teatern finner kulturrådet det inte möjligt att begära att 
besparingen återtas. Enligt kulturrådet sker detta mot bakgrund av att den 
ökade koncentrationen av teaterutbudet till Stockholm måste avvägas mot 
behoven ute i landet. Kulturrådet tillstyrker i övrigt pris- och löneomräk

ning för Dramaten. 

Föredraganden 

Som framgår av sammanstiillningen ökar statsbidraget till Operan enligt 

min beräkning med 20 085 000 kr. och till Dramatiska teatern med 

8 215 000 kr. Beloppen bör ses mot bakgrund av att teatrarna redan inneva

rande budgetår på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 

har anvisats 19995000kr. resp. 6679000kr. till följd av främst 1980 års 

löneavtal och ändrade sociala avgifter. Det ökade medelsbehov som kan 

uppkomma till följd av 1981 års löneavtal på teaterområdet har ännu inte 

kunnat beräknas. Jag avser att senare återkomma i denna fråga. Jag åter-
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kommer i det sammanhanget äve_n till eventuella kostnadsförändringar på 

grund av ändrade sociala avgifter. 

Vid mina beräkningar av medelsbehovet har jag utgått från att behovet 

av ökade resurser till en del kommer att kunna täckas genom en ökning av 

teatrarnas intäkter. för Operans del med I 504 000 kr. och för Dramatens 

del med I 290000kr. För Operans del har jag vidare tagit hänsyn till att 

teatern på grund av ombyggnad kommer att få ett ytterligare recettbortfall 

om I milj. kr. under budgetåret 1982/83. Jag har vidare utgått från att 

Operans och Dramatiska teaterns ansvar för inredning och utrustning skall 

utsträckas till att gälla all normal ersättningsanskaffning. För detta ända

mål har jag för vardera teatern beräknat 500 000 kr. l de fall där behovet för 

teatrarna överstiger 250000 kr. för inredning resp. I milj. kr. för utrustning 

bör teatrarna kunna begära medel i annan ordning. Under anslaget Inred

ning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. (s. 654) kom

mer jag att ytterligare redogörn för vissa förändringar avseende kostnads

ramen Till statens kulturråds disposition. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som i stort överensstämmer med 

havudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Opernn och Dramatiska teatern för budgetåret 

1982/83 anvisa ett rcsc:rvationsanslag av 189 960 000 kr. 

B 11. Rikskonsertverksamhet 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

35 396000 

355270001 

38039000 

Reservation 

1 Härutöver har :! 178 000 kr. anvisats på tilliiggsbudgd I till statsbudgeten fiir 
budgetåret 1981/82. 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja musiklivet 

genom att ge råd och informera i frågor om konsertverksamhet och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 

till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera om och främja 

nya tendenser i svenskt musikliv. verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utveeklingsarbete inom skolkonsertverksamhcten. 

Vidare bedriver Rikskonserter försöksverksamhet med produktion och 

distribution av fonogram. 

Rikskonserters styrelse består av tio ledamöter. av vilka regeringen 

utser fem, däribland ordföranden och direktören. 
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Budgetåret 1980/81 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konserter till följande antal, nämligen skol mu sikaktiviteter till 8 394, varav 

regionmusiken svarade för 4 523 (av dessa aktiviteter kan ca 4 220 beteck

nas som skolkonserter), lägerkurser inom ramen för Musik för Ungdom till 

40, interna konserter inkl. interna ungdomskonserter till 864, varav region

musiken svarade för 407. och offentliga konserter till I 042, varav region

musiken svarade för 251. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsert verksamhet 
2. Musik för Ungdom 
3. Intern konsertverksamhet inom vårdanstalter och föreningsliv m. m. 
4. Offentlig konscrtverksamhet 
5. Utlandsvcrksamhet 
6. Försöksverksamhet med social och pedagogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult- och informationsverksamhet 
9. Vidareutbildning av regionmusiker 

Rikskonserter 

1981/82 

10 847 000 
I 164000 
2866000 
8400000 
1666000 

897000 
5 805000 
3 552 000 

330000 

35527000 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av 

3 457 000 kr. i vilket belopp ingår medel motsvarande till äggsbudget I för 

budgetåret 1981/82. 

2. Förslagen till besparing innebär en minskning av vart och ett av 

verksamhetsprogrammen. 

3. För skolkonsertverksamheten vill Rikskonserter behålla 

oförändrad nivå i grundskolan samt en ökad insats i gymnasieskolan. 

Vidare föreslås förskoleverksamheten inriktas på utbildning av kommuna
la musikhandledare. 1+2158000 kr.) 

4. När det gäller Musik för Ungdom föreslås bl. a. en undersökning 

av förutsättningarna för en försöksverksamhet med en svensk ungdoms

symfoniorkester samt ett ökat internationellt arbete. ( + 306 000 kr.I 

5. I fråga om interna konserter framhålls att konsekvenserna av 

folkbildningsreformen f. n. är svåra att överblicka. Rikskonserter vill sti

mulera till en kvalitativ förbättring av verksamheten samt försöka nå nya 
grupper bl. a. invandrare. (+I 040 000 kr.) 

6. Rikskonserter har beräknat ett ökat antal s. k. riksproduktioner inom 

o ff en t I i g a konserter. Rikskonsertcr syftar inom detta program att 

göra sådana konscrtturncer som enskilda arrangörer inte själva kan arran

gera. I dessa s. k. riksproduktioner ingår både kända och mindre etablera

de artister samt en satsning på ny musik. Riksproduktionerna skall bl. a. 

komplettera det regionala utbudet. ( + 2 325 000 kr.) 

7. När det gäller Rikskonserters utlands verksamhet begärs medel för en 

stor satsning i Västeuropa genom konsert verksamhet i Frankrike, Eng

land. Västtyskland och Schweiz ( + 205 000 kr.). 
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8. För en utvidgad försöksverksamhet i bostadsområden begärs ökade 

medel inom programmet försöks verksamhet med so c i a I och 

p e d a g o g i s k i n r i k t n i n g ( + 154 000 kr. ) . 

9. Rikskonserter har i sitt remissvar över kulturrådets rapport (l 979: I) 

Fonogrammen i kulturpolitikc:n i huvudsak anslutit sig till kulturrådets 

förslag. Rikskonserter föreslår för produktion och dis tribut i o n 

av fonogram att antalet LP-produktioner 1982/83 ökar från ca 24 till 36. 

Rikskonserter planerar att producera skivor för barn. Om statsbidrag 

kommer att utgå för en musikhistorisk antologi på skiva avser Rikskon

sertcr att avsätta medel för della projekt. Rikskonsertcr är berett att åta sig 

uppgifter som konsultativt organ. ( + 3 230000 kr. l 

10. När det gäller konsult- och informationsverksamhet be

gär Rikskonserter bl. a. en utbyggnad av den regionala informations verk

samheten samt redaktionella n~surser för arbete med Rikskonserters cen

trala verksamheter, tidskriften Tonfallet och utlandsinformationen. Vidare 

föreslås ökade medel för förlagsverksamheten. ( + 268 000 kr.) 

11. Oförändrade resurser föreslås för vidareutbildning av re

gionmusiker. 

Statens kulturråd 

I det aktuella ekonomiska liiget föreslår kulturrådet att 782 000 kr. 

motsvarande besparingen vid Rikskonserter - förs över till regionmusi

kens verksamhet. Kulturrådet framhåller vidare att den föreslagna bespa

ringen inte i första hand bör drabba den regionala verksamheten eller den 

verksamhet som riktar sig till barn i förskola och skola. 

För fonogramutgivningcn tillstyrker kulturrådet en ökning med 

2 milj. kr. för budgetåret 1982/8.). 

f'öredraganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till allmänna kost

nadsstegringar, kostnader till följd av 1981 års löneavtal samt beslutade 

sociala avgifter. Jag har vidare i enlighet med kulturrådets förslag beräknat 

att vissa medel skall överföras till regionmusikens anslag. Enligt min 

mening bör 400000 kr. överföras till anslaget Regionmusiken. Jag har i 

övrigt räknat med en resurstilldelning i enlighet med huvudförslaget. Jag 

förordar att anslaget ökas med ·mmmanlagt 2 512 000 kr. 

Jag förutsätter att Rikskonsertcr liksom under innevarande budgetiir 

skall kunna fördela smärre stödhelopp till enskilda fonogramproducenter 

under budgetåret 1982/83. 

Med anledning av propositionen (prop. 1975176: 84, lnU 1975176: 28. rskr 

1975176: 222) med förslag till lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla 

ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen, m. m. beslöt riksdagen 

när det gäller internationell förmedlingsverksamhet för artister att ett sam

råd mellan vissa institutioner och organisationer skulle ske i syfte att 
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samordna och systematisera d1.:n intcrnationdla kontaktverksamhet som 

förekommer inom området. Det skulle vidare ankomma på Rikskonserter 

att ta initiativ till att det avsedda samrådet kom till stånd samt att svara för 

verksamheten t.v. Jag vill erinra om att Rikskonserter i samband härmed 

fick i uppdrag att utvärdera verksamheten efter en lämplig tidsperiod samt 

att lägga fram förslag i frågan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikskm1.1·erfl·ak.wmhet för budgetftret 1982/83 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 38039000kr. 

B 12. Regionmusiken 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

76 910669 1 

822280001 

89551000 

Reservation 1)4197~ 

1 Anslagen Regionmusiken och Regionmusiken: Inköp av musikinstrument. 
2 Anslaget Regionmusiken: Inköp av musikinstrument. 

Regionmusiken har uppgifter inom bäde det allmänna musiklivet och 

försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmiinna 

musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet 

disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar 

främst skolkonserter. framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter 

m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse. som tillsätts av regeringen. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regioner. 
På huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även ett 

regionkansli. 

Personal 

Plan 

Utgifter 

1981i82 

607 

Kostnader för verksamheten 97 026 000 

Inkomster 
Intäkter för verksamheten 15 638 000 

Nettoutgift 81388 000 

Inköp av musikinstrument 840000 

' Ingår i anslagsposten Kostnader för verksamheten. 

4 Rik.sdaRen l'Ni/IX2. I .l'aml. Nr 100. Bila11a 12 

lkräknad iindring I 9tC/83 

Region
musiken 

+92 

+50406000 

460000 

+49946000 

+ 826000 

Fiirc
dragamkn 

of. 

+9148000 

+1825000 

+7 323000 

Kartong: S. 49, tab. första kol. Tillkommer: Utgifter, Inkomster Nettoutgift 
S. 49. tab. under Föredraganden Står: -1825 000 Rättat till: +I 825 000 
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Regionmusiken 

I. Pri~- och löneomräkning m. m. 14 788000kr. 

2. Förslaget till besparing innebär enligt regionmusiken att två till tre 

musikavdelningar måste lägga:; ner. 

3. En besparing om I 918000kr. bör återtas. 

4. Regionmusiken begär medel för att kunna bygga ut verksamheten 

enligt statsmakternas ursprungliga intentioner ( + 27 890 000 kr.). 

5. Medel begärs för producenttjänster och personal utanför befintlig 

organisation ( + 4 294 000 kr.). 

6. Vidare föreslås medel för bl. a. engagemang, informationsverksam

het. inventarier och civil tjänstedräkt ( + 3 100000 kr.). 

7. Regionmusiken föreslår att medlen för inköp av musikinstrument 

ökas med 700 000 kr. 

8. I en särskild skrivelse har Regionmusikernas riksförening hemställt 

att regionmusiken undantas från besparingar. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet framhåller att regionmusiken hamnar i ett mycket besvärligt 

läge som följd av besparingar. De landsting som kulturrådet i samband med 

utredningen om regional musikplanering haft kontakt med har framhållit 

att det är svårt för landstingen att åta sig mer på musikområdet om staten 

inte kan lämna besked om det statliga ekonomiska ansvaret för det regio

nala musiklivet. Kulturrådets utredningsförslag innebär att stat och lands

ting i gemensamma avtal skall garantera realvärdet av visst samhällsstöd 

till det regionala musiklivet. Enligt kulturrådet är en värdesäkring av de 

reella resurserna under budgetåret 1982/83 för regionmusiken en förutsätt

ning för att en fortsatt regionalisering skall kunna ske. Kulturrådet föreslår 

därutöver en viss ökning för regionmusiken genom att begära att bespa

ringen om 782000kr. under Rikskonserters anslag förs över till regionmu

siken. 

Föredrt1Kt1t1den 

Under innevarande budgetår utgår medel till regionmusikens inköp av 

instrument under ett särskilt anslag. Jag förordar att medel ·för musikin

strument fr. o. m. budgetåret 1982/83 beräknas under detta anslag. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 687 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Jag har därvid bl. a. räknat med att 

400000kr. överförs till regionmusiken från anslaget till Rikskonserter. Jag 

har också beaktat en begränsad uppskrivning av inkomsterna från försva

ret. I prop. 1970: 31 om regionmusikl:n uttalade föredragande statsrådet att 

regionmusiken skulle omfatta sammanlagt 22 musikavdelningar fördelade 

på åtta regioner. Regionmusike:n anför i sin anslagsframställning att kravet 

på besparing enligt huvudalternativet skulle innebära att minst två musik

avdelningar måste läggas ner. Jag har för avsikt att i annat sammanhang 
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föreslå regeringen att uppdra åt regionmusiken att komma in med förslag 

om hur besparingen för budgetåret 1982/83 skall tas ut. Regionmusiken bör 

i sitt förslag ange om det blir nödvändigt att lägga ner någon eller några 

musikavdelningar och vilka orter som i så fall detta bör g~illa. Det hör få 
ankomma på regeringen att därefter besluta om de iindringar som kan 

behövas i regionmusikens organisaion. Regeringen hör inhämta riksdagens 

bemyndigande till detta. 

Regionmusikens intäkter bör öka med I 825 000 kr. Sammanlagt bör 

anslaget öka med 7 323 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att i mfm av behov vidta ändringar i re

gionmusikens organisation som ålagda krav på besparing föran

leder, 

.., att till Region11111siken för budgetåret 1982/83 anvisa ett forslags

anslag av 89 551 000 kr. 

B 13. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

156315 700 

163 143000 

173612000 

Enligt förordningen t 1974:451) om statsbidrag till vissa teater-. dans- och 

musikinstitutioner samt regionala skådebanor får institution, som bedriver 

yrkesmässig teater-. dans- eller musikvcrksamhet och som uppbär bidrag 

från kommun eller landstingskommun. statsbidrag till kostnader för verk

samheten. om regeringen förklarat institutionen berättigad till sitdant. In

stitution som får bidrag står under tillsyn av statens kulturråd. 

Statsbidraget utgår i form av g r u n cl bidrag och för teater-. dans- och 

musikinstitutioner även i form av tilläggshidrag. Underlaget för be

räkningen av grundbidraget utgörs av det antal grundhelopp som varje 

år fastställs för institutionen eller den regionala skådebanan. Enligt beslut 

av regeringen iir r.n. 21 teater- och dansinstitutioner. I 0 musikinstitutioner 

och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Antalet grundbelopp iir 

för budgetåret 1981/82 fastställt till 1810 för teater- och dansinstitutioner. 

till 621 för musikinstitutioner och till 6~ för regionala skt1debanor. Grund

beloppet för teater- och dansinstitutioner samt för regionala skådebanor är 

innevarande budgetår 116900 kr. och för musikinstitutioner 143 300 kr. 

varav 8900 kr. resp. 10900 kr. avser kostnader för lönekostnadsptilägg. 

För institutioner där lönekostnadspåliigg ej skall her~iknas är grundbelop

pct 108000 kr. resp. 132400 kr. Regeringen har bemyndigat statens kultur

råd att besluta om fördelningen av grundbeloppen på de enskilda statsbi-
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dragsberättigade institutionerna och skihlcbanorna. Förddningen skall re

dovisas för påföljande års riksmöte. 

Bidragsunderlaget för vai:jc institution motsvaras i första hand av de 

lilldclade grundbcloppen. 

Statsbidrag utgår med 55 r;:~. av bidragsunderlaget. Till nyinrättade insti

tutioncr kan efter regeringem. prövning statsbidrag utg{1 med 60 q, av 

bidragsunderlaget under högst tre år. 
Teater-, dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av viisent

Jig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag 

inom ramen för tillgängliga medel. 

Statens kulturrtld 

Statens kulturråd föresl~ir följandc fördelning av statsbidraget till regio

nala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala 

skådebanor budgetåret 1982/83. 

Statens kulturråds fiirsla1o: 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Bonis stadsteater 
Folkteatern. Göteborg 
Stora teatern. Göteborg 
Helsinghorgs stadsteater 
l!psala stadsteater 
Göteborgs stadsteater 
Malmii stadsteater 
Stiftelsen Östergötlands liinsteater 
Stockholms stadsteater 
Musikteatern i Värmland 
Norrbottensteatern 
N<ll"rian<lsoperan 
Uinsteatcrn i Dalarna 
Västmanlands länstcatcr 
Älvsborgs liins barn- och ungdL1mstl!ater 
Stiftelsen Viisterbottens talttater 
Uinsteatern i Blekinge 
Jönköpings länsteater 
Stockholms läns- och skärgårdsteater 
Västernorrlands regionteater 
Regionteatern i Säffle 
Nv institution 
Stit'telscn Folkteatern i Gävle 

Beslutad for
delnine a\' an
talet l!~unJ 
bi:lopp 1981/82 

51 
6-1 

281) 
68 
RO 

191 
352 
154 
2~1) 

19 
58 
34 
18 
y; 
I~ 
26 
12 
12 
Jt) 
42 
12 

18!0 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belnpp 198~/83 

+30 

+JO 
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Institution 

Musikinstitutioner 

Gävleborgs läns orkesterförening 
Göteborgs teater- och konsert AB 
Malmö konserthusstiftelse 
Helsingborgs konserlförening 
Norrköpings orkesterförening 
Kalmar läns kammarorkester 
Stm:kholms konserthusstiftelse 
Upplands musikstiftelse 
Viisterås musikstiftelse 
Örebro orkesterförening 

Regionala skådebanor 

Beslutad för
delning av an
talet grund 
belopp 1981/82 

57 
!061 
85.52 

55 
75.52 

14 
170 

12 
18 
28 

621 

Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 5 
Skådebanan i Norrbottens län. 
Luleå 3 
Stiftelsen Skådebanan i Stockholms 
län 37 
Skådebanan i Södra regionen. Malmö 5 
Skådebanan i Uppsala län 4 
Skådebanan i Östergötland. Linköping 4 
Skådebanan i Östergötland. Norrköping 4 

62 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1982/83 

of. 

of. 

1 Varav ett grundbelopp avser anställning av tonsiittare under ett spehlr. 
2 Varav ett halvt grundbclopp avser anställning av toföättare under ett spelår. 

I. Till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala avgifter 

m. m. beräknas anslagsbehovet öka med 16 314000 kr. 

2. För budgetåret 1982/83 föreslf1s totalt ytterligare 30 nya grund belopp 

till teater- och dansinstitutioner. Kulturrådet anser att det [ir 

viktigast alt i första hand bygga ut de befintliga mindre regionala teatrarna. 

Kulturrådet föreslår att medel inom ramen för huvudförslaget - ca I milj. 

kr. - förs över från bidraget till Dramatiska teatern till förevarande anslag. 

Detta skulle motsvara ca 15 grund belopp. Under förutsättning att regering 

och riksdag kan garantera en fortsatt utbyggnad till avsedd kapacitet för en 

ny teater i Gävleborgs län är kulturrådet berett att av dessa nya grundbe

lopp avsätta 10 för en teater i Gävleborgs län. ( + 2 000000 kr.) 

3. För musik institutionerna föreslår kulturrådet all antalet 

grundhelopp behålls oförändrat. Kulturrådet påpekar att musikinstitutio

nernas utveckling måste ses i relation till regionmusikens och Rikskon

scrters verksamhet i resp. region. Detta bör således bedömas i samband 

med kulturrådets förslag om regional musikplanering. 

4. När det gäller regionala skådebanor föreslår kulturrådet ingen 

ökning. 
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5. För det särskilda bidraget till teater-. dans- och musikinstitutionernas 

regionala verksamhet föreslår kulturrådet en ökning med 700000kr. 

6. Västerbottens läns landsting. Skellefteå kommun och Stiftelsen Väs

terbottens teater i Skellefteå begär att staten bidrar med tre nya grundbe

lopp för budgetåret 1982183 för ,~n fortsatt utbyggnad av Västerbottenstea

tern. 

7. l en inom utbildningsdepartementet upprättad promemoria har mu

sikteatrarnas situation kartlagts. 

8. Stockholms fritidsförvalting har i en skrivelse anhållit om statsbidrag 

enligt kungörelsen om statsbidrag till vissa teater-. dans- och musikinstitu

tioner för Stockholms parkteaters verksamhet. Statens kulturråd har yttrat 

sig i ärendet. 

Föredraganden 

Sedan det nya systemet för :>töd till regionala och lokala institutioner 

infördes år 1974 har åtta nya teatrar och två nya musikinstitutioner förkla

rats berättigade till statsbidrag. Vidare har två regionala teatrar startats 

med Riksteatern som huvudman. 

För nästa budgetår beräknar jag tio nya grundbelopp för en ny teaterin

stitution i Gävleborgs län. Vidare har jag räknat med ytterligare tolv 

grundbelopp för de små regionteatrarna. För nästa budgetår bör således 

antalet grundbelopp för teaterinstitutioner ökas med totalt 22. För musik

området har jag räknat med ytterligare åtta grundbelopp. Dessa förstärk

ningar har åstadkommits genom omprioriteringar inom nionde huvudti

teln. 
Vid min beräkning av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminLirt 

beräknat grund belopp av 116900 kr. för teater- och dansinstitutioner där 

lönekostnadspå!ägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnads

pålägg inte skall beräknas och för regionala sk[1dehanor Lir grundbeloppet 

!08 000 kr. För musikinstitutiorn:r där lönekostnadspålägg skall beräknas 

är grundbeloppet preliminiirt 143 300 kr. och för institutioner där sådant 

pålägg inte skall beräknas 132 400 kr. 

När det gäller de regionala tilläggsbidragen har jag räknat med en ökning 

av 79000kr. 

Jag hemställer att regeringen föri:slår riksdagen 

all till Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och m11si/.:.i11sti-

1111io11er för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

173612000kr. 
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B 14. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

16107131 

18 385 000 

18900000 

Reservation 1!451 

Enligt kungörelsen (1974:452) om statsbidrag till teater-. dans- och mu

sikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår bidrag till ensem

ble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former eller 

under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 

I. Kompensation för pris- och löneökningar I 839000kr. 

2. Kulturrådet begär ytterligare 2 milj. kr. för att kunna slå vakt om de 

fria gruppernas experiment- och förnyelsefunktion. Rådet anser att den 

tidigare föreslagna reformen med ett nytt statsbidrag till de fria teater-, 

dans- och musikgrupperna bör genomföras. 

3. Teatercentrum har i en särskild skrivelse begärt en väsentlig höjning 

av anslaget till fria teater-, dans- och musikgrupper. 

Fiiredraganden 

Anslaget till fria teater-. dans- och musikgrupper bör för niista budgetår 

höjas med 515000kr. till sammanlagt 18900000kr. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 50) uttalade 

jag att bidragsgivningen särskilt bör inriktas mot grupper vilkas verksam

het kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde så att 

de kan få bättre ekonomiska villkor än f. n. för sin verksamhet. Denna 

inriktning underströks av riksdagen. Jag vill även i år erinra om att jag 

!inner det angeläget att en sådan inriktning av bidragsgivningen kommer 

till stånd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag tillfi-ia teater-. dans- och musikgrupper för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 18900000kr. 

B 15. Bidrag till Musikaliska akademien 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1454000 

1498000 

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 27 maj 1971 

fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademin 

skall även följa utvecklingen på musiklivets olika områden inom och utom 
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landets gränser samt i övrigt ta initiativ som främjar den svenska musikkul

turen. 

Musikaliska akademiens styrelse bestilr av nio ledamöter och tre sup

pleanter, av vilka regeringen utser två ledamöter jämte en suppleant. 

Musikaliska akademien har fr. o. m. den I juli 198 I skiljts från verksam

heten vid Musikaliska akademiens bibliotek, vilken ingår i den nya myn

digheten statens musiksamlingar. 

Musikaliska akademien 

I. För att akademin skall kunna öka sina insatser och musikfrämjande 

åtgärder föreslås en förstärkning av personal och övriga resurser med 

631 OOOkr. 

2. För en svensk musikhistorisk skivantologi begärs I 625 000 kr. 

Stutens ku/111rråd 

Kulturrådet föreslår en ökning med 145000kr.. vilket avser kompensa

tion för löne- och prisökningar. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med I 498000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av I 4·98000kr. 

B 16. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I. Stiftdsen Riksski1de-
banan 

8091 625 

7814000 

8 048 000 

2. Stiftelsen Drottninghl1lms 
teatermuseum för före-
ställnings verksamheten 

:I. Stöd till sceniskt verk 
4. Stiftelsen Elektronmu-

sikstudion (EMSl 
5. Stiftelsen lnternatio-

nclla Vadstena-aka-
dem i en 

Reservation 187 706 

1981/82 l:leräknad ändring 1982/83 

Statens Före-
kulturråd draganden 

I 000000 + 100000 + 25000 

I 735 000 + 174000 + 50000 
800000 of. llF. 

1505000 + 151000 + 45000 

WiOOO + 34000 + 10000 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Statens Före-
kulturråd draganden 

6. Arrnngerande musik-
föreningar 1327000 +2332000 + 74000 

7. Teater- och musikor-
ganisationcr m. m. 392000 + 39000 + 10000 

8. Svenska tonsättares 
internationella musikhyra 
<STIMl 520000 + 52000 + 15 000 

9. Daglig träning för fri-
lansdansare 200000 + 20000 + 5000 

7814000 +2902000 +234000 

Statens kulturråd 

I. Stiftelsen Riksskådebanan begär en ökning av statsbidraget 

med 1.4 milj. kr. bl. a. för att kunna utveckla publikarbetet. Kulturrådet 

föreslår att anslaget ökar med 100000 kr. motsvarande pris- och löneom

räkning. 

2. Stiftelsen Drottningholms teatermust:um begär från 

stat. landsting och kommun för föreställningsverksamheten vid Drottning

holmsteatern under spelsäsongen 1982 ett sammanlagt bidrag om 

2 932 000 kr.. vilket med nuvarande regler innebär en ökning av det statliga 

bidraget med 464000kr. Med hänsyn till den pågående utredningen om 

Drottningholmsteatern förordar kulturrådet endast pris- och löneomräk

ning med 174000kr. 

3. Kulturrådet gör f. n. en översyn av stödet till sceniskt verk. 

Kulturrådet föreslår inga ökningar unda anslagsposten. 

4. Stiftelsen Elektronmusikstudion iEMS> bcgiir att bidraget 

för studioverksamheten höjs med 490000kr. Kulturrådet föreslår kompen

sation för pris- och löneomräkning med 151 000 kr. 

5. Stiftelsen Internationella Yadstena-aka demien begär i 

statsbidrag för verksamheten 365 000 kr. för år 1982. Kulturrådet tillstyrker 

34000kr. som utgör pris- och löneomriikning. 

6. Ur anslagsposten arrangerande musikföreningar utgår bi

drag till Svenska jazzriksförbundet. fem föreningar för nutida musik och 

kammarmusik och sju föreningar för främst jazzmusik. Kulturrådet fram

håller att ett fungerande arrangörsled är nödvändigt för musiklivet. Kultur

rådet begär att anslaget till arrangerande musikföreningar ökas med 

2332000kr., varav 151 OOOkr. utgör kompensation för löne- och prisök

ningar och 181 OOOkr. som utgått till Sveriges orkesterföreningars riksför

bund under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer före

slås överföras till denna anslagspost. 

7. Ur anslagsposten till teater- och musikorganisationer ut

går bidrag till bl. a. sommarspel. Stockholms kyrkoopera och Samarbets-
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nämnden för folklig dans. Kulturrådet föreslår en ökning med 39000 kr. 

som kompensation för pris- och löneökningar. 

8. Föreningen Svenska tonsättares internationella mu

sikbyrå (STIMJ begär ett anslag på I 350000kr. för verksamheten vid 

STIM:s informationscentral för svensk musik. Det statliga stödet avser 

utgivning av svensk musik. informationsåtgärder. fonogramproduktion 

samt fasta kostnader. Kulturd\det begär en ökning med 52 000 kr. som 

kompensation för pris- och löneökningar. 

9. Sedan budgetåret 1980/81 har över statsbudgeten anvisats 200000kr. 

för daglig träning för frilansdansarc. Träningen bedrivs på 

Balettakademien och Danscentrum. Danscentrum ansöker om att få utöka 

träningsmöjligheterna med tre klasser. Kulturrådet beriiknar en höjning av 

anslagsposten med 20000kr. som kompensation för kostnadsökningar. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

8048000kr. 

Jag hemstiiller alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidra>? till teater-. dans- och nwsif.:.verf.:.samlzet för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av 8 048 000 kr. 
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Folkbibliotek m. m. 

B 17. Bidrag till folkbibliotek 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

15999196 

17155000 

13270000 

Reservation 2562159 

Stöd till folkhibliotekens verksamhet utgår enligt förordningen 

( 1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Statsbidrag kan utgå för kostnader som avser allmän upprustning. inköp 

av bokbuss. bokutlåning på arbetsplatser. inköp av litteratur pil invandrar

och minoritetsspråk samt annan verksamhet som det finns anledning att 

stimulera med statligt stöd. Statsbidrag får dock inte utgå för kostnader 

som avser enbart administrativa funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss 

utgår med hela inköpsbeloppet. För övriga ändamål utgår bidrag med del 

<tv kostnaden. Bidrag för samma ändamål kan beviljas en kommun endast 

en gång och fär därvid fördelas på högst tre år. 
Särskilda bidrag utgår till såväl lokala bibliotek som liinsbibliotek och 

lånecentraler för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till Tornedalens bibliotek och till biblio

teksverksamhet bland svenskar i utlandet samt till vissa gemensamma 

ändamål i folkbiblioteksverksamheten. 

I. Lokal biblioteksvcrk
samhet 

2. Lokala biblioteks. läns
biblioteks 01.:h lanc
centralcrs inköp 
av litteratur på invand
rar- och minoritetsspråk 

3. Tornedalens bibliotek 
4. Biblioteksverksamhet 

bland svenskar i ut
landet 

5. Vissa gemensamma ändamål 
i folkbibliotekens verk
samhet 

198liR2 

12 055 000 

4 473 000 
159000 

22000 

446000 

17155 000 

Beräknad iindring 191Q/R3 

Statens 
kulturräd 

+ 13fi7000 

+ 581000 
+ 21000 

+ 203000 

+ 58000 

+ 2230000 

Före
draganden 

- -~ 900000 

of. 
+ 12000 

+ 3000 

nf. 

-3885000 
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Stolens /.:11/turrad 

Rådet utvärderar löpande effekterna av hidragcn till folkhihliotck och 

har därvid konstaterat att intresset från kommunernas kulturniimnder för 

vissa bidragsformer har minska< kraftigt under senare tid. 

Kulturrådet föreslår att anslaget till viss del får användas i samråd med 

folkbiblioteksutredningen (LJ 1979: 171 för försöksverksamhct med nya 

arbetsformer och för utvärdering av hibliotcksvcrksamhct pfi lokal nivå. 

I. Vad gäller bidragsgivningcn till lokal bibliotcksverksamhet 

föreslår kulturrådet en förändring av bestämmelserna för bidragen för 

inköp av bokbussar så att bidrag också kan utgå för driftkostnader. Kultur

rådet bedömer det vidare som angeläget att få möjlighet att avsiitta medel i 

samråd med folkbiblioteksutrcdningen för projekt i syfte att utveckla nya 

arbetsformer och metoder. Rådet hegär viss kompensation för kostnadsut

vecklingen. (+I 367000kr.) 

2. Bidragen till inköp av liti:eratur på invandrar- och minori

tets språk har under senare ~ir i allt större utsträckning tilldelats läns

bibliotek och lånecentraler. Kulturrådet räknar med att under de närmaste 

åren behålla denna inriktning på bidragsgivningen men anser också att 

behov finns av en friare användning av medlen. Rådet finner det angeläget 

att kompensation för pris- och löneökningar kan tillföras anslagsposten. 

< + 581 OOOkr.) 

3. Kulturrådet bedömer det som synnerligen angeläget att verksamhe

ten vid Torncdalcns bibliotek intetvingasattminskatillföljdavatt 

statsbidraget urholkas. Rådet begär kompensation för pris- och löneök

ningar. ( + 21 000 kr. l 

4. För biblioteksverksamhct bland svenskar i utlandet 

lämnas bidrag till dels svenska utlandsförsamlingar. dels Svenska kyrkans 

i utlandet läsrum med bibliotek i. ca 25 hamnstäder. 

Kulturrådet har hösten 1981 överlämnat rapporten ( 1981: 7) Bihliotcks

service till svenskar i utlandet. l rapporten föreslås att en försöks verksam

het med biblioteksscrvice till svenskar inleds i tio länder. Radet föreslär för 

ändamålet en ökning av anslagspostcn med 200000 kr. utöver kompensa

tion för kostnads ut vecklingen. ( + 203 000 kr.) 

5. Rådet föreslår att bidraget till gemensamma ändamål i folk

biblioteksverksamheten m.m .• som till ca hiilftcn utgfar för utgiv

ning av centralt producerade hibliografiska hjälpmedel och publikationer, 

räk oas upp med hänsyn till kostnadsutvccklingen. ( + 58 000 kr.) 

Föredraganden 

Kulturrådet har redovisat att intresset för vissa av bidragsformcrna 

under förevarande anslag har minskat kraftigt under senare tid. l sin 

anslagsframställning har kulturrttdct samtidigt starkt understrukit behovet 

av en höjning av det statliga litt1:raturstödet och dä framför alit av stödet 

till ny svensk skönlitteratur. Jag kommer därför senare att förorda att vissa 
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förstärkningar under anslaget Litteraturstöd finansieras genom omfördel

ning av medel som under förevarande anslag utgår till lokal biblioteks verk

samhet. Jag har med anledning härav beräknat en minskning av medlen för 

detta ändamål med 3 ,5 milj. kr. 

Under anslaget Bidrag till regional biblioteks verksamhet kommer jag att 

föreslå ett förstärkt stöd till lånecentralerna. Även denna förstärkning bör 

finansieras genom överföring av medel som nu utgår till lokal biblioteks

verksamhet. Jag beräknar sålunda en ytterligare minskning av dessa medel 

med 400000 kr. 

Anslaget bör efter dessa minskningar få disponeras friare i enlighet med 

vad kulturrådet föreslagit. Jag är f. n. inte beredd att förorda några ändring

ar i gällande bidragsformer. Jag avser dock föreslå regeringen att uppdra åt 

kulturrådet att i anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 efter samråd 

med folkbiblioteksutredningen ( U 1979: 17) aktualisera frågan om en av

veckling av det lokala biblioteksstödet i dess nuvarande utformning för att 

därigenom skapa ett större utrymme för nya initiativ på ifrågavarande 

område. Jag vill dock erinra om att det redan inom ramen för nuvarande 

bestämmelser enligt förordningen < 1975: 476) om statsbidrag till folkbiblio

tek finns viss möjlighet att stödja även annan verksamhet än sådan som 

särskilt angivits som stödberiittigad. 

Med hänsyn till de statsfinansiella restriktioner som gäller är jag inte 

beredd att tillstyrka kulturrådets förslag om försöksverksamhet med bib

lioteksservice åt utlandssvenskar. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till jillkbihliotck för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 13 270000 kr. 

B 18. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

9943000 

10944000 

12316000 

Bidrag till regional biblioteksverksamhet utgår enligt förordningen 

()975:467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Det statliga stödet till länsbibliotek och li'tnecentraler har föriindrats och 

byggts ut fr.o.m. budgetåret 1979/80 (prop. 1978179:100 bil. 12, KrU 1978/ 

79:24. rskr 1978/79:234). 

Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 150 

grundbelopp. Grundbeloppets storlek faststiills ärligen av regeringen. In

nevarande hudgetftr uppgår beloppet till 98 000 kr. För verksamheten vid 

varje länsbibliotek beräknas lägst fem och högst sju grundbelopp. Statsbi

drag utgår med 55 l.1-- av grundbeloppen. För innevarande budgetär utgar 

dessutom engångsbidrag motsvarande 450 kr. per grundbelopp. 
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För verksamhet som lånecentral utgår innevarande budgetår till stads

biblioteken i Malmö och Stod.holm vardera 925 000 kr. och till Umeå 

stadsbibliotek 408 000 kr. 

I. Uinshibliotek 
2. Lånecentraler 
3. Depäfunktioner vid 

lånecentralerna 

Anslag enligt 
statsbudgeten 

Statens kulturråd 

1981/82 

8 168 000 
2258 000 

955 000 

11381000 

10944000 

Beräknad lindring 1982/83 

Statens Före-
kulturråd draganden 

+ 817000 + 355 000 
+ 294000 + 550000 

+ 124000 + 30000 

+1235000 + 935000 

+ 1672000 +1372000 

I. Kulturrådet framhåller att statsbidraget till I än s bi b 1 i o te k numera 

endast uppgår till i genomsnitt JO 9(. av totalkostnaden för den regionala 

biblioteksverksamheten. Mot bakgrund av nuvarande statsfinansiella läge 

begär rådet dock ingen uppräkning av anslaget utöver den årliga justering 

av grundbeloppens storlek som motiveras av löneutvecklingcn på den 

offentliga sektorn.(+ 817000 kr.l 

2. Kulturrådet pekar på den bristande överensstiimmclsen mellan bidra

get till I ån e centralerna och värd kommunernas faktiska kostnader för 

verksamheten. Rådet hemställer om regeringens bemyndigande att uppriit

ta avtal med Stockholms, Malmö och Umeå kommuner rörande verksam

hetens omfattning. För budgetåret 1982/83 föreslår rädet att bidrag utgår 

med 2 552 000 kr. ( + 294 000 kr. l 

3. Enligt riksdagens beslut (prnp. 1980/81: 100 bil. 12, KrU 1980/81:26. 

rskr 1980/81: 299) utgår fr. o. m. innevarande budgetår medel för inrättande 

av depåfunktioner vid lånecentralerna i Malmö. Strn.:kholm och 

Umeä. 

Kulturrådet har under våren 1981 haft överläggningar med företriidarc 

för lånecentralerna i dcpåbibliotcksfrågan. Därvid framkom att berörda 

värdkommuner var obenägna att inleda den nya verksamheten om de inte 

garanterades full kostnadstäckning genom statsbidraget. Rådet framhåller 

att frågan om inrättande av depåfunktioner vid lånecentralerna av allt alt 

döma är helt avhängig av om ett avtal kommt::r till stånd mellan staten och 

värdkommuncrna. Rådet begär kompensation för kostnadsutvecklingc:n. 

(+ 124000kr.) 

Föredraganden 

Vid min beräkning av meddsbchovet för bidraget till länsbihliotek har 

jag utgått frän ett preliminärt beräknat grundbelopp av 98 000 kr. Antalet 

grundbelopp bör även nästa år vara 150. 
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I fråga om lånecentrakrna kan jag inte biträda kulturrådets förslag om 

att staten i avtal med de tre värdkommunerna binder sig vid ett finansie· 

ringsansvar för verksamhet på en viss nivå. Med hänsyn till den kostnads· 

utveckling som inträffat har jag dock för nästa budgetår beräknat ett 

förstärkt stöd till lånccentralcrnas verksamhet. Av den förordade ökningen 

utgör 400 000 kr. medel som omfördelats från anslaget Bidrag till folkbiblio

tek. 

Vad gäller dcpåverksamheten vid lånecentralerna finner jag anledning 

att erinra om vad som anfördes i föregående års budgetproposition (prop. 

1980/81: 100 bil. 12 s. 126) om vikten av att verksamheten utformas på ett 

sätt som gör det möjligt att hf11la kostnadsramen även i fortsättningen på 

den föreslagna nivån. Riksdagen <KrU 1980/81: 26) hade ingen erinran mot 

detta uttalande. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regional bih/ioteksverksamhet för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett förslagsanslag av 12 316000kr. 

B 19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader 

1980/81 u !gift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7656551 

8 576000 

9257000 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket !TPB) inrättades den I januari 1980 

då hiblioteksverksamheten inom Synskadades riksförbund (SRF) över
fördes till statligt huvudmannaskap. 

Enligt förordningen (1979: !073) med instruktion för talboks- och 

rmnktskriftsbiblioteket har TPB till uppgift att i samverkan med andra 

bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får 

tillgäng till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att framställa och låna 

ut talböcker och punktskriftshöcker samt att lämna information och råd 

inom sitt verksamhetsområde. !_fråga om utlåningen av talböcker skall 

TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som lånecentral. 

Biblioteket leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Inom bibliote

ket finns enheter för produktion (förvärv), utlåning, studielitteraturser

vice, för utveckling och information samt ett kansli för gemensamma 

funktioner m. m. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 

1981/82 

52.5 

7098000 

Beräknad ändring 1982/83 

TPB Före-
dragandcn 

+0,5 -1.5 

+ 915 700 +584000 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Produktionskostnader för 
studieliueratur 

(6125000) (+ 741000) (+535000) 

Anslag enligt 
statsbudgeten 

1434000 

30000 

8562000 

8576000 

la/boks- och punktskriftsbiblioteket 

+ 117700 +109000 

+ 5400 + 2000 

+I 038800 +695000 

+1024000 +681000 

Antalet registrerade synskadade har ökat med 5-10 c;f, per år under de 

senaste åren. Ökningen av gruppen synskadade tillsarnmans med ett ökat 

utnyttjande av talböcker inom andra låneberättigade grupper för med sig 

en ökad efterfrågan på TPB:s tjänster. TPB beräknar att antalet personer 

som är hänvisade till talböcker vid sitt bokläsande är ca 500000. En 

fortsatt utbyggnad av talboksverksamheten ute i landet bi;räknas leda till 

en fortsatt ökning av de förmedlade lånen till bibliotek oi;:h andra låneför

medlande institutioner. De förmedlade lånen utgör ca 60% av TPB:s 

utlåning. Utlåningen av talböcker från folkbiblioteken har c!e senaste åren 

ökat med 15-20 % per år. 
Fr. o, m. den I juli 1981 har Stockholms kommun ansvar~t för direktut

låningen till låntagare i Stockholm. I samband med överföringen överlät 

staten mot ersättning ett grundbestånd av 15 000 talboksexi;mplar från TPB 

till Stockholms stadsbibliotek. 

Frågan om talboks- och punktskriftsförsörjningen i lariclet som helhet i 

ett mer långsiktigt perspektiv utreds av talbokskommittcn ( U 1979: 02 ). 

Kommitten beräknar avge sitt slutbetänkande under år 1982. 
I. Pris- och löneomräkning m. m. 887 800 kr. 

2. Besparingen enligt huvud a It er nativ e t innebär ~n minskning av 

medlen för resor, vilken enligt TPB medför sämre konta~ter med folkbib

liotek, högskolor samt skolor med integrerade synskadai,ie elever. Vidare 

minskas medlen för personalutbildning. vilket försvårar omfördelningen av 

personal inom biblioteket samt leder till ett sämre resursµtnyttjande. Slut

ligen måste ersättningsanskaffningen av kontorsutrustning fil. m. skäras 

ned. (- IOOOOOkr.J 

3. ·Önskemål om talböcker på invandrar- och minoritets

s p rå k förs fram från bibliotek, sjukhus, invandrar- och minoritetsorgani

sationcr, Sveriges allmänna biblioteksförening och Synskadades riksför

bund. För arbetet behövs ytterligare personal. medel för konsultmedver

kan m.m. (+ 15\000kr.) 
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Statens kulturräd 

Kulturrådet finner det angeläget att TPB ges resurser att nå ut med 

information till såväl synskadade och övriga talboksbcriittigade låntagare 

som folkbiblioteken. Rådet tillstyrker att den ålagda besparingen inte tas ut 

utan att full kompensation medges för pris- och löneutvecklingcn. 

Fiiredraganden 

Vid min medelsberäkning utgftr jag från att en viss personalminskning 

kan ske vid talboks- och punktskriftsbibliotekct <TPBJ fr. o. m. nästa bud

getår till följd av att ansvaret för direktutlåningen till !ftntagare i Stockholm 

tagits över av Stockholms stadsbibliotå. 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag vidare beaktat att medlen för 

lönekostnader vid TPB föregående och innevarande budgctiir varit för lågt 

beräknade i förhållande till de inplaceringsavtal som slöts våren 1980 i 

samband med att TPB inrättades. Med hänsyn till att myndigheten tillkom

mit under senare år föreslår jag att TPB undantas från tillämpningen av 

huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprioritering. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Talboks- och punktskr(ftshihlioteket: Fi.irl'(l/tningskostnader 

för budgetåret 1982183 anvisa ett förslagsanslag av 9 :!57 000 kr. 

8 20. Talboks- och punktskriftsbibliotekct: Produktionskostnadcr 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7 640 185 

11 769000 
12605 000 

Reservation 2 754936 

Ur anslaget bestrids kostnader för talboks- och punktskriftsbibliotekets 

(fPBJ produktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och 

annat informationsmaterial. Vidare utgår från anslaget ett bidrag till Sveri

ges dövas riksförbund (SDRJ för produktion av videogram för döva. 

1981/82 

I. Produktionskostnader 
för talböcker och 
punktskriftsböcker 
m.m. 11194000 

2. Bidrag till Sveriges 
dövas riksförbund för 
produktion av video-
gram för döva 500000 

11694000 

Anslag enligt 
statsbudgeten 11769000 

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

lkriiknad ändring 1982/83 

TPB 

+2 129000 

+ 500000 

+2629000 

+2 554000 

Före
draganden 

+896000 

+ 15 000 

+911000 

+836000 
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Talboks- och p1111ktskr{ft.1bihhotekct 

TPB räknar med att under innevarande budgct<-tr förvärva I 500-1 600 

nya talbokstitlar och ca 400 nya punktskriftstitlar. För den tekniska fram

ställningen av talböcker och punktskriftsböckcr anlitas p{1 kontraktsbasis 

efter upphandling utomståence producenter. 

1. Prisomräkning I 264 000 kr. 

2. Besparingen enligt huvud a It er nativ e I motsvarar kostnaderna 

för produktion av ca 20 tal bokstitlar med kopior eller ca I 0 punktskriftstit

lar (- 89000 kr.). 

3. För produktion av talböcker pil invandrar- och minori

tets språk - ca 100 titlar på finska. sammanhlt!t ca I 00 titlar på gn:kiska. 

turkiska och serbokroatiska samt ett '~-tal titlar på samiska - behövs 

ökade resurser ( + 665 000 kr.). 

4. Folkbiblioteken bör engageras i förmedlingen av litteratur på 

punktskrift. Medel bör enligt TPB anvisas för punktskrift fram

s t ä 11 ni n g av ett 20-tal titlar i mindre upplagor för att användas som 

depositioner vid bibliotek ( + 200000 kr.). 

5. TPB bör bemyndigas mt budgetåret 1982/83 få lägga ut best ä 11-

n inga r av talböcker. punktskriftsböcker m.m. som utfaller 

till betalning budgetåret 1983184 intill ett belopp av 3.5 milj. kr. 

6. SDR har via TPB begärt bidrag till produktion av videogram 

för döva för budgetåret 1982/83. SDR begär att staten skall bidra med 

50% av kostnaderna. vilket för budgetåret 1982/83 skulle motsvara ett 

bidrag om I 717 500 kr. 

TPB förordar en ökning av statsbidraget upp till 50 'Ok av beräknade 

kostnader. Bidraget bör dock avse endast driftkostnader. ej investeringar. 

Ett villkor bör vidare vara att SDR inte minskar de medel förbundet 

till skjuter till verksamheten. Det statliga bidraget bör för budgetåret 1982/ 

83 höjas till I milj. kr. inkl. kompensation för pris- och löneökningar 

( + 500000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att en produktion vid TPB av 1600 talbokstitlar är 

rimlig bl. a. mot bakgrund av handikapputredningens förslag i betänkandet 

(SOU 1976: 20) Kultur åt alla. Rådet bedömer det dessutom som angeläget 

att utbudet av talböcker på invandrar- och minoritetsspråk kan ökas vä

sentligt. 

Föredraganden 

Anslaget bör räknas upp med hänsyn till prisutvecklingen. 

Talboks- och punk.tskriftsbiblioteket (TPB) har innevarande budgetår ett 

bemyndigande att beställa talböcker och punktskriftsböckcr m. m. från 

externa leverantörer för betalning under budgetåret 1982/83 upp till en 

kostnad av 2.5 milj. kr. TPB begär ett motsvarande bcställningsbcmyndi-
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gande avseende budgetåret 1983/84 intill ett belopp av 3.5 milj. kr. Jag 

tillstyrker bifall till TPB:s begäran. 

Som jag redan har nämnt vid min anmälan av närmast föregående anslag 

bör TPB undantas från tillämpningen av huvudförslaget. 

Jag förutsätter att TPB bl. a. därigenom skall kunna bibehålla den högre 

ambitionsnivån vad gäller nyförvärv av talböcker och punktskriftsböcker 

som TPB räknar med att nå upp till innevarande budgetår. 

Slutligen vill jag erinra om att regeringen har uppdragit åt TPB all svara 

för utgivningen av den nya översättningen av Nya Testamentet i punkt

skrift till försäljning. För framställning av en upplaga om 300 exemplar har 

biblioteket anvisats särskilda medel om 100000 kr. Kostnader därutöver 

för utgivningen får Hickas inom ramen för förevarande anslag. Enligt vad 

jag har erfarit låter TPB även läsa in den nya översättningen som talbok all 

användas i utlåning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att talboks- och punktskriftsbiblioteket lämnas det be

ställningsbemyndigande som jag har förordat . 

.., till Talhoks- och p1111/.:.tskrifishih/iote/.:.et: Prod11/.:.tio11s/.:.ost11ader 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

12 605 000 kr. 
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Bildkonst 

B 21. Statens konstråd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1468 154 

1508000 

I 727000 

Enligt förordningen ( 1965:746) med instruktion för statens konstråd (om

tryckt 1976:502. ändrad 1981: 173) har statens konstråd till uppgift att 

genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader och andra 

lokaler för statliga myndigheter verka för att konstniirliga värden införlivas 

med samhällsmiljön. 

Regeringen gav genom beslut den 30 september 1976 i uppdrag åt statens 

konstråd att tillsammans med statens konstmuseer och i samarbete med 

statskontoret se över bestämmelserna om tillsyn och vård av de utommu

seala konstsamlingar som ägs av staten. 

I enlighet härmed har berörda myndigheter gemensamt utarbetat rappor

ten (1977: 10) Tillsyn. dokumentation och \~trd av statliga utommuseala 

konstsamlingar. Rapporten behandlas under anslaget Statens konstmu

seer. 

1981/82 Heräknad iin<lnng 1982/83 

Statens !-'öre-
konstråd dragamlen 

Personal 6,5 +2 of. 

Anslag 

Förvaltningsknstnadcr I 326000 +505000 +129000 
l därav lönekostnader> 1951000) I+ 367 000\ \+ 82000) 

I ,okalkostnader 182000 + 15000 + 90000 

1508000 +520000 +219000 

Statens konsträd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 76000 kr. 

2. De rationaliseringar som redovisas innebär att medlen till informa

tionsverksamheten skärs ned med 34 000 kr. 

3. Rådet begär medel för två nya tjänster. Vidare begiir rådet ökade 

medel till sammanträdesarvoden ( + 261 000 kr.). 

4. Rådet föreslår att 10000 kr. av de medel som rådet disponerar får 

användas till utrikes resor. För expenser begärs ytterligare 31 000 kr. och 

för ökad informations verksamhet 49 000 kr. 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker att den föreslagna projektsekreterartjänsten inrät

tas<+ 123000kr.). 

I rådets förslag ingår att huvudalternativet (- 33 000 kr.J har återtagits 

( + 33 000 kr.). 

Utredningen (U 1980:01) för ii1·crsy11 m· statens konstrclds organisation 

och 1·erksamhet.1fimner 

Genom beslut den 31 januari 1980 bemyndigade regeringen 1.:hefen för 

utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare' med uppdrag att 

se över konstrådets organisation och verksamhetsformer. Utredaren skul

le därvid samråda med statens konstråd. Utredaren har med skrivelse den 

11 november 1980 överlämnat sina förslag i den del de bör bli föremål för 

regeringens prövning. 

I översynsarbetet har ingått att se över arbetsfördelningen mellan konst

närsledamöterna och kansliet. Mot bakgrund av en sådan genomgång 

föreslår utredaren att en tjänst som projektsekreterare inrättas vid kansliet 

med uppgift att biträda konstnärsledamöterna. Syftet med tjänsten är bl. a. 

att kansliet i större omfattning än vad som har varit fallet med nuvarande 

resurser skall kunna avlasta konstnärsledamöterna vissa administrativa 

arbetsuppgifter i anslutning till projekten. Vidare skulle projektsekrete

raren kunna fullgöra vissa samordnings- och bevakningsuppgifter i anslut

ning till projekten för kansliets del. Tjänsten som projektsekreterare före

slås finansieras genom en omföring av medel från rådets konstförvärvsan

slag till dess förvaltningskostnadsanslag. 

För informationsfrågor finns vid rådets kansli förutom informationsse

kreteraren en assistent med halvtidstjänstgöring. Denna halvtidstjänst fö

reslås utökad till heltid. Utrymme för tjänsten föreslås skapas genom 

omprioriteringar inom kulturområdet som helhet. 

Statens konstråd har i en särskild skrivelse tillstyrkt utredarens förslag. 

med undantag för formen för finansiering av projektsekreterartjänsten. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker i sitt remissyttrande över utredningen inrättandet 

av en särskild projektsekreterartjänst samt förslaget att medel for denna 

tjänst för-; över från förvärvsanslaget. Kulturrådet tillstyrker även försla

get om en utökad assistenttjänst. 

FiiredraRanden 

Jag har inte funnit skäl att i nuvarande ekonomiska läge föreslå inrättan

de av någon ny tjiinst vid statens konstråd. 

1 Dcpartementssekretcrarcn Mitc Ziemelis. 
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Jag har räknat med en resurstilldelning som med 18000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 727000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret I 982/83 anvisa ett förs lagsan

slag av I 727 000 kr. 

B 22. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

19246048 

16230000 

16230000 

Reservation 55 810 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konst

råd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till 

olika byggnader. dels stafllikonst. skulptur. grafik m. m. Till dessa ända

mål har för budgetåret I 981/82 anvisats 13 .36 milj. kr. Utöver beställningar 

som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet innevarande budgetår 

beställa konst intill ett belopp av högst 6.6 milj. kr. för betalning under 

följande budgetår. 

Sedan budgetåret 1978/79 (prop. 1977/78: 100 bil. 12. KrlJ 1977/78: 18. 

rskr 1977/78: 152) har konstrådet disponerat särskilda medel under detta 

anslag för beställningar hos Föreningen Handarhetets vänner (HY). Stödet 

till HY har kunnat utgå med 500000 kr. for budgetär. Stödet har varit 

temporärt i avvaktan på statens kulturråds utredning om HY. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 2,87 milj. kr. för 

konstinköp till folkparker. folkets hus. bygdegårdar och nykterhetsorgani

sationernas samlingslokaler. För budgetåret 1981/82 har bidrag utgått med 

1.01 milj. kr. till Folkparkernas centralorganisation och med l.86milj. kr. 

till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitte att fördelas mellan 

allmänna samlingslokaler anslutna till Folkets husföreningarnas riksorga

nisation, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konsträd 

Konstrådets anslagsframstiillning avser endast de medel som konstrådet 

disponerar. 

I. Prisomräkning 2512000kr. 

2. Konstrådet begär ökade r~surser för konstförvärv med totalt 

I I milj. kr. 
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3. Utöver de beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet få beställa konst till ett bdopp av högst 10 milj. kr. för betalning 

under följande budgetår. 

4. Konstr;'ldet har i en siirskild skrivelse lämnat synpunkter på vissa 

förslag som kulturrådet framfört i sin anslagsframställning (se p. 2 och 3 

nedan). Konstrådet anser bl. a. att ett statligt stöd till HV liksom en 

höjning av statens konstmuseers inköpsanslag inte får ske på bekostnad av 

konstrådets förvärvsanslag. 

5. HV har i sitt yttrande över statens kulturråds rapport (Rapport från 

kulturrådet 1981: 4) Handarbetets vänner - verksamhet och ekonomi 

framhållit att det stöd som föreslås i rapporten är en absolut förutsättning 

för att rörelsen skall kunna drivas vidare. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föresli\r att de medel för konstförvärv som konsträdet 

disponerar ökar med I 623 000 kr. avseende prisomräkning. 

2. Kulturrådet har i rapporten Handarbetets vänner - verksamhet och 

ekonomi föreslagit riktlinjer för ett fortsatt statsbidrag till HV :s verksam

het. En närmare redogörelse för förslagen lämnas i det följande under 

anslaget Vissa bidrag till bildkonst. 

Förevarande anslag berörs på så sätt att kulturrådet föreslår att 100000 

kr. av de medel om högst 500000 kr. som konstrådet innevarande budgetår 

disponerar för beställningar hos HY i fortsättningen skall anvisas under 

anslaget Vissa bidrag till bildkonst och avse HV:s utåtriktade verksamhet. 

De under förevarande anslag för HV:s verksamhet kvarvarande medlen, 

400 000 kr. samt kompensation för automatiska kostnadsökningar, bör 

anvisas under en särskild anslagspost. Medlen bör liksom hittills dispone

ras av konstrådet för beställningar hos HY. 

3. Kulturrådet föreslår att 400000kr. förs frfm detta anslag till anslaget 

Statens konstmuseer: Utställningar samt underhåll och ökande av samling

arna m. m. för inköp av konstverk av nu levande svenska konstnärer. 

4. När det gäller bidraget till samlingslokaliigande organisationer för 

konstinköp föreslår kulturrfrdct en ökning med 287 000 kr .. vilket avser 

prisomräkning. 

FäreJraganden 

Anslaget bör föras upp med 16 230000 kr. För statens konstråds inköp av 

konst har jag beräknat 13 360000 kr. Konstrådet bör enligt samma prin

ciper som gäller för innevarande budgetår medges att utöver beställningar 

som blir möjliga inom anslagets ram beställa konst till ett belopp av högst 

6600000kr. för betalning under följande budgetår. 

Som bidrag för konstförv~irv till samlingslokaler och folkparker beräknar 

jag 2870000kr. 

Jag anser i likhet med kulturrådet att det är viktigt att verksamheten vid 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga U Utbildningsdepartementet 72 

Föreningen Handarbetets vänner (HVJ fortgår och vidareutvecklas. Enligt 

min mening är det en stor tillgång att textila konstverk av den höga kvalitet 

som H V framställer genom konstrådets försorg kan placeras i offentliga 

miljöer. Jag anser därför att H V bör tillförsiikras stöd genom att ett visst 

belopp av de medd för konstinköp som statens konstråd disponerar an

vänds för beställningar hns HV. Det ankommer på regeringen att meddela 

de bestämmelser som behövs. Jag kommer senare vid min anmälan av 

anslaget Vissa bidrag till bildkonst att föreslå vissa medel för verksamhe

ten vid HV. 

fa·~ '1cmställer att regeringen föreslår riksdagen att 

. godkänna vad jag har anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetär än budgetåret 1982/83. 

'.'. till Fiirrän· m· konst f.'ir statens byggnader m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 16230000kr. 

B 23. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 032000 

I 042000 

I 073 000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 

utvecklingen av mätar-. bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 

den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frägor som 

hör till akademins verksamhetsområde. 

Akademien fiir de ji-ia konsterna 

Pris- och Iöncomräkning m. m. 173 000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår utöver pris- och löneomräkning att 25 000 kr. tillde

las akademin såsom ett eng{mgsbelopp för vård och klinservering av sam

lingarna. 

Fiiredraga11de11 

Anslaget bör föras upp med I 073 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akademien Ji'ir de fi'ia konsterna för budgetåret 

1982/83 anvisa ett anslag av I 073 000 kr. 
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B 24. Vissa bidrag till bildkonst 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 846000 

5 966000 

6645000 

Reservation 

Från anslaget utgår verksamhetsbidrag till vissa organisationer med 

uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning. 

I. Konstfrämjandet 
2. Sveriges konstför

eningars riksförbund 
3. Grafiska sällskapet 
4. Föreningen för nu

tida svenskt silver 
.'i. föreningen Svensk form 
6. Föreningen Handarbetets 

vänner 
7. Komthantverkskooperativ 
8. Eskilstuna kommun för 

utvecklingsarbete 

Statens kulturråd 

1981i82 

4047000 

873 000 
121000 

30000 
820000 

75000 

5966000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens Före-
kullurråd drag;mden 

+ 755 000 +123000 

+ 437 000 + 27000 
+ 12000 + 4000 

+ 3000 of. 
+ 82000 + 25000 

+ 100000 +100000 
+ 700000 +400000 

+ 158000 of. 

+2247000 + 679000 

I. Kulturrådet föreslår att bidraget till Konst fr ä mj ande t ökas med 

755 000 kr., varav 405 000 kr. avser kompensation för pris- och lönesteg

ringar. För att Konstfrämjandet skall kunna öka sin pedagogiska verksam
het dels bland barn och ungdom, dels genom en aktion om och för bildkon

sten i Norrland, föreslås en ökning med 350000 kr. 

2. Bidraget till Sveriges konstföreningars riksförbund bör 

ökas med 437 000 kr., varav 87 000 kr. avser kompensation för kostnadsut

vecklingen. För att täcka behov av konstpedagogiska insatser behövs 
350000 kr. 

3. Kulturrådet föreslår ingen ökning av bidraget till Grafiska s ä 11-

s kapet utöver kompensation för automatiska kostnadsstegringar. 

4. Kulturrådet föreslår ingen ökning av bidraget till Föreningen för 

nutida svenskt si 1 ve r utöver kompensation för automatiska kost
nadsstegringar. 

5. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Föreningen 

S v c n sk form med 82 500 kr., vilket avser kompensation for pris- och 

lönestegringar. Vidare föreslår kulturrådet att föreningen erhåller ett en

gångsbidrag om 55 000 kr. för att komplettera och bygga upp dia- och 
studiesamlingar. 
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6. I en särskild rapport har kulturrådet behandlat Handa r b c I e t s 

vänners <HYJ stödhehov. I rapporten föreslar kulturrådet bl. a. att en ny 

anslagspost till HY:s utåtriktade verksamhet förs upp under förevarande 

anslag. Rapporten redovisas närmare i det följande. 

7. Kulturrådet har senare sett över sitt förslag om flidrag till konstnärs

kooperativens verksamhet. Resultatet har redovisats i en särskild prome

moria, där rådet förklarar sig vilja avvakta med förslag om bidrag till 

kooperativ på bildkonstområdet till dess ytterligare utredningsmaterial 

föreligger. Kulturrådet lägger d:irför endast fram förslag om s I a t s bi

d ra g till konsthanlverkskooperativ. Promemorians förslag i 

det avseendet redovisas närmare i det följande. 

8. Eskilstuna kommun har i siirskild skrivelse lämnat en redovis

ning av verksamheten vid barnbildarkivet liksom en framställning om 

ökade medel för en permanentning av verksamheten. Kulturrådet tillstyrk

te i sitt yttrande att verksamheten permanentas. Rådet har redovisat skäl 

för ett statligt stöd till en verksamhet som svarar för en systematisk och 

långsiktig insamling och dokumentation av barns bilder. Detta material är 

ovärderligt som underlag för forskning. information om och utveckling av 

metoder för kunskaper om barn. skapande och samhälle. Kulturrådet 

föreslår en ökning av bidraget till barnbildarkivet med 158 000 kr. 

Kulturrådets rapport Handarbetets riinner - 1·erksamhet och eku110111i 

HY bildades år 1874. Inom HV bedrivs dels utbildnings- och kursverk

samhet, dels ateljeverksamhct. Kulturrådets rapport är koncentrerad till 

HY:s ateljeverksamhet. Kulturrådet framhiiller att HY:s textilateljcer ut

gör en unik resurs för den svenska textila konstens bevarande och utveck

ling. Enligt kulturrådets mening bör HY:s ateljeer liksom hittills ha som 

huvuduppgift att fungera som en resurs för textilkonsten. dvs. vara en 

verkstad för beställningar dit textilkonstniirer och bildklmstnärer kan vän

da sig för att få sina arbeten utförda. Ateljcerna bör även kunna åta sig att 

fungera som verkstadsresurser på hög konstniirlig nivå för konstnärligt 

utvecklingsarbete. När det gäller HY:s utstiillningsverksamhet menar kul

turrådet att denna genom sin inriktning på textil konst är ett viktigt kom

plement till övrig utställningsverksamhet. 

Kulturrådet föreslår att statsbidrag till H V fr. o. m. nästa budgetar utgär 

över två anslag i statsbudgeten. Dels ett allmänt stöd till HY:s utåtriktade 

verksamhet under förevarande anslag, dels ett stöd enligt nuvarande mo

dell under konstrådets anslag Förvärv av konst för statens byggnader 

m. m. Medelsbehovet under förevarande anslag bör kunna tillgodoses ge

nom att ett belopp av \00000 kr. av de medel. som nu finns anvisade under 

konstrådets förvärvsanslag för bestiillningar hos HY. förs över hit. För de 

under förvärvsanslaget kvarvarande medlen för beställningar hos HY har 

redogörelse lämnats i det föreg<'1ende. HY bör slutligen övergångsvis. 1 

avvaktan på att samarbete med utanförstående intressenter kommer i 
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gång, erhålla särskilda medel för konstnärligt utvecklingsarbcte. Medlen 

bör anvisas i form av en engiingsanvisning om 100000 kr. och utga under 

tvä budgetår. Kulturrådet föreslår att ifrågavarande kostnader Hi.r bestri

das inom ramen för de medel som regeringen disronerar för utgifter av 

engångskaraktär under anslaget Bidrag för särskilda kulturella ändamål. 

Sammanlagt föreslås för HV för budgetåret 19!Q/83 ett belopr av högst 

650000 kr. 

Kulturrådets rapport har remissbchandlats. Samtliga remissinstanser 

uttrycker sin tillfredsställelse över rapporten och dess förslag om statligt 

stöd till HV. Utredningens förslag till lösning av HV:s ekonomiska svårig

heter tillstyrks av de flesta instanser. 

Statens kulturråds promemoria medförs/ag 11111 .1·tatsbidrafo: till ko11stha11t-

1•erkskoopt' ra t i 1 • 

I anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 har sta

tens kulturråd ingivit en särskild promemoria med förslag om inriittande av 

ett statsbidrag till konsthantverkskooperativ. 

Kulturrådet konstaterar. att konsthantverket och konsthantverkarna 

f. n. befinner sig i en svår ekonomisk och arbetsmiissig situation. Enligt 

kulturrådet är snabba insatser av stor vikt om konsthantverket i framtiden 

skall finm!s kvar i annan iin i museal form. 

Kulturrådet föreslår att en ny stödform. benämnd statsbidrag t i Il 

konsthantverkskooperativ, införsfr.o.m. budgetåret 1982/83. 

För att erhålla bidrag bör kooperativt.:n bestå av yrkcsverksammma 

konsthantverkare och verksamheten bygga på medlemmarnas egna insat

ser. Kooperativen bör ha som huvudsakligt syfte att bedriva utställnings

vcrksamhet och försäljning av medlemmarnas arbeten. Vid fördelning av 

bidrag bör hänsyn tas till verksamhetens konstnärliga kvaliteter och kul

turpolitiska värde. Vidare bör vikt läggas vid utveckling och förnyelse. 

Stödet bör i första hand ges till kooperativ. som kan uppvisa viss 

stabilitet i verksamheten. som har nått en viss storlek och som har rikstäc

kandc eller regionalt upptagningsområde. Bidraget bör inte splittras på ett 

alltför stort antal grupper. 

Stödet bör utgå i form av ett årligt verksamhetshidrag som tilldelas 

kooperativet som sådant. Kulturrädet föreslår att det nya stödet fördelas 

av rådets nämnd för konst, museer och utställningar. 

För nästa budgetår föreslår kulturrådet att 700000 kr. anvisas för ända

målet. 

f"öredraganden 

Föreningen Handarbetets vänners (HV) textilateljecr utgör en unik re

surs för den svenska textila konstens bevarande och utveckling. Inom HV 

finns en hantverksskicklighet och ett textilt kunnande som utvecklats 

under mer än hundra år. Jag instämmer i statens kulturråds förslag att det 
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proVisöt'iska statliga stödet tili HY nu bör fä en mer varaktig form. Jag 

tilistyrker därför att en ny ansl«gspost för HY :s verksamhet förs upp under 

föreVatunJc anslag. Jag har för budg..:tåret 1982/83 beriiknat lOOOOOkr. för 

detta åhdamål. Medlen avser bl. a. HV:s informeramk och rådgivande 

uppglt\cr samt kostnader för utstlillnings- och annan konstbildande verk

samhet. Resursförstärkningen har åstadkommits genom omprioriteringar 

ihölti kultursektorn. 

Under anslaget Förvärv av konst för statens byggnader m. m. har jag 

vidare räknat med att ett visst belopp av de medel som statens konstråd 

disponerar för konstförv~-irv skall användas för beställningar hos HY. 

l iikhet med statens kulturrf1d anser jag att det finns anledning att särskilt 

uppftliirksamma konsthantverkarnas förhållanden. Som andra bild- och 

fortnkonstnärer har konsthantverkarna en splittrad arbetssituation där det 

egrtä arbetet i verkstad och atclie konkurrerar om tickn med andra aktivi

teter i försörjningssyfte. Konsrhantverkarna har dessutom speciella pro

blem på distributionssidan. Deras möjligheter att få ställa ut sina alster hos 

galiedcr, konstföreningar och andra utstiillningsarrangörer är smä. Svfirig

hetetna för konsthantverkarna att nå ut till sin publik pä andra vägar än 

gehöifi den allmlinna handeln har lett till att de i ökad utsträckning bö1:jat 

driva egna utställnings- och försäljningsställen i kooperativ form. 

fag anser att konsthantverkskooperativcn utgör en ändamålsenlig form 

for samverkan på ifrågavarande område. Det är angeHiget att kooperativ 

söm fått en viss stadga i organisation och arbetsformer fär möjlighet att 

tOrtsiitta verksamheten utan att ställa alltför stora krav på medlemmarnas 

egeninsatser. Jag förordar därför i enlighet med kulturrådets förslag att ett 

bidrag i.Jtgår till konsthantverk·>kooperativ. Jag beräknar med anledning 

härav eh ökning för nästa hudgctår av förevarande anslag med 400 000 kr. 

Ävch denna ökning har åstadkommits genom omprioriteringar inom kul

tursektorn. Medlen till konthantverkskooperativen hör fördelas av statt:ns 

kiiltllrråd. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till bildkonst för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservation sans lag av 6 645 000 kr. 
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Arkiv, kulturminnesvård, museer och utställningar 

B 25. Riksarkivet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

124 754 722 
123488000 

25405000 
1 Tidigare anslagsbeteckning Riksarkivet: Förvaltningskostnader. 

Riksarkivet leds av en styrelse. statens arkivstyrelse. Chef för riksarki

vet är en riksarkivarie. Riksarkivet har två byråer, en administrativ byrå 

samt en fristående heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en nämnd 

för enskilda arkiv, en nämnd för Svenskt diplomatarium samt statens 

heraldiska nämnd. Till riksarkivet har vidare förlagts ett revisionskontor. 

Riksarkivets kansli lämnar administr~tivt biträde åt myndigheten dialekt

oeh ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

Personal 

Anslag 

Uri:Uier 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Revisions kontor 

särkostnadcr 
Reproduktions

verksamhetcn 
Bidrag till Nordisk 

Arkivnvtt m. m. 
Riksarkiv.els nämnd för 

enskilda arkiv 

Jnkomsrer 

Publikationer 
Reproduktions verksamheten 
Bokbinderi.:ts beställ-

ningsarbeten 
Heraldiska verksamheten 
Konsultverksamheten 
Övriga inkomster 

Nettoutgift 

1981/82 

103 

13332000 
( 12465000) 

9088000 

442000 

166000 

24000 

763 000 

23815000 

10000 
174000 

17000 
118 000 

8000 

23488000 

Beräknad ändring 1982/83 

Riksarkivet 

of. 

+ 1320000 
(+I 0340001 
+ 831 000 

+ 38000 

+ 23000 

+ 2000 

+ 129000 

+2343000 

of. 
+ 20000 

of. 
of. 
of. 

+ 30000 

+2293000 

Före
draganden 

of. 

+1047000 
1+ 89:! 000) 
+ 805 000 

+ 42000 

+ 17000 

+ 2000 

+ JJ 000 

+1946000 

of. 
+ 29000 

of. 
of. 
of. 

+1917000 
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Riksarkil'et 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2220000kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

åstadkoms genom minskade kostnader för löner och för riksarkivets 

nämnd för enskilda arkiv samt genom ökade inkomster. Riksarkivet har i 

sina beräkningar utgått från att lokalkostnaderna skall frånräknas det be

lopp på vilket besparingen skall grunda sig. Minskningen av lönekostna

derna görs genom vakanssättning av tjänster. vilket enligt riksarkivet 

medför försämrad service åt myndigheter och forskare samt försämrad 

arkivvård. (- 315000kr.J 

3. Riksarkivet begär i första hand att ingen nedskärning görs av löne

kostnaderna. Medlen till reseersättningar föreslås höjas med 36000kr. för 

utbildning av personalen. För att kunna genomföra nödvändiga transporter 

av arkivalier mellan riksarkivets huvudbyggnad och arkivdepåer föreslås 

att medlen till expenser ökas med 25 000 kr. 

4. Medlen till expenser bör enligt riksarkivet. utöver en förnyad en

gångsanvisning om 25 000 kr. höjas med en engångsanvisning om 

150000kr. för inköp av en ny mikrofilmkamera. 

5. Folkrörelsearkiven kan sedan budgetåret 1972/73 stödjas genom bi

drag till huvudmännen för depåer. som uppfyller vissa villkor. Riksarkivet 

föreslår att 77 000 kr. tilldelas för ytterligare en länsdepå. 

6. Riksarkivet föreslås få möjlighet att ta betalt för det arbete som 

ämbetsverket utför för att svara på skriftliga forskarförfrågningar. 

7. Den administrativa enheten föreslås omvandlas till en administrativ 

byrå och chefen föreslås få titeln byråchef. 

FijredraRanden 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 320 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har iistadkommits genom omprio

ritering. 

För inredning och utrustning m. m. har jag beräknat en engångsanvis

ning om 25 000 kr. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Riksarkivet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 föresla

git att den administrativa enheten vid verket ersätts med en administrativ 

byrå. Jag vill i denna fråga upplysningsvis anföra följande. 

I komplctteringspropositionen för budgetåret 1981/82 (prop. 1980/81: 150 

bil. 2 s. 34) aviserade regeringen att en särskild översyn skulle komma till 

stånd av gällande regler m. m. för den statliga arkivverksamheten. En 

arbetsgnipp (U 1981: A) har sc:dermera tillsatts för iindamålet inom utbild

ningsdepartementet. Gruppens rapport beräknas föreligga vid årsskiftet 

1981/82. Enligt vad jag har erfarit kommer rapporten att innehålla förslag 

som bl. a. förutsätter väsentligt förstärkta insatser från arkivmyndigheter

nas sida vad gäller den långsiktiga verksamhets- och resursplaneringen för 

det statliga arkivväsendet som helhet. Mot bakgrund av de betydande 
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kostnader som är förknippade med omhändertagandet av de växande 

informationsmängderna i den offentliga verksamheten har jag funnit det 

angeläget att riksarkivet red~,;-; innan slutlig ställning tas till arbetsgruppens 

förslag höjer beredskapen för att möta de allt svårare resursavvägnings

problem som de ekonomiska förutsättningarna kan väntas föra med sig. På 

mitt förslag har regeringen därför genom beslut den 19 november 1981 

vidtagit vissa ändringar i förordningen (1977: 553 l med instruktion för 

riksarkivet (ändrad senast 1981: 1048), innebärande bl. a. att en administra

tiv byrå har inrättats i den administrativa enhetens ställe. Jag räknar med 

att bevakningen av de långsiktiga resursfrågorna på detta sätt skall få en 

fast förankring i arkivorganisationen. De ändamål som jag har nämnt bör 

kunna tillgodoses inom ramen för de resurser som arkivväsendet fö1fogar 

över. 

Riksarkivet har vidare i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 

föreslagit att riksarkivet och landsarkiven ges möjlighet att ta betalt för 

svar på skriftliga forskarförfrågningar. Jag vill med anledning härav anmäla 

att jag avser atr senare föreslå regeringen att medge riksarkivet och lands

arkiven rätt att avgiftsbelägga sådana svar på skriftliga förfrågningar som 

innebär att arkivmyndigheterna går utöver den serviceskyldighet gentemot 

allmänheten som föreskrivs i förordningen (1980:900) om statliga myndig

heters serviceskyldighet. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 25 405 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkivet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 25 405 000 kr. 

B 26. Landsarkiven 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17 748 209 

17601000 

19721 000 

De sju landsarkiven i Uppsala. Vadstena. Visby. Lund. Göteborg, Här

nösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter och arkivdepåer. Till 

ett landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. Riksarkivet är 

chefsmyndighet för landsarkiven. 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

<därav lönekostnaden 
Lokalkostnader 
Vissa transportkostnader 

m.m. 

Landsarkiren 

1981/82 

84,5 

11210000 
( 10 758000) 

6298000 

93000 

17 601000 

Beräknad ändring 1982183 

Riksarkivet 

or. 

+1267000 
(+ 893000) 
+ 956000 

+ 13000 

+2236000 

Före
draganden 

or. 

+I 195000 
\+I 035000) 
+ 918000 

+ 7000 

+2120000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 078 000 kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

innebär en minskning av lönekostnaderna. Riksarkivet. som i sina beräk

ningar har utgått från att lokalkostnaderna skall franräknas det belopp på 

vilket besparingen skall grunda sig. menar att reduceringen måste göras 

genom vakanssättning av tjänster. vilket medför en försiimrad forskarser

vice (- 285 000 kr.). Vidare föreslås avgiftsbeliiggning av svar på forskar

förfrågningar. 

3. Riksarkivet begär i första hand att ingen besparing enligt huvudförsla

get tas ut på landsarkiven. För utökad rescverksamhct begiirs 13 000 kr. 

samt för utbildning av personal 115 000 kr. Vidare föresliis landsarkivens 

medel för expenser höjas med 30000 kr. 

4. Medlen till expenser bör. förutom förnyade engångsanvisningar om 

300000 kr. för anskaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskriv

ningshandlingar och 110000 kr. för inredning och utrustning. utökas med 

en engångsanvisning om 25 000 kr. för vissa kostnader för driften av bl. a. 

mikrofil mläsare. 

Föredraganden 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 246000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Som jag tidigare under anslaget till riksarkivet har anmält avser jag att 

återkomma till regeringen i frågan om rätten för bl. a. landsarkiven att ta ut 

en avgift för att svara på vissa typer av skriftliga förfrågningar. 

För inredning och utrustning m. m. har jag beräknat en engångsanvis

ning om 60000 kr. under anslagel Bidrag till särskilda kulturella iindamål. 

Som jag närmare kommer att redogöra för under an~laget Statliga arkiv: 

Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. har jag vidare beräknat 
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en förnyad engångsanvisning om 300000 kr. för anskaffning av bruksko

pior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar m. m. 

Under reservationsanslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdcpartc

mentets verksamhetsområde avser jag att senare redogöra för förslag till 

byggnadsarbeten för landsarkiven i Vadstena och Hiirnösand. 

Med hänvisning till sammanstiillningen föreslår jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 19 72 I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Landsarkil'cn för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 19721000kr. 

B 27. Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt s\·enskt \'isarkiv 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

19210492 
18 890000 

9955000 
1 Tidigare anslagsbcteckning Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
Förvaltningskostnader. 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivet i 

Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. dialekt-. ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-. ortnamns- m:h folkminnesarkivet i 

Umeå samt svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift att samla in. 

bevara och publicera material om svenska. samiska och finska dialekter 

och folkminnen samt ortnamn i riket, ombesörja statliga ortnamnsundcr

sökningar. handlägga ärenden om fastställande av ortnamn m. m. samt 

insamla och sammanstiilla material om svensk vis- och folkmusik. Myndig

heten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. Hos myn

digheten finns också en nämnd för bl. a. samordning av verksamheten. 

Även nämnden förordnas av regeringen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engängsanvisning 

Anslag enligt 
statsbudgeten 

19lW82 

48 

6 745 700 
(6 507 00()) 
2006300 

200000 

8952 000 

8 890000 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bi/aga 12 

13erliknad lindring 1982/83 

DOVA 

+3 

+ 811606 
(+ 783 306) 
+ 455 000 
+ 20000 

+1286606 

+I 348000 

foörc
dragandcn 

of. 

+ 553 oon 
(+ 5.WOOOl 
+ 434000 
+ 16000 

+I 003000 

-r I 065 000 
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Dialekt- och ortnamnsarkil'en samt s1·c11skt 1·isarkii' (DOVA! 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 584300kr. 

2. De besparingar som DOVA enligt huvudalternativet har redovisat 

innebär att en nedskärning i första hand kommer att begränsa arkivens 

möjligheter att anst~illa tillfälliga vetenskapliga medarbetare. 

3. Arbetet med att lägga upp ett nytt fastighetsregister beräknas pågå 

under en följd av år. Den engångsanvisning om 200000 kr. som DOVA 

tilldelats för budgetåret 1981/82 för kostnader i samband med fastighetsre

gistret föreslås därför förnyad. 

4. DOVA framhåller liksom föregående år att bristen på basresurser är 

ett allvarligt problem speciellt för de: mindre arkiven och begär medel för 

två halva kansliskrivare-/assistenttjänster till arkiven i Göteborg och 

Umeå. Man. begär också medel för en förste arkivarie till dialekt- och 

ortnamnsarkivet i Lund.!+ 258306kr.l 

5. DOVA återkommer i årets anslagsframställning med förslag om inrät

tande av ett personnamnsarkiv men har i är inte gjort någon kostnadsbe

räkning då man inte ansett det meningsfullt att väga kostnaderna för ett 

personnamnsorgan i Umeå mot resursförstärkningar för den befintliga 

organisationen. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget höjs med I 003 000 kr. med hänsyn till inträffade 

kostnadsstegringar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9955000 kr. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med totalt 101000 kr. 

överstiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits ge

nom omprioritering. Förevarande anslag har därvid ökat med 12 000 kr. i 

förhållande till huvudförslaget och anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader 

för samlingar och materiel m. m., anslagsposten Dialekt- och ortnamnsar

kiven samt svenskt visarkiv, med 89 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ort11a11111s1irkive11 samt svenskt l'i.rnrkiv för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 9 955 000 kr. 

B 28. Svenskt biografiskt lexikon 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1697 113 

1563000 

1689000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop. 1962: 86 (SU 1962: 74. rskr 1962: 194). 
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Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsiitts av regeringen. 

Hos myndigheten finns också en niimnd for bl. a. samordning av verksam

heten. Även niimnden förordnas av regeringen. 

Personal 

Anslag 

Utg(lter 
Förvalt ningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 

Publikationer 

Nettoutgift 

S1·cnskt hiogrqfiskt lexikon 

198)182 

1658000 
I I 351 000) 

81000 

1739000 

176000 

1563000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 123000kr. 

Beriiknad iindring 1982/83 

Svenskt bi<'gra- Fiire-
liskt lexikon draganden 

of. of. 

+ 1-18000 +I 10000 
(+121\000) (+ 99000) 
+ 36000 + 35000 

+184000 +145000 

+ 19000 + 19000 

+165000 +126000 

2. En besparing enligt huvudalternativet innehiir minskning av registre

ringsarbete och forskning utanför redaktionen. vilket bl. a. enligt Svenskt 

biografiskt lexikon medför en försening av den beräknade hiiftesutgiv

ningen. 

3. En höjning av förl"attararvodet föreslås med 40000 kr. i anpassning till 

uppdragstaxan för fackfö1fattare enligt Sveriges författarl"örbunds rekom

mendation. 

4. Inkomsterna av försäljning av publikationer beriiknas öka med 

19000kr. 

Fijredragandcn 

Jag har riiknat med en resurstilldelning som med 18000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till S1·cnskt hiograJiskt lexikon för budgetäret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 1689000 kr. 
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B 29. Arkivet för ljud och bild 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/!G Förslag 

5 135012 
15 071 000 

5438000 
1 Anslaget :\rkivet för ljud och bild: Fiirv;tltningsknstnader. 

Arkivd för ljud och bild lALB> har bl. a. till uppgift att bevara och 

1illhandah?1lla silllana ljud- 01;h bildupptagningar som anges i lagen 

( 1978: 487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. 

ALB började sin vaksamhet den I januari 1979. Myndigheten kds av 

statens arkivstyrelse som tills:itts av regeringen. Hos myndigheten linns 

ockst1 en nämnd för bl. a. samordning av vi:rksamheten. Även niimnden 

förordnas av regeringen. 

Personal 

Anslag 

hin-al 1ningsk11stnader 
(diirav liinekostnaderl 

Lokalkostnader 
Bandkostn<1der 

Anslag enligt 
;;tatshudgeten 

Arkil'l'l f{'ir ljud och hild ( Al.BJ 

1981/1'<2 

22 

3 020000 
12(>13000) 

7990011 
I 2750110 

5094000 

5 071 000 

I. Pris- Ol'.h liineomdikning m. m. 3~C 000 kr. 

lkriiknad iindring 1982/83 

Arkivet fi»r 
ljud od1 bild 

of. 

+1n2000 
(+ 21h000l 
+ b51101) 
T 121'<011\\ 

+1915000 

+ 1931'<000 

Fiirc
dragamlen 

uf. 

+ 2.'i'\ 000 
( + 223 000) 
- 13 000 
+1112\\00 

+344000 

+ 3h7 000 

2. En besparing enligt huvudalti:rnativet inneb:ir enligt !\LB all en 

minskning måst i: ske av arkivets informalionsverksamhet ( - 28 000 kr.). 

Huvuddelen av besparingi:n hör tas frfin anslaget för insamlingsverksam

hct. 
3. I en särskild skrivdse föreslår ALB all dl nytt system för bevarande 

av TV-program bör införas. Det nya syslemi:t förutsätll!r bl. a. i:n invcste

ringskostnad ht)S ALB av I 560000 kr. Förslagen i skrivelsen ri:<lovisas 

mer utförligt under nfö;\a punkt. 

Utredninr.; 0111 he1·ara11(fr m· T\'-11rogra111 hos Al.B 

I samband med all beslut togs om inriittandet av ALB u\lalade riksdagen 

att fn\gan om kvaliteten hos de upptagningar av radio- och TV-program 

som bevaras hos ALB horde prövas y\lerligare ( prop. 1977/78: 97. KrU 

1977178: 27. rskr 1977178: 375). 
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Genom beslut den 3 maj 1979 uppdrog regeringen åt ALB att ta fram 

kostnadsberäknade alternativ i fråga om den tekniska standarden på det 

ljud- och bildmaterial från Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildnings

radio AB som skall bevaras hos ALB. ALB borde därvid överväga for

merna för finansiering av eventuella merkostnader med hänsyn till de nya 

användningsområden som kan bli aktuella. 

I en särskild skrivelse den 28 augusti 1981 har ALB efter samråd med 

Sveriges Television AB (SVTl redovisat sina förslag i frågan. 

En utgångspunkt för förslagen är att tillverkningen av nuvarande system 

för bandning av TV-program kommer all läggas ned inom kort. En omliigg

ning till nytt system är därför ofrånkomlig. Det nya systemet hör enligt 

ALB ha större livskraft och bättre arkivhesHindigh.::t ~amt så god återgiv

ningskvalitet all det hos ALB bevarade TV-materialet i princip skall kunna 

anvtindas för återutsändning, vilket inte är möjligt med nuvarande system. 

Besparing kan härigenom göras i SVT:s arkivverksamhet. SVT har förkla

rat sig berett att bidra till projektet. som förutsätter en investering av 2.7 
milj. kr. (prisläge den I juli 1981) i videobandspelarutrustning m. m. Därav 

föreslås I 560000 kr., varav I 485 000 kr. för inköp av utrustning rn:h 75 000 

kr. för en smärre ombyggnad av ALB:s lokaler. finansierade öwr ALB:s 

anslag. Bamlkostnaderna beräknas bli i stort sett desamma som med 

nuvarande system. Beräkningen bygger på förutsättningen att endast ca 

80'.'( av det totala utbudet i riks-TV spelas in, jämfört med f. n. 100 'IL 

Om det föreslagna systemet inte kan genomföras måste ALB. med 

hänsyn till att nuvarande system kommer att upphöra. övergft till ett annat 

system av nuvarande typ, som inte möjliggör samordning med verksamhe

ten vid SVT. I stå fall krävs investeringar av begränsad omfattning. 

f 'iir<'dragamle n 

Arkivet för ljud och bild I ALB J har i siirskild utredning redovisat förslag 

om införande av nytt system för bevarande av TV-program. Förslaget. 

som inte skulle medföra nf1gon ändring i Jagen ( 1978: 487) om pliktexemplar 

av skrifter och ljud- och bild upptagningar, innebär att kvaliteten pli upptag

ningarna höjs så all materialet som bevaras hos ALB skulle kunna utnytt

jas även för återutsiindningsiindamål. ALB har utarbetat sitt förslag i 

samrt1d med Sveriges Television AB, som har förklarat sig berett all 

delfinansiera övergången till det nya systemet. Det har emellertid inte varit 

möjligt att inrymma Je medel som systemomläggningen förutsiitter i bud

geten för budgetåret 1982/83. 

Med hänsyn till att ALB har tillkommit under senare år föreslår jag att 

myndigheten undantus från tillämpningen av hurndförslaget. Detta har 

åstadkommits genom omprioritering. 

Med hänvisning i övrigt till samrnansti-illningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetf1r förs upp med 5 438 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A.rki1·et ,lår ljud och hild för budget~iret 1982/83 anvisa ett 

för-;Jagsanslag av 5 438 000 kr. 
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B 30. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11980340 
22527000 

2 831 000 

. Reservation 

1 Anslagen Riksarkivet: Datamediekontroll m. m .. Ribarkivet: Inköp al' arkivalier 
<>t'h böcker m. m. oi:h Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv: Insam
lingsverksamhet m. m. 
2 Anslagen Riksarkivet: Datamcdickontroll 111. m .. Riksarkivet: Inköp av arkivalicr 
och böcker m. m .. Dialekt- och ortn:1mnsarkiven samt svenskt visarkiv: lnsamlings
ve;:rksamhet m. m. samt Arkivet för ljud och bild: Insamlings verksamhet. 

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och ändam<'tl. 

Riksarkivet och landsarkiven i samband med datamediekontroll m. m. 

för undersökning och kontroll av tekniska medier tADB-band. ljud- och 

videoband. mikrofilm m. m.) och för anskaffning av teknisk utrustning. 

Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av 

kiillskrifter. Landsarkiven för konservering av arkivalier. bokbindning 

samt reproduktion av arkivhandlingar. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för arvoden för 

tillfälliga vetenskapliga medarbetare, kostnader för forskningsarbcte rö

rande den svenska jazzens historia. inlösen av samlingar. resor och ex

penser. 

Arkivet för ljud och bild <ALB) för verksamhet med förvärv av iildre 

ljud- och bildmatcrial samt andra ljud- och bildupptagningar som ALH 

införlivar i sina samlingar samt för materielunderhåll och ersiittningsan

skaffning av viss apparatur. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/tO 

Myndig- Fiire-
het en draganden 

Riksarkivet 
D:itamedickontroll m. m. 330000 + 175000 + 26000 
Inköp av arkivalier och 
böcker m. m. 275 000 + 148000 + 132000 

Dialekt- och ortnamns-
arkiven samt svenskt 
visarkiv I 433 000 +506000 + 199000 

Arkivet för ljud och 
bild 404000 + 70000 + 3~000 

2442000 +899000 +J89000 

Anslag enligt 
statsbudgeten 2 527 000 +814000 +304000 
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Riksar/.:il'n 

Datamediekontroll m.m. 

I. Prisomräkning m. m. 34000 kr. 

2. Undersöknings- och kontrollverksamheten föreslås öka med 

141 OOOkr. 

Inköp av arkivalier och böcker m.m. 

I. Prisomräkning m. m. 38000kr. 

2. För utgivningen av Svenskt diplomatarium föreslås en ökning med 

llOOOOkr. 

Dia/ek.I- och ortnamnsarkiven samt svenskt l'isarkir (DOVA! 

I. Prisomräkning m. m. 235000kr. 

2. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativet kommer en

ligt DOVA att medföra en begränsning i arkivens möjligheter att utnyttja 

vetenskapliga medarbetare samt minska möjligheterna till inspelningar i 

fält ( - 196 000 kr.). 

3. Anslaget föreslås bli höjt med 305 000 kr. Av ökningen hänför sig 

300000 kr. till publiceringsverksamhet och 5 000 kr. till personalutbildning. 

4. Den engångsanvisning om 46000 kr. för anskaffande av inredning och 

utrustning m. m. som DOVA tilldelats under anslaget Bidrag till särskilda 

kulturella ändamål föreslås förnyas. 

Arkil'el för ljud och hiltl 

1. Prisomräkning m. m. 40000 kr. 

2. De besparingar som har redovisats enligt huvudalternativet kommer 

att innebära inskränkningar i arkivets förvärv av s~\dant ljud- och bildmate

rial som kan ha intresse för forskningen men som inte faller under lagen om 

pliktexemplar (- 90000 kr.). 

3. Om det system för bevarande av TV-program införs som ALB har 

redovisat i särskild skrivelse beräknas ett ökat medclsbehov för rcservde

lar m. m. (+ 120000kr.) 

Jag förordar att anslagen Riksarkivet: Datamediekontroll m. m .. Riksar

kivet: Inköp av arkivalier och bö1.:ker m. m .. Dialekt- och ortnamnsnrkiven 

samt svenskt visarkiv: Insamlings verksamhet m. m. samt Arkivet för ljud 

och bild: lnsamlingsverksamhet tas upp under ett nytt reservationsanslag 

benämnt Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 

Den behållning som vid utgången av budgetåret 1981/82 finns på nyss

nämnda reservationsanslag bör föras över till det nya anslaget. 

Utgivningen av Svenskt diplomatarium överfördes den I juli 1976 från 

Vittcrhetsakademien till riksarkivd, varefter medel för lönekostnaderna 

anvisats över riksarkivets forvaltningskostnadsanslag~ Riksarkivet skall 
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enligt sin instruktion utge diplomatariet. men har for publiceringskostna
derna varit hänvisat till anslag från humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. För nästa budgetår beräknar jag under förevarande anslag 
110000 kr. för tryckningskostnader m. m. i samband med utgivningen av 

Svenskt diplomatarium. Jag har heaktat detta vid beräkningen av anslaget 
till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Sedan budgetåret 1978/79 har landsarkiven disponerat medel för anskaf

fande av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar m. m. 
Då skyddskopieringen av kyrk0skrivningshandlingar ännu inte är avslutad 

har jag därför för nästa budgetår beräknat en ny engångsanvisning om 
300000 kr. för ifrågavarande ändamål. Medlen har beräknats under ansla

get Bidrag till siirskilda kulturella iindamål. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv beriiknar jag under förevarande 

anslag en ökning med 89000 kr. 
Dialekt- och ortsnamnsarkiven samt svenskt visarkiv <DOVAJ har för 

sina publiceringskostnader varit hänvisade till anslag frän humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. För nästa budgetfar har jag beräk

nat 200 000 kr. för DOV A:s puhlic:eringsverksamhet under förevarande 
anslag. Jag har vid min beräkning av anslaget till humanistisk-samhällsve
tenskapliga forskningsrådet tagit hänsyn till detta. 

Jag har vidare under anslaget Bidrag till särskilda kulturella iindamål 

beräknat 20000 kr. för en engängsanvisning för anskaffanue av inredning 

och utrustning till DOVA. 
Vid min beräkning av arkivets för ljud och bilu <ALBl förvaltningskost

nadsanslag och förevarande an~;lag har jag. som jag har redovisat under 
arkivets förvaltningskostnadsanslag. utgått frtrn att huvudförslaget inte 
skall tillämpas. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege
ringen före~H\.r riksdagen 

att till Statliga arki1·: Vissa kostnader .fi'ir rnmli11g11r od1 materiel 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan:-;lag av 

2831000 kr. 

8 31. Bidrag till vissa arkh· 

1980/8 I lJ tgift 
1981182 Anslag 
1982/83 Förslag 

3432711 

3635000 

3845000 

Ur anslaget utgår bidrag till Emigrantregistret i Karlstad. Stiftelsen 
Emigrantinstitutet, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv, Genealogiska för
eningen. Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkivförbund, 
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Ruotsinsuomalaistcn Arkisto (Arkiv för Sverigetinnar och Finlandssven

skar i Sverige l och Stockholms stadsarkiv. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

lnstitu- före-
tionen draganden 

I. Emigrantregistret i 
Karlstad 72000 + 128000 + 4000 

2. Stiftelsen Emigrant-
institutet 303000 + 104000 + 9000 

3. Stiftelsen Arbetar-
rörelsi:ns arkiv I 231 000 +249000 + 32000 

4. Genealogiska föreningen 25 000 + 20000 + 2000 
5. Föreningen Värmlands-

arkiv 53 000 + 4000 + 3000 
6. Folkrörelsernas arkiv-

förbund 53000 + 7000 + 4000 
7. Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto (Arkiv för 
Sverigetinnar och Fin-
landssvi;nskar i Sverige) 43000 + 1.58 534 0 + 7000 

8. Stockholms stadsarkiv 1855000 + 149000 

3635000 +670534 +210000 

I. Emigrantregistret i Karlstad anhåller om att bidraget skall 

höjas med 128 000 kr~ till 200 000 kr. för att det skall bli möjligt att anställa 

en föreståndare på heltid och en arbetslt:dare för de 15 lönebidragsan

ställda som arbetar på registret. 

Riksarkivet förordar oförändrat statsbidrag och endast kompensation 

för pris- och löneökningar. Emigrantregistret har med anledning av riksar

kivets yttrande kommit in med påminnelser. 

2. Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö hegärcnhiijningav 

bidraget med 104000 kr. till 407000 kr. för löneökningar och ökade drift

kostnader. Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag med hänsyn tagen 

till pris- och löneökningar. 

3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv begär att bidraget höjs 

med 249000 kr. till 1480000 kr. för hyra för ny arkivdepii. en arkivarie och 

för allmänna kostnadsökningar. Riksarkivet framhiiller liksom tidigare ar

kivarietjänsten för fältverksamhet som mycket angelägen men anser sig i 

år på grund av det statsfinansiella läget förhindrad att tillstyrka medel för 

denna tjänst. Riksarkivet tillstyrker ökat anslag för att täcka hyreskostna

derna för den nya arkivdepån på Runö. 

I övrigt förordar riksarkivet oförändrat statsbidrag med hänsyn tagen till 

pris- och lönehöjningar. 

4. Genealogiska föreningen anhåller att bidraget höjs med 

20 000 kr. till 45 000 kr. för ökade hyreskostnader. Riksarkivet tillstyrker 

det begärda bidraget. 

5. Föreningen Värmlandsarkiv begär att bidraget höjs med 
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4000 kr. till 57000 kr. för ökade lönekostnader. Riksarkivet tillstyrker 

oförändrat bidrag med hiinsyn tagen till inträffade löneökningar. 

6. Folkrörelsernas arkivförhund anhäller om att bidragd höjs 

med 7000 kr. till 60000 kr. för kostnadsökningar. Riksarkivet tillstyrka 

oförändrat bidrag. 

7. Ruotsinsuomalaisti:n Arkisto (Arkiv för Sverigetinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige) anhåller om att bidraget höjs med 158 534 kr. 

till 201534 kr. bl. a. för att utvidga verksamheten samt för att kunna 

anställa en föreståndare på heltid. Riksarkivet avser att återkomma till 

denna finansieringsfråga i en siirskild skrivelse och tillstyrker i avvaktan 

härpå oförändrat statsbidrag med kompensation för pris- och löneökning

ar. 

8. Stockholms stadsarkiv. Genom avtal den 25 april 1980 har 

överenskommits att staten skall ersätta Stockholms kommun för stadsarki

vets funktion som arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndig

heter (!andsarkivfunktion). Parti:rna har kommit överens om att ersiittning

en skall utbetalas den I juli varjecår med början år 1980 och att beloppet 

skall anpassas till kostnadsutvecklingcn enligt konsumentprisindex (total

index) för maj månad det år utbetalningen avser. l avtalet regleras också 

frägan om dess uppsägning m. m. 
9. I särskild skrivelse har Baltiska arkivi:t anhållit om ett statligt bidrag 

om 45000 kr. Arkivet har hittills finansierat sin verksamhet med medel 

som Estniska kommitten erhållit från statens invandrarverk. På grund av 

ändrade bidragsregler kommer Baltiska arkivet inte liingre att få detta 

hidrag. 

Riksarkivet tillstyrker bidraget. 

Fiil"l!drt1Randcn 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa arkil' för budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag 

av 3 845 000 kr. 

R 32. Riksantikvarieämbetet: l'örrnltningskostnadcr 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

40755 597 

38827000 

35 618000 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. som 

bildades den I juli 1975. omfattar riksantikvarieämbetet 1RAÄ). historiska 

museet, kungl. myntkabinettet. medclhavsmuseet. en teknisk institution 

och Vitterhetsakademiens bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnader 
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upptas under två anslag på statsbudgeten. Från detta anslag bestrids för

valtningskostnaderna för H.AÄ och Vitterhetsakademiens bibliotek. 

RAÄ svarar för myndighetens kulturminnesvån.lande uppgifter. Det 

åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande planering av kultur

minnesvården. bevaka kulturminnesvardens intressen vid bebyggelse- och 

annan samhällsplanering, leda arbetet med att planmässigt inventera och 

dokumentera kulturminnen och kulturmif.iöer samt handliigga frågor om 

vård och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer. Ämbetet skall 

också utarbeta råd och anvisningar. främja utbildning och information 

rörande kulturminnesvärden samt följa den regionala kulturminnesvården 

och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna. Ämbetet är indelat i 

fyra byder. nämligen kulturminneshyrån. dokumentationsbyrån. byrån 

för vård av kulturminnen m. m. samt administrativa byrån. 

Vitterhetsakademicns bibliotek skall svara för bibliotcksservice åt myn

digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgiingliga för forskning 

och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 

1981/82 

Pi,rsonal 127,5 

Anslag 

Fiirvalt ni ngs kostnader 20lC7000 
!därav lönekostnader) ( 17916000) 

Lokalkostnader 10915 000 
Information och utbildning 666000 
Fornminnesinventering 4804000 
Konserv.::rings- och foto-

verksamhet I 322000 
Bokinköp och bokvard 280000 
Bidrag till organisa-

tion.::r och föreningar 21>3 ()()() 

.'9077000 

Anslag enligt 
statsbudg.::ten 38827000 

Riksantikl·arieiimbe tet 

Beräknad ändring 1982/83 

Riksantikvarie- Före-
iimbet.::t och sta- draganden 
ti::ns historiska 
mus<::cr 

+2,5 of. 

+2 31>3 000 +I 750000 
1+11>42000) (+1756000) 
-5522000 -4901000 
+ 399000 + 384000 
+ 897000 + 588000 

-1322000 -1322000 
+ .eooo + 22000 

36000 + 20000 

-3179000 -3459000 

-2929000 -3 209000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 304000 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudalternativet fördelar sig med 200000 kr. 

på anslagsposten till förvaltningskostnadcr samt 100000 kr. på anslagspos

kn till fornminnesinventering. Resterande del 420000 kr. tas ut genom 

besparingar på anslaget Kulturminnesvärd anslagsposten till utrednings

och utvecklingsarbete. Med hänvisning till ökade arbetsuppgifter i sam

band med resursförstärkningar för bidragsgivning inom byggnadsvården 

samt redan genomförda hesparingar under tidigare budgetår önskar RAA 

att regeringen måtte undanta iimhetet frfrn ytterligare besparingsätgärder. 
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Ett genomförande av besparingarna kommer enligt R/\A att ptt ett orLlViic
kande sätt uttunna iimbekls insatser som sektorsmyndighet samt ofrån

komligen minska insatserna genom n::gionalorganisationer och inom den 

allm~inna samhällsplaneringen. 

3. RAÄ begär all medel för 1 vå och en halv tjiinster avseende projektet 

Det medeltida Sverige förs över till iimbelet från humanistisk-samhälls

vetenskapliga forskningsrådets anslag ( + 320 000 kr. I. 

4. Under anslagsposten till förvaltningskostnader begärs ocksii en en

gångsanvisning för kostnader i samband med att nya lokaler erhi\lls 

(150000 kr.). 

5. Anslagsposten till information och utbildning föreslås bli tillförd me

del för tryckning avseende projekten Det medeltida Sverige och Sveriges 

kyrkor. Medlen disponeras nu av humanistisk-samhiillsvetenskapliga 

forskningsrådet. ( + 300 000 kr.) 

6. Vitterhctsakademicn~ bibliotek begär som engångsanvisning medel 

för kostnader i samband med flyttning till och inredning av nytt bokmaga

sin (150000 kr.). 

Fiiredraganden 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med totalt 78 000 kr. över

stiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom 

omprioritering. Förevarande anslag har därvid ökat med 18000 kr. i förhål

lande till huvudförslaget och anslaget Kulturminnesvärd rrn;d 60000 kr. 

Fr. o. m. budgetfiret 1978/79 har lokalkostnaderna inom myndigheten 

riksantikvarieiimbetet och statens historiska museer beräknats under före
varande anslag. Myndigheten har föreslagit att lokalkostnaderna i forsätt

ningen skall beräknas under resp. institutionsanslag. Med hiinsyn härtill 

har jag beräknat lokalkostnaderna för historiska museerna och tekniska 
institutionen under historiska museernas förvaltningskostnadsanslag. Jag 

har därför under förevarande anslag beräknat en minskning motsvarande 
dessa institutioners lokalkostnader samt bevakningskostnader. 

Jag bitriider förslagen att medd för projekkt Det medeltida Sverige samt 

medel för tryckning avseende projekten Det medeltida SvLrige och Sveri

ges kyrkor fr. o. m. budgetåret 1982183 skall beräknas under fört:varande 

anslag. Jag har vid min heriikning av anslaget Humanistisk-samhällsve

tenskapliga forskningsri\det tagit hänsyn till detta. Det innebär att totalt 

409000 kr. har beräknats för projektet Det medeltida Sverige och 200000 

kr. för tryckningskostnader avseende projektet Sveriges kyrkor. 

För vissa flyttningskostnader inom myndigheten har jag under anslaget 

Bidrag till siirskilda kulturella ändamål beriiknat en engångsanvisning om 

50000kr. 
Som jag närmare kommer att redogöra för under anslaget Statens histo

riska museer har det blivit möjligt att ordna iindamMsenliga lokaler för 

medclhavsmuseet. För att finansiera de ökade driftkostnader som denna 
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lokalförändring medför har jag föreslagit vissa omprioriteringar. Dessa 

omprioriteringar innebär bl. a. att förevarande anslag bör minska med 

sammanlagt 250000 kr. Minskningen bör tas ut på medlen för lönekost

nader. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för niista 

budgetår förs upp med 35 618 000 kr. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksa11tikrarieii111hetet: Fiirm/t11i11gskost11ader för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 35618000 kr. 

B 33. Kulturminnesvård 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

15 392035 
2 18207000 

22457000 

Reservation 111362786 

1 Tidigare anslagshetedrning Riksantikvariciimbetet: V<ird och underh:lll av forn
lämningar och kulturhistoriskt viirdefulla byggnader. 
c Tidigare anslagsbeteckning Riksantikvarieämbetet: V;\rd och underhåll av forn
liimningar och kulturhistoriskt värdefull hcbyggelse. 

Från anslaget utgår bidrag i enlighet med vad som föreskrivs i förord

ningen ( 1981: 447) om statsbidrag till värd av kulturhistoriskt viirdefull 

bebyggelse. Medel fiir även utgå till vård och underhåll av vissa kyrkliga 

inventarier. 

Fdn anslaget utgår vidare ersättning enligt 5 och 7 ** lagen ( 1960: 690) 

om byggnadsminnen (omtryckt 1976: 440, ändrad 1981: 857) samt bidrag 

enligt de regler som finns i 9 * lagen ( 1942: 350) om fornminnen (omtryckt 

1976: 442. ändrnd senast J 981: 854) och medel för tiickande av kostnader 

föranledda av förundersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastighe

tt.:r som stiir under riksantikvarieämbetets ( RAÄ) förvaltning och för vård

arbeten på fornlämningar. Från anslaget skall utgå ersiittning till domän

verkets fond för upplftten mark p;J 13jörkö. 

1981i82 Beräknad iindring I 98:!.i83 

Riksantikvarie- Före-
iimbetet och draganden 
statens histo-
riska museer 

Anslag 

I. Vård av kulturhisto-
riskt viirdcfull 
hebyggc.:lsc 11500000 + 6150000 +5000000 , Ersättning enligt 
hyggnadsminneslagen 900000 + 90000 of. 
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3. Undersökning av 
fast fornlämning 

4. Fastighetsförvaltning 
och värd av forn
lämningar 

5. Utrednings- och 
ut vec kl i ngsarbete 

Anslag enligt statsbudgeten 

l9W8Z 

600000 

3 150000 

\ 807000 

17 957 000 

\8 207 000 

Beräknad lindring l 982/83 

Riksantikvarie- Före-
ämbctet och dragandcn 
statens histo-
riska museer 

+ 60000 of. 

+ 6415000 of. 

+ 180000 - 500000 

+12895000 +4500000 

+ \2 64.~ 000 +4250000 

Riksantikl'ariciimhetet och statens historiska museer 

I. Prisomräkning m. m. l 795 000 kr. 

2. Besparingar enligt huvudalternativet innebär minskade resurser för 

utrednings- och utvecklingsarbete (- 420000 kr. I. Med hänvisning till öka

de arbetsuppgifter i samband med resursförstärkningar för bidragsgivning 

inom byggnadsvården samt redan genomförda besparingar under tidigare 

budgetår önskar RAÄ att regeringen måtte undantaga ämbetet från ytterli

gare besparingsåtgärder. Ett genomförande av besparingarna kommer en

ligt RAÄ att på ett oroväckande sätt uttunna ämbetets insatser som sek

torsmyndighet samt ofrånkomligen minska insatserna genom regionalor

ganisationer och inom den allmänna samhiillsplancringcn. 

3. Med hänvisning till regeringens proposition (prop. 1980/81: 1221 om 

åtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt viirdefull bebyggelse 

begär RAÄ att anslagsposten för bidrag till vård av kulturhistoriskt värde

full bebyggelse höjs ( + 5 000000 kr.). 

4. På grund av regeringens beslut att föra över ansvaret för mentalvårds

patienternas sysselsättning från arhetsmarknadsverket till landstingen och 

genom andra förändrade förutsättningar för beredskapsarbeten inom forn

minnes vården har de hittillsvarande förutsättningarna att i huvudsak finan

siera fornvården med medel till '.;ysselsättningsskapande åtgärder Jrastiskt 

förändrats. Kostnaden för planering och arbetsledning av fornvårdsarbe

tarna som i dag täcks av bcn:dskapsmedel bör avlastas budgeten för 

beredskapsarbeten. RAÄ föreslår därför all medlen för dessa kostnader 

vilka i dag disponeras av arbetsmarknadsvcrket förs över till anslagsposten 

för fastighetsförvaltning och vård av fornlämningar. ( + 6 100000 kr. l 

K11stnadsans1•aret fi"ir arkeo/11giska undersökningar 

Giillande regler 

Huvudprincipen i lagen ( 1942: 350) om fornminnen (omtryckt 1976: 442, 

ändrad senast 1981: 8541 är att fasta fornlämningar skall bevaras. Det är 
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dock ofrånkomligt att fornlämningar kan behöva tas bort för att ge möjlig

het till förändringar av markanvändningen. Enligt fornminneslagen kan 

tillstånd lämnas att ta bort eller rubba en fornlämning när den är till hinder 

eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. En 

avvägning mellan intresset att bevara och det hinder fornlämningen utgör 

för arbetsföretaget måste således göras. Skäligen erforderliga villkor får 

knytas till tillståndet att ta bort fornlämningen (6 * l. Om särskild undersök

ning krävs eller särskild åtgärd för att bevara fornlämningen vidtas så skall 

kostnaderna för detta belasta arbetsföretaget om detta är allmänt eller 

större enskilt och det inte av särskilda skäl kan anses obilligt (9*)· 

FiirslaR till ji'iriindringar 

Frågan om konsekvenserna av de arkeologiska undersökningskostna

derna för byggandet m:h boendekostnaderna har behandlats i riksdagen vid 

ett flertal tillfällen. 

Senast vid riksmötet 1978/79 väcktes åtta motioner rörande kostnader 

för undersökning och bevarande av fast fornlämning. Motionerna, som 

hänsköts till 1979/80 års riksmöte. bifölls av riksdagen (KrU 1979/80: 12. 

rskr 1979/80: 51) med hänvisning till förslag av kulturutskottet att det fanns 

anledning att se över möjligheterna för arbetsföretagen att finansiera de 

arkeologiska undersökningarna. 

Utskottet framhöll för egen del att fornliimningarna iir en viktig del av 

det svenska kulturarvet och att någon försämring av lagskyddet inte fär 

ske. Utskottet pekade också på att bestämmelserna om kostnadsansvaret 

inte bara har en ekonomisk innebörd utan att den också har skyddskarak

tär på så sätt att den syftar till att främja en planering som tar sikte på att 

undvika arbeten som berör fasta fornlämningar. 

Utskottet menade dock att tillämpningen av huvudregeln ger olika resul
tat i olika fall och ansåg att det finns anledning att undersöka möjligheterna 

att underlätta for arbetsföretagen att finansiera kostnaderna för de arkeolo

giska undersökningarna. Utskottet pekade p:i att bakom de nuvarande 

reglerna ligger en medveten strävan att viiga olika intressen mot varandra. 

Frågan om översyn när det giiller kostnad sans varet för de arkeologiska 

undersökningarna i samband med markexploatering har även aktualiserats 

i ett antal skrivelser till regeringen. Sådana har kommit in bl. a. från 

Svenska kommunförbundet den 1 september 1978 över vilken RAÄ och 

byggnadsfirman Anders Diös har yttrat sig samt frf111 Sveriges fastighets

ägarcförbund. Hyresgästernas riksförbund, Byggherreföreningen och Sve

riges köpmannaförbund i maj 1979. Bostadsstyrclsen har i anslutning till 

sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 föreslagit lagändringar och 

väsentligt ökade statsbidrag för de kostnader som det här är fråga om. 

Malmö kommuns fastighetskontor har i skrivelse i juni 1979 framfört 

motsvarande synpunkter. 
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RAÄ har i olika sammanhang framhftllit behovet av ökade medel för 

bidragsgivning i samband med arkeologiska undersökningar. 

F1)rt!draga11dc11 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Riksantikvarieäm

betet: Förvaltningskostnader beräknar jag under förevarande anslag en 

ökning med 60000 kr. 

Den I juli 1980 genomfördes en reform pil byggnadsv[mlsområdet. var

vid 13.4 milj. kr. anvisades för innevarande budgetär. I propositionen 

(1980/81: 122) om åtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt 

viirdefull bebyggelse räknade jag med att ytterligan: 5 milj. kr. skulle 

kunna avsättas för iindamålet nästa budgct~tr genom omprioriteringar inom 

kultursektorn. 

Trots de statslinansiella restriktioner som gäller har jag funnit det möjligt 

att genom omprioriteringar fullfölja byggnadsvårdsreformen och diirvid för 

budgetåret 1982/83 beräkna ytterligare 5 milj. kr. för insatser p{i byggnads

viirdsområdet. 

Frågan om kostnadsansvaret för de arkeologiska utgrävningar. som ofta 

erfordras vid exploatering av mark med fornliimningar. kom att aktualise

ras för regeringen i ett skede di\ den nu bedrivna åtstramningspolitikcn på 

det ekonomiska området tog sin början. Alltsedan vi\ren 1979 har regering

en varit ytterst restriktiv med nya utredningar och siirskilt sfidana som kan 

bedömas medföra ökade åtaganden och kostnader för staten i f1«1mtidcn. 

Som jag redovisade för riksdagen i april 1981 i samband med att jag 

besvarade en interpellation och en fråga i iimnet har diirför inom regerings

kansliet prövats olika vägar att ft1 till stilnd den av riksdagen begärda 

översynen av kostnadsansvarel. 

De nuvarande reglerna innebär i princip att det är markexploatörer som 

skall svara för utgriivningskostnaderna. Kostnaderna belastar huvudsakli

gen markägare. silväl offentliga som enskilda, och byggherrar. Med hänsyn 

till fnl.gans anknytning till det bostadspolitiska området har den diirför 

övervägts inom utbildnings- och bostadsdepartemcnten. Underhandskon

takter har därvid tagits med rik;;;antikvariciimbetet ( RAÄJ och bostadssty

rclsen. Vid vissa ställningstaganden i det följamlc har jag samr[ltt med 

chefen för bostadsdepartcmenll:t. 

Vid beredningen har bl. a. k1Jmmit fram olika tekniska möjligheter att 

åstadkomma det av riksdagen uttryckta önskem{dct att undcrliitta för 

arbetsföretagen att finansiera kostnaderna för de arkeologiska undersök

ningarna med beaktande av striivan att väga olika intressen mot varandra. 

Den bidragsgivning som utgtir över förevarande anslag for lindring av 

fornminneslagens konsekvenser uppgltr f. n. till ca 150000 kr. Bidragsgiv

ningen innebär en subventionering av de kostnader som drabbar dels 

mindre. enskilda arbetsföretag. dels s~idana arbetsföretag som berörs av 

inte tidigare kända fornliimningar eller av fornliimningar som vid undersök-
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ning har visat sig vara större än beräknat. Full kostnadstäckning av enhart 

dessa ändamål förutsätter hetydande ekonomiska insatser. 

I samråd med chefen för bostads<lepartementet har jag ocks{1 prövat 

möjligheterna att infoga undersökningskostnaderna i hostadslånesystemet. 

Med hänsyn till att häda de redovisade alternativen innebär ökade kost

nader för staten har jag mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget 

inte funnit det möjligt att förorda något av dessa alternativ. 

Jag vill dock i sammanhanget anföra följande. 

Först vill jag erinra om de initiativ som tagits av <le kullurminnesvår

dande myndigheterna och museerna för att underlätta planeringen av ar

betsföretag. Genom att förekomsten av fornlämningar och behovet av 

undersökningar har kunnat beaktas på ett tidigt stadium vid planeringen av 

olika arbetsföretag har en rimligare avvägning mellan intresset att hevara 

fornlämningar och andra allmänna och enskilda intressen kunnat göras. 

Kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna har också i allmänhet 

kunnat inrymmas i arbetsföretagens totalkostnad utan att detta inneburit 

några allvarligare konsekvenser för planering och byggande. Jag vill också 

peka på det arbete som RAÄ bedriver för att finna metoder som gör del 

möjligt alt bygga utan utgrävningar. Undersökningar av sådana metoder 

pågår f. n. i Uppsala och avser speciellt pålning som i minsta möjliga 

utsträckning skadar underliggande kulturlager. lätt byggnad utan grund

grävning eller på befintlig grund. Jag räknar med att det genom dessa 

åtgiirder åtminstone i vissa sammanhang blir möjligt att undgå de aktuella 

kostnadsproblcmcn. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för niista 

budgetår förs upp med 22457000 kr. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till K11/t11rminnes1·ård för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 22 457 000 kr. 

B 34. Riksantiharieämbetet: l!ppdragswrksamhet 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

19536847 

12491000 

10587000 

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersökning

ar och utredningar som föranleds av lagen ( 1942: 3501 om fornminnen 

(omtryckt 1976: 442. ändrad senast 1981: 854) och som på uppdrag av 

statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvariciim

betet (RAÄ) mot avgift. Av anslaget för tas i anspräk högst ett belopp 

motsvarande summan av de ersättningar som iimbetsverket erh[1ller av 

uppdragsgivarna. 

7 Rihd<l/letl 1981182. I sam/. Nr 100. Bilai;a 12 
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Inkomster vid RAÄ för uppdrags verksamheten. som redovisats på stats

budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas för 

budgetåret 1982/83 till I 0 587 000 kr. 

1981/82 

Personal 126 

Anslag 

Lönekostnader 9336000 
Kostnader för övrig ar-

belskrart. resor. 
maskinhyror m. m. 2 237 000 

Centraladministration 232 000 
Sjukvård 4000 
Lokalkostnader 352000 
Expenser 330000 

12491000 

Beriiknad ändring 1982/83 

Riksantikvarie- Före-
ämbetet och sta- draganden 
tens historiska 
museer 

of. 

+ 170000 

-2237000 
+ 36000 

or. 
+ 79000 
+ 4t:OOO 

-1904000 

of. 

+ 170000 

-2237000 
+ 36000 

of. 
+ 79000 
+ 48000 

-1904000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

Pris- och löneomräkning saml beräknad volymförändring - I 904000 kr. 

Fiiredragmtt!en 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att uppdra åt riksantikvarieäm

betet att se över formerna för finansieringen av uppdragsvo;:rksamheten. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksantikvarieiimbetet: Uppdrag.\"\'erk.rnmhet för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 0 587 000 kr. 

B 35. Statens historiska museer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

114667765 
113 498000 

22865000 
1 Anslagen Statens historiska musetr: Förvaltningskostnadcr samt Riksantikvarie
ämbetet och statens historiska museer: Tekniska institutionen. 

Historiska museet. kungl. myntkabinettet och medclhavsmuseet ingår i 
myndigheten riksantikvarieämb1;tet och statens historiska museer. Myn

digheten bildades den I juli 1975. 

Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige. företrädesvis under 
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förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

viisendets historia friin förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet skall 

belysa de antika kulturerna kring Medelhavet m:h i Främre Orientcn. 

Det åligger de tre museerna siirskilt att inom sina resp. samlingsornråden 

vårda, f'örteckna. vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgiingligt 

för allmiinheten. driva och stödja utstiillningar och annan pedagogisk verk

samhet samt lamna råd och information till regionala och lokala museer. 

Beriiknad iindrin!,! I 9K2/K3 

Personal 

Anslag 

Uri:ifier 
F örva It ni ngskost nader 

tdärav lönekL1stnaderl 
Lokalkostnader 
Konserverings- och foto

vaksamhet 

/11kom.1tcr 
Uppdragsverksamhet vid 

tekniska institul ionen 

Nettoutgift 

65 

! 1250500 
19 797 00()) 

2 246 500 

13497000 

13497000 

Riksantikvarie
iimbetet od1 
statens histo
riska museer 

4 

-i-2 638 ()()() 
t+l ~51 OOOl 
+5453000 

-2246000 

+5845000 

+5845000 

Riksa111ik1'lirieiimhercr och .1·11111•11s historiska 11111.l'l'C/' 

I. Pris- och löneomriikning m. rn. I 561 000 kr. 

Före
dragamkn 

of. 

+5 377000 
l-'-5 ()(il:(()()()) 

-r6517000 

-2247000 

+9647000 

+ 279000 

+9368000 

2. Huvudalternativet innebär enligt historiska museet en nedskiirning av 

medlen för museets utstiillningsvcrksamhet (- 103 000 kr.). Vandringsut

stiillningar i Sverige måste hegränsas samt tillfalliga utstiillningar inom 

museet och utomlands kraftigt reduceras. En ytterligare inskränkning av 

öppethållandet blir nödvändigt. Även möjligheterna till information be

gransas. 

Vad gäller kungl. myntkabinettct och medelhavsmuseet minskar medlen 

till resor. expenser. information och utstiillningar. 

3. Historiska museet begär att för anslagsposten Förvaltningskostnader 

återförs besparingar enligt huvudalternativet för att möjliggöra oförändrad 

ambitionsnivfi ( + 4fll 000 kr.). De medel .~om disponeras for ombyggnad av 

basutställningarna under anslaget Bidrag till siirskilda kulturella iindarnål 

föreslås omsatta ( + 635 000 kr.l. 

4. Kungl. myntkabinellet begär att tre antikvarietjiinster, vilka nu beta-
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tas av humanistisk-samhiillsveknskapliga forskningsrådet. skall överföras 

till anslagsposten till förvaltningskostnader ( + 243 OOU kr.). 

5. Mot bakgrund av att möjlighet uppstått för rnedelhavsmuwet att fä 
tlytta in i provisoriska lokaler har museet i skrivelse den 18 septemher 1981 

inkommit med ny anslagsframsliillning. 

Medelhavsmuseet begär att engiingsanvisningar som budgetåret 1981/82 

anvisats för extra personal vid museet i samband med planering av nya 

lokaler permanentas ( + 230000 kr.). För att möjliggöra museets öppethitl

lande fordras två museivakter och två receptionister pii deltid I+ 343 OUO 

kr.). Museet önskar vidare inriitta en tjänst som intendent med inriktning 

på de islamiska ländernas konst. arkeologi och kultur ( + 128 000 kr. l. En 

engångsanvisning om 53 000 kr. som erhållits för renovering av samling

arm1 hegiirs även för kommandt" budget{ir. 

Tekniska institutionen 

Från år 1975 har tekniska institutionens finansiering i huvudsak skett 

genom att medel förts upp under riksantikvarieämbetets och statens histo

riska museers anslagsposter för konserverings- och fotoverksamhet. Den

na anslagskonstruktion har vis<~t sig medföra vissa praktiska ohigcnhetcr 

bl. a. genom svårigheten att reglera löneavtal pft samma siitt som g~ilkr 

statliga institutiLrner m:h myndigheter i övrigt. 

Tekniska institutionen föresl~tr att anslagskonstruktionen iindras s<'i att 

medel för verksamheten i fortstittningen anvisas pfl samma siitt som för 

övriga institutioner inom myndigheten. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 347 000 Kr. 

2. lnstillltionen anser att de behöver tre och en halv nya t.iiin~ter. varav 

en fotograftekniker vid fotosektionen. tvil konservatorer vid resp. sek

tioner för analys och miileri pä trä samt utökning av en herintlig tj~inst vid 

textilsektionen från halvtids- till heltidst.iänstgöring ( + 386000 kr. l. lfanll

över begärs ökning av expensmedlen med 43 000 kr. 

3. För lokalkostnader samt konserverings- och fotoverksamheten 

RAGU föresläs att två nya anslagsposter pii 546000 resp. 120000 kr. förs 

upp i utgiftsstaten. Av reseersättningarna om 30 000 kr. föresläs att 25 000 

kr. skall kunna anviindas rör utrikes resor. 

4. Enligt ett rationaliseringsheslut bör programanslagen till tekniska 

instiutionen upphöra fr. o. m. budgetåret 1982/83. I stiilkt bör medel for 

verksamheten anvisas direkt. 

5. De föreslagna förändringarna innehiir att institutionens utgiftsstat hör 

höjas med 5 27.HlOO kr. 

Statens kult11rräd 

Kulturrädet tillstyrker omsättning av en cngängsanvisning o.m 578 000 

kr. för arbetet med basutstiillningar vid historiska museet. R:\det erinrar 

om önskemålet att medel för personal som arbetar med projektet Mynt 
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från vikingatiden förs över från humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk

ningsrådet till statens historiska museers anslag. Kulturrådet tillstyrker 

förslaget om anslagsförändring för tekniska institutionen. 

Fiiredragandcn 

Anslaget till tekniska institutionen är uppfört med ett formellt belopp av 

I 000 kr.. vilket innebär att inflytande inkomster i verksamheten direkt 

skall täcka utgifterna. Denna anslagskonstruktion har visat sig medföra 

vissa praktiska olägenheter. Myndigheten har föreslagit att medel i fort

sättningen anvisas på samma sätt för tekniska institutionen som för de 

andra institutionerna inom myndigheten. Jag förordar att medel för verk

samheten vid tekniska institutionen beräknas under förevarande anslag. 

Den personal som har redovisats under tekniska institutionens anslag bör 

vidare i fortsättningen redovisas under detta anslag. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 249000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 865 000 kr. Jag har diirvid beräknat en fortsatt engangsanvisning på 

478 000 kr. för bl. a. den påbö1jade ombyggnaden av historiska museets 

basutställningar. För kungl. myntkabinettet föreslår jag att medel avseen

de projektet Mynt från vikingatiden fr. o. m. budgetart:t 1982/83 skall be

räknas under förevarande anslag. Jag har vid min beriikning av anslaget 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit hänsyn till detta. 

Vidare kan jag med tillfreds:;.Hilldse konstatera att ändamålsenliga ut

ställningslokaler nu ställs provisoriskt i ordning för medclhavsmuseets 

verksamhet. Detta innebiir att museet kommer att kunna visa sina samling

ar för allmänheten. Jag har beräknat medel för medclhavsmuseets utökade 

verksamhet. 

rör att kunna finansiera dessa nya kostnader har jag föreslagit vissa 

omprioriteringar. Som jag tidigare har redovisat innebär detta att riksanti

kvarieämbetets (RAÄ) förvaltningskostnadsanslag bör minskas med sam

manlagt 250000 kr. Dessa medel bör således föras upp under förevarande 

anslag. Jag har vidare för medelhavsmuseets räkning beriiknat en engångs

anvisning om 378 000 kr. för bl. a. de kostnader som folier av att verksam

heten nu kan igångsättas i nya lokaler. Jag har beräknat medlen för denna 

engångsanvisning och engångsanvisningen för historiska museets basut

ställningar m. m. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag kommer vidare att under rescrvationsanslaget Byggnadsarbeten 

inom utbildningsdepartementets verksamhc!somräde redogöra för ett för

slag till ombyggnad som ger hi~toriska museet ett högvärdigt föremålsma

gasin. 
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Jag vill erinra om vad jag under anslaget Riksantikvarieämbetet: För

valtningskostnader har föreslagit om redovisning av myndighetens lokal

kostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Statens lti.1·toris/.;a museer för budgctäret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 22 865 000 kr. 

8 36. Statens konstmuseer 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

127980915 
125 201000 

28718000 
1 Tidig<1re anslagsbcteckning Staten:; konstmuseer: Förvaltningskostnader. 

Myndigheten statens konstmuseer. som bildades den I juli 1976. omfat

tar nationalmuseet. moderna museet, östasiatiska museet och en förvalt

ningsenhet. 

Statt:ns konstmuseer skall främja konsten. konstintresset och konstve

tenskapen. Statens konstmuseer skall levandegöra äldre och nutida konst

former och deras samband med samhiillets utveckling samt verka för 

konstnärlig och kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör 

iildre måleri och skulptur. företrädesvis frän tiden före år 1900. samt 

teckning. grafik och konsthantwrk från mdre tid till nutid. 

Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri och 

skulptur samt fotografi. 

Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna frän äldre t.id 

till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myn

dighetP.n samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Statens konstmuseer leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Personal 

Anslag 

Utg(fil'r 

Förvaltnings kostnader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1981/82 

151.5 

16 284 000 
115661000) 

8966000 

25250000 

l:ler;iknad ändring 1982/83 

Statens 
konstmuseer 

+5,5 

+ 1532 000 
(-t-1433000) 
+2 182000 

+3714000 

Före
draganden 

of. 

+I 365 000 
I+ I 2760001 
+2129000 

+3494000 
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lnkom.l"fa 

Tavelkonservering 

Nettoutgift 

Anslag enligt statsbudgeten 

Stmens konstmuseer 

1981/82 

24000 

25 2261100 

25 201 000 

Bcriiknad ändring 1982/SJ 

Statens 
konstmuset:r 

of. 

+3714000 

+3 739000 

Före
draganden 

+ 2000 

+3492000 

+3517000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 750000 kr. 

2. De besparingar som myndigheten enligt huvudalternativet har redovi

sat innebär enligt museet en minskning av personalen med 4,5 tjänster 

samtidigt som en av heltidstjänsterna ersätts med en mindre kostnadskrä

vande tjänst. 

3. Nationalmuseet begär en inll:ndent och en assistent med halvtids

tjänstgöring, en tjänst som fotograf och en tjänst som fototekniker 

(+ 362000 kr.J. Moderna museet föresläs få en konscrvatorstjiinst 

(+ 117000 kr.). 

4. Förvaltningscnheten föreslås få en tjänst som telefonist samt förstärk

ning av medlen till semester- och sjuk vikarier m. m. I+ 483 000 kr.). 

5. Myndigheten begiir vidare all den redovisade besparingen enligt hu

vudalternativet kompenseras. 

6. I särskild skrivelse den 18 augusti 1981 har östasiatiska museet före

slagit att en tjänst som konservator vid statens konstmuseer med placering 

vid östasiatiska museet inrättas(+ 114000 kr.). 

Statens k11/t11rrtld 

Kullurrädet föreslår en ökning av anslaget med 2 368 000 kr. I r[idets 

förslag ingår att en besparing enligt huvudalternativet delvis har kompen

serats. 

Utredning om tillsyn. dokumentation och 1·åflf m· statliga l//0111m11seala 

kt111slsanilin!{lll' 

Regeringen gav genom beslut den 30 september 1976 i uppdrag ilt statens 

konsträd att tillsammans med statens konstmuseer och i samarbete med 

statskontoret se över bestämmelserna om tillsyn och vård av de konstsam

lingar som ägs av staten. 

l enlighet härmed har berörda myndigheter gemensamt utarbetat rappor

ten ( 1977: \0) Tillsyn, dokumentation och vård av statliga utommuseala 

konstsamlingar. Rapporten har remissbehandlats. 

Statens konstråd och statens konstmuseer har den 8 maj 1979 till rege

ringen överlämnat utredningen med de överviiganden och förslag rörande 

bestämmelserna om tillsyn och vård som utredningen föranlett. 
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Utredningen föreslår följande. 

Tillsyn av staten tillhöriga utommuseala konstföremål med karakliir av 

lös egendom bör även fortsättningsvis vara en myndighetsfunktion för 

statens konstmuseer som förutsiitts svara för råd m:h anvisningar för 

invenkring. dokumentation och vård av konstverken. 

Motsvarande tillsynsansvar för fast konstnärlig utsmyckning i anslut

ning till statliga lokaler föreslås bli överförd från statens konstråd till 

riksantikvarieämbetet. Statens konstdds primära uppgifter - förvärv av 

och information om offentlig konst - skulle på så sätt kunna n:nodlas. 

I syfte att successivt förbättra tillsyn och vård av statligt ägd utommu

seal konst bör. enligt utredninge-n. övervägas att engagera iiven de regiona

la museerna i verksamheten. 

Utredningen konstaterar att registrering av lösa konstföremål f. n. sker 

hos den konstförvaltande myndigheten !inventarieföring) och hos statens 

konstmuseer. När det gäller fa~t konstnärlig utsmyckning registreras sta

tens konstråds nyförvärv i rådets accessionskatalog. Sådan utsmyckning i 

byggnader som förklarats för byggnadsminnesmärken registreras av riks

antikvarieämbetet. Något behov av att i annan särskild ordning registrera 

fast konstnärlig utsmyckning kan inte anses föreligga. 

Slutligen anser utredningen att finansieringen av värden av konsthant

verk med karaktär av fast egendom skulle kunna skapas genom tilläggsbe

stämmelser till förvaltningsbestämmelserna för statens allmänna fastig

hetsfond. 

Kostnaderna för vården av konstföremål med karaktär av lös egendom 

förutsätts även fortsättningsvis belasta den för förvaltning och vård ansva
riga myndigheten. 

Remissopinionen är starkt splittrad i frågan om vilken myndighet som 

skall ha ansvaret för tillsynen av fasta konstverk. 

Kulturrådet. Hinsmuseernas samarbetsråd och Ö~tergötlands läns och 

Linköpings stads museum samt Jämtlands läns museum föreslt1r att ett 

samlat tillsynsansvar för såväl fast som lös konst läggs rå en myndighet. 

statens konstmuseer. Även byggnadsstyrelsen uttalar sig för fördelarna 

med att koncentrera tillsynsansvaret till statens konstmuseer. 

Föredraganden 

Statens konstråd och statens konstmuseer har i den tidigare nämnda 

rapporten redovisat sina förslag rörande bestiimmelserna om tillsyn och 

vård av statliga utommuseala konstsamlingar. Det ankommer på regering

en att meddela sådana bestämmdser. Jag kommer senare att iiterkomma 

till regeringen med förslag härtill. Upplysningsvis vill jag dock h~ir anföra 

följande. I likhet med flera remissinstanser anser jag att det ~ir en fördel om 

en samordning av tillsynsansvaret för både fasta och lösa konstverk kan 

komma till stånd. Samordningen kan uppnås genom att tillsynsansvaret 

koncentreras till en central myndighet. Flera skäl. bl. a. vad g~iller kompe-
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tensen i fråga om hela konstområdet. talar för att uppgiften bör anförtros {1t 

statens konstmuseer. Jag räknar med att konstmuseerna bör kunna fullgö

ra denna uppgift inom ramen för tilldelade resurser. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med totalt 284 000 kr. 

överstiger vad som följer av·huvudförslaget. Detta har åstadkommits ge

nom omprioritering. Förevarande anslag har därvid ökat med 190000 kr. i 

förhållande till huvudförslaget och anslaget Statliga museer: Vissa kostna

der för utställningar och samlingar m. m .. anslagsposten Statens konstmu

seer. med 94 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

28 718 000 kr. För moderna museets fotogratiska avdelning har jag räknat 

med omsättning av en engångsanvisning på 112000 kr. för konservering av 

fotografiska bilder. Jag har för iindamålet beriiknat dessa medel under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. När det gäller behovet av 

medel för konserverings verksamhet pä östasiatiska museet vill jag erinra 

om att museet sedan år 1979 har tilldelats resurser för detta ändamål. 

Dessa resurser kommer att stå till museets disposition även efter det att 

nuvarande innehavare av den aktuella konservatorstjänsten har gått i 

pension. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kon.1·tm11seer för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

s!agsanslag av 28 718 000 kr. 

B 37. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1132 713 

966000 

985000 

Reservation 8862 

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet !NUNSKUl 

tillkom år 1965. Från den 1 juli 1976 är niimnden en statlig myndighet. 

Nämnden har till uppgift att anordna utställningar i utlandet av nutida 

svensk konst samt att vara det organ som enligt stadgarna för nordiskt 

bienna!räd har att planlägga och genomföra svenskt deltagande i biennalut

ställningarna i Venedig. Anslaget används av nämnden för direkta utställ

nings- och administrationskostnader. 

Niimnden Fir l/fstiil/J1in1<ar ar si·ensk konst i utlandet 

Nämnden föreslår en höjning av anslaget för nästa budgetär till I 964000 

kr. vilket innebär en ökning med totalt 998 000 kr. Av höjningen utgör 

97 000 kr. kompensation för automatiska kostnad sökningar. De besparing

ar som myndigheten enligt huvudalternativet redovisat innebär en minsk-
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ning med 19000 kr. av de beräknade automatiska kostnadsökningarna om 

97000 kr. 

Statens k11lt11rräd 

Kulturrådet föreslfir en ökning av anslaget med 60 000 kr. för resor för de 

konstnärer som deltar i utställningarna och för ökad information om ut

ställningslivet i Sverige. Anslaget föreslås öka med 157 000 kr. varav 97 000 

kr. avser pris- och löneomräkning. I rådets förslag ingår att besparingen 

enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 10000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har ästadkommits genom omprio

ritering. 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med 985 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslfir riksdagen 

att till Utstiillningar m· nutida nensk konst i 111/andl'f för budgetåret 

1982/8.3 anvisa ett reservationsanslag av 985 000 kr. 

B 38. LhTustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/8.3 Förslag 

10964 759 
10418000 

11 728000 

Livrustkammaren. Skoklostt:rs slott och Hallwylska museet är en myn

dighd under en gemensam styrelse. 

Livrustkammaren. som är landets äldsta museum, skall belysa kulturhis

toria med anknytning till samlingarna. Samlingarna omfattar den forna 

arsenalen. de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet. 

Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

slottsbyggnaden. dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst. konsthantverk, vapen. möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 

Hallwylska museet skall bely~;a den kulturhistoria som har samband med 

Hallwylska palatset. dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst, konsthantverk. vapen. möbler och annan 

inredning samt bibliotek och arkiv. 
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19iW82 Beräknad iindring 1982/83 

Personal 

Anslag 

Utg(ficr 
r örval t ni ngskos tnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Konserververings

vcrksamhet 

Ansla!? enligt 
statsbudgeten 

Nettoutgift 

45.75 

5 605 000 
(5 145 000) 
4944000 

!0549000 

10549000 

!041~000 

Livrustkamma
ren. Skoklos
ters slott 
och I lallwylska 
museet 

of. 

+ 96000 
(- 132 000) 
+ l 007000 

+l 103000 

+ 130000 

+ 973000 

+I 104000 

Lirrustkam11111ren. Skoklosters slott och Hallwylska museet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 944000 kr. 

Före
draganden 

of. 

+ 538000 
!+ 482000) 
+ 641000 

+1179000 

+117\1000 

+ 1310000 

2. De besparingar som myndigheten har redovisat enligt huvudalternati

vet innebär bl. a. en minskning av personalen med en heltidstjänst m:h tvii 

halvtidstjänster. minskade magasinsutrymmen. reducering av expensan

slaget och anslaget till styrelsens disposition samt minskat öppethiillande 

av livrustkammarens utstiillningar. 

3. Myndigheten anser att medlen för utrikes resor bör öka fran 6000 kr. 

till 10000 kr. l + 4 000 kr.) inom anslagspostens ram. 

4. för att fullfölja ADB-registrering av samlingarna samt fl>r personalut

bildning behövs fortsatta engångsanvisningar på sammanlagt 30000 kr. 

Statens k11lt11rräd 

Kulturrådet tillstyrker fortsatt engångsanvisning för ADB-registrering. 

Anslaget bör öka med l 055 000 kr. I rådets förslag ingår att besparingarna 

enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Med hiinsyn till att myndigheten har tillkommit under senare år föreslår 

jag att livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet undan

tas från en tillämpning av huvudförslaget. Detta har f1stadkommits genom 

omprioritering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11728000 kr. Jag har även för nästa budgetfir räknat med omsättning av en 
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engangsanvisning om JOOOO h. avseende kostnader för ADB Ol:h perso

nalutbildning. Jag har beräknat medlen för engfmgsanvisningar under an

slaget Bidrag till särskilda kulturella iindam[ll. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l.iin1stka111111arc11, Skoklosters slott och Hal/lt'ylska 111//H'e/ 

för budgetåret 1982/83 anvisa 1:tt förslagsanslag av 11 728000 kr. 

B 39. Naturhistoriska riksmuseet 

1980/81 u tgi fl 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

124379352 
125 240000 

26895000 
1 Tidigan: anslagshc:tedrning Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnadc:r. 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- m:h djurvärlden. 

jordens uppbyggnad och histof"ia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns tvii avdelningar. en museiavdelning och en forsknings

avdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa iirenden. 

Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotopgeologi. 

Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. För laboratoriet for 

isotopgeologi finns en särskild nilmnd. 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader! 

Lukalkostnadn 
Lahoratoriet for 

isotopgeoll1gi 

Nat11rhi.1·toriska rik.1·m11seet 

1981/tC 

115 

14 h3.' 000 
114172000) 

9399000 

I 206000 

25240000 

Beräknad :.rndring 19t'Ci8.1 
----

Naturhi>l.O- Före-
riska riks- dragandcn 
museet 

of. of". 

+ 15."i.'iOOO +I 103 000 
( + 14500001 !+I 1050001 
+ 495 000 ~ 445000 

+ "108000 + 107 000 

+21511000 +1655000 

Naturhistoriska riksmuseet framhåller att regeringens och riksdagens 

intentioner att forskningens basresurser skall st~irkas, inte minst på det 

naturvetenskapliga området. borde innevarande budgetår ha kommit riks

museet till del eftersom museet har en utpräglad forskarprntil. Cirka en 

tredjedel av resurserna. externa forskningsanslag inriiknaue. avser forsk

ning inom det naturvetenskapliga omrädet. 
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I. Pris- och löneomräkning m. m. I 651 000 kr. 

2. De besparingar som riksmuseet enligt huvudförslaget har redovisat 

innebär en minskning av lönebeloppet motsvarande en och en halv tjänst, 

minskade magasinsutrymmen samt rationalisering av lokalvården. 

3. Riksmuseet föreslår att medel motsvarande de tjänster som inneva

rande budgetår har vakantsatts· för att genomföra huvudalternativet ställs 

till museets förfogande. Vidare förordar museet att huvudförslaget för 

nästa budgetår inte genomförs. ( + 507 000 kr._1 

Statens kulturråd 

1. Rådet delar riksmuseets uppfattning att forskningsverksamheten vid 

museet hör ht:traktas pä samm~ sätt som universitetens och undantas från 

nedskärningar. 

2. R~'tdet tillstyrker att en del av huvudförslaget (- 555 000 kr. J återtas 

( + 300 000 kr.). 

Fiiredraganden 

Jag har vid min medelsheräkning beaktat naturhistoriska riksmuseets 

behov av en allmän förstärkning av forskningens basresurser. För delta 

ändamål har jag beräknat 125 000 kr. Detta har möjliggjorts genom att 

museet fär del av de medel som under nästa budgetår avses förstärka 

högskolans basorganisation för forskning. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 245 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 26 895 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Naturhistoriska riksmuseet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förs lagsanslag av 26 895 000 kr. 

B 40. Statens sjöhistoriska museum: Förrnltningskostnadcr 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12044449 

10576000 

13 160000 

Statens sjöhistoriska mu~eum har till uppgift att främja kunskapen om 

det svenska sjöförsvarets. den svenska handclssjöfartens och det svenska 

skcppshyggaiets verksamhet och utveckling genom tiderna. Inom museet 

finns sex avdelningar. nämligen en administrativ avdelning, en konserve

ringsteknisk avdelning. en informations- och undcrvisningsavdelning. en 

fältundcrsökningsavdelning. en dokumentationsavdelning samt en Wasa

oeh utställningsavdelning. 
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Museet le<ls av en nämnd som utses av regeringen. 

1981/8:! Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
. !därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Statens .1:jiihistoriska museum 

59 

7 253 000 
(6949000) 
3 323 000 

10576000 

Statens 
sjöhi~toriska 
museum 

of. 

+ 979000 
(+ 640000) 
+ 1279000 

+2258000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 305 000 kr. 

Före
draganden 

of. 

+ 608000 
(-t- 536000) 
+ 1976000 

+2584000 

2. De besparingar som muse·~t redovisat enligt huvudalternativet inne

bär reducering av medlen till lönel;ostnader ( - 247 000 kr.). 

3. För bottenbehandling av isbrytaren S:t Erik beriiknar museet en 

engångsanvisning om 200000 kr. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet tillstyrker att museet erhttller en engångsanvisning om 

200000 kr. för bottenbehandling av isbrytaren S:t Erik. 

2. I kulturrådets förslag ingår att huvudalternativet (- 233 000 kr.) del

vis har återtagits < + 115 000 kr.). Besparingen förutsiitts göras pa museets 

anslag till underhåll och ökande av samlingarna. 

Fiiredragandcn 

Med hänvisning till samm<tnställningen heräknar jag anslaget till 

13 160000 kr. Jag har därvid r:.iknat med en resurstilldelning som med 

146000 kr. överstiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har {1stad

kommits genom omprioritering. Vidare har jag under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål riiknat med en engångsanvisning om 

200000 kr. för att möjliggöra för museet att utröra en bottt:nbehanclling av 

ishrytaren S:t Erik. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens .1jiihistoriska m11se11111: Fiirrn/t11i11gsko.1·t1111</er för 

hudgetårct 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 13 160 000 kr. 
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B 41. Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

1980/81 Nettoinkomst 138 858 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11000 

I 000 

Reservation 1229060 

1 Tidigare anslagsbeteckning Statens sjöhistoriska museum: Umkrhåll och ökande 
av ~amlingarna. 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av 

inträdesavgifter. fi.irsäljningsmedel, gåvomcdel och övriga inkomster vid 

museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

Personal 

Anslag 

Utgt}icr 

Försälj ningsvcrksamhct 
och gemensamma lönc
och materielkostnader 

Konservering 
Information och undervis

ning 
Eiltundersökningar 
Dokumentation och före

målsviird 
Wasavarvet och utst~ill

ningar 

Inkomster 

Inkomster vid museet 
Inkomster vid Wasavarvct 

Nettoutgift 

1-'iirt'draga nden 

1981/82 

22 

2044000 
67000 

939000 
90000 

85000 

475 000 

3700000 

450000 
3 249 000 

I 000 

Acräknad ändring 1982/83 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

of. 

+348000 
- 12000 

nf. 
- 65000 

I 000 

70000 

+200000 

- 47 000 
+:!47000 

of. 

} 

Före
draganden 

of. 

+200000 

+200000 

+200000 

of. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens .1jiihistoriska 11111st!w11.· Undcr/11l/!kost11ader m.111. för 

budgetarc! 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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B 42. Etnografiska museet 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10891921 

11059000 

12082000 

Etnografiska museet skall friimja kunskapen om främmande kulturer. 

framför allt utomeuropeiska. Museet leds av en styrelse som utses av 

regeringen. 

Personal 

Ansla~ 

Utgifier 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnaden 

Lokalkostnader 

lrtfwmstcr 

Publikationer 

Nettoutgift 

Etnogrqfiska museet 

1981/!C 

26 

3933001\ 
(3 527 000) 

7 1280()0 

Il 061 000 

2000 

Il OS9000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 177000 kr. 

Beräknad iindring 1982/83 

Etn,lgraliska 
nlllSl't'I 

+2 

+318000 
(+264000) 
+ 1470\10 

+46SOOO 

of. 

+46SOOO 

Före
draganden 

of. 

+ 277 000 
I+ 250000) 
+ 74fi\)1)(\ 

+102.rnoo 

llf. 

+I 023000 

2. De besparingar som musec·t redovisat enligt huvu<lförslaget innebär 

en schablonmässig nedskärning av hela anslaget. 

3. För verksamheten i musei:ts Verkstad för tre generationer begiirs 

medel för en ny tjänst I+ 107 000 kr.). 

4. Snickeriet behöver förstiirkas med en snickare I+ I 07 000 kr.). 

5. För att täcka omdispositionen av kostnaderna för bevakning begiirs 

medel för drift- och servicekostnader av larmsystem ( + 50000 kr.). 

6. För nya kostnader till följd av överföring till ny redovisningscentral 

samt ökade SLÖR-kostnader begärs 15 000 kr. 

7. Museet begär att fä omsiitta engtingsanvisade medel under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål I+ 621 000 kr.). 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår att två tjänster som museitekniker som tidigare 

har arvoderats med hjälp av engfmgsanslag nu ordinarieslitts I+ 200000 

kr. I. Den resterande delen av innevarande hudgetd.rs engångsmedel. 

421 000 kr.. tillstyrker ddet att museet erh;lller iiven budgetåret 1982/83 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
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2. Kulturrådet tillstyrker 60000 kr. avseende en halvtidstjänst som mu

seipedagog. 
3. I kulturrådets förslag ingår att huvudförslaget (- 243000 kr.) har 

återtagits ( + 243 000 kr.). 

Fiiredraganden 

Etnografiska museet har under en följd av år förfogat över engångsanvis

ningar för olika insatser inför uppbyggnaden av de nya museilokalerna. 

Museet bör även nästa budgetår förfoga över 600000 kr. såsom engångsan

visningar. Jag har därför under anslaget Bidrag till särskilda kulturella 

ändamål beräknat 600000 kr. till etnografiska museet. 

Jag har räknat med en resurtilldelning som med 159000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 12 082 000 kr. 

B 43. Arkitekturmuseet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 089241 

1112000 

I 204000 

Arkitekturmuseet är en statlig myndighet. Museet skall belysa bygg

nadskonsten. samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet 

skall därvid siirskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhäl

let och samhällsplaneringen. 

Museet leds av en styrelse som utses av regeringen. 

198 li~:! 

Personal 5,5 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 953 000 
<därav lönekostnader) <748000) 

Lokalkostnader l'i9000 

1112000 

Arkitekt 11 r11111s ee t 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 96000 kr. 

8 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Rer~iknad ii!ldring 198:!/83 

Arkitektur- Fiire-
museet dragandcn 

+0.5 of. 

+lh9000 +8:!000 
(+129000) <+6(10()0) 
+100000 + 10000 

+269000 +92000 
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2. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativet innebär enligt 

museet en minskning av utställnings verksamheten ( - 25 000 kr.). 

3. Museet föreslår en utökning av två assistenttjänster ( + 84 000 kr.). 

4. För lokalkostnader begärs en ökning med 90000 kr. 

Statens kulturråd 

Arkitekturmuseets anslag föreslås öka endast med pris- och löneom

räkning. 111 000 kr. I rådets förslag ingår att besparingen enligt huvudalter

nativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 204 000 kr. Jag har räknat med en resurstilldelning som med 12 000 kr. 

överstiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits ge

nom omprioritering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkitekt11rm11sect för budgetåret 1982/83 anvi:;a ett förslags

anslag av I 204000kr. 

B 44. Statens musiksamlingar 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18 439 000 

9156000 
1 Tidigare anslagshetcckning Statens musiksamlingar: I'örvaltningskostnader. 

Myndigheten statens musiksamlingar, som bildades den I juli 1981, 

genom en sammanslagning av Musikaliska akademiens bibliotek, Musik

historiska museet och Svenskt musikhistoriskt arkiv omfattar institutio

nerna musikbiblioteket och musikmuseet, en enhet för dokumentation 

samt ett gemensamt kansli. 

Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område 

och skall främja musiken. musikintresset och musikvetenskapen. 

Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som sär

skilt rör musikalier, musiklitteratur samt annat som hör till biblioteks verk

samheten. 

Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter som särskilt rör musikinstru

ment. musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur. 

Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter som rör dokumen

tations- och informationsverksamhet avseende svensk musik och svenskt 

musikliv. 

Statens musiksamlingar leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Regeringen har den 6 juni 1981 uppdragit åt statens musiksamlingar att 

ytterligare pröva formerna för Svenskt musikhistoriskt arkivs (numera 
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dokumentationsenheten) inordnande i myndigheten. Därvid bör i första 

hand övervägas en organisatorisk samordning av dokumentationsenheten 

med verksamheten vid biblioteket. Förslaget bör vara inkommet till rege

ringen senast den I september 1982. 

Personal 

Ansla~ 

Förvaltningskostnadcr 
<därav !l\nekostnadcr) 

Lokalkostnader 

Anslag enligt 
stat~budgetcn 

Statens musikswn/ingar 

34,5 

4':.76000 
(4 263 00()) 
3 903 000 

8479000 

8 439 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 579000 kr. 

Beräknad ändring 1982.183 

Statens musik
samlingar 

of. 

+019000 
(+500000) 
+ 100000 

+719000 

+ 759 000 

Före
draganden 

of. 

+586000 
1+514000) 
+ 91000 

+677000 

+717000 

2. De besparingar enligt huvudalternativet som redovisas innebär enligt 

statens musiksamlingar minskade löm:medel och cxpensmcdel samt en 

minskning av medlen till bokinköp, utställningar och underhåll och ökande 

av samlingarna. 

3. Statens musiksamlingar begär engångsanslag till musikbiblioteket för 

katalogrevision och för katalogskåp ( + 140000 kr.). 

4. För vikariatersättningar begärs 50 000 kr. 

5. För ökade expenser behövs 70000 kr. 

Statens kulturråd 

På grund av att myndigheten har haft en kort verksamhetstid och att 

dess ekonomi nyligen setts över i samband med omorganisationen. anser 

kulturrådet att statens musiksamlingar bör undantas från huvudalternati

vet. Kulturrådet tillstyrker engängsanvisningar om sammanlagt 140000 kr. 

för katalogrevision och katalogskåp. 

Fiircdraganden 

Regeringen har den 17 december 1981 godkänt ett avtal om löncgrads

placering m. m. av vissa tjänster vid statens musik.samlingar. Vid beräk

ning av förevarande anslag har jag utgått från den nya organisationen. 

Jag föreslår att 140000 kr. utgfir till statens musiksamlingar såsom en

gångsanvisning för en katalogrevision vid musikbiblioteket. Medlen avser 

också katalogskåp. Jag har för dessa ändamål beräknat medel under ansla

get Bidrag till särskilda kulturella iindamftl. 
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Med hänsyn till att statens musiksamlingar nyligen har tillkommit före

slår jag att myndigheten undantas från tillämpningen av huvudförslaget. 

Detta har möjliggjorts genom omprioritering. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9 156 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 11111siksa111/i11gar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 156000 kr. 

B 45. Statliga museer: Vissa kustnader för utställningar och samlingar m.m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

13 121904 
25117000 

5510000 

Reservation I 1504180 

1 Anslagen Statens konstmuseer: Utstiillningar samt underhåll och ökande <tv sam
lingarna m. m. och Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 
~ Anslagen Statt:ns konstmuseer: L;tsliillningar samt underhi1ll och ökande a\' sam
lingarna 111. 111., Naturhistoriska riksmuseet: !\1ateriel 111.111. samt Staten, musiksam

. lingar: Bokinköp. utsliillningar samt underhåll och ökande av samlingarna. 

Frän anslaget betalas kostnader för följande muset:r och iindandl. 

Statens konstmuseer för utställningar och allmänkulturdl verksamhet 

samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 

levande svenska konstnärer. 

Naturhistoriska riksmuseet l'ör materiel m: m. 

Statens musiksamlingar för bokinköp. ut<tiillningar. allmänkulturell 

verksamhet samt underh[ill och ökande av samlingarna. 

1981/82 Bcraknad iindring 1982/83 

Myndig- Före-
het en dragandcn 

Statens konslmuseer 319500() + 572000 +30()000 
Nalurhisttiriska 

riksmuseet I 177 000 + '14000 + 94000 
Statens musiksamlingar ti80000 + 39000 1- 58000 

5052000 +1125000 +4511000 

Anslag enligt 
statsbudgeten 5 117000 +I 060000 +393000 

Statens ko11stm11.1·ccr 

I. Prisomräkning m. m. ~nooo kr. 

2. De besparingar som myndigheten enligt huvudalternativet har gjort 

innehiir att medlen till utstiillningar och allmiin kulturell verksamhet samt 

till underhåll och ökande av samlingarna minskar. Museernas utätriktade 

verksamhet måsll! enligt museet bl. a. skäras ned och det dagliga öppethål

landet minskas. 
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3. Myndigheten anser all den besparing som redovisats enligt huvudal

ternativet inte kan avvaras och begär därför 211 000 kr. i kompensation. 

N1ifurhistoriska riksmuseet 

Museet föreslår att anslaget höjs med 514 000 kr., varav 164000 kr. avser 

pris- och löneomräkning. Av ökningen i övrigt avser 200000 kr. föremåls

vård. För att bygga upp ADB-system åt de naturhistoriska museerna 

behövs årligen 150 000 kr. under en femårsperiod. 

Statens m11siksamli11[<1ir 

Prisomräkning m. m. 89000 kr. 

Statens ku//urräd 

Vad gäller statens konstmuseer föreslår kulturrådet en ökning mt:d 

500000 kr. för ökat förvärv av konstverk av nu levande svenska konst

närer. Av den föreslagna ökningen avser 400 000 kr. en överföring från 

anslaget Förvärv av konst för statens byggnader m. m. Rådet föreslår att 

en engångsanvisning om 102000 kr. för vård av Fotografiska museets 

samlingar utgår från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål m. m. 

Kulturrådet tillstyrker en prisomräkning m. m. om 118000 kr. för natur

historiska riksmuseet. 

För statens musiksamlingar föreslår kulturrådet inga ökningar utöver 

prisomräkning. 

Fiiredraganden 

Jag förordar att anslagen Statens konstmuseer: Utställningar samt un

derhåll och ökande av samlingarna m. m .. Naturhistoriska riksmuseet: 

Materiel m. m. samt Statens musiksamlingar: Bokinköp, utstiillningar samt 

underhåll och ökande av samlingarna tas upp under ett nytt reservations

anslag benämnt Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m. Den behållning som vid utgången av budgetåret 1981/82 

finns på nyssnämnda reservationsanslag bör föras över till det nya ansla

get. 

Jag har även för nästa budgetår räknat med en engångsanvisning på 

200000 kr. för täckande av underskott i verksamheten vid moderna mu

seet. Vidare har jag för moderna museets fotografiska avdelning räknat 

med omsättning av en engångsanvisning på 60000 kr. för underhåll och 

ökande av samlingarna. Jag har beräknat medlen för engångsanvisningarna 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Vidare föreslår jag att anslagsposten till statens konstmuseer ökas med 

150000 kr. för inköp av konstverk av nu levande svenska konstnärer. 

Detta har möjliggjorts genom omprioriteringar inom utbildningsdeparte

mentets område. 

Under anslaget H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet kommer jag att 

till statens konstmuseer beräkna medel om 25 000 kr. för tillsyn och vård 

av samlingarna vid Tessininstitutct i Paris. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Statens konstmu

seer beräknar jag under förevarande anslag en ökning med 94000 kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Statliga museer: Vissa kostnader filr utställningar och sam

lingar m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservation sans lag 

av5510000kr. 

B 46. Bidrag till Nordiska must~et 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

29 537 506 

27 561000 

29417000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

råde som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av andra 

museer - omfattar arbete och liv i Sverige från 1500-talet till nutid, samt 

jämförande material från andra länder. främst de nordiska. 

Museet är en stiftelse men staten bär hela det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten. Ledamöterna i stiftdsens styrelse. Nordiska museets 

nämnd. utses av n:geringen. 

Nordiska museet har. enligt stadgar som fastställts av regeringen den 14 

maj 1981, sju avdelningar. Till museet hör institutet för folklivsforskning 

och Julita gård. 

Personal 

Anslag 

VtRifier 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Entn:- och visnings

avgifter 
Försäljning av böcker. 

bildmatcrial m. m. 
Fondavkastning och hyror 

Nettoutgift 

1981/82 

125 

17176000 
( 15 048 000) 
12011000 

29187000 

645000 

365000 
611l000 

1626000 

27 561 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Nordiska 
museet 

or. 

+I 174000 
(+1153000) 
+ 641000 

+1815000 

of. 

of. 
of. 

of. 

+1815000 

Före
draganden 

or. 

+I 383 000 
(+ 12."0000l 
+ 597000 

+19110000 

or. 

of. 
+ 124000 

+ 1240110 

+l 856000 
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Nordiska museet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 208 000 kr. 

2. De besparingar som museet enligt huvudalternativet har redovisat 

innebär minskade lönekostnader genom vakanssättning av tjänster. mins

kad reseverksamhet. minskade expensmedel. minskat underhåll av mu

seets gårdar. minskad utställningsvcrksamhet samt minskade lokalkost

nader genom avveckling av ett magasin i icke statsägda lokaler ( - 393 000 

kr.). 

Statens kulturråd 

I kulturrådets förslag ingår att besparingarna enligt huvudalternativet 

(- 606000 kr.) delvis har kompenserats ( + .500000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 346 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 29417000 kr. 

B 47. Bidrag till Tekniska museet 

I 980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6038050 

.5 849000 

6400000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och 

dess grundvetenskaper samt inom industrin. 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Enligt 

den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår tiicker 

statsbidraget 7.5 % av utgifterna för driften. Inkomsterna i övrigt h[irrör 

främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens 

styrelse, som består av högst 20 ledamöter. utses tre ledamöter av rege

ringen. 

Televerkets samlingar av historiska föremål och arkivalier är deponera

de hos Tekniska museet i Telemuseet. Kostnaderna för skötseln av Telc

museet täcks av ett anslag från televerket. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Tekniska Före-
museet dragandcn 

Personal 

Tekniska museet 30 +2.'i of. 
Telemuseet lJ of. of. 

43 +2.5 of. 

Stat 

Tekniska musen 
VtNifier 
Förvaltnings kostnader 6441000 +811000 +547000 

(därav lönekostnader) (4 352 000\ (+33'i000) 1+440000) 
Lokalkostnader 1130000 + 19000 +167000 

(därav hyreskostnad för 
Teknorama) 118000) (+ 30000\ (+ 30000) 
(därav fastighetsunder-
håll) 293 00()) (- 21000) l+ 30 001)) 

Kostnader för Telemuseet 263 000 of. of. 

7834000 +830000 +714000 

Inkomster 
Entre- och visningsav-

gifter m. m. 392000 + 26000 + 42000 
Kommunalt anslag för 

skolvisningar 44000 + 7000 + 7000 
Bidrag från näringslivet, 

museets vänförening m. rn. I 286 000 +114000 + 114000 
Ersättning frän 'J"elcmuscet 263 000 of. uf. 

1985000 +147000 +163000 

Nettoutgift 5849000 +683000 +551000 

Medel som museet ej får 
ta i anspriik enligt regc-
ringens beslut 1981-04-02 -250000 

Telemuseer 
Utgificr 4032000 + 63000 +518000 

Inkomster 
Anslag från televerket för 

driften av Telemusect 3 932 000 + 63000 +518000 
Övriga inkomster 100000 uf. of. 

4032000 + 63000 +518000 

Tekniska museet 

I. Pris- och löneomr~lkning m. m. 725 000 kr. 

2. Besparingar enligt huvudalternativet innebär bl. a. minskat fastig

hetsunderhåll samt koncentration av kopiering och småtryck ( - 125 000 

kr.). Museet anser att effektivisering och rationalisering kan kompensera 

de ålagda besparingarna under ett par år. men att museet därefter snabbt 

måste minska den utåtriktade verksamheten. 

3. För att Tekniska museet skall kunna möta de krav på service och 
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information om teknik- och industrihistoria som allmänhet och institutio

ner ställer på museet behövs medel motsvarande fyra tjänster ( + 247 000 

kr.). För att finansiera detta föreslår museet en uppräkning av bl. a. in

komstposten Bidrag från näringslivet. museets vänförening m. m. samt en 

nedskärning av medlen till särskilda utställningar och projekt ( - 247 000 

kr.). 

4. Museet behöver 230000 kr. i engångsanvisningar. varav en fortsatt 

engångsanvisning om 60 000 kr. för bildarkivet. 120 000 kr. för omkopiering 

av brandfarlig nitratfilm och 50 000 kr. för inköp av ny AV-utrustning. 

Statens kulturrdd 

I. Kulturrådet föreslår att Tekniska museet får återta den ålagda bespa

ringen enligt huvudalternativet ( + 129 000 kr.). 

2. Kulturrådet tillstyrker en engångsanvisning om 60000 kr. för omko

piering av brandfarliga och hälsovådiga nitratfilmer. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6,4 milj. 

kr. Jag har därvid räknat med en resurstilldelning som med 26000 kr. 

överstiger vad som följer av huvudförslaget. Detta har åstadkommits ge

nom omprioritering. Vidare har jag under anslaget Bidrag till särskilda 

kulturella ändamål beräknat en engångsanvisning om 60000 kr. för mu

seets bildarkiv. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 6400000 kr. 

B 48. Bidrag till Skansen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6547000 

7 304000 

11287000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksamhet 

levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av kulturmin

nen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till Skansen hör 

Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordföranden i stiftelsens sty

relse utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av regeringen. tre 

av Stockholms kommun och två av Stiftelsen Nordiska museet. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 

1968:46. SU 1968:84. rskr 1968:202) regleras frågor om bidrag till Skansen 

under femårsperioden 1966- 1970. Avtalet innebär att det underskott som 

uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verksamhet vart och ett 
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av åren 1966-1970 täcks till 40%. av staten och till 60Si- av kommunen. 

Avtalet är efter år 1970 förlängt och gäller även under år 1982 samt följande 

år så länge det inte sagts upp. Förutom driftbidrag utgår även särskilda 

investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i 

kulturhistoriska byggnader och för 40%· av kostnaden för investeringar i 

vissa gemensamma anläggningar såsom vägar. parkanläggningar. vatten

och avloppsledningar. elektriska installationer m. m. Kommunen svarar 

för resterande 60% av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom 

täcker kommunen hela kostnad.en för investeringar i andra anläggningar än 

kulturhistoriska byggnader och gemensamma anläggningar. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och 

utgiftsstat för år 1982. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från statens 

sida som uppgår till 6584000 kr.. medan tillskottet från Stockholms kom

mun beräknas till 9 877 000 kr. Av det statliga bidraget har 3402 000 kr. 

anvisats för första halvåret 1982. Som investeringsbidrag till kulturhisto

riska byggnader har regeringen anvisat 100000 kr. för första halvåret 1982. 

För att täcka den statliga andelen av investeringsbidraget till gemensamma 

anläggningar under första halvåret 1982 har regeringen anvisat 50000 kr. 

Regeringen har erhållit riksdagens bemyndigande (prop. 1980/81: I 00 bil. 

12 s. 198, KrU 1980/81: 26. rskr 1980/81: 299) att godkänna ett mellan staten 

och Stockholms kommun upprättat avtal om fördelning av bidrag till 

stiftelsen Skansen för uppförande av nya lokaler för klädkammare. Avtalet 

- som är undertecknat den 25 april 1980 - innebär bl. a. att stiftelsen av 

tidigare års överskott får disponera högst 500000kr. för upprättandet av 

bygghandlingar samt att kostnaderna för uppförandet av lokakrna inte får 

överstiga 7.5milj.kr. Enligt avtalet skall staten svara för 40%· av kostna

den och Stockholms kommun för 601J·L 

Beräkning al' dr!fiunderskott för Skansen 

Egna inkomster 
Utgifter 

diirav löner. pensioner 
111.m. 

Driftunderskott 
diirav staten 
därav Stockholms kommun 

1981 
Stat 

12 807 000 
28 166 000 

t20438000) 
15 359000 
(6144000) 
(9215000) 

1982 
Stat 

13742000 
30 203 000 

(22 183 OOOl 
16461000 
(6584000) 
(9 877 000) 

1983 
Skansens 
förslag 

13 035 000 
33 143 000 

(2281900()) 
20 108000 
(8 043 000) 

(12 065 000) 
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St11tshidragsberiik11i11g 

Driftunderskott 
diirav andra halvan:! 1982 
därav första halväret 1983 

lnvesteringsbidrag till 
kulturhistoriska byggnader 

lnvesteringshidrag för upp
förande av nya lokaler för 
klädkammare 

lnvesteringsbidrag till övriga 
gemensamma anläggningar 

Statsbidrag 1982/83 
Statsbidrag 1981/82 

Ska11se11 

Andra halvåret 1982 och första 
halviiret 1983 

Skansens förslag Föredraganden 

7796000 o 797000 
(3 774000) (3 182 000) 
(4022000) (3 615 000) 

717000 530000 

3 600000 3 600000 

670000 360000 
12783000 11287000 
7 304000 7 304 000 

+5479000 +3983000 

Skansen beräknas under år 1981 få i stort sett samma antal besök som 

under de senaste åren. nämligen ca 1.8 miljoner. De egna inkomsterna har 

av Skansen räknats upp med sammanlagt drygt 200 000 kr. 

Vid beräkning av utgifterna har beaktats de löneavtal som slutits under 

år 1981. Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar begär 

Skansen en ökning av driftstaten med 697 000 kr. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader framhåller 

Skansen att kostnadsutvecklingen avseende byggnadsunderhållet varit be

kymmersam. Hittills har anvisade medel behövts tas i anspråk för yttre 

reparationer, framför allt tak. Under tiden har vissa interiörer. som länge 

väntat på konservering. blivit allt allvarligare skadade. 

Medlen för investeringar i gemensamma anläggningar hör riiknas upp 

med hänsyn till en fortsatt upprustning av vatten- och avloppssystemet. 

inrättande av ett arkiv för kulturhistoriska avdelningen. flyttning och utby

te av telefonväxeln, medel för utbyte av det yttre staketet samt tillbyggnad 

av en service- och informationslokal. 

Stiftelsen Skansen har i särskild skrivelse bl. a. hemställt att erforderliga 

medel anvisas för att möjliggöra genomförandet av klädkammarprojektet. 

State11s kulturräd 

Rådet föreslår inga ökningar utöver kompensation för automatiska kost

nadsökningar. 

Fiiredraganden 

Vid godkännandet av inkomst~ och utgiftsstat för Skansen för år 1982 

har inkomstsidan i denna räknats upp med totalt 935 000 kr. På utgift sidan 

har beräknats kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen med 

2037 000 kr. Statsbidraget för att täcka väntat underskott för år 1982 har 
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beräknats till 6584000kr.. en ökning med 440000kr. i förhållande till 1981 

års stal. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för hudget

året 1982/83 har jag beräknat 530000 kr. Härigenom möjliggörs en fortsatt 

upprustning av Biologiska museet. 

Bygghandlingar för uppförande av nya lokaler för klädkammare vid 

Skansen har nu upprättats. Handlingarna överensstämmer med villkoren i 

avtal som träffats mellan staten och Stockholms kommun. Kostnaderna 

för projektet uppgår till 9.0 milj. kr. enligt prisläget i oktober 1981. Kost

nadsökningen i förhållande till avtalet sammanhänger med den allmänna 

kostnadsutvecklingen inom byggnadssektorn. Jag har för ändamålet beriik

nat 3.6 milj. kr.. vilket utgör statens andel av projektet. För investeringsbi

drag till gemensamma anläggningar i övrigt har jag för statens del beräknat 

ett oförändrat hel opp av 360 000 kr. 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemstälicr jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 11287 000 kr. 

B 49. Bidrag till ''issa museer 

1980/8 I Utgift 

1981182 Anslag 

198:2/83 Förslag 

8895000 

3 975 000 

5 085 000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetär bidrag till Dansmuseet. Drott

ningholms teatermuseum. Carl oc:h Olga Milles Lidingöhem. Thielska gal

leriet och Strindbergsmuseet. 

1981/8~ 

I. Dansmuseet 1400000 
2. Drottningholms 

teatermuseum 1980000 
3. Carl och Olga 

Milles Lidingöhem 223000 
4. Thielska galleriet 277000 
5. Strindbcrgsmuseet 95000 
6. Museijärnviigar 

1 Statens kulturråd beträffande p. 5-9. 
~ 250 000 kr. anvisas i särskild ordninf:. 

13eriiknad ändring 19~2/83 

Museet resp. Före-
statens kut- draganden 
turd1d 1 

+ 329 000 + 51000 

+ 632000 + 125000 

1- 171100 + 701)0 
+ 76000 + 1900() 
+ 10000 + 8000 
+ 2.'iOOOO 
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7. Vårda! Bevara! 
Museerna och före
målsvården 

8. Dokumentera! 
Museernas dokumen
tation av föremål 
och bilder 

9. Svenska museiföreningen 
10. Kulturarvet 

1981/82 

3975000 

Beräknad ändring 198.Y83 

Museet resp. 
statens kul
turråd 1 

+ 500000 

+ 100000 
+ 100000 

+2014000 

Före
draganden 

+ 900000 

+1110000 

Följande institutioner har förutom bidrag från detta anslag budgetåret 

1980/81 erhållit bidrag av behållningen från de särskilda lotterier som 

anordnats till förmån för konst. teater och andra kulturella ändamål, nämli

gen Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem med 110000 kr. för upp

rustning av stiftelsens fastigheter samt Stiftdsen Thielska galleriet med 

39000kr. för inköp av inventarier och med 120000kr. för reparationer av 

galleriets museibyggnad. Dessutom har under innevarande budgetår föl

jande institutioner erhållit bidrag från anslaget Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål. nämligen Dansmuseet med 100 000 kr. för utrustning, Stif

telsen Drottningholms teatermuseum med 200000 kr. för flyttning av den 

fasta utsliillningen och Stiftelsen Thiclska galleriet med 50000kr. för täc

kande av underskott. 

I. Stiftelsen Dansmuse(limden 

Stiftelsen framhåller att statsbidraget iir otillräckligt och att medel helt 

saknas för den utåtriktade verksamheten. 

Statens kulturråd föreslår att Dansmuseet erhåller en engångsanvisning 

om IOOOOOkr. för uppbyggnad av museets basutställningar samt för kon

serveringsverksamhet och filmarkiv. Därutöver beräknar rådet en ökning 

av bidraget med 140000 kr. med hänsyn till inträffade pris- och löneökning-

ar. 

2. Sr1frelsc11 Drottningholms fl'aten1111se11m 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottslcater, ett 

bibliotek och ett bildarkiv. För föreställnings verksamheten vid teatern 

utgår innevarande budgetår bidrag frän anslaget Vissa bidrag till teater-. 

dans- och musikverksamhet. 

Efter bemyndigande av regeringen den 6 september 1979 har en särskild 

utredare tillkallats alt utreda frågan rörande den framtida verksamheten 

vid Stiftelsen Drottningholms teatt:rmuseum m. m. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 126 

Stiftelsen föreslår en ökning av statsbidraget med sammanlagt 

632 000 kr., varav 183 000 kr. avser kompensation för pris- och löneökning

ar. 

Statens kulturräd beräknar en ökning av bidraget med 198 000 kr.. vilket 

avser kompensation för pris- och löneökningar. 

3. Carl vch Olga Mi//es Lidingöhem anhåller om kompensation med minst 

17 000 kr. för inträffade kostnadsökningar. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 22 000 kr., som 

avser pris- och löneomräkning. 

4. Stifielsen Thielska galleriet begär för nästa budgetår ett anslag av 

353 000 kr., varav 59 000 kr. avser att täcka ett balanserat underskott i 

verksamheten. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 28000kr. för 

inträffade pris- och löneförändringar. 

5. Stiftelsen Strindbergsmuseet 

Swtens kulturråd beräknar en ökning av bidraget till Strindbergsmuseet 

med 10000 kr.. som avser pris- och löneomräkning. 

6. Museijärnl'iigar 

Statsbidrag kan enligt förordningen ( 1980: 289l om statsbidrag till musei

järnvägar utgå dels i form av projektbidrag till sammanslutning eller stiftel

se som driver museijärnväg och dels för större investeringar vid museijiirn

väg. Fråga om statsbidrag pröva:; av statens kulturråd. För nämnda iinda

mål har regeringen för innevarande budgetår genom särskilt beslut stiillt 

250000 kr. till kulturrådets förfogande av behållningen Mm de siirskilda 

lotterier som anordnats till förmån för konst. teater och andra kulturella 

ändamål. 

Statens kulturräd föreslår att medel för ändamålet fr. o. m. nästa budget

år förs upp på detta anslag. 

7. \lärda.' Bevara! f\.fuseerna och F>remå/.1·1·ärdcn 

Statens kulturråd har utarbetat ett program för museernas föremåls vård 

i rapporten (1981:3) Vårda! Bevara! Kulturrådets program. Rådet fram

håller i rapporten nödvändigheten av att stödja utvecklingen av föremåls

vården vid museerna. Risken iir annars stor att viktiga delar av vårt 

kulturarv går till spillo. 

Kulturrådets ställningstaganden i frågan bygger på de förslag som utar

betats av en arbetsgrupp inom rådet och finns redovisade i rapporten 

(1980: 2) Vårda! Bevara! Museerna och föremålsv[irden. Arbetsgruppens 

förslag går ut på att museerna utarbetar ett handlingsprogram for föremåls

vården. Programmen hör indelas i fyra steg. För det första bör museerna 
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formulera målen för föremålsvården. för det andra bör de inventera beho

ven av vård, för det tredje bör de utarbeta ett handlingsprogram och 

slutligen skall handlingsprogrammet genomföras. Arbetsgruppen föreslår 

att de statliga insatserna indelas i tre etapper. Etapp ett innebär bl. a. att 

1.0 milj. kr. anvisas som engångsbidrag till statliga och regionala museer 

för inventering, planering och utarbetande av handlingsprogram för deras 

föremåls vård. Bidragen föreslås fördelas av kulturrådet efter ansökan från 

museerna. Under etapp två föreslår arbetsgruppen att historiska museet, 

statens konstmuseer, naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet 

tilldelas engångsbidrag under två år för utvecklingsarbetc inom föremåls

vårdcn i samarbete med de regionala museerna. Inom ramen av 600000 kr. 

per år bör kulturrådet efter ansökan kunna fördela hidrag till nämnda 

museer. Även fyra regionala museer bör tilldelas engångsbidrag under två 

år för motsvarande utvecklingsarbete. Detta bör ske i samarbete med 

kommunala museer och hembygdsgårdar och inom en kostnadsram av 

500000 kr. per år. När det slutligen gäller etapp tre - den egentliga reform

etappen - har arbetsgruppen inte lagt fram något förslag till dimensione

ring. 

Arbetsgruppens rapport har remissbehandlats via statens kulturråd. 

Statens k u 1 tur råd biträder i stort sett arbetsgruppens förslag. För 

nästa budgetår föreslår rådet att engångsanvisningar om 250 000 kr. beräk

nas för de centrala museernas inventering och planering av föremåls vården 

och 250 000 kr. för de regionala museerna för motsvarande inventering. 

Kulturrådet framhåller slutligen att förstärkningar av resurser för den 

egentliga föremålsvården kan i första hand komma till stånd genom om

prioritering vid de enskilda museerna. 

8. Dokumentera.' Museernas dok11mc11tation al' föremål och hilder 

En arbetsgrupp inom statens kulturråd behandlar i rapporten 

( 1981: 2) Dokumentera! Museernas dokumentation av föremål och bilder 

bland annat vikten av att museerna systematiskt dokumenterar sina sam

lingar. De befintliga dokumentationssystemcn milste ses över. Omkata

logiseringar behöver göras efter delvis nya principer. 

I rapporten föreslås att ett gemensamt dokumentationssystem införs för 

museerna. Det fortsatta utvecklingsarbetet med dokumentation bör sam

ordnas inom fem ämnesmässigt avgriinsade sektorer. nämligen kulturhisto

ria, etnografi. arkeologi. konst och naturhistoria. Ansvaret för sektorerna 

bör knytas till museer med resurser och kompetens för ett sådant arbete. I 

rapporten föreslås följande sektorsansvariga museer: Nordiska museet. 

etnografiska museet. historiska museet. statens konstmuseer och naturhis

toriska riksmuseet. 

för att få till stånd samordning och enhetlighet inom dokumentationen 

föreslås att en samordningsgrupp bildas. Gruppen skall utarbeta ett gemen

samt dokumentationssystem. Arbetet beräknas ta tre år. I samordnings-
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gruppen skall museer inom olika ämnesområden och med dokumcntations

behov representeras. Samordningsgruppen bör tillsättas av statens kultur

råd, och den föreslås organisatoriskt knytas till Nordiska museet, som 

därmed får ett ansvar för att samordna utvecklingen inom sin sektor och 

över hela museiområdet. Rapporten har remissbehandlats via kulturrådet. 

Statens k u Itu r råd biträder arbetsgruppens förslag. Kulturrådet har 

i en skrivelse föreslagit att IOO 000 kr. anvisas redan för innevarande bud

getår. Kulturrådet har vidare i sin anslagsframställning föreslagit att 

100 000 kr. beräknas för budgetiiret 1982/83 såsom ett engångsbidrag för att 

utveckla ett gemensamt dokumentationssystem för museerna. Varje år 

förutsätts samordningsgruppen avrapportera sitt arbete för att kulturrådet 

och regeringen skall kunna ta ställning till medel för det fortsatta projektar

betet. 

9. Srenska m11seiföreninge11 är en ideell förening inom svenskt museiväsen 

och består av dels en museimannnasektion för enskilda medlemmar. dels 

museisektionen för museer och liknande institutioner. I kulturrädets rap

port Vårda! Bevara! föreslås att Svenska museiföreningen skall få vissa 

uppgifter för att fullfölja arbetet med organisation och samordning av 

museernas föremåls vård. 

Statens k11/t11rrdti föreslår att Svenska museiföreningen för niista budget

år erhåller ett bidrag om 100000 kr. för bl. a. samordnande uppgifter beträf

fande museernas föremftlsvård. 

Kulturrådet föreslår att detta anslag fr. o. m. nästa budgct{ir benämns 

Vissa bidrag till museiverksamhet. 

JO. Kulturan·l!f 

År 1970 startade länsarbetsnämnden i Kopparbergs liin och arbetsmark

nadsstyrelsen Kulturarvet i Falun. Verksamheten drevs under niistan tio 

år i form av en kontorsarbetscentral. Kulturarvets huvud-;akliga uppgifter 

består i att vårda och i samband därmed dokumentera samlingar som 

tillhör hembygdsföreningar. mw;eer, kyrkorm. n. 
I samband med att den skyddade sysselsättningen fr. om. den I januari 

1980 samordnades under Stiftelsen Samhällsföretag framhöll länsarbets

nämnden i Kopparbergs län i en skrivelse till regeringen att Kulturarvet 

inte borde inordnas i stiftelsen utan överi'öras till utbildningsdepartemen

tets ansvarsområde. 

I de remissvar som kom in i anledning av skrivelsen framhöll bl. a. 

statens kulturråd att Kulturarvet under en övergångsperiod borde inrym

mas i den nya regionstiftelsen för Samhiillsföretag. Detta borde ske i 

avvaktan på förslag från rådets konserveringsutredning. Statskontorct för

ordade en lösning diir Kulturarvets verksamhet samordnades med - och 

iiven formellt inordnades i - Dalarnas museum. Nordiska museet föreslog 

att Kulturarvet skulle knytas till Nordiska museet. 
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Fr. o. m. den I januari 1980 inordnades Kulturarvet provisoriskt i Stiftel

sen Samhällsföretag och dess regionala stiftelse i Kopparbergs län. För 

verksamheten vid Kulturarvet får Samhällsföretag inom ramen för ansla
get till Samhällsföretag ett särskilt driftbidrag, vilket motiveras av att 

kostnadstäckningsgraden vid Kulturarvet är väsentligt lägre än normalt 

inom Samhällsföretag. Erforderlig specialistkompetens har erhiillits genom 

tillskapande av en ledningsgrupp för verksamheten. Ledningsgruppen är 

organisatoriskt underställd regionstiftelsens styrelse. 

Kulturrådets konserveringsutredning har i rapporten Vårda! Bevara! 

föreslagit att Kulturarvet även i framtiden skall ingå i Stiftelsen Samhälls

företag men att ett verksamhetsbidrag bör utgå under utbildningsdcparte

mcntets huvudtitel. Samhällsföretag har i ett yttrande avstyrkt förslaget 

och framhållit att Kulturarvet är en kulturhistorisk institution och att 

verksamheten endast har begränsat arbetsvårdspolitiskt värde. 

Statens kulturråd har därefter överlämnat underlag och förslag om den 

fortsatta handläggningen av den framtida verksamheten vid Kulturarvet. 

Kulturrådet har därvid presenterat alternativa lösningar för den framtida 

verksamheten utan att förorda någon av dem. 

Föredragamle11 

För Dansmuseet beräknar jag en ökning av anslaget med 51 000 kr. Jag 

har därvid beräknat 605 000 kr. för museets totala hyreskostnader. Under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål har jag vidare beräknat en 

engångsanvisning om 100 000 kr. för uppbyggande av basutstiillningar. 

konserveringsverksamhd samt museets filmarkiv. 

För Drottningholms teatermuseum har jag beräknat en ökning av ansla

get med 125 000 kr. Jag har därvid beräknat en total hyreskostnad om 

783 500 kr. för museet. 

För Thielska galleriet har jag under detta anslag beräknat en ökning av 

anslaget med 19000 kr. Under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ända

mål har jag vidare beräknat en engangsanvisning om 50 000 kr. för täckan

de av ett tidigare års underskott i galleriets verksamhet. 

Kulturrådet har i rapporten (1981:3) Vårda! Bevara! Kulturriidets pro

gram framhållit vikten av att stödja utvecklingen av föremålsvfirden vid 

museerna om inte viktiga delar av vårt kulturarv skall gä till spillo. Jag 

delar kulturrådets uppfattning om behovet att stödja föremålsvårdcn vid 

mu<;eerna och har därför för nästa budgetår under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål beräknat ett engångsbelopp om 300000kr. för 

att möjliggöra för centrala och regionala museer att utföra inventering och 

planering samt utarbeta handlingsprogram för sin föremålsvård. Medlen 

avses att ställas till kulturrådets förfogande. som därefter har att fördela 

medlen efter ansökan från museerna. 

Kulturrådet framhåller i rapporten ( 1981: 2) - Dokumentera! Museernas 

dokumentation av föremål och bilder - att museernas dokumentation av 

9 Rik.l'dagcn /981/82. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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samlingarna i dag uppvisar en rad brister. En grundläggande åtgärd för en 

bättre dokumentation av samlingarna är att ett gemensamt dokumcnta

tionssystem skapas. Jag instämmer i kulturrådets förslag all en särskild 

samordningsgrupp bör skapas för all utarbeta ett sådant system. Jag har 

för nästa budgetår under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

beräknat ett engångsanslag om 100 000 kr. för ändamålet. Medlen bör 

disponeras av Nordiska museet som tillsammans med kulturrådet får ett 

ansvar för den särskilda samordningsgruppen. Det bör betonas att mitt 

ställningstagande till dokumentationsfrågan i detta sammanhang avser en

dast utvecklingsarbetet. 

Jag är inte beredd att tillstyrka statsbidrag till Svenska museiföreningen. 

Kulturarvet har sedan den I januari 1980 varit provisoriskt inordnat i 

Stiftelsen Samhällsföretag. Redan vid bildandet av Samhällsföretag utta

lades att Kulturarvet inte borde ingå i den nya stiftelsen utan överföras till 

utbildningsdepartementets verk samhctsområde. Stiftelsen Samhällsföre

tag har även efter någon tids erfarenhet av den nya organisationen framht1l

lit att Kulturarvet på väsentliga punkter skiljer sig från den verksamhet 

som normalt bedrivs inom Samhällsföretagsgruppen. Verksamheten vid 

Kulturarvet anses därför. med den utformning den har i dag. inte kunna 

fortsätta under Samhällsföretags huvudmannaskap. 

Eftersom Kulturarvet startades utifrån arbetsvårdspolitiska utgångs

punkter och inte från kulturpolitiska har det inte bedömts möjligt att föra 

hela Kulturarvet i dess nuvarande form till utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde. Jag anser det emellertid viktigt att den nuvarande 

kulturhistoriskt inriktade verksamheten kan fortsätta. Jag förcslftr diirför 

efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet att den framti

da kulturhistoriska verksamhet•:n garanteras på så sätt att medel för den 

del av Kulturarvet som i framtiden skall utgöra en permanent organisation 

inom kulturområdet förs upp under utbildningsdepartementets huvudtitel. 

Della innebär att verksamheten i dess nuvarande form successivt bör 

omstruktureras. Jag är inte beredd att nu föreslå en ny huvudman för 

Kulturarvet. Denna fråga bör. liksom den närmare utformningen av Kul

turarvets framtida organisation. beredas vidare. En utgångspunkt för den 

fortsatta beredningen bör vara att den nya organisationen skall kunna träda 

i kraft den I januari 1983. 

Vidare bedömer jag att en fast organisation med kulturpolitiskt syfte bör 

kunna omfatta ett tiotal anställda. Kostnaderna för den nya organisationen 

beräknar jag till 1.8 milj. kr. för helt budgetår. Eftersom organisationsför

ändringen är avsedd all träda i kraft först den I januari 1983 beräknar jag 

nu medel för halvt budgetår med 900000kr. Detta belopp bör föras upp 

under förevarande anslag. 

Före ikraftträdandet av den nya organisationen bör Kulturarvet med 

oförändrad vcrksamhctsinriktning vara fortsatt temporiirt inordnat i Sam

hällsföretag. 
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När det gäller de arbetstagare som nu sysselsätts vid Kulturarvet, men 

som kommer att bli övertaliga i den nya fasta organisationen. förordar jag. 

att de bereds möjlighet att också fortsättningsvis få sysselsiittning vid 

Kulturarvet. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare 

denna dag att föreslå att medel till löner för den övertaliga personalen 

övergångsvis skall anvisas under tolfte huvudtiteln. Jag utgttr från att det i 

det fortsatta beredningsarbetet kommer att lämnas förslag om hur överta

lighetsfrågorna skall kunna lösas. 

Jag avser att föreslå regeringen att återkomma med förslag till riksdagen 

om bl. a. huvudmannaskapet för Kulturarvet. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört i fråga om den framtida verksamhe

ten vid Kulturarvet. 

2. till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

anslag av 5 085 000 kr. 

B 50. Bidrag till regionala museer 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

23 686940 

24012000 

26:W2000 

Statsbidrag utgår enligt förordningen ( 1977: 547) om statsbidrag till re

gionala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förkla

rat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum som 

också får bidrag frän landstingskommun eller kommun. 

Statsbidrag utgår i form av grund bidrag. Underlaget för beräkning

en är det antal grund be I opp som varje år fastställs för museerna. 

Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Antalet 

grund belopp för budgetåret 1981/82 har fastställts till 437. Grund beloppet 

för innevarande budgetär har preliminärt beräknats till 105 000 kr. Statens 

kulturråd fördelar grundbcloppen på de museer som regeringen har förkla

rat berättigade till statsbidrag. 

Bidragsunderlaget för varje museum motsvaras i första hand av summan 

av de tilldelade grundbeloppcn. Statsbidrag utgår med 55 l/i-- av bidragsun

derlaget. I fråga om verkställigheten av bidragsföreskrifterna skall muse

um stå under tillsyn av statens kulturråd. 

Den regionala museiorganisationen i Stockholms Hin har fr. o. m. inneva

rande budgetår av regeringen förklarats statsbidragsberättigad enligt för

ordningen ( 1977: 547) om statsbidrag till regionala museer. 
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Statens kulturrc)ds .fi'irde/11i11g m· grundhelopp hudgetilret 1981182 

Museum 

Stockholms läns museum 
U pplandsnrnseet 
Södermanlands museum 
Östergötlands och Linköpings stads museum 
Jönköpings läns museum 
Sm~1lands museum 
Kalmar Hins museum 
Gotlands rLlrnsal 
Blekinge museum 
Kristianstads museum 
Kulturhistoriska museet i Lund 
Malmö museum 
Hallands museer 
Bohusliins museum 
Göteborgs museer 
Alvsborgs läns museum 
Skaraborgs läns museum 
Viirmlands museum 
Ön:bro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmusecl i Giivleborgs län 
Liinsmusect-Murberget 
Jämtlands läns museum 
Viisterblittens museum 
Norrbottens museum 

Beslutad fönldning 

(81 1 

14 
18 
13 
14 
10 
14 
9 
8 

20 
34 
27 
12 
8 

80 
lh 
10 
7 

14 
10 
17 
16 

20 
18 
15 

437 

1 Muse..:t har ännu inte !d..:c..:mber 1981 I startat vcrksamh..:ten. 

liinsmuscemas .\'ll/1llll'hct.\'flld har rå uppdrag av statens kulturnid utfört 

en undersökning om liinsmuscernas ekonomi 1980-81. Rappor

ten belyser regionmuseernas tillviixt sedan statsbidraget infördes budge1-

året 1977/78 och analyserar s"mspelet med bidragen friin landsting och 

J.;.ommuner. Statens kulturrftd avser att under innevarande budget{tr fiilja 

upp undersökningen i samarbete med Länsmuseernas samarbetsriid for en 

vidgad analys av museernas verksamhetsfält i samband med alt flertalet 

regionala museer tvingas till omprioriteringar och begriinsningar av verk

samheten. 

Statens k11/111rrcld 

Kulturrådet har i sina tidigare anslagsframstiillningar argumenterat för 

en kraftig ökning av insatserna för att fullborda den regionala museirefor

men. Rådet vill diirför trots det statsfinansiella lägel. föra fram förslag om 

förstärkningar av det regionala museistödet. Kulturrt1det anser det som 

yllerst angeläget all de regionala museerna ges hjiilp till sjiilvhjiilp och 

därigenom kan agera utifrån en bas av personella resurser som tiicker olika 

verksamhetsområden. Kulturrädet förcsliir all statsbidraget skall utgå för 

yllcrligare 20 grund belopp ( + I 155 000 kr.). Kompensation för löneut veck

lingen uppgår till 2 40 I 000 kr. 
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Stiftelsen Skellefteå museum har hemställt att regeringen be

viljar museistiftelsen ett statsbidrag. motsvarande 55 % av bidragsunderla

get för tre tjänster. 

Fiiredraganden 

Systemet för statligt stöd till regionala museer infördes den I juli 1977. 

Bidragssystemet är konstruerat så alt det skall trygga den fortsatta verk

samheten vid elt antal regionala museer. för vilka landsting och kommuner 

tagit ett huvudansvar. Regeringen har förklarat 26 museer bidragsberätti

gade. Genom bidraget tillgodoses kravet på en kvalifö:erad kulturminnes

vårdsexpertis i regionerna samt ett allmänt stöd till den regionala musei

verksamheten. 

Statsbidragssystemets tillkomst har haft stor betydelse för de regionala 

museernas utveckling. Niir systemet infördes befann sig en del museer i ett 

tidigt utvecklingsskede varför basen för dessa museer vid beräkning av 

antalet grundbelopp var låg. För de flesta av dessa museer har nu de lokala 

huvudmännen ökat sina insatser till en nivå som motsvarar normalliinens. 

Antalt:t grundbclopp till dessa museer är fortfarande alltför begränsade 

varför det bl. a. av den anledningen. trots det statslinansiella läget. nu är 

väl motiverat med en förstärkning av antalet grundbelopp. Jag beräknar 

därför ytterligare 20 grundbelopp utöver de 437 som utgår innevarande 

budgetår. Dessa grundbelopp har finansierats genom omprioriteringar 

inom nionde huvudtiteln. Totalt kommer det att finnas 457 grundbclopp 

nästa budgetår. 

Jag är inte beredd att för nästa budgetår föreslå att andra museer än 

sådana som redan har förklarats berättigade till bidrag erhåller stöd från 

detta anslag. 

Vid beräkning av mcdelsbchovet för nästa budgetår har jag utgiht från 

ett preliminärt beräknat grund belopp av 105 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för bidrag till regionala museer beräk

nar jag till 26 392 000 kr .. vilket innebär en ökning med 2 380 000 kr. jämfört 

med innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 392 000 kr. 

B 51. Riksutställningar 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

13 523 156 

14 7::!8 000 

16288000 

Reservation I 530 

Stiftelsen Riksutställningar har till uppgift att främja utställnings- och 

konstbildningsverksamheten genom att förmedla och anordna utställning-
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ar, biträda med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och 

förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling, debatt och upp

levelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu

nala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda som är 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksutställningars styrelse består av nio ledamöter. som utses av rege

ringen. 

R ik.1·u t st ä 11 ni n {;ar 

I. Pris- och löneomräkning rn. m. 560000 kr. 

2. De besparingar enligt huvudalternativet som redovisas innebär en 

generell nedskärning av verksamheten (- 158 000 kr.). 

3. För att i ökad utsträckning kunna engagera fria kulturarbctare och för 

ersättningar vid övertagande av utställningar som gjorts av fritt verk

samma grupper och organisationer behövs ökade medel ( + 950000kr.). 

4. För bibehållen och ökad bild- och formverksamhet erfordras 

850000kr. 

5. Riksutställningar begär ökade medel för utveckling av fler arbets- och 

kostnadskrävande projekt, fler utställningar för och i samarbete med in

vandrare samt fler naturvetenskapliga och tekniska utställningar 

(+ 550000kr.). 

6. För en fortsatt utveckling av särskilda barnkulturprojekt erfordras 

ökade medel med totalt 250000 kr. 

7. För uppsökande verksamhet behövs 300000kr.. för en fortsatt ut

veckling av film- och videoverksamheten erfordras 200000 kr. och för ökat 

forsknings- och utvecklingsarb1!tc behövs ett resurstillskott på 350000 kr. 

8. För utbildning behövs 125 000 kr.. varav 100000 kr. avser ökad efter

frågan från studieförbund, museer m. m. på utbildningsinsatser av Riksut

ställningars personal och 25 000 kr. personalutbildning inom Riksulställ

ningar. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tilbtyrker ökade medel för fria kulturarhetares medverkan i 

utställningsverksamhelen samt för bildpedagogiskt arbete ( + 200 000 kr.). 

I kulturrådets förslag ingår att huvudalternativet (- 324 000 kr.) återta

gits ( + 324 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 16 288 000 kr. Jag har därvid räknat med en 

resurstilldelning som med 125 000 kr. överstiger vad som följer av huvud

förslaget. Detta har åstadkommits genom omprioritering. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksutstiillningar för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 16288000kr. 
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B 52. Inköp av vissa kulturföremål 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

l 982/83 Förslag 

200000 

100000 

100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 

föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konst

närligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 

de behålls inom landet. Anshiget kan belastas med högre belopp än det 

som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efter

hand anmäler medclsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965: 58. SU 

1965: 76, rskr 1965: 204). 

Regeringen har den l I december 1980 till kungl. biblioteket anvisat 

200000kr. från anslaget för inköp av en samling versbrev av Bellman, de 

s. k. Tjälvestabreven. 

Föredra gam/en 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av 1•issa ku/t11r:f()re11ul/ för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av IOO 000 kr. 
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Ungdoms- och nykterhettsorganisationer 

B 53. Statens ungdomsråd 

1980181 u tgi rt 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2768lH41 

2690000 1 

2 943000 

Reservation 20246~ 

' Anslagen Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader och Statens ungdomsråd: 
Utrednings- och informationsverksamhet. 
2 Anslaget Statens ungdumsråd: Utrednings- och informationsverksamhet. 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets kultur

och fritidspolitik främja ungdomens sociala och pasonliga utveckling. 

Rådet skall handlägga och utreda frågor om samhällets stöd till ungdoms

organisationerna och verka för en samordning av statliga insatser som 

avser verksamhet bland barn och ungdom. 

Rådet består av högst 15 ledamöter. som utst:s av regeringen. Ordföran

de. vice ordförande och två andra ledamött:r ingår i rådets arbetsutskott. 

Från anslaget bestrids kostnader iiven för ungdomsdtdets utrednings

och informationsverksamhct. 

Personal 

Anslag 

Förvaitningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Utrednings- och informa

tionsvcrksamhct 

Statens 1111gdomsräd 

1981/82 

8.5 

1545000 
(I 300 00()) 

185000 

%0000 

2690000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 273 000 kr. 

Ueriiknad ändring 1982/83 

Statens 
ungdomsri1d 

of. 

+122000 
(+ 122000) 
+151000 

+250000 

+523000 

Före
draganden 

of. 

+ 106000 
(+111000) 
+147000 

of. 

+253000 

2. Huvudalternativet innebär för rådets del i första hand en minskad 

resebudget och minskad utbildning för personalen. 

3. Rådet anhåller om en ökning av expenskostnadcrna med 30000 kr. för 

alt kunna inrätta en tjänst med li.>nebidrag. 

4. I enlighet med budgetanvisningarna föreslår ungdomsrådet som 

huvudalternativ oförändrat anslag för informations- och utn:dningsverk

samhet samt ett särskilt anslag på 250000kr. för verksamhet i anslutning 

till världsungdomsåret 1985. Ungdomsrådet fört:slår också ett engångsan-
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slag på 150 000 kr. för att sammanställa och publicera en ny upplaga av 

skriften Forskning i ungdomsfrågor. 

5. Utredningsverksamhetcn 

Rådet avslutade våren 1981 tre utredningar. nämligen om barns och 

ungdomars val av fritidsaktiviteter. utredningen om kommunernas insatser 

för barn- och ungdomsverksamhet samt ett finsk-svenskt invandrarpro

jekt. Slutrapporterna från de förstnämnda har remissbehandlats under 

hösten 1981 och under budgetåret 1981/82 påbörjas ocksä uppföljningen av 

ideerna och förslagen från utredningarna. Rådet avser att en rad år fram

över i huvudsak inrikta sin verksamhet på att fördjupa och pröva resultat 

från genomförda utredningar för att vidareutveckla ungdomsarbetet. 

När det gäller utredningen om ledar- och medlemsutbildning. medlems

omsättning samt jämställdhetsarbete i organisationerna planeras slutrap

porten föreligga våren 1983. 

6. Informationsverksamheten 

U ngdomsrädets informationsverksamhet omfattar förutom kurs- och 

konferensverksamhet även publikationer, rapporter och praktiska verk

samhetstips. Rådet framhåller att vissa publikationer på grund av bristande 

resurser inte kunnat ges ut. Man framhåller också att medel saknas för 

utställningar, utbildnings- och informationsmaterial. 

Fiiredra~anden 

Jag förordar att anslagen Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader 

och Statens ungdomsråd: Utrednings- och informationsverksamhet tas 

upp under ett förslagsanslag benämnt Statens ungdomsråd. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 2 943 000 kr. 

Jag har räknat med en resurstilldelning som med 20000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslaget. lJetta har åstadkommits genom omprio

ritering. 

Jag förordar vidare att rådet får ansvaret som berednings- och lednings

organ för det nationella arbetet med världsungdomsåret 1985. Kostnaderna 

för detta arbete bör finansieras genom de resurser som står till rådets 

förfogande för utrednings- och informationsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 2 943 000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga I2 Utbildningsdepartementet 138 

B 54. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

43 395 542 

42670000 

43195000 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten inom de ung

domsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 

enligt förordningen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

(omtryckt 1981: 502). Vidare utgår bidrag till vissa samarbetsorgan samt 

bidrag i särskild ordning till d·~n centrala verksamheten inom vissa ung

domsorganisationer. 

Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyss nämnda förordning 

endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen bland 

barn och ungdom och som har minst 3000 medlemmar i åldern 7-25 år 

samt lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidra

get utgör 290000 kr. Det rörliga bidraget uppgår budgetåret 1981/82 till 25 

kr. per medlem i intervallet 3001-40000 medlemmar och till 21 kr. per 

medlem över 40000. Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer 

med verksamhet bland handikappade barn och ungdomar gäller att bidrag 

utgår om organisationen har mer än 1500 medlemmar i åldern 7-25 år. 

Utöver grund bidrag utgår därvid rörligt bidrag även för antalet medlemmar 

i intervallet 1501-3000 varvid bidraget per medlem är !04 kr. I övrigt 

utgår bidrag enligt de generella bestämmelserna. För organisation som 

första gången erhåller bidrag till central verksamhet samt för organisation 

som inte längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och 

lokalavdelningar gäller särskilda hestämmdser om statsbidragets storlek. 

1981/82 Beräknad ändring 198~/83 

Statens ung- Före-
doms råd draganden 

I. Grundbidrag till ung-
domsorganisationer 1909'.'iOOO + 190000 +455000 ., Rörligt hidrag till 
ungdomsorganisationer 21720000 + 1751000 -690000 

3. Bidrag till vissa sam-
arbetsorgan I 160000 of. + 20000 

4. Särskilda bidrag till 
vissa ungdomsorganisa-
tioner 695000 of. + 15000 

5. Politiska ungdomsförhund +I 000000 + 725 000 

42670000 294l000 +525000 
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Statens ungdomsråd 

I. Statens ungdomsråd föreslår som huvudalternativ oföriindrade grund

och rörliga bidrag liksom oförändrade bidrag till Riksförbundet fritids- och 

hemgårdar och Svenska samernas riksungdomsförbund. 

Rådet föreslår vidare att Sveriges elevers centralorganisation och Elev

förbundet. under förutsättning av att den planerade sammanslagningen 

genomförs. får bidrag och rörligt bidrag ( + 236000 kr.) enligt gällande 

bestämmelser dock utan intrappningsbegränsningar dtersom de redan se

dan länge varit statsbidragsberättigade. 

När det gäller Skytterörelsens ungdomsorganisation och Pingstförsam

lingarnas ungdomsarbete framhåller ungdomsrådet att dessa organisatio

ner bör få stöd enligt förordningens bestämmelser. Sålunda föreslås Skyt

terörelsen intrappas för reguljärt stöd enligt följande: helt grundbidrag 

samt halvt rörligt bidrag budgetåret 1982/83 ( + 616000 kr. l och helt enligt 

förordningen budgetåret 1983/84. Pingströrelsens ungdomsarbete föreslås 

erhålla såväl grund- som rörligt bidrag enligt gällande förordning fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 ( + 123 000 kr. l. 

Tio nya organisationer begär att fä bli bidragsberättigade. U ngdomsrå

det föreslår att sex av dem. nämligen Assyriska riksförbundet. Grekiska 

riksförbundet. Turkiska riksförbundet och Syrianska riksförbundet. Han

dikappförbundens centralkommittes ungdomskommitte ( Unguoms-HCK) 

och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund blir bidragsberättigade 

( + I 015 000 kr.). Beträffande de fyra invandrarorganisationerna föreslås 

att dispens medges från förordningens bestämmelser och att bidrag bevil

jas i särskilu ordning motsvarande ett grundbidrag och med tillämpning av 

giillande intrappningsbestämmelser. 

Ungdomsrådet föreslår att bidrag till Ungdoms-HCK beräknas i särskild 

ordning med ett belopp motsvarande ett grundbidrag och att för Sveriges 

kommunistiska ungdomsförbund intrappning i bidragssystemet skall ske 

enligt gällande regler. 

Ungdomsrådet föreslår slutligen att ett särskilt anslag utgår till de poli

tiska ungdomsorganisationerna för medverkan i skolorna i samband med 

valrörelsen år 1982 (+I OOOOOOkr.). 

Statens ungdomsråd föreslår också att normerna för kostnadsrcdovis

ning enligt 12*förordningen<1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorgani

sationer (omtryckt 1981: 502) ändras sa att redovisningen av underlag för 

statsbidrag skall vara bestyrkt av ordförande. förbundssekrcterare (mot

svarande) eller kassör samt auktoriserad revisor. 

2. I andra hand föreslår rådet att förslagen enligt huvudalternativet skall 

kompletteras med ytterligare litgärder. nämligen att åldersgränsen vid 7 är 

avskaffas ( + 650000 kr.) samt att den nuvarande tröskeln vid 40000 med

lemmar höjs så att ett rörligt bidrag om 25 kr. utgår upp till 45 000 medlem

mar ( + 405 000 kr.). 

3. Rådet föreslår i tredje hand utöver vad som tidigare nämnts under 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga U Utbildningsdepartementet 140 

punkten I att grund bidraget höjs till 320 000 kr. och att det rörliga bidraget 

fastställs till 27 kr. för samtliga medlemmar över 3 000 och till 115 kr. för 

medlemmar i intervallet I 50 I - 3 000 ( handikapporganisationcr) samt att 

åldersgränsen vid 7 år avskaffas. 

Fiircdraganden 

För grundbidrag till ungdomsorganisationerna ber[iknar jag ett medcls

behov av 19 550000 kr. För nästa budgetår bör helt gn111dbidrag till statsbi

dragsberättigad ungdomsorganisation utgå med 295 000 kr. ( + 5 000 kr.). 

Jag förordar vidare att Pingstförsamlingarnas ungdomsarbcte crh~iller ~å

väl grundbidrag som rörligt bidrag enligt g[illande förordning fr. o. m. bud

getåret 1982/83. dock utan tillämpning av gällande intrappningsbt:sliim

melser. För Sveriges elevers centralorganisation (SECO) och Elevförbun

det beräknar jag 475 000 kr. resp. 500 000 kr. Enligt ungdomsr[idets anslags

framställning kommer SECO och Elevförbundet med största sannolikhet 

att gå samman i en organisation. Genomförs detta samgilcnde före den I 

juli 1982 hör de medel som riksdagen anvisar SECO resp. Elevförbundet 

för budgetåret 1982/83 oavkortade överföras till den nya gemensamma 

elevorganisationen. För Skytterörelsens ungdomsorganisation beräknar 

jag 285 000 kr. 

Jag har under detta anslag även beräknat medel för Handikappförhun

dens centralkommittes ungdomskommittc ( Ungdoms-HCK). Bidrag\!! bör 

utgå i särskild ordning motsvarande ett grundbidrag. dock utan tillämpning 

av gällande intrappningsbestämmelser. 

För rörligt hidr<1g beräknar jag för nästa budgetår clt mcdelsbehov av 

21030000kr. vilket innebär en minskning med ca 700000kr. Minskningen 

beror på vikande medlemsunderlag. 

Rörligt bidrag bör utgå med oförändrat belopp. dvs. 25 kr. per medlem i 

intervallet 3001-40000 medkmmar. Även för medlemsantal över 40000 

bör det rörliga bidraget utgå med oförändrat belopp. dvs. 21 kr. per 

medlem. Till handikapporganisationerna bör bidrag utgil med 105 kr. 

( + I kr.J per medlem i intervallet I 501-3 000 medlemmar. 

Bidraget till de tre samarbetsorganen Föreningen Nordens ungdomsre

presentantskap. Sveriges kristna ungdomsråd och Sveriges ungdomsorga

nisationers landsråd beräknar jag till sammanlagt I 180000kr. Det bör 

ankomma på regeringen att bestämma bidragets storlek för resp. samar

betsorgan. 

Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar samt Svenska samernas 

riksungdomsförbund beviljas ur detta anslag bidrag i särskild ordning. Jag 

har för dessa organisationer beräknat ett medelsbehov av 710000 kr. Det 

bör ankomma på regeringen att bestämma om bidragets storlek för resp. 

organisation. 

Under anslaget har jag vidare tagit upp s[irskilda medel för de politiska 

ungdomsförbundens medverkan i skolorna i samband med valrörelsen 
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1982. Ungdomsförbunden har fått ett liknande stöd vid de tre senaste 

valen. Jag beräknar medelsbehovet till 725 000 kr. Det bör ankomma på 

regeringen att besluta hur medlen skall fördelas mellan ungdomsförbun

den. 

Statsbidrag till ungdomsorganisationernas centrala och lokala verksam

het utbetalas av statens ungdomsråd efter rekvisition från organisfationer

na. Enligt de anvisningar rådet utfärdat skall organisationerna därvid läm

na in ett underlag som bl. a. redovisar organisationernas kostnader för den 

centrala verksamhden. medlemsantal samt antal lokala aktiviteter. Orga

nisationerna skall också inge verksamhetsberättelse till ungdomsrådet. 

Yerksamhetsberättelse och underlag för utbetalande av bidrag skall vara 

bestyrkta av revisor. Något krav på auktorisation föreligger inte. 

Ungdomsrådet har i sin anslagsframställning föreslagit att organisatio

nernas kostnadsredovisning i fortsättningen skall vara bestyrkt av auktori

serad revisor. 

Under den tid som har gått sedan riksdagen antog nya regler for statligt 

stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet (prop. 1975: 14. 
KrU 1975: 9, rskr 1975: 124) har ett stort antal organisationer p{1 frivillig 

väg övergått till att anlita auktoriserade revisorer. Organisationen kan på 

detta siitt fortlöpande få tillgång till den sakkunskap som en auktoriserad 

revisor kan erbjuda. En annan fördel med att anlita auktoriserad revisor är 

att trovärdigheten hos organisationerna därigenom förstärks. 

U ngdomsorganisationerna har inte haft något att invända mot rådets 

förslag om auktoriserad revisor. Jag anser därför att det underlag som 

organisationerna lämnar in till statens ungdomsråd för utbetalande av 

statligt bidrag till central och lokal verksamhet fr. o. m. budgetf1ret 1982/83 
bör vara bestyrkt av auktoriserad revisor. såvida inte särskilda skiil föran

leder att undantag bör medges. Jag avser att senare flterkomma till rege

ringen i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de förändrade regler för bidrag till ungdomsorganisa

tionernas centrala verksamhet som jag har förordat . 

..., godkänna att bidrag utgår till en ny organisation enligt vad jag 

har förordat. 

3. till Bidrag till 11ngdomsorg1111is11tio11emas centrala 1·erksa111het 

m.111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

43 195 000 kr. 

B 55. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

68110326 

91510000 

89610000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgär enligt 

förordningen ( 1971: 3.88) om statsbidrag till ungdomsorganisationer (om

tryckt 1981:502). 
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Berättigad till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorga

nisationer som enligt I § nämnda förordning förklarats berättigade att 

erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas cen

trala verksamhet m. m .. dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga orga

nisationer med organisationsstöd under jordbruksdepartementets huvudti

tel, dels de ungdomsorganisationer som erhåller stöd i särskild ordning 

under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m.m. 

Statsbidrag utgår under budgetåret 1981/82 med I 0 kr. för varje bidrags

berättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalav

delning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och med minst fem deltagare i åldern 7-25 år. 

Statens 1111/{domsräd 

I. Under budgetåret t 980/81 genomfördes 8 492 816 bidragsberättigade 

sammankomster för deltagare i åldern 7-25 år. Det är en ökning med 

271140 sammankomster. För innevarande budgetår räknar ungdomsrådet 

med 8 779 129 och för budgetåret 1982/83 med 9 080 271 sammankomster. 

Den större delen av det lokala aktivitetsstödet gick budgetåret 1980/81 till 

idrottens organisationer trots att de bara representerar hälften av de re

dovisade lokalavdelningarna. Idrotten har alltså ett högt antal aktiviteter 

per lokalavdelning. 

Ungdomsrådet föreslår oförändrat I 0 kr. per bidragsberättigad samman

komst. 

2. I likhet med vad som föreslagits beriiffandc det centrala stödet före

slås att den nedre åldersgränsen vid 7 år avskaffas(+ 2500000kr.l. 

3. I tredje hand föreslås en h6jning av det lokala aktivitetsstödet med 

I kr. till 11 kr. per bidragsberättigad sammankomst. 

Föredra{:anden 

Bidrag till lokal verksamhet bör för sammankomst utgå med oföriindrat 

JO kr. Med hänsyn till den verksamhetsminskning i förhållande till tidigare 

beräkningar som kan förutses bör anslaget minskas med I, 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till 1111gdo111sorga11isatio11emas lokala n·rksamhet för 

budgetåret 1982/83 anvirn ett förslagsanslag av 89 610000kr. 

B 56. Bidrag till ferieverksamhct inom ungdomsorganisationcrna 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7 000 000 

8000000 

Bidrag ur detta anslag utg{1r enligt förordningen ( 198 I: 503) om statsbi

drag till fcrieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. Frågor om bi

drag prövas av statens ungdomsritd efter ansökan. 
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Statens ungdomsråd 

Sedan år 1973 har regeringen beviljat medel ur allmänna arvsfonden till 

försöksverksamhet med sommaraktiviteter företrädesvis för åldersgrup

pen 7-12 år. 
Riksdagen beslutade mot bakgrund av de erfarenheter som kom fram 

under försöksvcrksamhetcn att inrätta ett anslag till fcrieverksamhet med 

7 milj. kr. fr. o. m. budgetåret 1981182. Verksamheten skall stå öppen för 

alla barn utan krav på medlemskap i en organisation och i första hand 

omfatta barn i åldern 7-12 år men kan även omfatta ungdomar i grundsko

lans högstadium. Bidraget kan förutom till sommaraktiviteter också utgå 

till föreningslcdd verksamhet under sp,mlov. ferier i samband med de 

stora helgerna eller andra längre ledigheter under terminerna. Medel kan 

utgå till personalkostnader. kost och logi. resor. material, administration 

samt utvärdering och utbildning. 

Ungdomsrådet har i uppdrag att under hösten 1982 ut värdera verksam

heten och föreslå mer permanenta bidragskriterier. 

Ungdomsrådet föreslår att anslaget höjs från 7 milj. kr. till 10 milj. kr. 

fi'iredraganden 

Införandet av ett reguljärt bidrag till ferieverksamhet har inneburit för

bättrade möjligheter att erbjuda barn och ungdomar meningsfulla aktivi

teter framför allt under sommarlovet. Gensvaret bland ungdomsorganisa

tionerna på det nya bidraget har varit stort. Antalet organisationer som 

ansökt om verksamhetsbidrag har ökat med 75 % jämfört med tidigare år 

då försöksverksamhet pågick. Med hänsyn till det stora behovet av fe

rieaktiviteter för barn och ungdomar föreslår jag att anslaget räknas upp 

med I milj. kr. Detta har möjliggjorts genom omprioriteringar inom ung

domsanslagcn. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till feriererk.rnmhet inom 1111gdom.rnrgu11i.rntiona

na för budgetåret 1982/83 anvisa ett rescrvationsanslag av 

8000000kr. 

B 57. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2155000 

2 170000 

2 21.3000 

Reservation 7910 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning tCAN) har som 

sin främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar av alkohol

och narkotikabruk på individ och samhälle och därmed sammanhängande 

frågor. 

Till CAN är 39 olika organisationer anslutna. Förutom nyktcrhctsrörcl-
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sens organisationer ingår bl. a. Landsorganisationen i Sverige. 'I]änste

männens centralorganisation och Sveriges riksidrottsförbund. Verksamhe

ten som leds av en styrelse bestående av tolv ledamöter står under tillsyn 

av skolöverstyrelsen (SÖ) som också betalar ut statsbidraget. Sedan bud

getåret 1977/78 är personalen formellt ans@ld vid SÖ med tjänstgöringen 

förlagd till C AN. 

Skolö1·erstyrelse11 

I. SÖ beriiknar prisomräkningcn till 220000 kr. 

2. SÖ föreslår att försöksverksamheten med dokumentationscentral för 

narkomanvårdsforskning som på uppdrag av delegationen för social forsk

ning bedrivs vid CAN sedan I juli 1979 skall permanentas. SÖ föreslär att 

medel för verksamheten ( 178 500 kr.) överförs Mm socialdepartementets 

huvudtitel anslaget VA 3 Forsknings- och utvecklingsarbetc samt försöks

verksamhet. (Från samma anslag föreslås 251 975 kr. överförda till anslaget 

Skolöverstyrelsen för lönekostnader. l 

Fiiredraganden 

Jag är nu inte beredd att förorda att försöksverksamheten med doku

mentationscentral för narkomanvårdsforskning permanentas. Jag har erfa

rit att chefen för socialdepartementet avser att återkomma till denna fråga i 

samband med den särskilda proposition om åtgiirder mot alkohol- och 

narkotikamissbruk som kan föreliiggas riksdagen under våren 1982. 

Jag har räknat med en resurqilldclning som med 22 000 kr. överstiger 

vad som följer av huvudförslager.. Detta har <lstadkomrnits genom omprio

ritering. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till BidraK till Centralji"irbundet .fi"ir alkohol- och 1111rkotik1111pp

/ys11ing för budgett1ret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

2 213 000 kr. 

B 58. Organisationsstöd till \'issa nykterhctsorganisationcr m. n. 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

15629000 

14029000 

14450000 

Reservation 

Genom riksdagsheslut år 1977 (prop. 1976/77: 108. KrU 1976177:40. rskr 

1976/77:232) uppdrogs M en siirskild samarbetsniimnd att pröva fragor 

rörande statshidrag till central verksamhet hos organisationer som bedri

ver nykterhetsarbete. 

Samarbetsniimnden består av sju ledamöter. Niimnden utses av rege

ringen för tre iir i siinder och efter förslag frän de hidragsberiittigade 

organisationerna. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

I. Organisationsstöd till 
vissa nykterhetsorga
nisationer m. fl. 

2. Nykterhetsrörelsens 
lands förbund 

Samarbetsnämnden 

13 729000 

300000 

14029000 

Samarbets
nämnden 

+6271000 

of. 

+6271000 

Före
draganden 

+421000 

of. 

+421000 

Nämnden begär liksom föregående år att anslaget till nykterhetsrörelsen 

skall räknas upp till sammanlagt 20 milj. kr. vilket innebär en ökning av 

anslaget med 6 271 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har räknat med en höjning av anslaget med 421 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisations.stöd till vissa nykterlzetsorganisationer m .j7. 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

14 450 000 kr. 

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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C. MASSMEDIER M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Föredraganden 

Massmedier och övriga medier har en viktig funktion i ett demokratiskt 

samhälle. Press, radio och TV liksom böcker, tidskrifter och film förmed

lar röster och bilder som informerar, kommenterar. granskar, fördjupar 

och levandegör. Härigenom förstärks och utvecklas demokratin. 

För att kunna fullgöra sin funktion i detta avseende måste våra massme

dier stå fria och vara öppna för olika åskådningar och intressen. för 

folkrörelser. partier, organisationer, opinionsgrupper och enskilda. Olika 

meningsriktningar bör få komma till tals. De som förvaltar medierna har ett 

ansvar för att så sker. Samma ansvar måste prägla statens medie- och 

kulturpolitik. 

Statens ansvar för att medierna kan fullgöra sin informerande, granskan

de och speglande roll kommer till uttryck på framför allt två sätt. För det 

första måste staten se till att medierna kan fullgöra sina uppgifter utan att 

behöva befara att utsättas för ingrepp och påtryckningar från olika håll; för 

det andra måste staten medverka till att bredd och mångfald upprätthålls. I 

förstnämnda hänseende spelar yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen en 

central roll. Den ger medierna ett grundlagsfäst skydd för deras verksam

het. För att trygga bredden och mångfalden i debatten kan därutöver -

som f. n. är fallet - krävas både statligt stöd till skilda medier och reglering 

även av annat slag. Presstödet t. ex. fyller en viktig funktion för att möjlig

göra för olika röster att göra sig hörda i debatten. Jag vill i sammanhanget 

erinra om att jag så sent som i våras föreslog en höjning av detta stöd för 

s. k. lågtäckningstidningar (prop. 1980/81: 137). Flera andra förslag som jag 

har lagt fram under senare år har syftat till att öka bredden och mångfalden 

inom medierna. Det gäller t. ex. det förslag till ny organisation m. m. för 

Sveriges Radio som jag presenterade för riksdagen våren 1978 (prop. 1977/ 

78: 91) och den pågående försöksverksamheten med närradio. 

Jag vill emellertid understryka att statens ansvar för medierna giiller 

strukturerna, inte innehållet i de olika mediernas budskap. Inom de ramar 

som yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen ger skall staten inte söka 

påverka mediernas innehåll. Detta är en princip av helt grundläggande 

betydelse för att medierna skall kunna bidra till att stärka och utveckla 

demokratin. 

Den tekniska utvecklingen på medieområdet går f. n. snabbt. Jag vill i 

korthet peka på några utvecklingstendenser. 
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Tekniken att med hjälp av sate 11 it er öve1fora radio- och TV-program 

är känd sedan lång tid tillbaka. Den utveckling som ligger framför oss 

innebär att denna teknik nu kommer att utnyttjas för programöverföringar 

direkt till det enskilda hushållet. F. n. finns mer eller mindre konkreta 

planer i flera västeuropeiska fänder att sända upp direktsändande satel

liter. Det gäller också Sverige och de nordiska länderna. Om dessa planer 

realiseras kan dock inte satellitsändningar avsedda för allmänheten beräk

nas komma igång förrän efter år 1985. När detta sker kan man inom stora 

delar av Sverige ta in program från olika europeiska länder. 

Kabel-TV förekommer i dag i begränsad utsträckning i Sverige. Ett 

ökat intresse för att etablera kabel-TV-system kan dock förutses. I en 

framtid, när optiska fiberkablar kommer till användning, höjs kapaciteten 

avsevärt i sådana system. Kostnaden för att etablera kabelnät kan redu

ceras genom samutnyttjande m1~d andra kommunikationssystem, t.ex. te

lefonnätet. Enligt vad jag har inh[imtat överväger Sveriges Radio AB och 

televerket f. n. gemensamt frågan om kabclsändningar och avser att kom

ma in till regeringen med en redovisning härav. 

V ide om ark n ad en har ökat explosionsartat i Sverige under senare 

år. Snart beräknas vart tionde hushåll ha tillgång till en videospelare. 

Denna utveckling kan accentueras när den s. k. bildskivan introduceras 

inom kort. 

Utvecklingen på satellit-. kabel- och videoområdena påverkar varandra 

inbördes. Höga kostnader för satellitmottagare kan slås ut på flera hushåll 

om man har tillgång till ett kabelsystem. Via ett sådant system kan också 

attraktiva videoprogram siindas. 

Informationsteknologiutredningen (U 1978: i21 har i sitt slutbetänkande 

<SOV 1981 :45) Nya medier - text-TV, teledata lagt fram förslag med 

anknytning till den pågående mcdieutvecklingen. Remissbehandlingen av 

betänkandet har just avslutats. I betänkandet diskuteras hushållens framti

da utnyttjande av te I eda ta. Utredningen uppehåller sig särskilt vid 

frågan om hur det nya mediet kan påverka pressens ekonomiska förutsiitt

ningar. Jag avser att behandla utredningens förslag om text-TV i det 

följande, under avsnittet Radio och television. 

Den tekniska utvecklingen på medieområdet har utlöst en tidvis hiiftig 

debatt där krav bl. a. rests på ingripanden för att stoppa introduktionen av 

nya tekniker. För egen del anser jag att de nya möjligheter. som de 

tekniska landvinningarna skapar, också bör utnyttjas. Samtidigt får man 

inte bortse från de problem som kan uppstå. Utvecklingen kan innebära ett _ 

hot mot nu existerande medier och de funktioner de har i vårt samhälle. 

Det förefaller t. ex. uppenbart att formerna för distribution av spelfilm i 

hög grad kommer att påverkas av utvecklingen på videoområdet. Ett 

växande medieutbud kan naturligtvis också negativt påverka det levande 

kulturlivet samtidigt som t. ex. konserter samt teater-, dans- och operafö

reställningar genom de nya medierna kan ges en större spridning. 
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Det är enligt min mening angeläget att noga följa medieutvecklingen 

under de närmaste åren och bedöma vilka konsekvenser ianspråktagandet 
av nya tekniker kan få i olika avseenden. Jag kommer därför att inom kort 

hemställa om regeringens bemyndigande att tillkalla en kommitte med 
uppgift att göra detta. Enligt min mening bör en sådan kommitte även ses 

som ett led i förberedelserna inför utgången av nuvarande radioavtal. 

I det följande kommer jag att ta upp de olika medieområdena var för sig. 

Jag börjar med etermedierna. 

Genom riksdagens beslut förra våren ändrades förutsättningarna för 

Sveriges Radios verksamhet i vissa väsentliga avseenden. Bl.a. 

förlängdes planeringsperioden för reforminsatser med tre år, t. o. m. bud

getåret 1988/89. Vidare förbättrades planeringsförutsättningarna avsevärt. 

Mina förslag för budgetåret 1982/83 innebär inga förändringar i förhållan

de till vad som fastlades under föregående riksmöte utom vad gäller vilken 

kompensation Sveriges Radio skall få för kostnadsökningar. Jag föreslår i 

den delen att den s. k. basbeloppsindexen ersätts av en kombinerad pris

oc:h löneindex. En sådan index tar bättre än basbeloppsindexcn hänsyn till 

den faktiska kostnadsutvecklingen inom Sveriges Radios verksamhet. 

Nordiska ministerrådet har i november 1981 fattat beslut om ett ökat 

nordiskt radio- och TV-samarbete m.m. med hjälp av <li

re k t sända n de sate 11 it er. Beslutet, som har principkaraktär, avser 

ett samarbete som skall möjliggöra en stegvis uppbyggnad av ett system av 

rundradiosatelliter för nordisk överföring av radio- och televisionspro

gram. Satellitsystemet skall också kunna användas för andra typer av 

teletjänster om det befinns lämpligt. Ministerrådsförslaget har översänts 

till Nordiska rådet för yttrande. Om det tillstyrks av rådet är det min 

förhoppning att vissa förberedelser för ett samarbete kring satellitrund
rndio m. m. i Norden skall kunna inledas. Ett första steg blir därvid att 
inleda en studiefas som även omfattar utarbetandet av nödvändiga avtal 

med syfte att definiera en stegvis uppbyggnad av systemet i sådana pro
grammässiga. tekniska och ekonomiska termer att det inom en tvåårsperi

od blir möjligt för berörda länder att fatta beslut om förverkligande av 
systemet. 

Sverige kommer i samarbete med Norge och Finland att genomföra ett 

tekniskt och ekonomiskt förarbete som rör telesatellitprojektet Tele-X. 

Enligt vad jag har erfarit avser chefen för industridepartementet att föreslå 

regeringen att våren 1982 förelägga riksdagen en särskild proposition om 

genomförandet av projektet. Erfarenheterna av Tele-X kommer att kunna 

utnyttjas vid genomförandet av ett nordiskt satellitsystem. 

Närradiokommitten (U 1978: 11) har i sitt betänkande !SOU 1981: 13) 

Närradio föreslagit att närradio verksamheten skall utvidgas och 

permanentas fr. o. m. den I juli 1982. Betänkandet har remissbehandlats. 

En majoritet av remissinstanserna redovisar en positiv inställning till när

radion. Förslaget att permanenta närradioverksamheten har inte vunnit 
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samma anslutning. Ett 30-tal instanser tillstyrker en utbyggnad i enlighet 

med kommittcförslaget. Nästan lika många förordar att ställning tas till 

frågan om utbyggnad först sedan den nuvarande försöksverksamheten har 

avslutats eller efter en förlängd försöksverksamhet. De som företräder 

denna uppfattning anser att den hittills.bedrivna försöksverksamheten med 

närradio har varit för kort för att kunna ligga till grund för ett ställningsta

gande och/eller att försöket med föreningssändningar i lokalradions regi i 

Ljusdal och Ängelholm, sedan det slutförts. bör vägas in i bedömningen. 

För egen del anser jag att försöksverksamhetcn har visat att närradion 

har en betydelsefull uppgift när det gäller att på ett nytt sätt göra yttrande

friheten praktiskt tillgänglig för lokala ideella, religiösa. fackliga och poli

tiska organisationer. Närradioverksamheten bör därför nu ges fastare 

former. Jag avser att senare föreslå regeringen att en särskild proposition 

som behandlar denna fråga föreläggs riksdagen under våren 1982. 

Utredningen (U 1980:08> om dagstidningar för synskadade 

kommer att överlämna sitt betänkande inom några veckor. Det är min 

avsikt att redovisa mina förslag i denna fråga i en särskild proposition 

redan under våren 1982. 

Som ett led i besparingssträvandena minskade stödet till organ isa

t i o n st ids kr i ft er för innevarande budgetår med 15 milj. kr. så att det 

nu uppgår till ca 48 milj. kr. Jag har bedömt det vara möjligt att även för 

budgetåret 1982/83 göra en besparing på detta stöd. ~<imtidigt föreslår jag 

vissa förändringar i bidragsreglcrna som gynnar de små och ekonomiskt 

svaga tidskrifterna. 

Stödet till k u Itu r tidskrift·~ r har haft stor betydelse för upprätthål

lande av den rika flora av kultunitlskrifter som finns i landet. Med hänsyn 

till detta har jag ansett det vara väsentligt att bidragen även i ekonomiskt 

kärva tider för en rimlig omfattning. För budgetåret 1982/83 föreslår jag 

därför en uppräkning av stödet med 13 %. Uppräkningen möjliggörs genom 

omprioriteringar. 

På 1 it ter a tu rom r ä cl e t har pä senare tid tecken kunnat skönjas, som 

i mycket påminner om di:m som föregick bokkrisen i början av 1970-talet. 

Di:nna utveckling måste stoppas. Huvudansvaret för utformningen av 

bokmarknaden vilar självfallet pil branschen, men staten bör medverka till 

att skapa kulturpolitiskt gynnsammare villkor för bokdistributionen. 

I syfte att underlätta en lösning på de antydda problemen avser jag att 

senare denna dag hemställa om 1·egeringens bemyndigande att tillkalla en 

utredning om bokdistributionen i vilken ingår bl. a. ledande företrädare för 

bokbranschen. Utredningen bör få i uppgift att förutsättningslöst belysa 

utvecklingen på bokmarknaden sedan det fria prissystcmet infördes år 

1970. Jag hoppas att utredningen skall kunna liigga fram förslag till åtgärder 

som kan vända den negativa utvecklingen. Eventuella statliga insatser till 

följd av utredningens förslag bör ske genom omprioriteringar och bör 

kunna genomföras skyndsamt. Jag vill i sammanhanget erinra om att det 
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sedan år 1977 finns ett statligt stöd till bokhandel. huvudsakligen som 

kreditstöd, och att det fr. o. m. detta budgetår också finns ett stöd till 

distribution av böcker som getts ut med statligt litteraturstöd. 

Under avsnittet Litteratur kommer jag att föreslå insatser som innebär 

en förstärkning av det statliga utgivningsstödet. Det reala värdet av stödin

satserna bör även här säkras genom en uppskrivning med 13 %. Därutöver 

föreslår jag en förstärkning så att antalet stödda titlar inom kategorin 

svensk skönlitteratur för vuxna kan öka. En sådan utvidgning är särskilt 

viktig för att undvika en statlig styrning av utgivningsbesluten inom denna 

litteraturkategori. 

Efter drygt åtta års intensivt arbete överlämnade bibel kommissionen ( U 

1972: 07) i september månad 1981 en utgåva (SOU 1981: 56) av Nya testa

mentet i ny översättning. Genom den nya språkdräkten kommer Bibeln att 

bli lättare tillgänglig för en bred allmänhet. Detta är av stor allmänkulturell 

betydelse och aktualiserar samtidigt trossamfundens uppgift att informera 

om och initiera studicverksamhet kring den nya översättningen. 

Staten har med riksdagens godkännande genom avtal år 1978 överlåtit 

sin rätt till anspråk på upphovsrättslig ersättning för översättningen till 

Svenska bibelsällskapet. Detta möjliggör inrättandet av en särskild fond 

med syfte att stimulera till dels en bred spridning av Bibeln, dels en fortsatt 

forskning kring Bibeln. 

Avtalet mellan staten och filmbranschen har sagts upp och upphör att 

gälla den 1 juli 1983. En ny grundval för film p o I it i k en och Svenska 

filminstitutets verksamhet måste därför skapas. 

En översyn av filmpolitiken påbörjades inom utbildningsdepartementet 

år 1977. År 1979 tillkallades en filmpolitisk beredning (U 1979:06) med 

företrädare för de stora riksdagspartierna. Under det senaste halvåret har 

förhandlingar förts mellan företrädare för utbildningsdepartemcntet och 
filmbranschen om innehållet i ett eventuellt nytt filmavtal. Frågan om hur 

framtida filmpolitiska satsningar i övrigt skall finansieras har även över

vägts. Det är min avsikt att. om förhandlingarna leder till en överenskom

melse, föreslå regeringen att under vårens lopp lägga fram en särskild 

proposition för riksdagen om den framtida statliga filmpolitiken. 

När det gäller videoområdet överlämnade videogramutredningen 

(U 1977: 05) i september 1981 sitt slutbetänkande (SOU 1981: 55) Video. 

Betänkandet remissbchandlas f. n. 

I och med den s. k. kass c t teknikens genombrott har hemkopiering

en av musik ökat mycket kraftigt under senare år. Detta är till förfång för 

rättighctsinnehavare av olika slag genom att deras verk och prestationer 

utnyttjas på ett sätt som inte har varit avsett. Vidare är det sannolikt att 

kopieringsverksamheten försämrar möjligheterna att ge ut musik på fono

gram, särskilt inspelningar som är osäkra från försäljningssynpunkt men 

kulturpolitiskt angelägna. Utvecklingen på kassettmarknaden kan också 

negativt inverka på antalet arbetstillfällen för musiker och artister genom 
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att efterfrågan på skivor och inspelade kassetter samt direkta framföran
den minskar som en följd av förbättrad och förenklad inspelningsteknik. 

På motsvarande sätt. som jag nu har beskrivit för musikområdets del, 
torde den kraftigt expanderande vidromarknaden och den ökande privat

kopieringen som följer med denna expansion. påverka möjligheterna till ett 
brett utbud av kulturpolitiskt angelägen film- och videoproduktion liksom 

utkomstmöjligheterna för dem som är beroende av att dessa produktioner 

görs. 

Jag har erfarit att chefen för budgetdepartementet avser att föreslå 

regeringen att förelägga riksdagen en särskild proposition med förslag om 

en skatt på ljud- och videokassetter. En del av dessa skatteintäkter bör 
användas för att finansiera ersättningar av olika slag med syfte att kompen
sera de negativa verkningarna av hemkopieringen. I anslutning till ekono
mi- och budgetministerns förslag avser jag därför, efter samråd med chefen 

för justitiedepartementet. föreslå regeringen att i en särskild proposition 
lägga fram förslag om dels direkt ekonomisk ersättning till grupper av 

rättighetsinnehavare, dels insat5.er av annat slag på bl. a. musikområdet. 
Jag avser att senare, under avsnitt I. Vissa inom utbildningdepartemen

tets verksamhetsområde gemensamma ändamål. ta upp vissa frågor röran
de löneomräkningen och utbetalningsreglcrna för statsbidrag. 

Genom omfördelning av arbetsuppgifterna inom utbildningsdepartemen
tet bildades den I juli 1981 en ny enhet, medieenheten. Den har till uppgift 
att biträda departementsledningen med beredningen av de frågor som rör 
press, radio och TV (med undantag av utbildningsradion och utlandsra

dion). film, litteratur samt andra massmedier. 
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Film 

C 1. Statens biografbyrå 

C 2. Filmstöd 

Föredraganden 

Som jag har angett i det föregående, under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor. avser jag att senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1981/82 
års riksmöte lägga fram en särskild proposition om den framtida statliga 

filmpolitiken. 
I propositionen kommer att anmälas resultatet av de förhandlingar som 

f.n. pågår mellan staten och filmbranschen om ett fortsatt avtalsförhål
lande efter det att 1963 års filmavtal har upphört att gälla. Vidare kommer 
de två i statsbudgeten för innevarande budgetår upptagna anslagen Statens 

biografbyrå och Filmstöd att behandlas i propositionen. I avvaktan på den 
särskilda propositionen bör dessa anslag föras upp i förslaget till statsbud
get för budgetåret 1982/83 med preliminärt beräknade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, 
1. till Statens biografbyrå för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 2450000 kr. 
2. till Fi/mstöd för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag 

av 24 956 000 kr. 
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Radio och television 

A.llmänna riktlif1jer 

Riktlinjerna för radio- och TV-verksamheten lades fast av riksdagen år 

1978 (prop. 1977/78: 91. KrU 1977/78: 24. rskr 1977/78: 337). 

Verksamheten regleras främst genom radio lagen ( 1966: 755, omtryckt 

1972: 240, ändrad senast 1981: 135 och 507) och radioansvarighetslagen 

( 1966: 756) med förordningen ( 1967: 226) om tillämpningen av radioansva

righctslagen. Av betydelse i sammanhanget är också lagen ( 1978: 478) om 

avgift för innehav av televisions mottagare (ändrad 1980: 134, 1981: 169 och 

199) och förordningen (1978: 482) med instruktion för radionämnden. 

Sändningsrätt enligt radiolagt'.n tillkommer f. n. de fyra programföreta

gen Sveriges Television AB, Sveriges Riksradio AB, Sveriges Lokalradio 

AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Närmare bestämmelser om rättig

heter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och programverksam

hcten finns i avtal mellan staten och programföretagen träffade år 1979. I 

ett samma år träffat avt<il mellan staten och Sveriges Radio AB regleras 

detta bolags uppgifter som moderbolag i en koncern i vilken de nämnda 

programföretagen ingår samt koncernens verksamhet under krig eller vid 

krigsfara. Samtliga avtal omfattar perioden fram t.o.m. den 30 juni 1986. · 

Radionämnden övervakar genom eftcrhandsgranskning att programföre

tagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal. 

Finansiering och ans1·tir.~(ördelni11g 

Radio- och TV-verksamhetens drift- och invcsteringskostnader har se

dan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Undantagna 

från avgiftsfinansiering är utbildningsprogramverksamheten och program

verksamheten för utlandet. Medelsbehoven för dessa verksamheter redo

visas under anslaget Sveriges Utbildningsradio aktiebolag under utbild

ningsdepartementets huvudtitel resp. avsnittet Information om Sverige i 

utlandet under utrikesdepartementets huvudtitel. 

Radionämndens verksamhet finansieras med mottagaravgifter. 

Televerket har ansvar för distribution av program, avstörningsverksam

het och uppbörden av mottagaravgifter. Avgiftsuppbörden är decentralise

rad till telekontoren och samordnad med inkasseringen av telefonavgifter. 

A vgiftsmedlcn fonderas hos riksgälds kontoret. 

Byggnadsstyrelscn har ansvar för projektering och byggande av större 

byggnader för Sveriges Radio-koncernen. Denna får utan särskilt bemyn

digande göra byggnadsinvesteringar i de fall då byggnadskostnaderna inte 

överstiger 2 milj. kr. 
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Televerkets drift- och investeringsutgifter samt byggnadsstyrelsens in

vesteringsutgifter i samband med den allmänna programverksamheten be

kostas med avgiftsmedel. Investeringarna avskrivs omedelbart i sin hdhet. 

Riksdagen fattar beslut om såväl mottagaravgifter som drift- och inve

steringsanslag till den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kostnaderfijr hudgetäret 1980/81 fi'ir den m·g(li.~finansierade verksamhe

ten 

För ljudradio- och tclcvisionsverksamheten togs under budgdåret 1980/ 

81 i anspråk 1814 milj. kr. i avgiftsmedel. varav (79 + 86 + 9 =) 174 milj. 

kr. avsåg avskrivning av Sveriges Radio-koncernens, televerkets och 

byggnadsstyrclsens investeringar och (I 418 + 221 =) I 639 milj. kr. Sveri

ges Radio-koncernens och televerkets kostnader för produktion resp. dis

tribution av program. Kostnaderna för radionämndens verksamhet upp

gick till 1.4 milj. kr. 

Under budgetåret uppgick de totala intäkterna i form av mottagarav

gifter och räntor på avgifter till I 786 milj. kr .. vilket i förhållande till de 

avgiftsmedel som togs i anspråk innebär ett underskott på 28 milj. kr. 

Underskottet medförde att behållningen i rundradiofonden per den 30 juni 

1981 var27 milj. kr. 

Den allmänna mottagaravgiften uppgår sedan den 1april1981till508 kr. 

per år och tilläggsavgiften för färg-TV till 160 kr. per år. Antalet allmänna 

avgifter uppgick den 1 juli 1981 till drygt 3.2 miljoner och antalet tilläggsav

gifter för färg-TV till ca 2. 7 miljoner. 

Medelsframställningar för den avgiftsfinansierade ra

dio- och TV-verksamheten budgetåret 1982/83. 

Tl'/nerkct 

För budgetåret 1981/82 har 87.7 milj. kr. anvisats för investeringar i 

rundradioanläggningar. Riksdagen beslöt våren 1981 i anslutning till för

slag i propositionen 1980/81: 125 om tilläggsbudget III till statsbudgeten för 

budgetåret 1980/81 att en mellanvågsstindare på Skånes östkust skall upp

föras så att den står färdig budgetåret 1984/85. För budgetåret 1981/82 

innebär detta att ytterligare 2.2 milj. kr. anvisats för investeringar. 

Televerkets beräkningar i 1982/83 års kostnadsnivå av in v c st er in g s

kos t n ad c r för den avgiftsfinansierade rundradioverksamheten under 

budgetåren 1982/83-1986/87 redovisas i följande sammanställning. där 

även disponeringen av erhållna medel för 1981/82 anges. 
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Milj. kr. i resp. budgetårs kostnadsnivå 

Dispo- Beräknat investeringsmedelsbehov 
nering av 
erhållna 
medel för 
1981182 1982183 83/84 84185 85186 Bfi/87 

Sändarstationer för 
FM och TV 
Utbyggnad 
Förbättrad täckning för 

FMl-3 0,7 I. I 
Särskilda FM-lokalradiosän-

dare 0.4 
Förbättrad täckning för TV 6,1 3,3 2,0 1.7 l,7 l,O 
Reservsändare för TV2 13.4 8,7 12.5 10,0 lO.O 6.0 
Stationstillbyggnader 8,2 4.4 3.5 5.6 1.0 
Flyttning av FM-TV-

stationer I, I 2.4 2,0 2.5 2.5 2.5 
Arbetsskydd och arbetsmiljö 1,5 1,5 2.0 2.0 2,0 2,0 

31,0 21,8 22,0 21,8 17,2 ll,5 

Reinvestering 
Sändare 19,8 lfi,I 
Antenner 5.9 12,I 
Master 2.6 8.1 
Elkraftsutrustning m. m. 2,0 5,9 

30,3 42,2 40,S 34,2 38,l 42,S 

Sändarstationer för AM 
Skåne MV nyanläggning 2,2 6,9 7,2 2,4 

Radiolänklinjer och OB-
utrustning 
Utbyggnad 
Det fasta radiolänknätet 4.3 4,5 
OB-utrustning för TV- och 

radiostereoöverföring 4,5 4,6 
OB-utrustning för ljudöver-

föring (mono) 5.8 3.6 

14,6 12,7 7,3 7,8 8,5 9,6 

Reinvestering 
Det fasta radiolänknätet 0.7 3,0 
OB-utrustning för TV-över-

föring 6,8 5,8 

7,5 8,8 10,8 9,1 9,7 8,5 

Ru11dradiocentraler samt 
lokal- och fjiirrko11troll-
utrustning 
Utbyggnad och reinvestering 4,3 6,9 5,7 2,7 3,5 1,9 

89,9 99,3 93,5 78,0 77,0 76,0 
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Beträffande femårsplanen för investeringar framhåller televerket bl. a. 

följande. 

Kompletterande utbyggnad av de fjärde och femte FM-nä

t en för förbättrad täckning förutses ske i mycket begränsad utsträckning 

under femårsperioden. 

Principerna för utbyggnad av de fjärde och femte FM-näten innebär att 

de utformas på ett sådant sätt att de medger sändningar av såväl rikspro
gram som lokalradioprogram över nuvarande områden, dvs. i huvudsak 

län, och av lokalradioprogram över mindre områden än län. 

Televerket har tidigare inriktat sin planering på att så snart som möjligt 

tillhandahålla ett fjärde FM-nät. I budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/ 

81: 100 bil. 12 s. 91-92) anges dock att "Frågan om sådana nät skall 

byggas ut samt hur de i så fall skall utnyttjas bör prövas i det beredningsar

bete som kommer att föregå ett nytt radioavtal". Sveriges Radio AB har 

dock begärt att televerket anlägger särskilda FM-lokalradiosändare för 

täckning av Göteborgs och Malmö kommuner, varför medel härför. 0,4 

milj. kr., begärs för budgetåret 1982/83. En liknande sändare har tidigare 

uppförts för Stockholmsområdet. Medel härutöver har ej upptagits i fem

årsplanen för sändare av det slag som kan betraktas som ingående i det 

ljärdc FM-nätet. 

Den fortsatta utbyggnaden av mindre TV - stationer för förbättrad 

täckning främst i glesbygdsområden halveras i förhållande till tidigare 

planer, vilket innebär att televerket nu räknar med att i genomsnitt ca tio 

TV-stationer kommer att uppföras per år under de närmaste åren. Befolk

ningstäckningen är f. n. 99.6% för TV I och 99,5% för TV2 och kommer 

med den planerade utbyggnadstakten att närma sig 99,7 resp. 99,6% vid 

femårsperiodens slut. 

Televerket räknar inte med någon fortsatt utbyggnad av särskilda sända
re för regional-TV. 

Enligt televerkets bedömning är det angeläget att under femårsperioden 

förse åtminstone alla större stationer med reservsändare även för 

TV 2 eftersom de befintliga TV 2-sändarna kommer att uppnå en ålder av 

15 år under denna period. Utbyggnaden fortsätter därför i tidigare planerad 

omfattning. 

Stationstillbyggnader uppförs främst för att inrymma TV2-re

servsändare vid större stationer som inte har utrymme för sådan. 

Vissa större FM-TV- stationer bör flyttas av flera skäl, t.ex. 

risk för nedfallande is från masterna, otillfredsställande täckning på grund 

av omgivande bebyggelse som tillkommit samt krav från kommunerna att 

flytta till annan plats. I budgetpropositionen 1981 (s. 92) anges emellertid 

att flyttning av befintliga stationer bör senareläggas i största möjliga ut

sträckning. Televerket utreder därför alkrnativa möjligheter såsom upp

rustning/ombyggnad av de aktuella stationerna samt undersöker hur länge 

stationerna kan bibehållas på befintlig plats. 
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De FM- och TV-sändaranläggningar. som anskaffades i början av re

spektive näts utbyggnad. har nu varit i bruk i mer än 20 år och börjar därför 

bli förslitna. R e in ve st er inga r främst i TV I-anläggningarna behöver 

därför göras under hela femårsperioden. TV I-sändarna vid de större sta

tionerna förses därvid med passiv reservutrustning i stället för nuvarande 

system med aktiv parallelldrift. 

Ett inträffat masthaveri vid FM-TV-stationen i Sunne har föranlett att 

vissa renoveringsarbeten på högmaster prioriterats. Vid två större sta

tioner, Arvidsjaur och Gällivare. har det visat sig nödvändigt att byta ut 

hela den befintliga masten på grund av risk för överbelastning i samband 

med kraftig nedisning. Ytterligare fall kan bli aktuella. 

Även andra anläggningsdelar. såsom vissa antenner som är utsatta för 

kraftig miljöpåverkan. kommer att bli föremål för reinvestering under 

femårsperioden. Härvid prioriteras utbyte av sådana antenner som utsätter 

personal som arbetar i masterna för skadlig strålning. 

Enligt riksdagens beslut om tilläggsbudget llI till statsbudgeten för bud

getåret 1980/81 erhölls 0.1 milj. kr. ur rundradiofonden för att påbörja 

uppförandet av en ny mellanvågsstation vid Åhus i östra Skåne. 

avsedd att ersätta mellanvågssändaren i Hörby. Stationen är kostnads be

räknad till 18,8 milj. kr. Stationen beräknas kunna färdigställas omkring 

årsskiftet 1984/85. För budgetåret 1982/83 erfordras 6.9 milj. kr. 

Som anges i den nämnda propositionen skall hälften av kapitalkostna

derna under anläggningstiden bestridas av det under tredje huvudtiteln 

uppförda anslaget Sveriges Radios programverksamhet för utlandet. 

Televerket har tidigare begärl medel för att uppföra en ny långvågssta

tion på Gotland att ersätta Motda LV. I budgetpropositionen 1981 (s. 92) 

anges emellertid att ställningstagande till nya långvågssändare bör ske mot 

bakgrund av det bcredningsarbete som kommer att föregå ett nytt radioav

tal. Vidare anges att Motala LV, som kan förväntas ha en livslängd fram 

till nästa sekel, t. v. bör bibehållas i drift. 

Antennsystemet vid Motala LV bör modifieras för att på bästa sätt 

anpassas till den nya inriktningen av landets lång- och mellanvågssändare, 

nämligen att främst ge täckning utanför landets gränser. I samråd med 

Sveriges Radio kommer att fastställas lämpligaste utformning. Modifie

ringen avses genomföras samtidigt med uppförandet av antennsystemet 

vid Skåne MV. 

Hörby MV, som på grund av hög ålder samt brist på rör och reservdelar 

kan vara i drift längst till år 1985, läggs ned efter det att Skåne MV tagits i 

bruk. Samma förhållande gäller Göteborg MV, där risk föreligger att 

driften måste upphöra redan före år 1985. 

I budgetpropositionen 1981 (s. 93) anges att Stockholm MV bör li-iggas 

ned innevarande år. varför driften upphörde den 31 maj 1981. I samband 

därmed vidtog televerket vissa effektiviseringsåtgärder vid Motala LV för 

att i någon mån kompensera för bortfallet av Stockholm MV. 
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Under senare år har modernisering av radio 1 än knät e t skett. Fortfa

rande återstår vissa kompletterings- och moderniseringsarbeten. 

lnvesteringsutgifterna för radiolänkutrustning beräknas under den ak

tuella femårsperioden uppgå till ca 28,2 milj. kr .. varav 13,0 milj. kr. är 

reinvestering. 

Med OB- utrustning avses bl.a. terminalvagnar. mastbilar och 

transportabla radiolänkutrustningar för etablering av förbindelser för pro

gramöverföring från tillfälliga produktionsplatser (s. k. OB-verksamhet). I 

planen för nu aktuell femårsperiod ingår återanskaffning för försliten mate

riel samt utökning av utrustning för OB-verksamheten, speciellt fasta 

inmatningsterminaler. 

Med hänsyn till de positiva resultat som provverksamheten med mobil 

utrustning för ljudöverföring till fasta terminaler hittills har visat, kommer 

en utbyggnad av denna verksamhet att prioriteras de närmaste åren. Här

igenom uppstår dessutom kostnadsbesparingar för anordnandet av tillfäl

liga trådförbindelser. I slutet av perioden beräknas komplettering ske för 

stereoöverföring. 

lnvesteringsutgifterna för OB-utrustning beräknas under den aktuella 

femårsperioden uppgå till ca 64,6 miij. kr., varav 33.9 milj. kr. är rcinve

stering. 

Vid televerkets elva rund radio centra I er pågår successivt utbyte 

av den tekniska utrustningen föranlett av att befintliga äldre utrustningar 

inte svarar mot de krav som ställs med anledning av det ökade programut

budet och den ökade programinsamlingen. 

Under femårsperioden fortsätter arbetet med att förse distributionsnätet 

med kompletterande fjärrkontrollutrustning. 

För budgetåret 1982/83 räknar verket med driftkostnad c r för den 
avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten om sammanlagt 251.3 

milj. kr. Härav avser 176.9 milj. kr. ersättning för programdistribution. 

61,6 milj. kr. ersättning för debitering och uppbörd av TY-avgifter samt 

12,8 milj. kr. ersättning för avgiftskontroll. 

Byggnad.1·styrclsen 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 har byggnadsstyrclsen 

beräknat medelsbehovct till 34 milj. kr. Beloppet avser bl. a. om- och 

tillbyggnad av fastighet i Göteborg, tillbyggnader i Luleå, Norrköping och 

Sundsvall samt projektering av lokaler i kvarteret Förrådsbacken i Stock

holm. Med anledning bl.a. av senare betalningsutfall för ombyggnad i 

Växjö anmäler verket dessutom behov av 9.5 milj. kr. för innevarande 

budgetår. 

Sverif.:es Radio 

Reformåtgärderna hittills 

Utbyggnaden av radio- och TY-verksamheten skall enligt riksdagens 

tidigare nämnda beslut år 1978 vara genomförd i och med utgången av 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 160 

budgetåret 1988/89. För de fyra gångna budgetåren 1978/79-1981/82 utgör 

summan av de årliga medelstillskotten för utbyggnaden drygt 190 milj. kr. 

Riksdagens målsättning för den fortsatta utbyggnaden innebär ett årligt 

tillskott om 2,F+. Detta motsvarar ca 30 milj. kr. per år eller totalt 210 

milj. kr. i dagens penningvärde för perioden 1982/83-1988/89. De medel 

som har förbrukats hittills svarar alltså mot ca hälften av de totalt beräkna

de medelstillskotten för utbyggnaden. 

De olika regionaliseringsåtgärderna har tagit den största delen av resur

serna i anspråk under perioden t. o. m. budgetåret 1981/82. Regionalise

ringen av riksprogramproduktionen i radio och TV, utbyggnaden och 

permanentningen av regional-TV samt konsolideringen och utvecklingen 

av lokalradion har tagit i anspråk ca 85 milj. kr. 

Insatserna har inneburit att hälften av den planerade regionaliseringen 

av riksprogramproduktionen har kunnat genomföras. Sveriges Riksradio 

AB (RR) har ökat distriktens riksprogramproduktion från 68 till 87 timmar 

per vecka, medan den totala ökningen skall vara 40 timmar. Televisionen 

har genomfört ca 609C av regionaliseringen. motsvarande 116 årstimmar. 

Regional-TV-verksamheten har getts fastare form i de fyra försöksområ

dena. En ny regional-TV-station tillkom i början av år 1980 i Norrköping. 

Sveriges Television AB (SVT) har vidtagit åtgärder för regional-TV-sänd

ningar från Växjö med början år 1983. 

Sveriges Lokalradio AB (LRABl har gjort väsentliga insatser för att 

konsolidera verksamheten och genomföra utvecklingsplanerna för bassta

tioner. glesbygd och storstäder. Detta har bl. a. inneburit en viisentlig 

decentralisering av verksamheten. Lokalradion har nu 33 lokalredaktioner 

utanför huvudorterna med 86 m·edarbetare. 

Stora insatser har vidare gjorts för kvalitetsförbättringar i programverk

samheten. Sammanlagt har ca 45 milj. kr. motsvarande en tredjedel av 

medelstillskotten använts härför. Detta har också varit klart märkbart i 

programutbudet. Televisionen har i det närmaste kunnat återställa utbudet 

av gestaltande produktion till nivån i början av 1970-talet. Från botten

nivån ca 130 timmar för några år sedan har det nu kunnat höjas till 180 

timmar. Utbudet av svensk levande teater. musik och underhållning har 

härigenom ökat starkt. Säsongen 1980/8 l sändes två egenproducerade 

teaterföreställningar varje vecka. En egen teaterensemble med 40 skåde

spelare tillkom fr. o. m. höstsäsongen 1980. Intaget av frilansare har ökat 

med 30% sedan år 1978. 

RR har ökat inslagen av levande musik. Tidigare begränsningar i spel

ningen av skyddad grammofonmusik har upphävts. Berwaldhallen togs i 

bruk år 1979. Detta har inneburit kraftigt förbältrade förhållanden för den 

levande musiken och ett väsentligt tillskott till musiklivet i Stockholm. 

Utnyttjandet av utomstående har liksom för TV ökat med ca 30%. 

Utrikesbevakningen har förbättrats genom nya korrespondenter i Oslo. 

Helsingfors, Rio de Janeiro och Nairobi. 
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Insatserna för lokalradions utveckling har också haft en klart kvalitets

höjande effekt. Det främsta uttrycket härför är lokalradions insatser på 

musikområdet. Ca 900 timmar av ett musikutbud på 3 500 timmar under 

budgetåret 1979/80 var levande musik. varav 250 timmar var folkmusik. 

Lokalradiostationer har även engagerat sig i teaterproduktioner. Utnytt

jandet av frilansare har avsevärt mer än fördubblats under perioden 1978/ 

79-1981/82. 

En påtaglig satsning har gjorts på minoritetsspråken. Lokalradion har 

förstärkt resurserna härför med 15 tjänster under budgetåret 1980/81. Riks

radion har i det närmaste fördubblat sändningstiden för minoritctsspråken 

från 13 till 25 veckotimmar under perioden 1978/79 -1981/82. Spanska har 

tillkommit som nytt språk. Sändningstiden för de samiska sändningarna 

har likaså fördubblats. Televisionen har startat ett egenproducerat finskt 

magasin. 

Vidare har de textade TV-programmen för hörselhandikappade ökat. 

Text-TV-försöket permanentas på nuvarande nivå. F. n. finns text-TV

apparater i 40000 hushåll och antalet stiger snabbt. 

Repriserna i TV har ökat med ca 4 timmar per vecka. Ökningen avser 

särskilt gestaltande program och sker till förmån för personer med oregel

bunden arbetstid. 

Hur resurstillskotten (i milj. kr.) har fördelats på de olika ändamålen och 

på programföretagen under perioden 1978179-1981/82 framgår av följande 

sammanställning. 

Total därav 
använd-
ning Lokal- Riks- Tclevi-

radion radion sionen 

Vidgad regionaliscring 33.8 12.4 21.4 
Regional-TV. lokalradio 51.0 38.2 12,8 
K valitetsförbättringar 62,2 16,6 45,6 
Minoritetsspråk m. m. 12,5 4,5 5.0 3,0 
Övrigt 33,7 15,2 18.5 

193,2 42,7 49,2 101,3 

Programföretagens planer och SR:s förslag 

Programföretagen har utformat planer för den fortsatta utbyggnaden 

under perioden fram t. o. m. 1984/85. Planerna ligger inom ramen för mål

sättningen om ett årligt resurstillskott med 2.3% eller ca 30 milj. kr. 

Lokalradion planerar en fortsatt satsning på lokalredaktioner. Insatser

na under budgetåret 1980/81 för förstärkning av minoritetsspråksverksam

heten får full effekt under budgetåret 1981/82. Försöken med förenings

sändningar i Ljusdal och Ängelholm pågår i samverkan med närradiokom

mitten och avslutas under budgetåret 1981/82. 

11 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Regionaliseringen av riksradions programverksamhet planeras fortsätta 

med ytterligare 6 veckotimmars nyproduktion under budgetåret 1981/82. 

Minoritetsspråksprogrammen ökar med 2,5 veckotimmar till 24,9 vecko

timmar. Ökningen ligger främst på programmen för finska och turkiska 

lyssnare. Därjämte ökar de spanska sändningarna som inleddes under 

budgetåret 1980/81 från I veckotimme till 1,4 veckotimmar. Under budget

året 1981/82 kommer kvalitetsinsatserna att öka vad gäller den levande 

musiken och gestaltande produktionen. Av det redovisade beloppet om 8,7 

milj.kr. för kvalitetsförbättringar beräknas ca 4,0 milj.kr. utgöra ersätt

ningar till frilans-kulturmedarbetare. 

Riksradions korrespondentnät utökas genom att riksradion helt övertar 

korrespondenten i Nairobi. Riksradion kommer därmed att ha fast bevak

ning på 13 platser i världen. 

Inom televisionen påbörjas omfördelningen mellan Stockholm och dis

trikten. 24 timmar läggs ut på distrikten inom ramen för den totala omför

delningen om 104 timmar. För detta ändamål överförs 6,6 milj. kr. från 

Stockholm till distrikten. Nya produktionslokaler i Växjö tas i bruk våren 

1982 och start av regional-TV förbereds till år 1983. Åtgärderna i kvalitets

höjande syfte fortsätter genom en ökning av den tunga produktionen från 

155 timmar budgetåret 1980/81 till 180 timmar budgetåret 1981/82. TV 

fortsätter att etablera samarbete med scen- och dansteatrarna för att pro

ducera TV-anpassade överföringar. Frilansfilmen planeras öka ytterligare. 

Ökningen av minoritetsspråken fortsätter och SVT räknar med att under 

året inleda sändningar på estniska och samiska. Text-TV-verksamheten 
permanentas sedan försöket nu har avslutats. 

l en komplettering till sin anslagsframställning har Sveriges Radio AB 

( SR) redovisat riktlinjer för hur rationaliseringar motsvarande en besparing 

på 2 % skall genomföras under perioden 1982/83- 1984/85. Rationalise

ringskravet är procentuellt lika stort på de olika programbolagen. Riktlin

jerna syftar till att intensifiera arbetet med vardagsrationaliseringarna inom 

företagen. De olika programbolagen har redovisat sina planer enligt föl

jande. 
LRAB räknar med att uppnå en rationaliseringsvinst om 2,2 milj. kr. 

motsvarande 20-25 % av rationaliseringskravet genom sänkta driftkost

nader till följd av vissa rationaliseringsinvesteringar och vardagsrationali

seringar. LRAB har därutöver tillgodoräknat sig effekterna av ett förslag 

om ett reguljärt utbud av lokalradioprogram i riksradion. I övrigt räknar 

LRAB med att rationaliseringskravet får tas ut genom sänkt tillväxttakt i 

lokalradions utbyggnad i förhållande till planerna. 

RR räknar med att hälften av rationaliseringsvinsterna skall kunna upp

nås genom generella åtgärder i form av sänkta omkostnader, indragning av 

tjänster m.m. RR räknar också med att vissa riktade åtgärder och övergri

pande projekt skall kunna klara en del av det återstående kravet. Detta får 

bl.a. återverkningar i ökningen av distriktens riksprogramprodLiktion. RR 
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framhåller vidare att ett bredare samarbete med lokalradion skulle kunna 

medföra ytterligare rationaliseringar. RR framhåller också att man inte har 

beräknat medel för lokalradions utbud i rikssändningarna med hänvisning 

till en överenskommelse om fritt programutbyte mellan bolagen. 

SVT framhåller att distriktens rationaliseringsmål delvis uppfylls genom 

företagets beslut att koncentrera utbyggnaden av riksproduktionen i dis

trikten till fyra orter under perioden 1982-1985. Rationaliseringsmålen 

skall nås utan att tlexibiliteten i medelsanvändningen minskar. Åtgärderna 

skall därför medföra minst samma reduktion av personalkostnaderna som 

av övriga kostnadsslag. Genomförandet av reformerna skall å andra sidan 

ske så att de bundna kostnaderna ökar mindre än övriga kostnader. Per

sonalkostnaden för en utbyggnadsåtgärd får inte utgöra mer än 25 % av 

driftkostnadsökningen. Regional-TV-utbyggnaden är härvid undantagen. 

SVT räknar med att antalet anställda genom dessa åtgärder skall minska 

med 100 fram till år 1985 även med beaktande av nytillskotten för utbygg

naden. 

Vad gäller verksamheten inom moderbolaget avser SR att uppfylla ra

tionaliseringskravet genom vardagsrationaliseringar. sänkta omkostnader, 

ökade intäkter och indragning av tjänster. 

Moderbolaget gör följande bedömning av programföretagens planer. 

SR finner SVT:s rationaliseringsplaner realistiska och ägnade att medfö

ra avsedda rationaliseringsvinster. Med hänsyn till SVT:s mångskiftande 

och starkt decentraliserade verksamhet ligger det i sakens natur att ett 

program för rationaliseringsarbetet i detalj ännu inte kan redovisas. SVT:s 

redovisning av rationaliseringsarbetets uppläggning och de lämnade ex

emplen på arbetets bedrivande övertygar enligt SR:s mening om att SVT 

kan uppfylla rationaliseringskravet. 

Möjligheten av att uppnå praktiska och ekonomiska fördelar g1:nom ett 

samarbete mellan lokalradion och riksradion antyddes av departements

chefen i 1978 års radioproposition (prop. 1977/78: 9 I). SR finner det värde

fullt att ett sådant samarbete kommer till stånd mellan de båda radioföreta

gen. Det är önskvärt att det intensifieras och utvidgas till att täcka alla 

delar av verksamheten. Det programsamarbete som de båda radioföreta

gen planerar innebär en kostnadsbesparing som kan underlätta genomfö

randet av reformprogrammet för radion. 

RR och LRAB kommer i det vidare arbetet att överväga möjligheterna 

till samarbetsåtgärder som leder till ytterligare rationaliseringar i verksam

heten i enlighet med vad RR uttalar i sin rationaliseringsplan. 

LRAB har förutsatt att rationaliseringskravet delvis skall tillgodoses 

genom insats av medel avsedda för reformverksamheten. Detta är emeller

tid inte förenligt med SR:s riktlinjer för rationaliseringsplanerna som inne

bär att samma rationaliseringskrav gäller för alla företagen. LRAB:s be

räkning innebär att rationaliseringskravet för dess del är lägre än 2 % och 

att tilldelade medel för en utbyggnad av verksamheten kommer att använ

das för att upprätthålla oförändrad verksamhet. 
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LRAB skall enligt SR liksom de övriga företagen planera rationali

seringsåtgärder i syfte att uppfylla kr;avet på en besparing av 2 'J~·. Det 

innebär att LRAB kompletterar sin dokumentation om hur kravet kan 

uppnås samt redovisar konsekvenser i olika avseenden. Detta är också 

enligt moderbolaget en förutsättning för att SR skall kunna ta slutlig 

ställning till fördelning av medel avsedda för uthyggnad av verksamheten. 

Budgetåret 1981/82 har SR ett rationaliseringskrav om 2 '.k motsvarande 

närmare 30 milj. kr. Med samma rationaliseringskrav för budgetåret 1982/ 

83 räknar SR med en medelsökning på 4.4 milj. kr. till 1471.3 milj. kr. 

(genomsnittligt prisläge 1980/81 ). 

M ottagara v gifterna 

Mottagaravgifterna påverkas främst av den allmänna kostnadsutveck

lingen. Beräkningar av avgiftens storlek bygger på vissa antaganden om 

utvecklingen av basbeloppsindex. Beräkningarna av rundradiofondens ut

veckling t. o. m. budgetåret 1982/83 visar att fonden vid utgången av bud

getåret kommer att ha en behållning av 153 milj. kr. vid en ökning av 

basbeloppsindex med 9%: budgetåret 1981/82 och 7% budgetåret 1982/83. 

Någon höjning av avgiften bedöms därför inte erforderlig med dessa förut

sättningar. SR konstaterar i detta sammanhang att åtgärder för att minska 

avgiftsskolket, t. ex. pejling, har haft gynnsamma effekter på avgiftsut

vecklingen. 

R adionc'imnde11 

Medelsanvisningen till radionämnden för budgetåret 1981/82 uppgår till 

I 370000 kr. För budgetåret 1982/83 har nämnden beräknat ett medelsbe

hov om sammanlagt I 606000 kr.. vilket bl. a. möjliggör ytterligare en halv 

assistenttjänst och en halv hand!äggartjänst samt täckning för ökade över

sättningskostnader för invandrarprogram. 

Assistenttjänsten motiveras enligt nämnden av den ökade ärendetill

strömningen. Ytterligare handliiggarkapacitet krävs enligt radionämndcn 

för att påskynda handläggningen av ärenden och för att minska andelen 

s. k. direktörsbeslut. 

Text-TV 

Text-TV diskuterades i radioutredningens betänkande (SOU 1977: 19) 

Radio och TV 1978-1985. där det bl. a. framfördes att denna teknik bör 

utnyttjas för att erbjuda döva och hörselskadade textsättning av program. 

nyhetsservice m. m. I propositionen 1977/78: 91 om radions och televisio

nens fortsatta verksamhet nämndes text-TV som en viktig reformåtgärd 

och särskilda medel beräknades för en försöksverksamhet inom Sveriges 

Radio. Försöksverksamheten med text-TV-sändningar inleddes år 1978. 

Föredraganden påpekade också att ett utnyttjande av text-TV aktualise

rar ställningstaganden i ett antal principfrågor, som t.ex. vem som skall ha 
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ansvaret för sändningarna. En utredning om denna och andra frågor om ny 

teknik inom medieområdet aviserades. 

År 1978 tillsattes informationsteknologi utredningen ( U 1978: 12! med 

uppdrag bl. a. att diskutera text-TV:s roll i ett större mediesammanhang 

och pröva vilka regler som bör gälla för innehållet i text-TV-sändningar. 

Utredningen avgav i maj 1981 sitt slutbetänkande (SOU 1981: 45) Nya 

medier - text-TV. te leda ta. I betänkandet redovisar utredningen bl.a. sina 

stiillningstagandcn beträffande text-TV:s två huvudsakliga användnings

områden. programtextning och textsidor med information. När det gäller 

programtextning och liknande tjänster, somt. ex. textade kommentarer till 

program. anser utredningen att uppgiften har en så nära anknytning till 

programvcrksamhcten att det är naturligt att den fullgörs inom Sveriges 

Radio och enligt de regler som gäller för TV-verksamheten i övrigt. Textsi

dorna däremot har en funktion som i vissa delar liknar teledatas och 

tidningarnas. En särbehandling av textsidorna skulle emellertid på nuva

rande tekniska nivå stöta på praktiska svårigheter menar utredningen. Det 

skulle vara svårt att i lagstiftningen skilja text-TV-siindningar från vanliga 

TV-sändningar. Båda överförs med hjälp av den vanliga TV-signalen. 

Vidare är kapaciteten mycket begränsad varför intresset för etablering i 

andra former inte kan förväntas bli stort under nuvarande förhållande. 

Utredningens slutsats är att Sveriges Radio skall ansvara för text-TV

sändningarna under innevarande avtalsperiod och att verksamheten bör 

ges hög prioritet med hänsyn till den betydelse den har för döva och 

hörselhandikappade. Utredningen tar inte ställning till vilket programbolag 

som skall ansvara för verksamheten (SVT eller Sveriges Utbildningsradio 

AB). Verksamheten förutsätts finansieras inom befintliga ramar. 

Utn:dningcn föreslår också att Tidningarnas Telegrambyrå (')'TJ bereds 

utrymme i text-TV-sändningarna. på samma sätt som sker i dag i ljudra

dion. 

Utredningen anser att även press. organisationer och myndigheter bör 

kunna ges utrymme men inom det för rundradion gällande regelsystemets 

ram. Skulle de beredas eget sändningsutrymme måste detta regleras utan

för radiolagen genom sLirskilda lagföreskrifter. 

Efter remiss har yttranden över informationsteknologiutredningens för

slag i den del det avser text-TV avgetts av justitil'kans/ern, hovriitten j("ir 

l'iistra Sl'erige. tcln·crket. statskontoret. rik.1Te1·isio11.1Terke1. ddegationcn 

.får 1·ctenskap/ig och teknisk infiH111111io11.1fiirsii1:ining. konsument1·erke1, 

yttrwuiljrihctsutredningcn (Ju 1977: I 0), S1·e11ska komm111(fi.ir/J/111dc1. 

/.and.l"fing.~/("irh1111dct. SR, S1·enska arhct.l){i1·an'.fi.ireningcn ( SAFJ. Lands

organis111ione11 i S1·erigc. "/.fä11stemii1111e11s cc111ra/org1111isatie111 (TCO), 

Ce111ralorga11isatione11 SA COISN, Konstniirliga och litteriira yrke.rnt<iva

re s sw1111rbetsnii11111d (KLYSl. S\'e11sk11 j1111rnalis({iirh1111de1, Rik.1datl{fiir

h11ndet, S1·enska a11111msiiras .fi"irnJing. Si·eriges reklw11hyr1{/i'irb1111d, 

Si ·en ska tidni11gs11 tgivare_{i"ire11ingc11, fia 11dikappfi"irh1111dens <·en tral k11111-

mit fr och Hiirsd.f"riimjandets rik.1:fi'irh1111d. 
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Härutöver har skrivelser som behandlar text-TV-frågan kommit in från 

Statens handikappråd, Synskadades rik.lförhund, TT, Kommunala infor

matörers förening och Sl'eriges allmänna hihliotek.1före11i11g. 

Flertalet remissinstanser är positiva till utredningens förslag att Sveriges 

Radios programbolag ansvarar för text-TV under innevarande avtalsperiod 

och att verksamheten finansieras inom befintliga ramar. När det gäller 

finansieringen påpekar televerket att den ökning av sändningstiderna som 

anges i betänkandet, skulle öka driftkostnaderna med 3 milj.kr. till skillnad 

från utredningens beräknade 2 milj.kr. Några remissinstanser invänder 

mot utredningens förslag att verksamheten skall finansieras inom befintliga 

ramar. I stället bör ökade medel anvisas det eller de programbolag som 

ansvarar för text-TV-verksamheten, menar bl.a. TCO, KLYS, Svenska 

Joumalis(förhundet och Hiirse/främJandet. 

Statskontoret anser att beslutsunderlaget inte medger något ställningsta

gande till frågan om text-TV kan finansieras med en omfördelning av 

resurser inom Sveriges Radios programbolag. 

Några remissinstanser har uttalat sig om möjligheterna till regional text

TV. som en möjlig och önskvärd utveckling på sikt. däribland Sl'enska 

kommunjörhundet. SR och Kommunala il!formatiiras fiirening. 

Frågan om TT-sändningar behandlas endast av ett fåtal instanser. SR 

anser att TT bör ges utrymme i text-TV på samma villkor som gäller för 

TT:s nuvarande sändningar i ljudradion. 

TT ställer sig helt bakom utredningens förslag att TT bereds utrymme i 

text-TV-sändningarna. SACOISR anser att förslaget är godtagbart för inne

varande avtalsperiod men att TT-siindningar i text-TV på sikt hör ha en 

annan huvudman än Sveriges Radio. 

SR anser i likhet med utredningen att TT bör ges utrymme i text-TV på 

samma villkor som giiller för TT:s nuvarande sändningar i radio. Av TT 

producerade nyhetssidor skulle sålunda kunna komplettera SVT:s egen 

nyhets- och informationsverksamhet. Vissa slags tjänster skulle kunna 

handhas av TT som t. ex. börsnyheter och valutakur5cr. Härom kan siir

skilda avtal slutas mellan SVT och TT. anser SR. 

SR delar utredningens bedömning att även pressorganisationer och myn

digheter bör kunna ges utrymme inom det regelsystem som gäller för radio

och TV-verksamheten. De avgiftsfinansierade bolagen är enligt sina avtal 

med staten skyldiga att sända bl. a. statlig myndighetsinformation. Detta 

sker nu enligt föreskrifter och uppkommen praxis. Text-TV bör på samma 

sätt upplåtas för sådana meddelanden när text-TV nått ut till den större 

delen av landets hushåll. 

De användningsområden för lt'xt-TV som är möjliga inom utbildningsra

dions område behandlas inte i betänkandet. påpekar Si-eriges Utbildnings

radio AB (UR> i SR:s remissvar och förutser stora användningsmöjligheter 

för text-TV inom utbildningsområdct. såväl i anslutning till radio- och TV

program som i form av kringinformation till lärare och studerande. UR har 
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också under år 1980 inlett en begränsad försöksverksamhet som är inriktad 

dels mot högskola och vuxenutbildning. dels mot hörselhandikappade och 

invandrare inom ungdomsskolan. T.v. finansieras denna verksamhet med 

ett anslag ur SR-koncernens fond för forskning och utveckling. I fortsätt

ningen kommer UR att i sina anslagsäskanden även räkna in kostnader för 

en utveckling av text-TV-program. 

SR bedömer i likhet med UR denna verksamhet som ett viktigt försöks

område som bör ges möjligheter till en användning i större skala alltefter

som text-TV:s utbredning gör detta motiverat och resurstillflödet så till

låter. 

Endast två remissinstanser, SAF och Si·enska annonsörersji'irening. är 

helt negativa till utredningsförslaget. SAF anser att det är fel att helt 

blockera användningen av text-TV för andra än Sveriges Radio. Ett antal 

sändare av text-TV skulle stimulera till konkurrens i utbudet och leda till 

större mångfald och skapa bättre förutsättningar för ett konsumentanpas

sat utbud. Svenska annonsörers förening förordar också en friare använd

ning av text-TV. där regeringen förmedlar koncessioner för text-TV-sänd

ningar, samt att reklam tillåts i såväl text-TV som teledata. 

Föredraganden 

1978 års riksdagsbeslut (prop. 1977/78:91, KrU 1977/78:24, rskr 1977/ 

78: 337) om radions och televisionens verksamhet anger hur verksamheten 

skall byggas ut och förbättras under perioden 1978/79-1985/86. Denna 

period har i enlighet med förslag i 1981 års budgetproposition (prop. 1980/ 

81: 100 bil. 12 s. 84) förlängts till och med budgetåret 1988/89 med reform

kravet oförändrat. Utbyggnaden gäller en ökning av distriktens andel av 

riksprogramproduktion från 30% till 40%. De regionala nyhetssändning

arna i TV byggs också ut för att på sikt omfatta samtliga distrikt. Denna 

senare utbyggnad behöver dock inte vara genomförd vid avtalsperiodens 

slut. De kvalitetsförbättringar som särskilt angetts är en ökad frilansmcd

verkan och en större andel gestaltande inslag. Ökad programverksamhet 

för vissa publikgrupper skall eftersträvas och lokalradion skall tillföras 

resurser som gör det möjligt att successivt förverkliga de mål som sattes 

upp för lokalradion i 1975 års riksdagsbeslut (prop. 1975: 13, KrU 1975: 6, 

rskr 1975: 82). 

Förlängningen av reformperioden innebär att de avsedda reformerna 

förverkligas under en tre år längre period än vad som avsågs år 1978. För 

att kunna genomföra dessa skall Sveriges Radio AB <SRl erhålla ett årligt 

reformtillskott om 2,3 %. Om statens avtal med SR och dess programbolag 

förlängs efter budgetåret 1985/86 bör företaget kunna räkna med samma 

årliga reformpåslag t. o. m. budgetåret 1988/89. 

Den ekonomiska utvecklingen under senare år har ökat kravet på ratio

naliseringar inom det statliga området. Samma krav har också ställts på SR 

genom riksdagsbeslutct i anslutning till förslagen i 1981 års budgetproposi-
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tion (s. 85) genom vilket SR ålades att genomföra rationaliseringar motsva

rande en årlig anslagsminskning med 2 %. Detta rationaliseringskrav kvar

står på oförändrad nivå för nästa budgetår. 

SR har kompenserats för automatiska kostnadsökningar på 

driftsidan efter ett par olik:i modeller de senaste åren. Under budgetåren 

1978/79-1980/81 har SR:s kompensation bestämts av den allmänna kost

nadsutvecklingen som den avspeglar sig i konsumentprisindex. Detta har 

för SR:s del inneburit en betydande överkompensation i förhitllande till 

företagets faktiska kostnader. Jag föreslog därför i 1981 års budgetproposi

tion (s. 85-86) en övergång till den justerade index som regering och 

riksdag beslutat skall gälla för basbcloppsberäkningar. Jag anmälde också i 

det sammanhanget att jag had,~ för avsikt att under det närmaste året 

noggrant följa kostnads- och indexutvccklingen och undersöka lämplighe

ten av andra former av index. De undersökningar jag har gjort under det 

gångna året visar att även den nuvarande kompensationen för automatiska 

pris- och löneökningar på ett för SR gynnsamt sätt avviker fdn den 

verkliga kostnadsutvecklingen. Huvudorsaken till detta är att basbelopps

index är knuten till den allmänna kostnadsutvccklingcn medan SR:s auto

matiska kostnadsökningar till stor del är beroende av löneutvecklingen. 

Jag anser att det är viktigt med ett automatiskt verkande kompensations

system för att SR skall kunna planera sin verksamhet. Det är också viktigt 

att detta system i görligaste mån följer den faktiska kostnadsutvecklingen 

inom verksamheten. Jag föreslår därför en kombinerad pris- och lönein

dex. där hänsyn tas både till hur stor del av SR:s budget som utgörs av 

löner och till lönehilden inom företaget. En sådan index har tagits fram i 

samarbete mellan SR och statisliska centralbyrån. Den bör tillämpas friin 

budgetåret 1982/83. 

Genom de förändringar som beslöts av riksdagcn våren 1981 har SR fått 

mycket goda planeringsmöjligheter. Jag anförde i 1981 års budgetproposi

tion ( s. 86) att det är angeläget att SR redovisar hur man har förverkligat 

sina planer, hur medel för reformer har använts, vilka investeringar som 

har gjorts och hur rationaliseringarna har genomförts. På samma sätt måste 

reform- och rationaliseringsplancr redovisas i SR:s anslagsframstiillning. 

I årets anslagsframställning O•:h i en kompletterande skrivelse har SR 

lämnat sådana redovisningar. Till dessa har fogats motsvarande redovis

ningar från de programproducerande dotterbolagen. Det planerings- och 

redovisningsarbete som sålunda har kommit igång bör enligt min mening 

kunna vidareutvecklas. 

Beträffande rationaliseringsplanerna delar jag SR:s uppfattning. Jag in

stämmer också i det uppställda kravet att rationaliscringsmälen skall niis 

utan att flexibiliteten i medelsanvändningen minskar. Jag betonar vidare 

vikten av att Sveriges Riksradio (RRl och Sveriges Lokalradio AB <LRABI 

startar ett brett samarbell!. Jag noterar därför med tillfredsstiillclse att de 
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båda företagen nyligen har enats om det materiella innehållet i ett samar

betsavtal som gäller program. teknik och lokaler. Det bör kunna medföra 

betydande rationaliserings vinster för båda programbolagen. 

Med det nuvarande finansieringssystemet för SR är det viktigt att av

g i ft skontro 11 och avgiftsupphörd är sä effektiv som möjligt. 

Televerket har ålagts dels att rationalisera avgiftsuppbörden. dels att inten

sifiera avgiftskontrollen, framför allt genom kampanjer mot avgiftsskolk. 

Televerket har under perioden den I juli 1980-den 30 juni 1983 möjlighet 

att bedriva försöksverksamhet med särskild avgiftskontroll genom pejling. 

Denna pejling ingår enligt min uppfattning som ett viktigt moment i effek

tiviseringen av avgiftskontrollen i kombination med annonskampanjer och 

medverkan från programbolagen inom SR. 

Kampanjen mot avgiftsskolk har visat sig vara framgångsrik. Enligt vad 

jag har erfarit har under föregående budgetår antalet nyanmälda TV

innehav med 40000 överstigit den normala. förväntade ökningen. När det 

gäller färg-TV -tillägg är motsvarande siffra 57 000. Detta torde innebära att 

skolkkampanjen under föregående år ökade intäkterna med ca 32 milj.kr. 

Jag avser återkomma till regeringen i denna fråga före försöksperiodens 

slut den 30 juni 1983. Jag utgår från att televerket i god tid dessförinnan 

redovisar sina erfarenheter av försöksverksamhcten, liksom förslag till hur 

framtida bekämpning av avgiftsskolket bör utformas. 

Nuvarande organisation av avgiftsuppbörden bör behållas. Jag anser 

dock att det pågående rationaliseringsarbetet inom televerket när det gäller 

uppbördens organisation m. m. bör intensifieras. 

Jag övergår nu till att behandla ett par olika områden av SR:s verksam

het som på olika sätt har aktualiserats under året. 

Sveriges Television AB (SVT) har bedrivit försöksverksamhet med 

text-TV sedan år 1978. Verksamheten omfattar i dag ca tre timmar 

programtextning per vecka och ca 100 textsidor med nyheter och annan 

information som förnyas kontinuerligt. Vidare sänds textade kommentarer 

till vissa sportsändningar och andra program av evenemangskaraktär. 

Dessutom har Sveriges Utbildningsradio (URJ inlett viss försöksverksam

het i samband med program dels för högskola och vuxenutbildning. dels 

för hörselhandikappade och invandrare inom ungdomsskolan. 

lnformationsteknologiutredningens (U 1978: 12) förslag beträffande text

TV i betänkandet (SOU 1981: 45) Nya medier - ll:xt-TV. telcdata innebär 

att verksamheten även i fortsättningen under innevarande avtalsperiod 

förläggs till något eller några av SR:s programbolag. Flertalet remissinstan

~er har ställt sig positiva till detta. 

Jag ansluter mig till utn:dningsförslaget beträffande organisation och 

finansiering av text-TV. Text-TV är ett utomordentligt viktigt hjälpmedel 

för döva och hörselskadade. Programtextning med hjiilp av text-TV, lik

som textade kommentarer till vissa program bör därför kunna ges hög 

prioritet. Textsidor med nyheter och annan information är ett viktigt 
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komplement till SR:s service till denna grupp. Även för utbildningspro

grammen öppnar text-TV intressanta möjligheter. 

Jag ansluter mig också till utredningens förslag att verksamheten under 

innevarande avtalsperiod bör bedrivas av SR:s programbolag inom befint

liga ramar och lyda under SR:s regelsystem. 

Jag anser vidare, i likhet med utredningen, att Tidningarnas Telegram

byrå <TTl bör kunna beredas utrymme i text-TV-sändningarna på i princip 

samma sätt som i dag sker i ljudradion. Jag förutsätter att denna fråga - på 

sätt som SR har angett i sitt remissvar - kommer att lösas genom särskilt 

avtal mellan SVT och Tf. 

En fråga som flera gånger har behandlats av .riksdagen under de senaste 

åren är TV-överföring av scenteater. I samband med riksdagsbe

handlingen av radio- och TV-frågor våren 1981 erinrade riksdagen om 

tidigare uttalanden beträffande önskvärdheten av att de statsunderstödda 

teatrarnas föreställningar också når en stor publik ute i landet (KrU 1980/ 

81:22. rskr 1980/81: 175). 

Jag anser att ett samarbete mellan SR och framför allt Operan och 

Dramatiska teatern är mycket viktigt från kulturpolitisk synpunkt. Hittills 

har utvecklingen kommit längsr. när det gäller lyrisk teater, där ett antal 

föreställningar har anpassats för TV-inspelning på såväl Operan som 

Drottningsholmsteatern. I sin planering för innevarande budgetår redovi

sar SR att man har för avsikt att fortsätta att etablera samarbete med 

scenteatrarna för att producera TV-anpassade överföringar. 

Genom de överföringar som görs vinner man erfarenheter och ömsesidig 

förståelse för de olika hänsyn som måste tas för att en bra scenföreställning 

skall kunna bli lyckad också i en TV-sändning. Samarbetet underlättas 

också av det avtal för TV-överföring av lyrisk teater som slöts i oktober 

1980 mellan Teatrarnas riksförbund och Svenska teaterförbundet. För 

närvarande planeras TV-överföring av ett tiotal opera- och balettföreställ

ningar vilket måste anses vara tillfredsställande. 

Jag anser att det är angeläget att även Dramatiska teaterns produktion 

kommer en större publik till del. Ett förbättrat samarbete mellan SR och 

Dramatiska teatern bör därför eftersträvas. De invändningar som har rests 

mot TV-överföring av scenteater gäller främst en direktöverföring av scen

föreställningen utan anpassning till TV-mediet. Sådana överföringar avses 

emellertid inte här. Vad som bör komma i fråga är i stället föreställningar 

som låter sig anpassas till och bearbetas för TV-mediet. 

När det gäller video om rå c1 e t har jag tidigare nämnt att videogram

utredningens (U 1977: 05) slutbetänkande <SOU 1981: 55) Video f. n. re

missbehandlas. Jag vill dock redan nu poängtera att SR:s program i video

gramform skulle vara ett viktigt och värdefullt tillskott till det samlade 

videogramutbudet och att det får anses ingå i företagets uppgifter att 

medverka till detta. Det är därför ytterst angeläget att de pågående upp

hovsrättsförhandlingarna inom SR-koncernen leder till ett snabbt resultat. 
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Jag övergår nu till frågan om t i I Ide In ingen av med e I för den 

avgiftsfinansierade verksamheten för nästa budgetår. Mina förslag (i milj. 

kr.) framgår av följande sammanställning. 

Telcvcrke1 
Invt-steringskostnader 
Driftkostnader 

B.1·ggnad.1st_1·rt•l.rcn 

Sn'riges Radio 
Drift- och investerings-

kostnader 

Radioniimnden 

Beräknat för Förslag för 1982/83 
1981/82 

89.9 1 

222.6:! 

16 

1466,94 

1.37 

1 796,8 

Sveriges Radio, 
televerket. bygg
nadsstyrelscn. 
radionämndcn 

99.3 
25U 

343 

1471.3 

1.61 

1857,5 

1 Inkl. kostnader för Skåne MV 2.2 

Föredra
ganden 

99.0 
245,3 

25,5 

1470.7 

1.47 

1842,0 

2 Inkl. 3.3 milj. kr. som har anvisats på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 198.1/82 
'Därutöver 9.5 milj.kr. som har h.:gärts för budgetåret 1981/82 
4 Genomsnittligt prisläge budgetåret 1980/81 

Genom det beslut som riksdagen har fattat beträffande en förlängning av 

reformperioden för SR påverkas också televerket. För att förbättra tele

verkets planeringsförutsättningar angavs i 1981 års budgetproposition (s. 

92) en plan för investeringsnivån t. o. m. budgetåret 1985/86. I det samman

hanget föreslog jag också ambitionssänkningar jämfört med tidigare 

planer. Televerket har i sin anslagsframställning redovisat hur man anpas
sat sig till den nya investeringsplanen. För budgetåret 1982/83 är investe

ringsmedlen beräknade till 83,7 milj.kr. i 1981/82 års kostnadsnivå. Dessut

om tillkommer investeringskostnader för mellanvågssändaren i Skåne, 

enligt riksdagsbeslut om tilläggsbudget IIl till° statsbudgeten för budgetåret 
1980/81. 

Televerket har också, i samråd med SR, begärt 0.4 milj. kr. för uppfö

rande av lokala sändarstationer i Göteborg och Malmö. Dessa sändare 

skulle bl. a. tillåta en mer flexibel planering av lokalradiosändningarna. 

Televerket har angett att sändarna kan anses ingå i det fjärde FM-nätet. 

Sändarna skulle också kunna användas i s. k. kommunsändningar i stället 

för den relativt dyrbara tekniken med mobila sändare. I 1981 års budget

proposition (s. 91-92) framhöll jag att frågan om uppbyggnaden av ett 

fjärde FM-nät bör prövas i samband med förberedelserna för ett nytt 

radioavtal. Jag har inte ändrat uppfattning i denna fråga. Konkurrensen om 

sändningsutrymmet i Göteborg och Malmö kan dock enligt min mening 

motivera en särlösning. De föreslagna sändarna bör därför kunna uppföras 
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om de kan finansieras inom befintliga ramar. både vad avser investeringar 

och driftkostnader. 
Mitl förslag till medelsanvisning för televerkets investeringar uppgftr till 

99 milj.kr. I medclsanvisningen ingår kompensation för kostnadsökningar. 

Televerket har i sin anslagsframsliillning begärt all fä utnyttja upp till 5 

milj. kr. av nästa budgetårs medgivna förbrukning för att avbalansera det 

löpande årets förbrukning samt få rätt att intill en summa av 5 milj. kr. 

utnyttja medel som inte tagits i anspräk ett år det niistkommande budget

året. Jag anser att en sådan möjlighet all föra högst 5 milj. kr. mellan 

budgetåren som ett förskott resp. tillgodohavande bör kunna underlätta 

administrationen av investeringsmedlen och förordar därför all så för ske. 

Jag förordar vidare all ett bcställningsbemyndigande om 30 milj.kr. för 

budgetåret 1983/84 lämnas till televerket. 

Vid mina beräkningar av televerkets driftmedel har jag bl. a. beräknat 

kompensation för kostnadsökningar. I enlighet med vad jag tidigare har 

föreslagit bör televerket också för budgetåret 1982/83 genomföra en ratio

nalisering av verksamheten motsvarande en besparing om minst 2 c.''r. 
Jag vill i delta sammanhang också betona vikten av ett gemensamt 

kostnadsansvar hos SR och televerket. Åtgärder och förändringar som 

vidtas hos de programproducerande dollcrbolagcn inom SR kan ha bäde 

koslnadshöjande och koslnadssänkande effekter på programdistribution 

och programinsamling inom televerket. Det är viktigt att SR i sin planering 

beaktar sådana effekter. Mol denna bakgrund föreslår jag att eventuella 

framtida kostnadsbehov utöver huvudalternativet, dvs. medlen för ett 

budgetår prisomräknade minus rationalisering, för programdistribution 

och programinsamling inom televerket täcks gen~1111 att medel överförs 

från SR till televerket. För budgetåret 1982/83 giillet detta sådana kostna

der som tillkommer utöver de driftkostnadsökningar jag har beräknat i mitt 

förslag till mcdelstilldclning. Fr. o. m. hudgelårct 1983/84 skall en eventuell 

ökning av kostnaderna för programinsamling och programdistribution ut

över huvudalternativet i sin helhet bekostas med en överföring av medel 

från SR. 

Jag övergår nu till frågan om SR:s lokalbehov och medclstilldelning till 

byggnadsstyrelscn. Frågan om utbildningsradions lokalbehov avser jag 

dock all behandla under avsnitt F. Vuxenutbildning. För nästa hudgetår 

har jag gjort upp följande förslag till investeringsplan. 
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Byggnadsprojekt Kostnadsram (tkr) Mcdelsförbrukningen (tkr) Byggstart 
år-mån 

1980-04-011981-01-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1981-06-30 1981/82 1982/83 

Objekt färdig-
ställda 
1980-07-01 men 
ännu ej slut-
redovisade 49550 49550 48680 800 

Förvärv och 
ombyggnad av 
fastighet i 
Växjö 12800 13500 6480 6000 I 000 81-03 

Förvärv <iv 
radio- och TV-
fastighet i 
Norrköping 7 500 7 500 

Förvärv av 
radio- och TV-
fastighet i 
Sundsvall 3000 3000 

Projektering 3 207 6500 21300 

Summa 62 350 73 550 58 367 16300 29800 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet -300 -4300 

Beräknat 
medelsbehov 16000 25500 

Som framgår av investeringsplanen beräknar Jag en medclsförbrukning 

av 25,5 milj.kr. för nästa budgetår. 

Under rubriken Projektering har jag beräknat medel för projektering av 

sådana byggnadsobjekt bl.a. inom kvarteret Förrådsbacken i Stockholm 

som ännu inte har redovisats ~ör riksdagen. Som Kommer att framgå vid 

min behandling av anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde har jag också beräknat medel för ombyggnad 

i kvarteret Garnisonen i Stockholm för SYT. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att jag tidigare i inledningen till 

avsnitt B. Kulturverksamhet har aviserat att en översyn bör göras när det 

gäller möjligheten till samverkan i fråga om olika institutioners behov av 

rekvisita m. m. Operan. Dramatiska teatern. Svenska Riksteatern men 

även SR och Svenska filminstitutet har i detta sammanhang likartade 

behov. varför en samverkan kan ge rationaliseringsvinster. 

Regeringen bör ges bemyndigande att av konjunkturmässiga eller andra 

skäl anvisa ytterligare högst 10% av nu föreslagna totala investeringsme

del till televerket och byggnadsstyrelsen. 

I det föregående har jag redogjort för principerna för medelstilldclningen 

för SR. Med ett reformpåslag på 2.3 % och ett rationaliseringskrav på 2 % 

blir medelstilldelningen I 470. 7 milj .kr. för budgetåret 1982/83 (genomsnitt

ligt prisläge 1980/81 ). 

Färdig 
stäl-
lande 
år-mån 

82-01 
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Kompensation för kostnadsökningar bör fr.o.m. den 1 juli 1982 ske 

enligt den nya index jag tidigare har föreslagit. 

SR har på regeringens uppdrag redovisat en verksamhetsplan för peri

oden 1982/83-1986/87 för försvarsberedskapen vid koncernen. Jag avser 

att återkomma till den långsiktiga inriktningen av SR:s försvarsberedskap i 

den proposition om säkerhetspolitiken och totalförsvaret som regeringen 

avser att förelägga riksdagen under våren 1982. 

SR bör ha möjligheter att i kostnadsutjämnande syfte från rundradiofon

den rekvirera högst 30 milj.kr. med skyldighet att under nästföljande 

budgetår återbetala motsvarand1~ belopp. Denna dragningsrätt skall avse 

kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande av dragnings

rätten får ej behållas som ett permanent lån till koncernen. 

Med de villkor jag har angett beträffande ambitionen för radio- och TV

verksamheten och de förutsättningar man i övrigt har att räkna med kan 

TV-avgiften hållas oförändrad under budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den nya index för kostnadsökningar för radio- och TV

verksamheten som jag har angett i det föregående, 

2. godkänna vad jag har förordat beträffande text-TV. 

3. godkänna mitt förslag till medelsförbrukning för byggnadsstyrel

sen, 

4. godkänna mina förslag till medelsberäkningar för televerket. 

5. godkänna vad jag har förordat för televerket beträffande rätten 

att föra högst 5 000 000 kr. mellan två budgetår som tillgodoha

vande resp. lån. 

6. medge att televerket lämnas det beställningsbemyndigande som 

jag har förordat. 

7. godkänna vad jag har förordat beträffande finansieringen av drift

kostnad sökningar hos televerket, 

8. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst 10% av föreslagna totala investeringsme

del till televerket och byggnadsstyrelsen, 

9. godkänna mitt förslag till medelsberäkningar för den avgiftsfinan

sierade verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, 

10. godkänna mitt förslag till medelsbcräkning för radionämndens 

verksamhet. 
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Dagspress och tidskrifter 

C 3. Presstödsnämnden 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1509 324 

1815000 

1951000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dags

press och organisationstidskrifter. Därutöver åligger det presstödsnämn

den att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidnings

grupper och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rapporte

ra om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom 

tidningsägandet. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

Personal 6 of. of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1679000 +75000 +134000 
(därav lönekostnader) ( 1423 000) (+58000) (+ 45000) 

Lokalkostnader 136000 + 3000 + 2000 

1815000 +78000 +136000 

Pre sstiidsniimnden 

Pris- och löneomräkning m. m. 78000 kr. 

Nämnden har i sina kostnadsberäkningar inte kunnat ta hänsyn till 

kostnader för nya arbetsuppgifter. 

Föredra1:anden 

För nästa budgetår bör medel för presstödsnämndens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. Besparingen genom hu

vudalternativet uppgår till 40000 kr. 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 11. K U 1980/ 

81: 20. rskr 1980/81: 200) övertas nämndens för samhällsinformation tidi

gare uppgift vad avser tillämpning av lagen ( 1977: 654) om kungörande i 

mål och ärenden hos myndighet m. m. fr. o. m. den I januari 1982 delvis av 

presstödsnämndcn. I fortsättningen skall sålunda presstödsnämnden till

handahålla berörda myndigheter sådana uppgifter om dagstidningars sprid

ning som behövs för tillämpningen av nämnda lag. 
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Presstödsnämnden har sedan den I juli 1981 också i uppgift att avge 

yttrande över ansökan om tillsti'md att sända radiotaltidningar enligt lagen 

U 98 l: 508) om radiotaltidningar. 

För nämndens nya arbetsuppgifter räknar jag med ett ökat medclshehov 

av 85 000 kr. Med hänvisning i övrigt till sammanställningen förordar jag 

att anslaget förs upp med I 951 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Presstiidsniimnden för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av I 951 000 kr. 

C 4. Stöd till dagspressen 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

302847736 

337600000 

366800000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd 

till dagstidningar. 

Med dagstidning avses allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär som 

normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, vars innehåll i 

huvudsak är skrivet på svenska och som i huvudsak distribueras inom 

landet. Stöd kan utgå i form av produktionsbidrag, etableringsstöd, ut

vecklingsbidrag. samverkansbidrag och samdistributionsrabatt. Vidare 

kan dagstidning erhålla lån ur pressens lånefond (se anslaget Lån till 

dagspressen). 

Produktionshidrag beviljas enligt generellt verkande regler. Bidraget 

avgörs bl. a. av tidningens hushållstäckning på utgivningsorten. För tlerda

garstidningar beräknas bidraget inom vissa gränser efter tidningens pap

persförbrukning under de tre senaste åren. För fådagarstidningar utgår 

produktionsbidrag med ett fast bdopp. Presstödsnämnden har viss begrän

sad rätt att bevilja produktionsbidrag även till tidningar som inte faller 

under de allmänna reglerna. 

Etableringsstöd beviljas fådagarstidning med produktionsbidrag som 

avser att övergå till att bli flerdagarstidning samt för nyetablering av 

dagstidning som bedöms ha möjligheter att efter ett års utgivning uppfylla 

villkoren för produktionsbidrag. 

Utvecklingsbidrag beviljas i första hand tidningsföretag som befinner sig 

i tillfälliga svårigheter. 

Samverkansbidrag beviljas tidningsföretag som samverkar inom teknisk 

produktion, annonsförsäljning eller större branschprojekt. 

Samdistributimzsrahatt utgår för varje abonnerat exemplar av dagstid

ning som distribueras av distribulionsföretag eller av post verkets lantbrev

bäringsturcr eller särskilda tidningsutdclningsturer under förutsättning att 

minst två tidningsförctag deltar i samdistributionen. 
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1981/lQ Beräknad ändring 1982/83 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

Produktionsbidrag 259900000 +28 100000 +28100000 
Etableringsstöd 3 800000 of. of. 
Utvecklingsbidrag 10000000 of. of. 
Samverkansbidrag 7000000 of. of. 
Samdistributionsrabatt 56900000 + I 100000 + I 100000 

337600000 +29200000 +29200000 

Presstödsniimnden 

I. För år 1981 har t.o.m. november månad beviljats 251483700 kr. 

produktionsbidrag. Utgiften för budgetåret 1981/82 beräknas uppgå 

till 265 milj. kr. 

Det beräknade utfallet för budgetåret 1981/82 bedöms behöva räknas 

upp med drygt 21 milj. kr. för att tillgodose tidningar som nyetableras 

under år 1982 och tidningar som nyetablerats under år 1981 utan att ha fått 

fullt bidrag för detta år. För nya Stockholms-Tidningen har sålunda beräk

nats I 7 milj. kr. Dessutom har bidraget räknats upp med 2 milj. kr. på 

grund av högre pappersförbrukning. Den sammanlagda utgiften för 1982/83 

beräknas uppgå till 288 milj. kr. 

2. Under budgetåret 1980/81 har beviljats e ta bl er in g s stöd för två 

lokaltidningar med sammanlagt 2250000 kr. Under budgetåret 1980/81 har 

ingenting betalats ut härav men 1743000 kr. har ut.betalats för etablerings

stöd beviljade under tidigare budgetår. Under budgetåret 1980/81 har inga 

etableringslån eftergetts, medan ett sådant har sagts upp till betalning. 

Nämnden bedömer anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till oförändrat 
3.8 milj. kr. 

3. För kalenderåret 1980 har under budgetåret 1980/81 sex tidningar 

beviljats utveeklingsbidrag med sammanlagt 4.4 milj. kr. Hela be

loppet har betalats ut under samma budgetår. Dessutom har utbetalats 

4 350 000 kr. för år 1980 som beslutats under tidigare budgetår. 

Nämnden begär för budgetåret 1982/83 oförändrat 10 milj. kr. 

4. Under budgetåret 1980/81 har beviljats samverkans bidrag för 

teknisk samverkan med 5,5 milj. kr. och branschsamverkan med 452000 

kr. Av de beviljade bidragen har utbetalats 2 802 000 kr. Härutöver har 

utbetalats 500000 kr. varom beslut har fattats under tidigare budgetår. 

Nämnden bedömer anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till oförändrat 

7 milj. kr., varav högsi 500000 kr. för större branschprojekt. 

Presstödsnämnden har i en särskild skrivelse föreslagit att nämnden 

fr. o. m budgetåret 1982/83 ges rätt att av anslagsposten Samverkansbidrag 

disponera högst 500000 kr. för bidrag till samvcrkansutredningar. Bidrag 

bör kunna beviljas tidning som deltar i sådan utredning med högst 50000 

kr. per tidning och år. 

J 2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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5. Under budgetåret 1980/81 utbetalades sammanlagt 62 957 886 kr. i 

sam dis tribut i o n s rabatt. Endast enstaka fådagarstidningar står 

fortfarande utanför samdistributionssystemet. 

Anslutning av nyetablerade tidningar och en allmän upplageökning be

räknas innebära en ökning av samdistributionsrabatten med ca 1,5 % per 

år. 

Fi)redmganden 

Stödet till dagspressen har i enlighet med riksdagens beslut under före

gående riksmöte (prop. 1980/81: 137. KU 1980/81: 19 och 23, rskr 1980/ 

81: 289) fr. o. m. innevarande budgetår fått en delvis ändrad utformning. 

Förändringen innebär i huvudsak att få- och tlenlagarstidningar med högst 

20 % i hushållstäckning och storstadstidningar har fått en viss begränsad 

höjning av produktionsbidragcn samt att vissa justeringar av maximibelop

pen för produktionsbidragcn har gjorts till en sammanlagd kostnad av 21.4 

milj. kr. Samtidigt har tagits ut en besparing om totalt 12, I milj. kr. genom 

en mindre reducering av samdistributionsrahatten, utvecklingsbidraget 

och etableringsstödet. 

Vid min anmälan av propositionen 1980/81: 137 om stödet till dagspres

sen var jag inte beredd att förorda en större besparing med hänvisning till 

prognoserna för en minskning av tidningarnas annonsintäkter. Enligt vad 

jag nu kan bedöma kommer annonsvolymen under år 1981 att uppvisa en 

sådan minskning. För tidenjanuari till september 1981 har annonsvolymen 

för dagspressen totalt minskat med 3,8 S'c jämfört med året innan. För det 

tredje kvartalet 198 l kan emellertid noteras en viss stabilisering. 
De justeringar i beloppen för produktionsbidragct som har genomförts 

fr. o. m. innevarande budgetår har således enligt min mening varit befo

gade. 

Den fortsatta utvecklingen för dagspressen, både vad gäller annons

marknaden och kostnadsläget. bör enligt min mening följas noga. 

I den nämnda propositionen om stödet till dagspressen uttalade jag som 

min mening att det statliga stödet i högre grad än vad som hittills har varit 

fallet bör användas för att stimulera till olika samverkansformer. Press

stödsnämnden har i skrivelse påtalat det ökade behovet av samvcrkansut

redningar under de närmaste åren. Enligt nämnden bör sådana utredningar 

stimuleras genom att ekonomiskt stöd beviljas. För egen del finner jag det 

angeläget att ökade ansträngningar görs för att genom teknisk o.:h organi

satorisk samverkan mellan olika tidningsföretag nedbringa dagspressens 

produktionskostnader. För att fler samverkansprojekt skall komma till 

stånd bör även enligt min mening tidningsförctag stimuleras till att delta i 

samverkansutredningar. Jag am;luter mig därför till presstödsnämndens 

förslag om att bidrag till sådana utredningar skall kunna utgå under an

slagsposten Samverkansbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 500000 

kr. per år inom ramen för det anslagsbelopp som redan anvisas. 
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Mina förslag om ökade medel under detta anslag avser uteslutande 

ökade kostnader på grund av beräknade volymföriindringar. Produktions

bidragen bör sålunda räknas upp med 28, I milj. kr. Medlen för samdistri

butionsrabatten bör räknas upp med I. I milj. kr. för ökade kostnader pä 

grund av anslutning av nyctahlcrade tidningar och en allmän upplageök

ning. Övriga anslagsposter bör föras upp med oförändrade belopp. 

Jag förordar att anslaget förs upp med ett belopp av 366.8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till dag.1pre.uc11 för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 366 800 000 kr. 

C 5. Lån till dagspressen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

24300000 

25 000000 

25000000 

Reservation 14076978 

Från anslaget utbetalas lån enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt 

stöd till dagstidningar. 

Presstödsniimnden 

Under budgetåret 1980/81 hllr tre tidningar heviljats sammanlagt 18.8 

milj. kr. i lån ur pressens lånefond. Hela heloppet har utbetalats. Under 

samma budgetår har utbetalats 5.5 milj. kr. avseende lån som beviljms 

under tidigllre budgetår. 

Nämnden uppskattar anslagsbehovet för 1982/83 till oförändrat 25 milj. 

kr. 

Föredraganden 

Vid ingången av budgetåret 1981/82 fanns en reservation av ca 14.1 milj. 

kr. tillgänglig på anslaget. Med beaktande av detta och den väntade belast

ningen under innevarande budgetår finner jag att lånefonden bör tillföras 

oförändrat 25 milj. kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till dagspressen för hudgctåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 25 000 000 kr. 
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C 6. Stöd till organisationstidskriftcr 

1980/8 I U tgi fL 
1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

61075966 

48000000 

37 800 000 

Frfrn anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 607) om stöd till 

organisationstidskrifter Uindrad senast 1980: 147. 1981:411 och den 10 

decemher 1981 ). 

Statligt stöd kan utgå till organisationstidskrift som i huvudsak distrihu

eras inom Sverige men iiven till annan organisationstidskrirt om den utges 

av svensk organisation. är skriven pil svenska och distribuaas friin svensk 

postanstalt till medlemmar utomlands. Med organisationstidskrift förstås 

dels tidskrift som utges av organisation för dess mt:dlemmar ( medlemstid

skriftl. dels tidskrift som är organ för organisation med huvudsakligt syfte 

att verka för religiöst. nykterhetsfriimjande. politiskt. miljöv{1rdande. 

idrottsligt eller försvarsfrämjande ändam{tl eller att företriida handikappa

de eller arbetshindrade. dels tidskrift som har ide mässig anknytning till 

politisk organisation. Stödet besti"1r av en fast och en rörlig del. 

Om omfattande stöd till en eller llera Llrganisationstidskrifter skulle leda 

till en allvarlig snedvridning av konkurrensförhiillandena mellan olika tid

skrifter med likartat inneh{tll och inriktning kan prcsstödsniimnden. enligt 

förordningens 7 *·efter ansökan hevilja stöd till annars inte stödheriilligad 

tidskrift. Sådant stöd kan inte utgil med högre belopp än vad som för 

samma kalenderår har beviljats organisationstidskrift. 

P rc ss t iiJs 11ii111nde11 

Under budgetåret 1980/81 utbetalades av presstödsniimnden stöd enligt 

förordningens huvudregel med ca 58 milj. kr. till 427 organisationstidskrif

ter, vilket innebär en ökning friin föreg:1ende år med 13 stödda tidskrifter. 

Antalet stödheriittigade utgåvor och exemplar har ökat med ca 1.5 resp. 

2 'Yl· jämfört med föregilende år. 

Nämnden har vidare utbetalat ca "!.,75 milj. kr. under budgetarct enligt 

förordningens 7 * till annars ej stödberättigad tidskrift. Dessutom har 

40000 kr. utbetalats för samverkansprojekt. 

Sammanlagt har under budgetåret 1980/81 utbetalats 61 075 966 kr. 

Presstödsnämnden beräknar ~tödhehovet enligt 7 * till I milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Nämnden räknar med att det sammanlagda medelsbe

hovct under anslaget ökar med I 00 000 kr. 

1-"iiredraganden 

Innevarande budgetår har på detta anslag gjorts en besparing pft 15 milj. 

kr. För att en sådan besparing inte skall pilverka de tidskrifter som för sin 

existens är beroende av det utgäendc stödet har endast den rcgcländringen 

vidtagits att stödet till den enskilda tidskriften har hegriinsats till I milj. kr. 

per år. Reduktionen av stödet har därmed i huvudsak berört s[1daria tid-
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skrifter som utges av stora och ckonomiskt starka organisationer och vars 

utgivning sker med hög frekvens och stora upplagor. Totalt har 14 tidskrif

ter, varav 13 medlemstidskrifter och en tidskrift med stöd cnligt förord

ningens 7 *· genom det införda b~dragstakct fått ett mindre stödbelopp än 

de enligt de tidigare reglerna hade varit berättigade till. 

För nästa budgetår föreslår jag inom ramen för regeringens sparpaket en 

ytterligare besparing om ca 10 milj. kr. under detta anslag. Enligt min 

mening bör även denna gång eftersträvas att de små och ekonomiskt 

mindre bärkraftiga organisationernas tidskrifter skyddas så långt möjligt. 

Jag föreslår därför en ytterligare siinkning av taket för stödet till den 

enskilda tidskriften till 400000 kr. per år. Härigenom skapas utrymme för 

dels den föreslagna besparingen av ca 10 milj. kr.. dels en omläggning av 

stödet med syfte att förstärka bidragsbeloppen för samtliga tidskrifter inom 

ramen för det nya bidragstaket pä 400000 kr. 

Den omläggning av stödet som jag förordar innebär följande. Den fasta 

bidragsdden höjs från nuvarande 2 875 kr. till 5 000 kr. Med beloppsgrän

sen 400000 kr. finner jag det motiverat att cxemplarstödet i fortsättningen 

utgår med ett enhetligt belopp per exemplar för en tidskrifts hela årsuppla

ga. Jag förordar att cxcmplarstödet höjs till 42 ön.: per exemplar. Ett 

enhetligt exemplarstöd motsvarar bättre den ursprungliga intentionen med 

stödet, niimligen att kompensera tidskrifterna för ökade portokostnader. 

Av samma skäl bör enligt min mening de nu tilliimpade prm:entuella 

tilliiggen för en tätare utgivning tas bort. 

Den sammanlagda effekten av den nu föreslagna omläggningen blir 

följande. Utöver de 14 tidskrifter som redan innevarande budgetfa påver

kas av det införda bidragstakct vid 1 milj. kr. berörs ytterligare 22 tidskrif

ter av den nya beloppsgränsen vid 400000 kr. Det rör sig till övervägande 

del om mcdlcmstidskrifter. De berörda tidskrifterna utges i regel av. stora 

organisationer. där det statliga bidraget trots sin absoluta storlek i allmän

het utgör en förhållandevis lägre andel av organisationens totala budget iin 

vad som är fallet för det stora flertalet mindre organisation'.;tidskrifter. För 

samtliga tidskrifter med ett årligt stöd under 400000 kr. innebiir de före

slagna regeländringarna en förstärkning av bidragsbeloppcn. 

Jag beräknar nettoeffekten av den föreslagna omfördelningen inom an

slaget till förmån för tidskrifter under ett stödbclopp av 400000 kr. till 

totalt ca 2.9 milj. kr. Ncttobesparingen beräknas uppgå till 10.2 milj. kr. 

I övrigt beriiknar jag anslaget i huvudsaklig överensstämmelse med 

presstödsnämndcns förslag. Det bör föras upp med 37.8 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade förändringen av grunderna för 

stödet till organisationstidskriftcr. 

2. till Stöd till orRw1isationstiJskr(fier för budgeti'trct 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 37800000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 182 

C 7. Stöd till kulturtidskrifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8256366 

8264000 

9338000 

Reservation 7633 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 393) om statligt stöd 
till kulturtidskrifter (ändrad 1981: 441 ). Medlen fördelas av statens kullur

rf1d. Bidrag kan beviljas för utgivning av svenska kulturtidskrifter eller av 
barntidskrifter på invandrarspråk. 

Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll 

viinder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekono-
' misk. social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för 

analys och presentation inom de skilda konstarternas områden. Villkor för 

att bidrag skall kunna heviljas är bl.a. att tidskriftens intiikter ej beriiknas 

tiicka kostnaderna samt att det för dess utgivandc ej linns eller kan piiriik
nas tillräckligt stöd från annat hilll. 

Statens kulturråd 

För hudgetåret 1981/82 har beviljats stöd till ca 180 tidskrifter med 

bidragsbelopp om mellan 4000 kr. och 180000 kr. Rådet har under budget
året 1980/81 gett ut en katalog med uppgifter om de tidskrifter som har 

tilldelats stöd. Under budgetåret 1981182 planeras ytterligare åtgärder för 
att rationalisera tidskrifternas utgivning och marknadsföring. 

Prisutv.:cklingcn inom den grafiska industrin har varit mycket snabb 
samtidigt som förändringar av portosystemet har fördyrat distributionen. 
Mot denna bakgrund frarnstiir en realhöjning av anslaget som önskviird 
och en kostnadskompensation om 13 r;.( som niidviindig ( + I 074 000 kr.l. 

Tidskriften Ord & Bild har hl'S regeringen ansökt om stöd till sitt lager 
av iildre f\rgångar. 

Fiiredragandcn 

De kulturtidskrifter som får stöd under detta anslag kännete<.:knas av en 
hög kvalitet i sitt innehåll förenad med en otillräcklig ekonomisk btirkraft 

hos den som warar för utgivningen. I dessa tidskrifters budget utgör 

kostnader för lokaler. utrustning och framför allt try<.:kning och distribu

tion i allmänhet en stor andel av omslutningen. medan det redaktionella 
och administrativa arbetet helt eller delvis utförs på ideell bas. 

Mf111ga tidskrifter har sålunda en svår ekonomisk situation. Jag finner 
det därför motiverat att anslager för nästa budgetl1r räknas upp med ett 

högre belopp iin vad som gäller för flertalet övriga jämförbara anslag 
(+I 074000kr.). 

Tidskriften Ord & Bild har hos regeringen ansökt om stöd till sitt lager 
av iildre firgf111gar. Enligt gällande bcstiimmelscr kan lagerstöd inte utgfi 
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från anslaget Stöd till kulturtidskrifter. Däremot kan bokförla~ erhålla 

lagerstöd för klassisk litteratur från anslaget Litteraturstöd. Statens kultur

råd som har yttrat sig i ärendet anför att tidskriften under hela sin utgiv

ningstid sedan år 1892 har spelat en viktig roll i den svenska kulturdebatten 

och att det är angeläget att kulturpolitiskt viktiga tidskrifter kan bevaras. 

Jag ansluter mig till kulturrådets bedömning och förordar att reglerna för 

stödet till kulturtidskrifter ändras så att ett begränsat belopp kan användas 

för lagerstöd till kulturtidskrift. dock endast under förutsiittning att synner

liga skäl föreligger. Det ankommer på kulturrådet att avväga ett sådant 

behov mot stödets huvudändamål att stödja den aktuella utgivningen av 

kulturtidskrifter. Denna avvägning bör ske inom den angivna mcdelsra

men. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade ändringen av grunderna för 

stödet till kulturtidskrifter. 

2. till Stiid till kulturtidskrifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 9 338 000 kr. 

C 8. Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3618450 

4575000 

5347000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1977: 523) om stöd till 

tidningar på andra språk än svenska (ändrad 1981: 410 och den 10 decem

ber 1981). Stödet beviljas av statens invandrarvcrk efter samråd med 

presstödsnämnden. 

Stöd kan utgå till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska 
under förutsättning att 

I. publikationen vänder sig till invandrare och språkliga minoriteter i 

Sverige. 

2. publikationens innehåll till övervägande del berör förhållanden i Sve

rige. 

3. publikationen har sin huvudredaktion i Sverige och 

4. annonsdelen i publikationen inte överstiger 251:f, i genomsnitt för 

kalenderår. 

Stödet kan utgå till allmänna nyhetstidningar och medlcmstidskrifter 

som uppfyller vissa i författningen angivna krav. Dessutom kan behovs

prövade bidrag utgå till tidningar och tidskrifter som inte uppfyller dessa 

krav. Stödet kan ha formen av produktions bidrag eller etableringsstöd. 
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Stöd till allmänm1 nyhets
tidningar 
Stöd till medlcmstidningar 
Stöd till övriga tidningar 

Statens im·wulrar\'crk 

1981/82 

4()1)()0()() 
287 5()() 
287 5()() 

4575000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens in
vandrarvcrk 

+700()()0 
+ 62500 
+ 12500 

+775000 

Före
draganden 

+7()()00() 
+ 63()()() 
+ 9()()() 

+772000 

I. För år 1981 har beviljats bidrag för sju a Il män n a ny h t: t st i dn in g

a r med sammanlagt 3 660000 kr. Invandrarverkt:t anser att inom anslagi:t 

stöd motsvarande (det svenska) dagstidningsstödet bör kunna utgå. dock 

anpassat till de speciella förutsätcningarna. 

Med nuvarande regler beräknas anslagsbehovet under budgetåret 198'.!/ 
83 öka med ett belopp motsvarande två grundstöd !+ 700000 kr.). 

2. Sju med 1 e m st id ni n g ar har beviljats stöd. varav i ett fall etabk

ringslån. Ett antal nya organisationer beräknas få verksamht:tshidrag och 

kvalificera sig för medlemstidningsstöd. Anslagsposten bör beräknas till 

totalt 350 000 kr. ( + 62 500 kr.). 

3. Stöd till övriga t i cl ni n g ar har beviljats för 22 tidningar. Anslags

posten bör vara förslagsvis betecknad. Anslagsbehovet beräknas till 

300000 kr. ( + 12 500 kr.). 

4. Ett behovsprövat siirskilt bidrag bör utgå till tidningar som tvingas 

utkomma på flera språk på grund av förekomsten av flera språk inom 

en etnisk eller nationell grupp. 

5. Stöd bör iivt:n ges till svenska organisationers tidningar 

for utgivning på andra sprt1k än svenska. Särskilt behovet av information 

till invandrare om arbetsmarknaden och fackliga fr{1gor bör tillgodoses 

gt:nom bidrag inom ramen för stödet till (svenska) organisationstidskrifler. 

Vidare bör vid fördelningen av anslaget till kulturtidskrifter hiinsyn tas till 

behovet av stöd till invandrarnas kultur- och barntidskrifkr. 

Fiircdraga11dc11 

Stödet till tidningar på andra språk iin svenska inrättades i sin nuvarande 

form år 1977 och utgick för första gången för kalenderåret 1977. 

l propositionen 1976177:99 om stöd till vissa tidningar och tidskrifter. 

m. m. motiverade dåvarande chekn för budgetdepartementet ett presstöd 

till invandrarnas tidningar i första hand med dessa tidningars betydelse för 

den demokratiska processen i vårt samhiille. Utöver de prt:sspolitiska 

motiven angavs även motiv av invandrar- och minoritetspolitisk karaktär. 

Dessa tidningar kan ofta på ett effektivt sätt föra ut angelägen samhällsin-
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formation till invandrare och medverkar till att vidga de spräkliga minorite

ternas möjligheter till en verksamhet på det egna språket. 

Det största grundbeloppet utgår till allmänna nyhctstidningar, f.n. 

345 000 kr. för tidning som utkommer med minst 24 nummer per är. Vid 

tätare utgivning utgår förhöjda stödbelopp. För att ett stöd av denna 

storlek skall kunna utgå är det naturligt att det ställs krav på framför allt 

omfattningen av tidningens innehåll och upplagans storlek. Kravet på en 

viss storlek på upplagan, liksom på alt huvuddelen skall vara abonnerad 

eller utgöras av medlcmsexcmpiar. syftar enligt nyss nämnda proposition 

dels till att skapa garantier för att det verkligen finns ett behov av tidning

en. dels till att den tidning som stöds skall ha garanterade inklimster vid 

sidan av det statliga stödet. 

De nu aktuella tidningarna arbetar ofta under besvärliga ekonomiska 

förhållanden. Detta har bl. a. medfört att vissa tidningar har svårigheter att 

uppfylla förordningens krav på en minsta försåld upplaga trots att de i 

ovrigt anses ha karaktären av en allmän nyhetstidning. l vissa fall har 

tidningar trots det statliga stödet inte kunnat uppnå en sådan ekonomisk 

soliditet som krävs för att trygga en långsiktig utgivning. 

På grund av den språkliga mångfald och de skiftande förutsättningar som 

kännetecknar de tidningar som söker stöd under detta anslag ställs stora 

krav på den bidragsbeviljandt: myndigheten. Utöver den språkliga kompc::

tensen krävs för bedömningen av om en tidning är stödberättigad eller ej 

ett omfattande kontaktarbete och ibland besvärande kontrollåtgiirder. 

Mot bakgrund av de särskilda problem som är förknippade med hante

ringen av stödet till tidningar på andra språk än svenska finner jag det 

motiverat med en utvärdering av hur stödet hittills har fungerat. Jag avser 

därför att senare föreslå regeringen att uppdra åt statskontoret all göra en 

sådan översyn. I uppdraget bör ingå att dels utviirdaa den hittillsvarande 

tillämpningen av stödet. dels utifrån en sådan analys utreda alternativa 

former för stödets framtida konstruktion och handläggning inom ramen för 

högst nuvarande kostnader. Statskontort:t bör redovisa resultatet av i.iver

synen i sådan tid att eventuella förslag kan föreläggas riksdagen i 1983 ärs 

budgetproposition. 

I avvaktan på resultatet av den nämnda översynen förordar jag att stödet 

till allmänna nyhetstidningar och stöckt till mcdlcmstidskrifter endast räk

nas upp med ett belopp för automatiska volymökningar. Stödet till övriga 

tidningar bör räknas upp med 9000 kr. för att kompensera ökade kostna

der. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningcn hem

ställa jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till tidningar pil andra språk iin .1'\'enska för budgetfiret 

1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 5 347 000 kr. 
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Litteratur 

C 9. Litteraturstöd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

28 308571 

25 678000 

29'506000 

Re~ervation 4857 484 

Försöksverksamhet med statligt litteraturstöd inleddes år 1975. Stödet 

fick sin nuvarande form efter beslut av riksdagen våren 1978 !prop. 1977/ 

78: 99. KrU 1977/78: 22. rskr 1977/78: 2741. Stödet. som fördelas av statens 

kulturråd. utgår enligt bestämmelser i förordningen ( 1978: 490) om statligt 

litter'aturstöd (ändrad 1981: 4441. Stöd kan erhållas för utgivning av ny 

svensk skönlitteratur för vuxna. skönlitteratur för vuxna i svensk översätt

ning. klassiker. facklitteratur för vuxna. litteratur och serier för barn och 

ungdom samt litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. Stödet utgftr 

företrädesvis i efterhand. Särskilt kostnadskriivande utgivning kan erhålla 

projektstöd i förhand. Stöd till författarvcrkstäder kan utgå i siirskild 

ordning. Medel ur anslaget utgår även för utgivning av August Strindbergs 

samlade verk. 

Ur anslaget tilldelas vidare skolöverstyrelsen medel för framställning av 

lättläst litteratur. Statens kulturråd erhåller medel för stöd till presentation 

av svensk litteratur i utlandet enligt förordningen ( 1978: 491) om försöks

verksamhct med statsbidrag till översättning av svensk litteratur. Därut

över utgär medel till en studie av bokbranschen och bidrag till läsfrämjande 

fögärder bland barn och ungdom, För utgivning och distribution av prisbil

lig kvalitetslitteratur dels för vuxna. dels för barn l>Ch ungdom utgår bidrag 

till Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Slutligen ges bidrag till verksamheten 

vid Sigtunastiftclsens klipparkiv och Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 

samt till Svenska Vittt:rhetssamfundet och Samfundet De nio. 
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I. Utgivningsstöd 
a) Ny svensk skön

litteratur för vuxna 
hl Skiinliuerawr for 

vuxna i svensk 
överslittning 

c) Klassiker 
dl Facklitteratur för 

vuxna 
el Barn- och ungdoms

littcratur 
f) Barn- och ungdoms

sen.:r 
gl Projektstöd till 

slirskilt kostnads
krävande utgivning 

hl Utgivning av August 
Strindbergs samlade 
verk 

i) Litteratur p~1 in
vandrar- och minöri
tetsspråk 

j) Stöd till författar
verkstäder 

diirav eng[1ngsutgifter 
2. framstlillning av Wtt

läst litteratur 
3. Stöd till presentation 

av svensk litter<1tur 
i utlandet 

4. Studie av bokbranschen 
5. Bidrag till Hisfriimjan

de iitgiirder bland barn 
och ungdom 

6. Utgivning och distribu
tion av prishillig kva
litetslitteratur. En bok 
för alla 

7. Sigtunastiftelsens 
klipparkiv 

8. Stiftelsen Svenska barn
boksinstitutet 

9. Svenska Vitterhets
samfundet för utgiv
ningsvcrksamhct 

10. Samfundet De nio 

19W82 

( 17 294000) 

4400000 

2400000 
1900000 

3 30000() 

2 200000 

365000 

I 110000 

884000 

560000 

175 000 
I !00000) 

1350000 

150000 
200000 

200000 

5 :'i4.~ 000 

42000 

830000 

50000 
17000 

25678000 

Statens kult urrtld, sko/ii1·as tyre/.1 en 

Beräknad ändring I 982i83 

Statens kultur- Före-
råd. skoli.ivcr- draganden 
styrelsen 

+ 2 299000 +3137000 

I- 100000) (- 100000) 

+ 136000 + 136000 

+ 15 000 - 150000 
+ 20000 of. 

.+ 4201ioo + 200000 

+ 897000 + 413000 

+ 4000 + 4000 

+ lOOOO + 83000 

I+ 5 000) + 5000 
of. of. 

+3879000 +3828000 

I. Statens kulturråd anför att utgivnings st i.idet under budgetåret 

1980/81 varit utsatt för stora pafrcstningar. Kostnadsutvecklingen inom 

den grafiska industrin och en jämfört därmed otillräcklig kostnadskompen

sation för stödet har medfört att antalet titlar pft svenska (cxkl. serier I som 

har tilldelats stöd har fött minskas fritn ursprungligen avsedda 930 till 749 
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titlar. Stöd till ny svensk skönlitteratur har under budgetiiret 1980/81 

kunnat tilldelas endast 224 titlar jämfört med Ul"'>prungljgen avsedda 300. 

Stödet till barn- och ungdom~serier föreslås i fortsiittningen bli en egen 

skidordning rubricerad Tecknade serier och kunna beviljas även för vux

enserier. En griinsdragning mellan ungdomsserier och ser{er för vuxna iir 

enligt rådet inte meningsfull. För att kunna motverka det internationella 

serieutbudet bör stödet ökas med 165 000 kr. 

Rådet föreslår att projektstöd till särskilt kostnadskriivande utgivning 

undantagsvis även bör kunna btviljas för utgilvor av uppslagsverkskarak

tiir. 

Stödet till invandrar- och minoritetslitteratur iir till skillnad frtin de 

övriga stödordningarna dels ett stöd till allmänna förlags- och distribu

tionskostnader, dels ett förhandsstöd till enskilda utgivningar. Kulturrådet 

finner det motiverat med en oml:Iggning av stödet efter arker.;;ättningsprin

cipen. Stödbeloppen bör anpassas till denna utgivnings speciella kostnads

bild och till hiilften utbetalas i förväg. Enligt .rådet skulle diirmed en 

rättvisare bidragsfördelning underHittas och besvärande kontrnllåtgänkr 

minskas. 

För utgivningsstödet beräknar rfidet en ,jkning niistan uteslutande för 

kostnadskompensation med ns,;- (+ 2299000 kr.). 

2. Skolöverstyrelsen begiir för framstiillning av lättlästa 

böcker medel för kostnadskompensation ( + 136 000 kr.). 

3. Försöksverksamheten med I ii s främjande :1 t gärder inom barn

och ungdomsorganisationerna, som pågick mellan b-udgetilren 1976/77 m:h 

1978/79. har av kulturråd<!! utviird.:rats under fliregt1ende budgetflr. En

ligt rädet bör verksamheten nu fortsätta i mer permanenta former. dock 

med en ni1got annorlunda utformning än under försöket. Ett urval av 20 

titlar litteraturstödda barn- och ungdomsböcker bör i I 000 exemplar per 

titel stiillas till barn- och ungdomsorganisationernas fö1fogande. Urvalet 

och distributionen av böckerna samt förmedlingen av särskilda medel till 

organisationerna för liisfrämjand.: arbete hör Stiftelsen Litteraturfrämjan

det svara för. Kultumidet bör dock iivcn i fortsiitlningen ha det slutliga 

ansvaret för verksamheten. Rådet föresl;\r för iindamiilet en ökning av 

anslagsposten med 400000 kr. utöver kostnadskompensation 

(+420000kr.). 

4. Utgivning och distribution av prisbillig kvalitetslit

t era tur ilr enligt kulturrådet ett Hlngsiktigt llCh personalkriivamle arbete 

som bör ses som ett led i de läsfrämjande åtgärderna. inte minst bland barn 

och ungdom. För att biittre tiicka vissa delar av landet och för uppbyggnad 

av ett kontaktnät krävs en ny tjänst hos Stiftelsen Litteraturfrämjandet. 

Medlen bör dessutom räknas upp med 13 '-;(, som kompemation för ökade 

kostnader. ( + 897 000 kr.) 

5. För övriga iindamål under anslaget beriiknar kulturri"1det ökade medel 

enbart för kostnadskompensation ( + 127 000 kr.). 
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Föredraganden 

Sedan ett antal år tillbaka har staten tagit på sig ett ansvar för att 

garantera en bokutgivning som präglas av mångfald och kvalitet. Det 

statliga utgivnings stödet. som har ojämförligt störst betydelse i det 

sammanhanget, infördes år 1975 och fick sin nuvarande utformning år 

1978. Stödet uppgår f. n. till 17 .3 milj.kr. 

För övriga åtgärder på litteraturområdet utgår under detta anslag ytterli

gare 8,4 milj.kr. Därutöver har staten främjat en mångsidig bokutgivning 

genom att med kreditgarantier underlätta tillkomsten av nya förlag och 

stödja kulturpolitiskt värdefulla mindre förlag som har tillfälliga ekonomis

ka problem. Antalet förlag som stai·tade sin verksamhet under senare år är 

jämfört med nyetableringar inom andra branscher ovanligt stort. 

Sedan år 1977 utgår statligt stöd till bokhandeln. i huvudsak i form av 

kreditstöd. Från och med innevarande budgetår utgår dessutom stöd till 

distribution av böcker som har getts ut med statligt litteraturstöd. 

De olika statliga stödformer som har funnits på litteraturområdet sedan 

mitten av 1970-talet har tillsammans bidragit till att skapa och uppriitthålla 

en rikhaltig utgivning av kvalitetslitteratur i vårt land. Sverige har också en 

jämfört med flertalet andra länder väl fungerande spridning av böcker 

genom bokhandel. bibliotek och en omfattande direktförsäljning från förla

gen. 

Trots en sålunda traditionellt förhållandevis gynnsam situation för all

mänhetens försörjning med kvalitetslitteratur har utvecklingen under den 

senaste tiden gett anledning till oro. De viktigaste kristecknen är att bok

försäljningen har minskat i nästan alla distributionskanalcr efter att ha ökat 

under större delen av 1970-talet. Bokförlagens lager har ökat. enbart hos 

Bokförläggareföreningens medlemsförlag till ca 45 milj. volymer år 1981. 

vilket motsvarar nästan tre års utgivning. Bokhandeln har svårigheter att 

med bibehållen lönsamhet erbjuda ett brett sortiment av litteratur. 

Gemensamt för dessa negativa tendenser iir att de i första hand pekar på 

brister i distributionsledet. Vissa bedömare tolkar utvecklingen som en 

. djupgående konsumtionskris. 

För egen dd anser jag att det finns anledning att ta den oro som på olika 

siitt kommer till uttryck på bokmarknaden på allvar. Staten har ett ansvar 

när det gäller att väcka och stimulera läsintresse hos barn och ungdom 

samt att underlätta kontakten med litteraturen i framför allt skola och 

organiserat fritidsliv. Det finns emellertid enligt min mening i det nu 

aktuella krisläget inte någon grund för farhågor att boken inte skulle kunna 

försvara sin självklara plats i människornas liv också i framtiden. Däremot 

finner jag det ytterst angeläget att kraftfulla atgiirder vidtas för att snabbt 

skapa gynnsammare villkor för en kulturpolitiskt önskviird bokdistribu

tion. 

Som jag har angett i det föregående. under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor. har jag för avsikt att senare denna dag hemställa om regeringens 
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bemyndigande att i det syftet tillsätta en utredning om bokdistributionen i 

vilken ingår bl. a. ledande företrädare för bokbranschen. Utgångspunkten 

för utredningens arbete bör självfallet vara att huvudansvaret för bokmark

nadens kommersiella villkor ligger hos branschen själv. Staten har emeller

tid här ett kulturpolitiskt ansvar. 

Utredningen bör få i uppgift att förutsättningslöst belysa utvecklingen 

inom bokdistributionen samt analysera dess orsaker. Utifrån sina bedöm

ningar bör utredningen kunna lämna förslag till åtgärder inom oförändrade 

kostnadsramar som kan skapa eller underlätta en kulturpolitiskt gynnsam

mare struktur för en bred spridning av kvalitetslitteratur. Det bör vidare 

stå utredningen fritt att i sina överväganden och förslag inbegripa en 

alternativ utformning av de statliga ekonomiska insatser som f.n. förekom

mer på bokområdet. 

Det nuvarande statliga utgivningsstödet liksom de s~atliga kreditgaran

tierna till bokförlag har under föregående budgetår utvärderats av 1980 ars 

bokbranschutredning (U 1980:07). Utredninge~ överlämnade i juni 1981 

sitt slutbetänkande (Os U 1981: 5) Stöd till bokutgivning och bokförlag -

en utvärdering. Betänkandet har remissbehandlats. 

Utredningen har inte föreslagit några förändringar i utformningen av 

utgivningsstödet. I fråga om kreditgarantierna till förlag föresliis vissa 

förändringar i villkoren samt en ändrad handläggning av garantigivningen. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att bokbranschutredningens förslag 

jäme remissyttranden och med anledning av förslaget inkomna skrivelser 

överlämnas till den nya utredningen om bokdistributionen för att beaktas i 

dess arbete. I avvaktan på denna utrednings förslag är jag inte beredd alt 

förorda ,några förändringar i kreditstödet till förlag. 

Uppslagsverkskommittcn (U 1977: 09) överlämnade i juni 1980 betän

kandet (SOU 1980: 26) Mot bättre vetande. Även i fråga om denna utred

ning avser jag att föreslå regeringen att överlämna betiinkandet jämte 

remissyttrandena och i ärendet inkomna skrivelser till den nya utredningen 

för att beaktas i dess arbete. Regeringen bör i det sammanhanget uttala att 

ett statligt ekonomiskt åtagande för stöd till utgivning av ett stort svenskt 

uppslagsverk av statsfinansiella skäl inte kan bli aktuellt inom överskftdlig 

tid. Däremot bör den nya utredningen kunna liimna förslag till åtgiirder 

som pa annat säll kan underlätt<l en eventuell sådan utgivning. 

1980 ilrs bokbranschutredning har i sitt nyss nämnda slutbetänkande 

påtalat risken för att en reell minskning av medlen inom utgivningsstödet 

till följd av kostnadsutvecklingen kan leda till att stödet förlorar sin i 

princip generella karaktär. vilket skulle kunna innebära en indirekt statlig 

siyrning av utgivningsbesluten. Likaså anför kulturrådet i sin anslagsfram

stiillning att det numera är svårt att med de för stödet anvisade medlen 

upprätthålla dels en önskvärd titelbredd för kvalitetsutgivningen. dels ett 

marknadsanpassat prisläge. 

I likhet med utredningen och statens kulturråd finner jag det allvarligt 
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om utgivningsstödet genom kostnadsutvecklingen skulle få den effekten 

att stödets generella karaktär äventyras. Framför allt vad gäller den svens

ka skönlitteraturen för vuxna är det enligt min mening angeläget att stödet 

kan ha en sådan omfattning att inte en stor del av den stödvärda utgivning

en i praktiken utesluts. Det ligger nära till hands att en sådan begränsning 

av stödet framför allt skulle drabba den svårsålda kvalitetslitteraturen och 

då särskilt verk av debutanter och mindre kända men kanske betydelse

fulla författare. 

Jag förordar därför att utgivningsstödet i sin helht:t för budgetåret 1982/ 

83 räknas upp med ett belopp motsvarande 13 'lr för att säkra stödets reella 

värde. Vad gäller stödet till svensk skönlitteratur för vuxna föreslår jag 

därutöver att stödmedlen för budgetåret 1982/83 förstärks med ett belopp 

om I milj.kr. för att i det närmaste återställa stödets ursprungliga omfång 

av ca 300 titlar. Medelsökningen för utgivningsstödet överstiger därmed 

kraftigt vad som gäller för övriga jämförbara anslag. Förstärkningen möj

liggörs bl. a. genom den av mig i det föregående föreslagna minskningen av 

anslagsposten Lokal biblioteksverksamhet under anslaget Bidrag till folk

bibliotek. 

Kulturrådet föreslår att stödet till barn- och ungdomsserier i fortsätt

ningen rubriceras Tecknade serier och att stöd även skall kunna utgå till 

vuxenserier. Jag är inte beredd att förorda en sådan ändring av seriestödet. 

Stödmedlen bör enligt min mening även i fortsättningen vara entydigt 

inriktade på serier avsedda för barn och ungdom. Detta bör dock inte vara 

ett hinder för att enstaka serier. i första hand avsedda för vuxna, kan 

bedömas som värdefulla även för ungdom. Sådana serier bör i så fall också 

kunna tilldelas stöd. 

I propositionen 1977178: 99 om statligt litteraturstöd m.m. uttalade jag att 

projektstöd för särskilt kostnadskrävande utgivning liksom stöd till facklit

teratur inte borde utgå till bl.a. böcker av uppslagsvcrkskaraktär. Kultur

rådet föreslår att projektstöd undantagsvis borde kunna beviljas sådant 

verk om särskilda skäl och ett väldokumenterat behov av utgåvan förelig

ger. För egen del vill jag anföra följande. I propositionen var motivet för att 

undanta böcker av bl.a. uppslagsverkskaraktär från stödet att uppslags

verkskommitten då nyligen hade tillkallats. I fråga om projektstödet erin

rades i propositionen också om att många i och för sig dyrbara utgåvor har 

en sådan karaktär att de kan förväntas bli sålda i betydande upplagor även 

vid ett förhållandevis högt pris. Jag delar emellertid kulturrådets bedöm

ning att stödbehov i enstaka fall ändå kan föreligga. Jag förordar därför att 

projektstöd i undantagsfall kan beviljas för en kulturpolitiskt värdefull 

utgivning som formellt faller under kategorin uppslagsverk. Dock bör i 

enlighet med rådets förslag bl.a. ordböcker, större uppslagsverk och så

dana lexikon som inte har ett betydande allmänkulturellt intresse eller som 

utges för studieändamål även i fortsättningen vara helt undantagna från 

stödet. 
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Kulturrådet föreslår att reglerna för stödet till invandrar- och minoritets

litteratur anpassas till det svenska utgivningsstödet genom att bidrag i 

fortsättningen beviljas enligt arkcrsättningsprincipcn. Stödbeloppen och 

övriga villkor för stödet bör dock utformas med hänsyn till de speciella 

förutsättningar som gäller för denna utgivning. För egen del är jag medve

ten om de särskilda svårigheter som ligger i denna stödordning både vad 

gäller avviigningen mellan behoven och uppföljningen av bidragsanvänd

ningen. Jag är emellertid inte b<!redd att tillstyrka en omhiggning av stödet 

till ett renodlat titelstöd. Enligt min mening bör stödet även i fortsättningen 

delvis kunna utgå till allmänna förlagskostnader. Jag förordar därför att 

frågan övervägs ytterligare av ddet. Jag avser att senare föreslå regeringen 

att uppdra åt kulturrådet att inkomma med förslag till en ny modell för 

stödet. 

Medel för försöks verksamhet med presentation av svensk I it te

ra tur i utlandet anvisades för första gtlngen för budgetåret 1978/79. 

Försöksvcrksamheten. som då förutsattes påg:'i i fyra år. påbörjades emel

lertid först under budgetåret l 979/80. Jag förordar diirför att försöksverk

samheten får fortgå även under budgetåret l 982/83. Jag avser att senare 

föreslå regeringen att kulturrådet för i uppdrag att i samrfad med Stiftelsen 

Svenska institutet i samband med anslagsframställningen för bmlgctftrct 

1983/84 redovisa en utvärdering av verksamheten. Jag har räknat med att 

kostnaderna för verksamheten under budgetiiret 1982/83 kan bestridas av 

medel som finns reserverade under anslagsposten. Andra medel bör därför 

inte anvisas. 

Försöksverksamhet med liisfriimjandc åtgiirdcr bland barn 

och ungdom bedrevs mellan åren 1976 och 1979. Kulturrådet som nu 

har utvärderat försöket föreslår att verksamheten bör fortsiitta i mer per

manenta former. dock med en niigot annorlunda utformning än under 

försöksperioden. Som jag til\igare har anfört finner jag det angeläget att 

barn och ungdomar för ökade möjligheter att hli förtrogna med kvalitctslit

teratur. De bör därför ha god tillgång till sildan litteratur och få viigledning 

och stimulans till att läsa böcker. Barn- och ungdomsorganisationerna kan 

här spela en viktig förmedlande roll. Jag ställer mig därför positiv till att 

verksamheten med läsfrämjande insatser ges fastare former, med utgångs

punkt i den modell som kulturrådet har föreslag.it. 

Enligt min mening bör verksamheten bestå i att ett urval barn- och 

ungdomsböcker ställs till barn- och ungdomsorganisationernas förfogande. 

Särskilda bidrag bör kunna utgå till medverkande organisationer att använ

das för läsfrämjande aktiviteter inom ramen för organisationernas normala 

verksamhet. Fördelningen av böckerna samt förmedlingen av de särskilda 

bidragen bör ske i nära samarbete med Stiftelsen Litteraturfrämjandet. 

Dock bör kulturrådet även i fortsättningen ha huvudansvaret för verksam

heten. Det bör ankomma på kulturrådet att i enlighet med vad jag nu har 

förordat närmare precisera arbetsfördelningen mellan rådet och Litteratur-
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främjandet. bidragsvillkoren för de medverkande organisationerna samt 

formerna för verksamheten i övrigt. För att möjliggöra den av mig föreslag

na utbyggnaden av de läsfrämjande åtgärderna har jag räknat med en 

ökning av anslagsposten med 200000 kr. 

Bidragen till utgivning och dis tribut i o n av pris bi Il i g k va I i

t e t s I it ter a tur. fram st ä 11 ni n g av I ätt 1 ä st I it ter a tur. Sig

t u n as t i f te 1 sen s klipparkiv. Stiftelsen Svenska barnboks

institutet samt Svenska Vitterhetssamfundet bör för budget

året 1982/83 räknas upp med belopp som framgår av sammanställningen. 

Även dessa medel sökningar överstiger kraftigt vad som gäller för flertalet 

övriga jämförbara anslag. Övriga anslagsposter bör föras upp med oföränd

rade belopp. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat beträffande projektstödet till sär

skilt kostnadskrävande utgivning. 

2. godkänna att försöksverksamheten med presentation av svensk 

litteratur i utlandet utsträcks till att gälla till utgången av juni 

1983. 

3. till Litteraturstijd för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 29 506 000 kr. 

C 10. Bokhandelsstöd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1294000 

2 700000 
2 700000 

I enlighet med riksdagens beslut år 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12. KrU 

1980/81: 26. rskr 1980/81: 299) utgår frän detta anslag statligt distributions

stöd till bokhandel. Medlen disponeras av statens kulturråd och utgår 

enligt bestämmelser i förordningen ( 198 I: 445) om statligt stöd till distribu

tion av böcker. Stödet avser nyutgivna böcker som erhållit utgivningsstöd 

och ingår i förlagens abonnemangserbjudande till bokhandeln. 

Från anslaget utgår dessutom under en försöksperiod t. o. m. budgetåret 

1983/84 i enlighet med dels riksdagens beslut år 1977 (prop. 1976177: 81. 

KrU 1976/77: 39. rskr 1976/77: 239), dels år 1978 (prop. 1977178: 99. KrU 

1977178:22. rskr 1977178:274). dels nämnda beslut år 1981 statligt stöd till 

det kompletteringslager och reordersystcm som grossistföretaget AB See

lig & Co (Seeligl driver. Användningen av stödet regleras genom ett avtal 

mellan staten och företaget. Stödet uppgår f.n. till 800000 kr. Från anslaget 

utgår vidare under samma period bidrag till Bokbranschens finansierings-

13 Riksdugen 1981182. I sum/. Nr 100. BilaRa 12 
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institut AB (BFI) för utbildningsinsatser inom bokhandel. Utbildningen 

bedrivs genom Bok-, pappers- och kontorsvaruförbundet. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Statens Före-
kulturråd. draganden 
Seelig, BFI 

I. Distributionsstöd 1600000 + 160000 of. 
2. Stöd till komplette-

rings lager 800000 of. of. 
3. Utbildningsinsatser 300000 of. of. 

2700000 +160000 of. 

Statens kulturrdd 

Kulturrådet har i september 1981 utfärdat bestämmelser för det statliga 

distributionsstödet till bokhandel. Rådet beräknar för distributionsstödet 

ett ökat medclsbehov av 160 000 kr. 

AB Seelig & Co 

Företaget anhåller om stöd till kompletteringslager för budgetåret 1982/ 

83. 

Bokbranschens finansieringsinstitut AB 

BFI anhåller om statligt bidrag för bokhandelsbranschens utbildnings

verksamhet och den därtill kopplade ekonomiska rådgivningen för budget
året 1982/83. 

Fiiredraganden 

Statligt distributionsstöd till spridning av litteratur i bokhandel utgår för 

första gången under innevarande budgetår. Kulturrådet har utfärdat be

stämmelser som preciserar villkoren för stödet. Bidraget utbetalas till 
bokförlag först efter det att förlaget för kulturrådet redovisat stödberätti

gade titlar. Någon erfarenhet av stödets effekter föreligger ännu inte. 

Likaså är kostnadsutfallet f. n. svårt att beräkna. Jag förordar därför att 

anslagsposten förs upp med oförändrat belopp för budgetåret 1982/83. 

Även för stödet till Seeligs kompletteringslager och den utbildningsverk- . 

sam het som bedrivs genom Bok-. pappers- och kontorsvaruförbundet räk

nar jag med oförändrade anslagsbclopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Boklwndelsstöd för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 2 700000 kr. 
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C IJ. Kreditgarantier till förlag och bokhandel 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

0 

1000 
1000 

Statliga kreditgarantier för lån till bokför I ag utgår enligt förordningen 

(1978:490) om statligt litteraturstöd (ändrad 1981:444). Frågor om kredit

garantier till bokförlag prövas av statens industriverk. För innevarande 

budgetår får garantier beviljas intill ett belopp av 2 milj. kr. 

Statliga kreditgarantier för lån till bokhand e I utgår enligt förordning

en (1977: 395) om försöksvcrksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel 

(ändrad senast 1981: 442). Ansökan om kreditgaranti till bokhandel prövas 

av Bokbranschens finansieringsinstitut AB I BFIJ. För innevarande bud

getår får garantier beviljas intill ett belopp av 1.5 milj. kr. 

Under budgetåret 1980/81 har inte fattats några beslut om infriande av 

kreditgaranti enligt nämnda förordningar. 

Statens i11dustri1·erk 

Under budgetåret 1980/81 har verket beviljat tre garantier och regering

en två garantier på 525 000 kr. resp. I 125 000 kr.. totalt I 650 000 kr. 

Industriverket har avslagit tre framställningar om totalt 1.2 milj.kr. 

För budgetåret 1982/83 föreslår verket att mcdelsramen för beviljande av 

garantier behålls oförändrad 12 milj.kr.). 

Bokbranschens fi11a11sieri11gsi11stit111 AB 

BFI anhåller om statligt kreditstöd till bokhandel för budgetåret 1982/83. 

1980 års hokbranschutredning 

I betänkandet IDs U 1981: 5) föreslås ändrade villkor för beviljande av 

kreditgarantier till bokförlag samt ändringar i handhavandet av garantierna 

till förlag. 

Föredrai:anden 

Jag har i det föregående under anslaget Li!teraturstöd redovisat min 

avsikt att senare föreslå regeringen att 1980 års bokbranschutrcdnings ( U 

1980: 07) betänkande (Ds U 1981: 5) Stöd till bokutgivning och bokförlag -

en utvärdering samt med anledning av utredningsförslaget inkomna re

missyttranden och skrivelser överlämnas till en ny utredning om bokdistri

butionen. Med hänsyn därtill bör de nuvarande reglerna for kreditgarantier 

till bokförlag behållas oförändrade även under nästa budgetår. 

Mitt ställningstagande innebär att frågor om kreditgaranti för bokförlag 

under nästa budgetår liksom hittills prövas av statens industriverk efter 

samråd med statens kulturråd resp. i särskilt angivna fall av regeringen. 
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Försöksverksamhetcn med kreditstöd till bokhandel har i enlighet med 

riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12. KrU 1980/81:26. rskr 1980/ 

81: 299) förlängts med ytterligare tre år med början från innevarande bud

getår. Under samma tid far BFI bevilja kreditgarantier: för lftn till bokhan

del. 

Ramarna för kreditgarantier till förlag och bokhandel hör föras upp med 

oförändrade helopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att statsgaranti för lån till nyetablering av förlag m. m. 

under budgetåret 1982/83 får beviljas intill ett belopp av 2 000 000 

kr., 

2. medge att statsgaranti för lttn till bokhandel under budgefrirct 

1982/83 får beviljas intill ett belopp av I .500000 kr., 

3. till Kreditgarantier ti//Jdrlag och hoklw11del för budget<lret 1982/ 

83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

C 12. Lån för investeringar i bokhandel 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

607000 

2200000 

2 200000 

Reservation 3037000 

T enlighet med riksdagens beslut ftr 1977 (prnp. 1976177: 81. KrU 1976/ 

77: 39. rskr 1976/77: 2391 utgår från detta anslag statligt -;töd till investering

ar inom bokhandeln. S(ödet utgfö· under en försöksperiod som i enlighet 

med riksdagens beslut fir 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12, KrU 1980/81: 26, 

rskr 1980/81: 2991 har förlängts t. o. m. budgetäret 1983/84. Stöd kan utgå i 

form av avskrivningslftn eller i form av investeringslån. Högst hälften av 

anslagd får användas till avskrivningslån. Närmare föreskrifter äterfinns i 

förordningen ( 1977: 39.'i I om försöks verksamhet med statligt kreditstiid till 

bokhandel liindrad senast 198 l: 4421. Stödet handhas av Bokbranschens 

linansieringsinstitut AB enligt ett särskilt avtal mellan staten och institutet. 

Bokhranschens finansieringsi11stit11t AB 

Finansieringsinstitutet anhåller om statligt kreditstöd till bokhandel för 

budgetåret 1982/83. 

f"iiredragande11 

I enlighet med riksdagens bemyndigande ( prop. 1980/81: I 00 bil. 12. KrU 

1980/81: 26. rskr 1980/81: 299) har avtal träffats mellan staten och Bok

branschens linansieringsinstitut AB om handhavande av det statliga st(idet 

till bokhandel under ytterligare tre i"ir, räknat fr. o. m. innevarande budget-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 197 

år. Regeringen har vidare utfärdat bestämmdser med de ändringar i grun

derna för kreditstödet som godkändes av riksdagen i samma beslut. Kret

sen av möjliga kreditmottagare har vidgats och stödet har därigenom bättre 

anpassats till de föreliggande behoven. Någon erfarenhet av de nya regler

na föreligger ännu inte. 

Jag föreslår att anslaget nästa budgetår förs upp med oförändrat belopp, 

2,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lå11 ji'ir im·esteri11gar i hokha11del budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 200000 kr. 

C 13. Bidrag till Svenska språknämnden 

1980/81 Utgift I 

198!/82 Anslag 1 

1982/83 Förslag 
1 Förslagsanslag 

913000 

I 003000 

I 093000 

För statsbidraget gäller i ämbetsskrivelse den 7 juni 1974 till kammarkol

legiet föreskrivna villkor. Enligt dessa har språknämnden bl. a. till uppgift 

att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en 

språkvårdande verksamhet. Nämnden har vidare att verka för nordiskt 

samarbete i syfte all vidmaJ.;thålla och stärka den nordiska språkgemen

skapen. Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter 

av såväl populär som vetenskaplig art samt genom upplysande och rådgi

vande verksamhet i övrigt. För att främja den nordiska verksamheten skall 

nämnden söka samarbete med organisationer för samma ändamål i övriga 

nordiska länder samt med Nordiska språksekretariatet. 

F. n. utgår statsbidrag till lönerna för sex vetenskapligt skolade tjänste

män och till vissa kostnader för lokaler och expenser, medan övriga 

kostnader täcks av särskilda anslag från olika fonder, prenumerationsav

gifter för tidskriften Språkvård, m. m. 

Sre11ska språk11iimnden 

Språknämnden begär en ökning av bidraget med 44000 kr. för ökade 

lönekostnader, beräknade per den I januari 1981. samt för ökade lokal- och 

expenskostnader. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar en ökning av bidraget med 100000 kr. som kom

pensation för pris- och lönehöjningar. framför allt kraftigt ökade lokalkost- · 

nader. 
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Föredraganden 

Jag förordar en ökning av anslaget med 90000 kr. som kompensation för 

i första hand ökade lönekostnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska spräkniimnden för budgetåret 1982/83 
anvisa ett anslag av I 093 000 kr. 
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D. SKOL VÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Fc)redraga11de11 

Läsåret 1982/83 träder en lång rad reformer i kraft inom skolväsendet. 

Därmed avslutas ett intensivt reformskede som inleddes med beslutet om · 

den s. k. SIA-reformen våren 1976. 

i grundskolan införs en ny läroplan <Lgr 80) (prop. 1978/79: 180. UbU 

1978/79: 45, rskr 1978/79: 422). Reformen har föregåtts av en genomföran

deperiod under två läsår. Från läsåret 1982/83 skall de nya tim- och 

kursplanerna börja tillämpas i samtliga årskurser. I gymnasieskolan ge

nomförs samtidigt en fri resursanvändning inom ramen för en förstärk

ningsresurs och en förenkling av timplanerna för de tre- och fyraåriga 

linjerna. vilket också har möjliggjort vissa besparingar inom skolformen 

(prop. 1981/82: 14, UbU 19~1182: 5. rskr 1981/82: 112). Fortbildning. ut

vecklingsarbete och skolforskning ges en ny organisation och inriktning 

(prop. 1980/81:97. UbU 1980/81:37, rskr 1980/81:385) liksom studie- och 

yrkesorienteringen och den praktiska arbetslivsorienteringen (prop. 1981/ 

82: 15, UbU 1981/82: 6, rskr 1981/82: 115). Den statliga skoladministra

tionen - skolöverstyrelsen (SÖ) och länsskolnämnderna - får. som en 

konsekvens av de tidigare nämnda reformerna, från den 1 juli 1982 en 

förändrad organisation och delvis förändrade uppgifter(prop. 1980/81: 107. 

UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395). Regeringen har i propositionen (prop. 

1981 /82: 51) om vissa läromedelsfrågor, föreslagit förändringar bl. a. be

träffande granskningen av läromedel. Riksdagen har anslutit sig till försla

gen (UbU 1981/82: 8, rskr 1981/82: 127). 

En bestämd inriktning har utmärkt alla dessa reformbeslut. De har utgått 

från den syn på skolväsendets framtida utveckling som präglade riksda

gens beslut om SIA-reformen. Jag vill inledningsvis sammanfatta de drag i 

detta reformarbete som enligt min mening är de mest väsentliga och som 

därför bör komma att prägla den fortsatta utvecklingen av skolan under 

1980-talet. Jag behandlar således i det följande decentraliseringen. den 

långsiktiga planeringen, skolans skyldighet att träna eleverna till självstän

digt arbete och eget ansvar. ett ökat utrymme för praktisk arbetslivsorien

tering, en behovsorienterad resursfördelning och en flexiblare skolplane

ring. 

Reformerna innebär en långtgående de centra I is er in g av besluten 

om undervisningens organisation och användningen av anvisade resurser. 

Genom besluten om Lgr 80 har skolstyrelsen fått ansvaret att utforma 

tillvalskurserna på högstadiet. Timplanerna är konstruerade som stadie-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 200 

timplaner, som inte binder ämnesfördelningen till bestämda årskurser. 

Lokalt på skolorna beslutar skolledningen om lektionernas fördelning på 

årskurser liksom om utformningen av temastudier och om organisationen i 

arbetsenheter. De senare bör enligt läroplanen kunna utvecklas till en liten 

skola inom den stora skolans ram. En betydande del av det som tidigare 

reglerades genom riktlinjer och anvisningar i läroplanen har överlämnats 

till den lokala skolan att själv utforma i en arbetsplan. Skyldigheten att 

utforma en arbetsplan. vilket är en nyhet i Lgr80. är uttryck för den lokala 

skolans ansvar. 

Resurserna för studie- och yrkesorientering (syo) inordnas fr. o. m. redo

visningsåret 1982/83 i grundskolans förstärkningsresurs i vad avser hittills 

specialdestinerade bidrag till såväl syo i grundskolan som uppföljande 

verksamhet och bidrag till lokala planeringsråd <SSA-rådJ. Därigenom får 

skolstyrelserna möjlighet att utöka och fördela insatserna beroende på 

lokala bedömningar. 

I gymnasieskolan genomförs en friare resursanvändning i riktning mot 

vad som gäller i grundskolan sedan den I juli 1978. Detta innebär en 

betydande lokal frihet - såväl för skolledningen som för skolstyrelsen - i 

användningen av olika resurser. Skolans arbete kan därigenom inriktas på 

det sätt man lokalt finner bäst för att kunna lösa skolans uppgifter. 

De hittills strikt centralt styrda besluten om fortbildning och vidareut

bildning kommer att handläggas på lokal nivå. Statens bidrag till personal

utbildningen liksom till utvecklingsarbetet inom skolan och den kommuna

la vuxenutbildningen har samlats i en resurs för lokal skolutveckling som 

inom vida gränser disponeras fritt av skolstyrelserna (utbildningsnämn

derna). 

Betydelsen av det lokala engagemanget har ytterligare betonats genom 

de regler om samråd mellan rektor och företrädare för elever och föräldrar 

som trädde i kraft den I juli 1981 (prop. 1979/80: 182. UbU 1980/81:9, rskr 

1980/81: 142). 

Decentraliseringen inom skolområdet har således blivit alltmer omfat

tande under de senaste åren. Som en konsekvens av decentraliseringen 

och den förändring av de statliga. skolmyndigheternas styrmedel som detta 

innebär har beslut fattats om betydande förändringar också av den statliga 

skoladministrationen. SÖ:s arbete inriktas mot övergripande ekonomiska 

frågor, långsiktig planering, uppföljning och utvärdering av reformverk

samheten. De årliga besluten om gymnasieskolans dimensionering inom 

olika kommuner kommer i allt väsentligt att decentraliseras från SÖ till 

länsskolnämnderna. Dessa får i övrigt främst en funktion att stödja och 

utvärdera verksamht:ten på lokal nivå. 

Den decentralisering som har genomförts eller skall genomföras kommer 

att på avgörande punkter leda till att 1980-talets skola får ett annat utseen

de än 1960- och 1970-talens. Skolstyrelser och skolledningar disponerar i 

framtiden i betydande utsträckning resurserna fritt för att kunna inrikta 
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dem mot målen för. skolans arbete. Därmed har de också övertagit ett 

betydande ansvar för att identifiera och analysera problem, kritiskt pröva 

olika lösningar. utforma arbetsplaner, stödja lärare och elever att utveckla 

ideer och arbetsmetoder i teman, projektarbeten och självstudier och 

'formulera planer för personalutbildning och lokalt utvecklingsarbete. 

Medan genomförandeansvaret således i betydande utsträckning har 

lagts på skolstyrelse och skolledning betonas statens ansvar för 1 ång sik

t i g planering och prioritering starkare än tidigare. Därigenom 

blir under 1980-talet rollfördelningen klarare mellan stat och kommun inom 

skolväsendets område. Beslut om innehållet i skolans verksamhet har inte 

decentraliserats. För hela landet gemensamma mål och prioriteringar 

anges relativt utförligt i riksgiltiga kursplaner. Det ökade lokala ansvaret 

för organisationen och den friare resursanvändningen har setts som medel 

att göra det lättare att bemästra samma krav i olika miljöer. Träningen av 

grundläggande färdigheter får exempelvis inte bli beroende av skiftande 

prioriteringar i olika skolor och kommuner. Det rör sig här om avgörande 

jämlikhetsfrågor. Likaså har jag i propositionen om förändringar av gym

nasieskolans utformning m. m., i likhet med vad som redan gäller för 

grundskolan, klart markerat att den friare resursanvändningen skall utnytt

jas behovsinriktat. främst för stöd till elever som har svårt att klara sitt 

skolarbete. 

Läroplanernas mål och riktlinjer anger syftet med det lokala utvecklings

arbetet. Om lärare beviljas ledighet för studier med någon form av löneför

måner, skall det fr. o. m. läsaret 1982/83 ske inom de områden som av 

staten har angetts som mL.,t angelägna för skolans utveckling. Fort- och 

vidareutbildningen markeras därigenom som ett av statens viktigaste in

strument för att utveckla skolan. Regeringen har i propositionen om skol

forskning och personalutveckling särskilt betonat fortbildning som rör 
basfärdigheterna i skolan, religi•.1r.skunskap, naturorientering och teknik, 

yrkesstudier, specialpedagogik. invandrarkunskap. svenska som främ

mande språk, skolledarutbildning. fortbildningsinsatser som stöd för det 

lokala utvecklingsarbetet i skolan och sådana studier som gör det lättare 

för lärare på högstadiet att undervisa i flera ämnen i samma klass. Jag vill i 

det här sammanhanget särskilt framhålla betydelsen av en omfattande 

vidareutbildning och fortbildning i datakunskap och datoranvändning. Re

geringen har på förslag av datadelegationen rn 1980: 03) redan under inne

varande budgetår dels föreslagit omdisponering av vissa fortbildningsme

del för att påskynda utbildningen inom qetta område, dels föreslagit att 

anslaget för fortbildning utökas (prop. 1981/82: 25). Ri~sdagen har .anslutit 
sig till förslagen (UbU 1981/82: 7, rskr 1981/82: 124). 

Ett långsiktigt perspektiv skall enligt riksdagens beslut också prägla 

skolforskningens inriktning. medan frågor i det löpande arbetet bör hante

ras av skolstyrelser och länsskolnämnder i det lokala utvecklingsarbetct.. 

Skolforskningcn kommer därigenom att stödja den långsiktiga planering 
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som blir en huvuduppgift för SÖ. Genom denna forskning skall statsmak

terna få underlag för alternativa handlingsprogram. Centrala områden för 

skolforskningen blir elevernas kunskapsutveckling - särskilt med avseen

de på basfärdigheter - läroplanernas utformning oc.h genomslagskraft, de 

olika kunskapsområdenas begrepps strukturer och att följa hur olika indivi

der utnyttjar utbildningen. 

De nu aktuella reformerna är starkt inriktade på att främja en utveckling 

av det inre arbetet i skolan. Att utveckla arbetssättet är en uppgift för den 

lokala skolan. Skyldigheten att ta initiativ, att experimentera, att prt~va sig 

fram vilar på lärare. elever, skolledning och skolstyrelse. Den statliga 

skoladministrationens uppgift är att stödja och inspirera en utveckling 

enligt de riktlinjer som anges i läroplanerna. En sådan central utvecklings

linje i de nu aktuella skolreformerna är betoningen av sko 1 ans sky 1-
d i g het att träna eleverna till självständigt arbete och 

eget ansvar. Arbetet i grundskolan bör enligt Lgr 80 utgå från elevernas 

spontana aktivitetsbehov och bygga på en undersökande metodik. där 

tillräcklig tid avsätts både för insamling av fakta, för bearbetning och för 

tillämpning. I betydande utsträckning - på högstadiet i genomsnitt närma

re en halv dag i veckan - bör arbetet organiseras i form av temastudier. 

Jag vill i detta sammanhang betona att läromedclsbegreppet har vidgats till 

att omfatta vad lärare och elevt'.r kommer överens om att använda för att 

uppnå undervisningsmålen. I propositionen om vissa läromedelsfrågor 

utvecklar jag detta närmare. 

Inom gymnasieskolan har arbetet på flera av de teoretiska linjerna sedan 
gymnasiereformen år I 966 haft som ett mål att vänja elever vid betingstu

dier och självständigt utförda specialarbeten. I propositionen om föränd
ringar av gymnasieskolans utformning m. m. framhålls betydelsen av själv
studier. Den lokala skolan ges möjlighet att inskränka den direkt lärarledda 

undervisningen för att i stället öka tiden för elevernas egna arbetsuppgif

ter. individuellt eller i grupp. 
Ansvaret för att skolarbetet leder till gott resultat ligger inte på liiraren 

ensam. Eleverna har själva ansvar för att genomföra sina studieuppgifter. i 

skolan och i hemmet. Men clev1:rna måste också lära sig att ta ett ansvar 

som går utöver de egna studierna. nämligen för skolan som arbetsplats och 

gemensam miljö. Skolan måste motverka en passiv serviceinställning. 

En annan huvudlinje, som bör prägla såväl grundskolans som gymnasie

skolans utveckling. är ett ökat utrymme för praktisk arbetslivs

orientering och anknytning till arbetslivet. Tiden för prak

tisk arbetslivsorientering i grundskolan skall fr. o. m. liisåret 1982/83 uppgå 

till minst sex veckor. I propositionen om studie- och yrkesoricntering i 

grundskola och gymnasieskola m. m., har jag utvecklat de riktlinjer som 

bör prägla verksamheten. Jag angav att jag avsåg att återkomma i samband 

med budgetpropositionen 1982 med förslag om omfattningen av den totala 

förstärkningsresursen, ur vilken bidraget till dessa ändamål för grundsko-
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lans del i fortsättningen skall bekostas. Jag tar i det följande under anslaget 

Bidrag till driften av grundskolor m. m. upp denna fråga. Genom mina 

förslag där blir det möjligt för skolstyrelserna att i betydande omfattning 

avgöra vilka resurser verksamheten skall tilldelas. 

Några fall som arbetsdomstolen har haft att ta ställning till under år 1981 

har gällt frågan om skolelevers rättsliga ställning när de vistats på en 

arbetsplats inom ramen för sin utbildning. 

Statsrådet Mogård anförde i propositionen (prop. 1979/80: 145 s. 30) om 

åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. att 

huvudregeln för elever i gymnasieskolan som helt eller delvis får sin 

utbildning på arbetsställe utanför skolan borde vara att något anställnings

förhållande inte skulle föreligga. 

Enligt den nya läroplanen för grundskolan (Lgr80) utgör den praktiska 

arbetslivorienteringcn (praoJ en del av undervisningen. Även elever som 

går i anpassad studiegång och vistas i längre sammanhängande perioder på 

en arbetsplats är skolelever som fullgör sin obligatoriska skolgång på detta 

sätt. 

Om skolelever betraktas som anställda när de av skolan, som ett led i 

utbildningen, placeras i arbetslivet kan hela denna del av skolans verksam

het äventyras, både i grundskolan och i gymnasieskolan. Det är således 

med tillfredsställelse som jag konstaterar att chefen för arbetsmarknadsde

partementet i propositionen (prop. 1981/82: 71 lom ny anställningsskydds

lag m. m. framhåller att en generell lösning av frågan om skolelevers 

arbetsrättsliga ställning bör eftersträvas. Han förordar att en arbetsgrupp 

skall tillsättas med uppgift att lösa denna fråga. Om gruppen misslyckas 

med att lösa de problem som finns i sammanhanget har arbetsmarknadsmi

nistern i nyssnämnda proposition aviserat att lagstiftning måste tillgripas 

(s. 940. 

Skolan har på olika sätt sökt vidga elevernas traditionella studie- och 

yrkesval men dessa ansträngningar har hittintills varit i det närmaste 

resultatlösa. Både pojkar och flickor gör i dag sina studie- och yrkesval 

enligt ungefär samma könsrollsmönster som för 10-15 år sedan. Speciellt 

för flickorna är de traditionella studie- och yrkesvalen i dag negativa inte 

enbart från jämställdhctssynpunkt utan de har också blivit ett direkt hot 
mot flickornas möjligheter att få arbete. Mot denna bakgrund vill jag 

betona det ansvar som vilar på skolan att göra eleverna och framför allt 

flickorna medvetna om vad följderna kan bli av deras könsrollsbundna val. 

Jag vill också betona vikten av att skolan i möjligaste män bereder både 

flickor och pojkar tillfälle att pröva på verksamhetsområden som traditio

nellt väljs av det andra könet. både inom undervisningen och i den prak

tiska arbetslivsorienteringen. 

Skolans skyldighet att verka för jämställdhet förutsätter att dess perso

nal får kunskaper och hjälp att bearbeta attityder till kvinnligt och manligt. 

I propositionen om skolforskning och personalutveckling angav min före-
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trädare därför attjämstiilldhetsfrägorna skall ingå i fortbildningen för lokalt 

utvecklingsarbete i grundskolan. I grundutbildningen av lärare uppmärk

sammas de olikheter i mäns och kvinnors situation och villkor som med

verkar till skilda studie- och yrkesval och till olika roller i familj, arbete och 

samhällsliv. 

Övergången från skola till arbetsliv innebär särskilt svåra problem för 

handikappade elever. SÖ har i föreskrifter om försöksverksamhet med 

regional samordning av kontakterna mellan skola och arbetsliv ( SÖ-FS 

1981: 176) angett att de regionala planeringsråden särskilt skall uppmärk

samma bl. a. de handikappade ungdomarnas problem inom arbetsmarkna

den. Jag vill med anledning härav framhålla att jag anser det angeläget att 

insatser g~rs för att öka de handikappade elevernas möjligheter att komma 

ut i arbetslivet. Härvidlag vill jag också erinra om vad jag anförde i 

propositionen om studie- och yrkesorientering om vikten av att särskild 

omsorg ägnas åt elever med nå1~on form av handikapp så att de erbjuds en 

meningsfylld praktisk arbetslivsorientering. 

Gymnasieskolans framtida utformning har behandlats av gymnasie

utredningen (U 1976: 10). Denna har i sitt nyligen avlämnade principbetän

kande (SOU 1981: 96) En reformerad gymnasieskola lagt fram förslag som 

bl. a. innebär en ökad yrkesinriktning på de nuvarande teoretiskt inriktade 

studievägarna och ökade inslag av allmänna ämnen på de nuvarande yrkes

förberedande studievägarna. 

Verksamheten i grundskolan skall enligt SIA-beslutet och Lgr80 präglas 

av en behovsinriktad resursfördelning. SÖ har i uppdrag att 

noga följa utvecklingen på detra område. Den behovsorienterade inrikt

ningen förstärktes genom beslut av riksdagen våren I 981 med anledning av 

förslag i 1981 års budgetproposition. Ett nytt anslag infördes för särskilda 

åtgärder på skolområdet och en omfattande utbildning av obehöriga lärare 

beslutades, riktad framför allt till kommuner och omräden med särskilt 

svåra problem. Samma princip ligger till grund för förslagen i propositio

nerna om gymnasieskolans utformning och om studie- och yrkesoricnte

ringen. I gymnasieskolan förbättras exempelvis möjligheterna till ökade 

insatser för att ge elever på yrkesinriktade linjer bättre basfärdigheter. 

Den ökade behovsinriktningen av resursernas fördelning bör också få till 
följd ökade insatser för handikappade elever. Jag föreslår därför i det 

följande ökade resurser för rikscentralcrna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade, fler konsulenter för synskadade elever. ökade möjligheter 

för specialskolans elever att bo i små enheter ute i samhället och som en 

följd därav ett ökat antal vårdare. Samtliga mina förslag om utokade 

resurser på detta område är bekostade genom omprioriteringar inom skol

området. 

Jag vill i dett~ sammanhang också beröra det aktuella läget när det gäller 

undervisningen av invandrarbarn och barn som hör till språkliga minorite

ter. 
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Genom beslut av riksdagen år 1966 skapades möjlighet för utländska 

barn i den obligatoriska skolan att få stödundervisning på sitt eget moders

mål. Fr. o. m. år 1969 infördes benämningen hemspråk för att ange att 

stödet avsåg träning/undervisning i det språk som utgjorde ett levande 

inslag i barnens hemmiljö. ben statliga satsningen har ökat från ca 

lOmilj. kr. till ca 400milj. kr. per budgetår. Mellan läsåren 1970171 och 

1977178 har undervisningsvolymen för hemspråksundervisning och stöd un

dervisning i svenska sexdubhlats. om man räknar i lärarveckotimmar. 

Under de fyra år som gått sedan hemspråksreformen trädde i kraft den 1 

juli 1977 har undervisningsvolymen för hemspråksundervisningen i grund

skolan ökat med ytterligare ca 40%. Samtidigt har emellertid elevunderla

get, dvs. antalet elever i grundskolan med annat hemspråk än svenska. 

ökat endast i ringa grad. Finskspråkiga barn utgör ca hälften av alla de 

55 000 barn som nu får hemspråksundcrvisning. 

I gymnasieskolan har antalet invandrarelever som deltar i hemspråksun

dervisning och studiehandledning på hemspråk tredubblats sedan läsåret 

1977/78. Antalet elever med ett annat hemspråk än svenska i gymnasiesko

lan har varit tämligen konstant under denna tid. även om en viss ökning har 

skett under det senaste läsåret. Av en nyligen publicerad undersökning 

.rörande bl. a. invandrarelevernas övergångsbenägenhet till gymnasiesko

lan. deras val av studieväg samt deras behov av stöd i olika former. 

framgår det att variationerna i dessa avseenden är minst lika stora mellan 

de olika språkgrupperna som mellan invandrareleverna som helhet betrak

tade och de svenska eleverna. I det följande kommer jag. i samband med 

mina överväganden om gymnasieskolan. att framlägga förslag om svenska 

som främmande språk i gymnasieskolan och om en samlad utvärdering av 

försöksverksamheten med finskspråkig gymnasial utbildning. Jag vill här

vidlag också erinra om att jag i direktiven (Dir. 1981: 49) till språk- och 
kulturarvsutredningen ( U 1981: 04) har framhållit vikten av att få klarlagt 

vilka olika möjligheter som skall kunna erbjudas tvåspråkiga elever i 

gymnasieskolan så att de skall kunna fortsätta att studera sitt hemspråk på 

studievägar där de kan nyttiggöra sina språkkunskaper. 

Med nuvarande regler på skolområdet är det inte möjligt att utan rege

ringens medgivande bedriva undervisning i enspråkiga klasser. s. k. hom

språksklasser. För grundskolans låg- och mellanstadier har regeringen 

medgett en omfattande försöksverksamhet med jämkade timplaner för 

hemspråksundervisning. I försöksverksamheten ingår dels hemspråks

klasser. dels bl. a. sammansatta klasser. I klasser av dessa slag bedrivs 

undervisningen helt eller till största delen på ett hemspråk. Hösten 1980 

var antalet hemspråksklasser 542 med 8152 elever. vilket innebär att över 

en procent av alla elever på grundskolans låg- och mellanstadier får sin 

undervisning huvudsakligen på ett annat språk än svenska. Tre fjärdedelar 

av dessa elever är finsktalande. 

Den nya läroplanen för grundskolan, Lgr80. kommer att medföra att 
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hemspråkets ställning ytterligare befästs på högstadiet. När läroplanen 

träder i kraft nästa läsår kommer eleverna att ha möjlighet att, vid sidan av 

den vanliga hemspråksundervisningen, även välja hemspråket som tillval. 

Ett första steg i riktning mot en mera samlad kartläggning av effekterna 

av de olika formerna för hemspråksundcrvisning i grundskolan togs våren 

1979 när regeringen gav SÖ i uppdrag att inom ramen för försöksverksam

heten med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mellanstadier 

utpröva och utvärdera de olika organisationsformerna för hemspråksun

dervisning. SÖ skall redovisa uppdraget senast den I oktober 1982. 

Frågan om skolor med enskild huvudman för språkliga minoriteter har 

ägnats ökad uppmärksamhet under senare år, bl. a. inom ramen för diskus

sionen om den finskspråkiga minoritetens situation i Sverige. Jag vill. i 

detta sammanhang erinra om att i direktiven för den år 1979 tillsatta 

kommitten (U 1979: 13) angående skolor med enskild huvudman anfördes 

att de från invandrarhåll framförda önskemålen om att invandrarbarn 

skulle ha möjlighet till undervisning i egna skolor hade tillfört debatten om 

enskilda skolor ytterligare en dimension som borde övervägas i ett vidare 

sammanhang. Kommitten anför i betänkandet (SOU 1981: 34) Fristående 

skolor för skolpliktiga elever som sin principiella uppfattning att lösningar 

på skolpliktiga invandrarbarns utbildningsbehov skall kunna sökas inom 

grundskolans ram. Kommitten har därför inte funnit skäl att för invandrar

barnen föreslå särskilda regler för skolpliktens fullgörande i skola med 

enskild huvudman. Kommittens förslag bereds f. n. i regeringskansliet. 

Bl. a. för att ta fram. ett vidgat besluts underlag i frågor om invandrarun-. 

dervisningen och för att kartlägga effekterna av hemspråksreformen tillkal
lade jag med stöd av regeringens bemyndigande i juli 1981 en särskild 

utredare, som bedriver sitt arbete under namnet språk- och kulturarvsut
redningen (U 1981:04). I direktiven (Dir. U 1981:49) anförde jag bl.a. att 

det borde övervägas om villkoren för undervisning i och på olika minori

tetsspråk i grundskolan och gymnasieskolan bör vara lika eller om det 
finska språkt:l bör ges en särskild ställning i det svenska skolsystemet. Jag 

framhöll därvid att det är angeläget att frågor om undervisningen för 

finskspråkiga barn behandlas m1~d förtur. Jag pekade vidare på att utre

daren i anslutning till utvärderingen av försöksverksamheten på låg- och 

mellanstadierna bör ta ställning till om det är rimligt att sådana ompriori

teringar görs att hemspråksklasser kan anordnas även på grundskolans 

högstadium, så att undervisningen i hela den obligatoriska skolan och 

gymnasieskolan sker på ett annat språk än svenska. 

Jag vill också erinra om att den år 1980 tillsatta invandrarpolitiska 

kommitten (A 1980: 04) har i uppdrag att utreda olika frågor kring samhäl

lets minoritetspolitik. 

Enligt Lgr 80 får skolstyrels1:rna möjlighet att på ett annat sätt än 

tidigare påverka grundskolans organisation. Arbetsenheter kan således 

vara vertikala och omfatta olika årskurser eller mer än ett stadium. Skol-
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styrelsen beslutar i huvudsak om tillvalets utformning på högstadiet. Dcl

ningstalen styr sedan läsåret 1978/79 endast basresursernas antal. däremot 

inte klassorganisationen. Genom dessa åtgärder har förutsättningar ska

pats dels för en betydligt mer fl e x i be I sko I organisation än tidi
gare, dels för att pröva frågan om skolanläggningarnas storlek från något 

annorlunda utgångspunkter än tidigare. En sådan prövning, som också bör 

omfatta möjligheter att förlägga gymnasieskolutbildning på fler orter, bör 

enligt min mening utgöra ett viktigt led i skolans framtida utveckling. Jag 

avser att återkomma i frågan i samband med ställningstagande till utred

ningspromemorian (Ds U 1981: 7) En flexiblare skolplanering, vilken f. n. 

remissbehandlas. 

Genom de åtgärder som jag har redogjort för kan skolans arbete i 

betydande utsträckning effektiviseras. Detta kan enligt min mening också 
ske genom en bättre planering av läsåret. 

len motion till 1980/81 års riksmöte ifrågasattes systemet med lärarfort

bildning under särskilda studiedagar, då undervisningen ställs in och ele

verna, enligt motionärerna, får till synes onödig ledighet (motion 1980/ 

81: 1684). 

Utbildningsutskottet uttalade i anledning av motionen bl. a. följande 

<UbU 1980/81: 37 s. 13). Utskottet utgår från att skolförfattningsutredning

en (U 1979: 12) ser över de bestämmelser som reglerar läsårsplaneringen, 

dvs. termins början och slut och antalet undervisningsdagar per år. Det är, 

enligt utskottet, för skolans syfte angeläget att man i skolförordningen slår 

fast att eleverna har rätt till ett bestämt antal dagar då undervisningen skall 

pågå (verkliga undervisningsdagar) under ett läsår. Detta antal dagar bör 

enligt utskottet inte kunna minskas genom att olika slag av verksamhet 

anordnas för personalen eller genom att eleverna medges delta i aktiviteter 
som inte är ett naturligt led i undervisningen·och som kräver ledighet (t. ex. 
insamlingsverksamhet). 

Enligt vad jag har erfarit kan skolförfattningsutredningen knappast kom

ma med några förslag i denna fråga förrän under år 1983. Jag har därför 
funnit det lämpligt att ta upp frågan i detta sammanhang. 

Nuvarande bestämmelser i skolförordningen ( 1971: 235) om läsårets om

fattning och planering grundar sig på riksdagens beslut med anledning av 
1968 års propositio"n (prop. 1968: 64) om skolans arbetstider. Dessa be

stämmelser innebär i korthet följande. Med läsår avses den del om 40 

veckor (280 dagar) av ett redovisningsår - tiden fr. o. m. den I juli ett år 

t. o. m. den 30 juni påföljande år - under vilken undervisning skall medde

las. Läsåret skall fördelas på en hösttermin och en vårtermin. Läsåret skall 

börja i augusti och sluta senast i juni. Dag för termins början och slut 

fastställs av skolstyrelsen. Under läsåret skall eleverna få lov 10 dagar. 

Vidare skall det vanliga skolarbetet ersättas med idrott och friluftsverk

samhet under 4-8 dagar (8-16 halvdagar) varje läsår. s. k. friluftsdagar. 

Skolstyrelsen bestämmer antalet med hänsyn till möjligheten att effektivt 
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utnyttja dagarna. Friluftsdagarna skall bedrivas under lärares ledning .• 

Under varje läsår får högst 2 friluftsdagar tas i anspråk för att tilbammans 

med helgdagar. lördagar och lovdagar bereda eleverna en längre samman

hängande ledighet. Undervisningen får inställas under tid motsvarande 

högst 5 dagar för planering av ~kobrbetet och fortbildning av lärare. s. k. 

studiedagar. 

Beroende på bl. a. det antal friluftsdagar som .tas i anspråk kommer det 

lägsta antalet vardagar då undervisning i skolan skall pågå att kunna 

variera mellan 172 och 176. Del finns f. n. ingen bestämmelse som tillför

säkrar eleverna rätt till ett minsta antal faktiska undervisningsdagar. 

Det uttalande av utbildningsutskottet som jag nyss återgav stöds av vad 

dåvarande departementschefen anförde i 1968 års proposition. nämligen 

att man vid bestämmande av skolans arbetstider i bl. a. grundskolan och 

gymnasieskolan i första hand skall ta hänsyn till elevernas bästa (prop. 

1968: 64 s. 58). 

Skolstyrelsen lär nästan alltid utnyttja sin rätt att lägga ut 2 friluftsdagar 

som faktiska lovdagar. Enligt min mening bör antalet friluftsdagar och 

lovdagar under läsåret nu anpassas till detta. Antalet friluftsdagar bör 

därför minskas från högst 8 till högst 6 och antalet lovdagar ökas från 10 till 

12. 

De beslut som fattades av 1968 års riksdag om skolans arbetstider och 

vad jag nyss har föreslagit innebär att läsåret skulle innehålla 178 skolda

gar. Med skoldagar avser jag då både egentliga undervisningsdagar och 

friluftsdagar. Det bör enligt min uppfattning i fortsättningen vara en skyl

dighet för skolstyrelserna att planera läsåret i grundskolan och gymnasie

skolan så att eleverna har rätt till minst 178 skoldagar. varav minst 4 och 

högst 6 dagar utgör lärarledda friluftsdagar. 

Vissa kommuner har planerat läsåret på ett sådant sätt att en termin 

börjat eller slutat på en lördag eller söndag. En sådan läsårsplanering 

innebär att man ökar det totala antalet lördagar och söndagar under läs~tret 

och därmed minskar antalet skoldagar. Jag anser därför att man vid läsär~

planeringen för grundskolan och gymnasieskolan inte skall kunna börja 

eller sluta termin med lovdag eller på lördag eller sön- och helgdag. 

Mina förslag avser grundskolan och gymnasieskolan. Det bör få ankom

ma på regeringen att avgöra om motsvarande skall gälla för andra skol

former vilka i dag följer samma bestämmelser som grundskolan och gym

nasieskolan i fråga om läsårsplanering. 

Vad jag nu har anfört bör gälla fr. o. m. läsåret 1983/84. 

Jag övergår nu till att beröra återverkningarna på skolan av den ekono

miska situationen i landet. De besparingar på skolområdet som riksda

gen tidigare har beslutat om och som påverkar statsbudgeten för första 

gången budgetåret 1982/83 uppgitr till ca 640 milj. kr. På grundskolan har de 

organisatoriska åtgärder, som leder till besparingarna. redan trätt i kraft 

budgetåret 1981/82 men på grund av bidragets konstruktion påverkas stats

budgeten med ett års fördröjning. 1 
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Kostnaderna i förhållande till ett läge där inga besparingsåtgärder hade 

vidtagits har för grundskolans del minskat med sammanlagt 354 milj. kr. 

budgetåren 1981/82 och 1982/83. Åtgärderna har dels inneburit att bas re

sursmedeltalet på mellanstadiet återställts till 1976 års nivå. dels att vissa 

av de resursökningar som riksdagen beslutade om år 1979 (prop. 1978/ 

79: 180. UbU 1978/79: 45, rskr 1978179: 422) inte verkställs. Jag föreslår i 

det följande att en viss del av den ökning av förstärkningsresursen som 

enligt 1979 års läroplansbeslut skulle ha inträffat budgetåret 1982/83 inte 

heller genomförs. Detta påverkar statsbudgeten först från budgetåret 1983/ 

84. I övrigt bör 1979 års beslut om resurstillskott och omfördelning mellan 

bas- och förstärkningsresurser genomföras. 

Chefen för budgetdepartementet anförde. efter samråd med min företrä

dare, i kompletteringspropositionen (prop. 1980/81: 150 bil. 2. FiU 1980/ 

81: 40. rskr 1980/81: 420) att skolan är en mycket tung post i kommunernas 

budgetar. Vissa åtgärder behövde därför vidtas för att hålla tillbaka volym

utvecklingen. Bl. a. borde hemkunskap enligt den nya läroplanen införas 

på låg- och mellanstadierna endast om det kunde ske inom ramen för 

befintliga resurser. Ett genomförande av den samlade skoldagen kunde 

accepteras endast under förutsättning att det totalt sett inte innebar någon 

ökad resursanvändning. Redan i propositionen (prop. 1978179: 180) om 

läroplan för grundskolan m. m. anförde föredraganden att de hemkun

skapsmoment som förläggs till orienteringsämnen på lågstadiet inte skall 

kräva någon omfattande utrustning. Det är också möjligt att arbeta i små 

grupper. Olika slag av lokaler kan då användas förutom de traditionella 

klass- och grupprummen. även om huvuddelen av undervisningen natur

ligtvis kan äga rum där. Vid skolor med låg-. mellan- och högstadier torde 

befintliga institutionslokaler i viss utsträckning kunna användas. Även 

skolmatsalar bör enligt läroplanspropositionen utgöra värdefulla lokalre

surser i detta sammanhang. 

Jag vill erinra om att skolstyrelsen enligt föreskrifter för timplanerna kan 

besluta om jämkning av antalet veckotimmar i ett ämne mellan stadierna. 

Skolstyrelsen kan således besluta att hemkunskap på mellanstadiet skall· 

flyttas till högstadiet, såvida detta skulle innebära lägre kostnader för 

kommunen. Skolstyrelsen har däremot hittills inte kunnat besluta om att 

moment inom ett ämnes kursplan skall förläggas till ett annat stadium. Av 

de 24 momenten i kursplanen i hemkunskap för låg- och mellanstadierna 

innehåller endast ett krav på matlagning och förutsätter därigenom särskild 

utrustning. Regeringen har i särskilt beslut medgett att skolstyrelserna får 

besluta att föra detta moment till högstadiet om de finner att det behövs för 

att undvika kostnadshöjningar. 

Efter förslag av skoldelegationen ( U 1979: 11 l har i skolförordningen 

förts in föreskrifter om samlad skoldag som bättre än tidigare bestämmel

ser uttrycker de tankegångar som framfördes av SIA-utredningen. Därige

nom ställs betydligt mindre krav på samordnade tider än vad i många fall 

14 Riksd0Ret1 /1)8/182. I mm/. Nr JOV. Biillf,!a 12 
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hittills har tillämpats. Behovet av samordning skall ses från den enskilda 

elevens och förälderns synpunkt. Lgr80 anger också en inriktning av de 

fria aktiviteterna som i väsentliga avseenden är en annan än den som har 

tillämpats tidigare. Tre synpunkter är av särskild vikt: att fria aktiviteter 

måste ge utrymme för elevernas eget ansvar för delar av arbetet inom 

skolan, att aktiviteterna utgår från frågor som har sitt ursprung i lektioner

nas arbetsområden eller i teman och tillvalskurser samt att arbetsenheten 

är den naturliga enheten för att planera fria aktiviteter. Genom det senare 

undviker man dels en omfattande och kostnadskrävande administration. 

dels att aktiviteterna framstår som en verksamhet vid sidan av det övriga 

skolarbetet. Det finns därför enligt min mening goda möjligheter för kom

munerna att förverkliga den samlade skoldagen utan att det totalt sett 

innebär ökade kostnader. Framför allt gäller detta om kommunerna effek

tivt samordnar resurser inom skolan och andra sektorer inom den kommu

nala förvaltningen. 

För hemspråksklasser används f. n. de reguljära resurserna i form av 

bas- och förstärkningsresurser. Dessutom utgår extra hemspråksresurser 

för de elever som befinner sig i dessa klasser. Jag föreslår i det följande att 

denna dubbelfinansiering inte längre skall bli möjlig. Åtgärden leder till en 

besparing budgetåret 1983/84 i storleksordningen 73 milj. kr. Vidare före

slår jag i det följande en viss förändring av beräkningen av statsbidraget till 

hemspråksundervisningen fr. o. m. den I januari 1983, vilket innebär en 

minskad utgift för staten budgetåret 1983/84 med ca 45 milj. kr. Denna 

senare förändring leder inte till någon minskning av undervisningsvolymen 

avseende hemspråksundervisning. 
Regeringen har i propositionen (prop. 1981/82: 14) om förändringar av 

gymnasieskolans utformning m. m. föreslagit hur riksdagens tidigare beslut 

om besparingar i gymnasieskolan skall genomföras. En viss del av gymna

sieskolan har landstingskommunerna som huvudmän. Främst gäller detta 

vårdlinjen och olika specialkurser som anknyter till denna. Jag föreslår i 

det följande att statsbidraget till landstingskommunerna i vad avser in

byggd utbildning inom vårdområdet skall dras in. Jag föreslår också att 

statsbidrag till landstingskommunerna för lönekostnader och sociala av

gifter m. m. för utbildning inom vårdområdet fr. o. m. den 1 juli 1982 skall 

utgå med 80 % av bidragsunderlaget. Dessa besparingar uppgår till sam

manlagt ca 70milj. kr. 

Som kommer att framgå av redovisningen i det följande ändras statsbi

dragsgivningen till kommunerna för syo fr. o. m. budgetåret 1982/83. Detta 

kommer att innebära en minskning av statens utgifter under budgetåret 

1982/83 med 66 milj. kr. Under anslaget Bidrag till byggnadsarbeten inom 

skolväsendet m. m. föreslår jag att bidraget till kommunerna för anskaffan

de eller förhyrande av lokaler för elevhem upphör. Omorganisationen av 

SÖ innebär även en besparing. Riksdagen har. som jag redan nämnt, 

tidigare beslutat om vissa besparingar som påverkar statsbudgeten fr. o. m. 
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budgetåret 1982/83. Inberäknat dessa besparingar uppgår skolväsendets 

andel av regeringens besparingspaket för budgetåret 1982/83 till ca 

770 milj. kr. 

De betydande besparingar som har genomförts under de senaste åren 

gör det särskilt angeläget att tillgängliga resurser utnyttjas effektivt och för 

prioriterade områden. Mina förslag utgår från denna princip. Genom om

prioriteringar kan således vissa förstärkningar genomföras, bl. a. för handi

kappade elever. läromedel för in vandrare lever och skolledaråtgärder. 

Vid sidan av de statliga besparingarna på skolområdet har det också 

gjorts kommunala besparingar. Regeringen har i budgetpropositionen 1981 

och i den s. k. besparingspropositionen 1980 (prop. 1980/81: 20. UbU 1980/ 

81: 12 och 15, rskr 1980/81: 1201 framhållit att besparingar måste genomfö

ras så att de grundläggande målen för skolans arbete inte rubbas. Min 

företrädare har bl. a. pekat på det angelägna i att elevernas insatser tas till 

vara. Besparingar måste givetvis också följa det regelsystem som gäller. 

Jag vill med anledning av den debatt om olika besparingar som har före

kommit framhålla följande. 

Beslut att inte sätta in vikarier för tillfälligt tjänstlediga lärare kan endast 

fattas efter en bedömning i det enskilda fallet att undervisningen ändå kan 

upprätthållas, ej av en skolstyrelse generellt för ett helt läsår och för hela 

kommunen. Det är inte möjligt att på den vägen åstadkomma kommunala 

besparingar annat än i begränsad omfattning och i de fall där vikariekostna

den inte är statsbidragsgrundande. I övriga fall reduceras i princip statsbi

draget med den inbesparade vikariekostnaden. För grundskolan beräknas 

statsbidraget för vikariekostnader inom ramen för tilläggsbidraget. nämli

gen efter kommunernas sammanlagda faktiska kostnader för vikarier. Det 

är enligt gällande regler inte heller möjligt att åstadkomma kommunala 

besparingar genom att inte lägga ut samtliga timmar i basresurser eller 

förstärkningsresursen. En besparing på den vägen innebär att statsbidrag 

skulle utgå för en prestation som ej utförs. Bas- och förstärkningsresursens 

storlek definierar den volym av aktiviteter - lektioner eller annan verk

samhet - som skall förekomma i alla kommuner för att en likvärdig utbild

ningsmiljö skall kunna upprätthållas i hela landet. Kommunen är alltså 

skyldig att lägga ut samtliga dessa timmar. 

Jag föreslår i det följande vissa omdisponeringar inom grundskolansla

get. Kostnaderna för vikarier täcks, som jag nyss anförde, f. n. i huvudsak 

av staten genom det s. k. tilläggsbidraget på så sätt att statistik över 

vikariekostnaderna. i de delar dessa är statsbidragsberättigande. ligger till 

grund för beräkning av bidragets storlek. Enligt min mening är det inte väl 

använda resurser att sätta in korttidsvikarier omgående och i alla situa

tioner och på alla stadier. Om i stället förstärkningsrcsursens undervis

ningsbundna del ökas får skolstyrelsen och skolorna en personalresurs 

som är tillräckligt stor för att man skall kunna svara för undervisningen 

även vid kortare ledigheter. Tilläggsbidraget minskas därvid i motsvarande 
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mån. Jag återkommer till dessa frågor under anslaget Bidrag till driften av 

grundskolor m. m. Beträffande korttidsvikarier i gymnasieskolan får jag 

erinra om riksdagens beslut med anledning av propositionen om föränd

ringar av gymnasieskolans utformning m. m. 

En livlig debatt har uppstått kring frågan om det är möjligt att ta ut 

avgifter i skolan. Skolförfattningsutredningen ( U 1979: 12) har tagit upp 

denna fråga i sitt betänkande (Os U 198 I: 4) Skollagen. Utredningens ana

lys av nuvarande bestämmelser innebär följande. 

Enligt skollagen har alla barn o<.:h ungdomar. som är bosatta i Sverige. i 

princip rätt att få undervisning i grundskolan och i mån av plats i gymnasie

skolan. 

Mot den enskildes rätt till undervisning svarar enligt skollagen en skyl

dighet för kommunerna att stå för kostnaderna för undervisningen. Vissa 

barn och ungdomar får gå i skolan i en annan kommun än den där de är 

bosatta. Särskilda regler finns därför om kostnadsfördelningen mellan 

kommunerna. 

En kommuns medelsbehov skall i allmänhet täckas genom kommunal

skatt i den mån behovet inte täcks pä annat sätt. t. ex. genom statsbidrag. 

Det som enligt en spe<.:ialförfattning, i detta fall skollagen. illigger en 

kommun att fullgöra får finansieras genom avgifter endast med stöd av 

uttry<.:kliga bestämmelser. Någon sådan bestämmelse finns inte i skolla

gen. 

Däremot finns ett uttry<.:kligt förbud mot att ta ut avgilkr för undervis

ningen i grundskolan och gymnasieskolan. Enligt vad som har uttalats i 

förarbetena till denna bestämmelse tar förbudet visserligen sikte endast pa 

inskrivnings- o<.:h terminsavgifter men däremot inte pt\ kostnader för un

dervisningsmateriel. Emellertid är kommunerna. som nyss angavs. skyl

diga att bekosta undervisningen i både grundskolan och gymnasieskolan. 

Avgifter bör inte fä tas ut för något som omfattas av skollagens undervis

ningsbegrepp. 

Ordet "undervisning" i skollagen har en vidsträckt innebörd. Som un

dervisning anses - förutom lärarledd lektionsundcrvisning - praktisk ar

betslivsorientering. studie- o<.:h yrkesorientering. fria aktiviteter. studiebe

sök, morgonsamling. vissa sjtilvstudier m. tl. verksamhetsformcr. Skolför

fattningsutredningen föreslår diirför för den nya skollagen att ordet "ut

bildning"' skall anviindas i stiillet för undervisning som samlingsbeteckning 

för olika verksamhetsformer i skolan. 

Det finns en särskild bestämmelse i skolförordningen enligt vilken ele

verna i grundskolan skall tillhandahållas nödvändiga läromedel. Motsva

rande bestämmelse finns inte för gymnasieskolan. 

I allmänhet kan någon meningsfull undervisning inte bedrivas utan att 

man har tillgång till vissa hjälpmedel. Enligt skolförfattningsutredningcns 

uppfattning skulle rätten till kostnadsfri undervisning kunna urholkas på 

ett betänkligt sätt, om denna rätt inte skulle omfatta också tillgång till 
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nödvändiga hjälpmedel. Såsom skollagens bestämmelser f. n. är utformade 

synes därför eleverna både i grundskolan och gymnasieskolan ha rätt att 

gratis få tillgång till - dock inte nödvändigtvis som gåva - alla hjälpmedel 

som är nödvändiga för undervisningen. 

Nuvarande bestämmelser har emellertid hittills i allmänhet tolkats så att 

kommunerna inte anses vara skyldiga att bekosta vissa nödvändiga läro

böcker och andra hjälpmedel för eleverna i gymnasieskolan. Det gäller 

t. ex. läroböcker och skrivmateriel som används för elevernas eget bruk. 

Skolförfattningsutredningen föreslår därför att en särskild bestämmelse 

förs in i den nya skollagen. I denna bör. enligt utredningens förslag, anges 

att kommunerna får besluta att eleverna i gymnasieskolan själva skall 

bekosta sådana läroböcker och andra hjälpmedel, som de använder för 

eget bruk. 

Om en kommun beslutar att eleverna i gymnasieskolan helt eller delvis 

skall bekosta läromedel, som används för elevernas eget bruk. måste det 

stå varje elev fritt att själv anskaffa dessa läromedel på det sätt han eller 

hon själv önskar. Någon allmän avgift för läromedel bör således inte kunna 

tas ut. En annan sak är att det är naturligt att kommunen anskaffar 

läromedlen bl. a. för att minska kostnaderna för eleverna. 

Så långt skolförfattningsutredningen. Som jag redovisar i det följande 

avser jag att på grundval av utredningens betänkande återkomma till 

regeringen med förslag som kan föreläggas riksdagen under år 1982. Riks

dagen ( UbU 1981/82: 8, rskr 1981182: 127> har i samband med behandlingen 

av propositionen (1981182: 51) om vissa läromedelsfrågor bl. a. behandfat 

frågan om avgifter för läromedel. 

Som chefen för ekonomi- och budgetdepartementen har anfört tidigare 

denna dag har i regeringskansliet genomförts en översyn av de utbctal

ningsregler som gäller för olika statsbidrag i syfte att minska påfrestningen 

på statens likviditet. Jag kommer senare att föreslå regeringen ändringar av 

utbctalningsreglerna för vissa bidrag på skolområdet. Ändringarna innebiir 

i dessa fall främst att bidragen betalas ut periodvis under året i stället för 

som nu med hela beloppet i början av redovisningsåret. Vid eventuella 

kommande förändringar av statsbidragssystem bör givetvis liknande utbc

talningsregler eftersträvas. 

I likhet med vad chefen för ekonomi- och budgetdepartementen har gjort 

tidigare denna dag vill jag anmäla. att statskontoret kommer att få i upp

drag att i samråd med SÖ finna grunder för ett sch a b I o ni s c r a t sy -

stem för bidrag till gymnasieskolan. 

Jag övergår nu till att beröra ungdomsarbetslöshetcn och 

gymnasieskolans dimensionering. 

I november 1981 var antalet öppet arbetslösa i Sverige 128 000. I ålders

gruppen 16-19 år var 28 000 eller ca 12.9% arbetslösa. varav 12 000 pojkar 

och 16 000 flickor. 

Den grupp av 16-, 17- och 18-åringar som söker arbete har på senare år 
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mött allt större svårigheter. Det har under hela 1970-talet varit svårare för 

ungdomar än för andra åldersgrupper att få plats på arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten bland dem är större än för någon annan åldersgrupp i 

Sverige. Särskilt svår är situationen för invandrarungdomar och flickor. 

Ungdomarnas svårigheter kan i huvudsak tillskrivas tre företeelser: 

konjunkturutvecklingen och den därmed sammanhörande arbetslösheten, 

strukturella förändringar på arbetsmarknaden och brist på yrkesutbild

ning. 

Minskning av antalet arbetstillfällen drabbar i första hand ungdomar och 

andra med kort anställningstid. Konkurrensen hårdnar bland de arbetssö

kande vad beträffar olika typer av arbete inom servicesektorn. Inom 

vårdområdet anställs numera i princip inte ungdomar under 18 år för någon 

typ av arbete. Den offentliga sektorn, som tidigare har varit stabilisatorn 

vid lågkonjunktur, visar även utanför vårdområdet stor restriktivitet. och 

detta drabbar i första hand flickorna. Situationen är också svår för ungdo

mar på orter med ett ensidigt näringsliv. 

De strukturella förändringarna torde förklara den trendmässiga ökning

en av ungdomsarbetslösheten under 1970-talet. Dessa förändringar har 

eliminerat många sådana arbeten som förr fungerade som inkörsport till 

arbetslivet. Andra arbeten har visserligen kommit i stället. men för att få 
dem måste man uppfylla andra villkor. Arbetsgivarna har i den rådande 

arbetsmarknadssituationen kunnat skärpa kraven på utbildning och arbets

och/eller yrkeserfarenhet även för vad som normalt betecknas som enkla 

ingångsjobb. Undersökningar har visat att det är relativt få arbeten som 

verkligen är öppna för ungdomar mellan 16 och 18 år. Ålderskrav. krav på 

arbetslivserfarenhet och på körkort finns bland hindren för unga arbetssö

kande. 
Efterfrågan på arbetskraft gäller till övervägande del personer med yr

kesutbildning. Inom industrisektorn är det framför allt verkstadsindustrin 

som behöver fler yrkesutbildade. Verkstadsteknisk linje har intill förra året 

haft en mycket stor andel outnyttjade elevplatser. Den ökning av antalet 

sökande som nu har skett har dock uteslutande gällt pojkar. 

För att stödja ungdomar under 18 år som efter avslutad grundskola 

varken genomgår utbildning eller har arbete skall enligt 2 kap. 4 § skolför

ordningen ( 1971: 235) kommunernas skolstyrelser bedriva uppföljande stu

die- och yrkesorientering i syfte att ge dessa ungdomar möjlighet till 

arbete. praktik eller utbildning. Detta är vad som brukar kallas skolstyrel

sernas uppföljningsansvar. 

Sedan läsåret 1977 /78 har skolstyrelserna haft möjlighet att erbjuda 

ungdomar som inte börjat på gymnasieskolans linjer eller specialkurser 

s. k. kortkurser på mellan två och tio veckor. I syfte att stödja dem som 

slutar grundskolan har också anordnats särskilda introduktionskurscr på 

fem veckor. 

En del ungdomar uppfattar gymnasieskolan som alltför teoretisk. Mot 
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den bakgrunden beslutade riksdagen år 1978 om försök med individualise

rad gymnasial utbildning för vissa ungdomar. I dessa försök kombmerades 

korta kurser och beredskapsarbete i syfte att ge yrkesutbildning. 

De tre slag av kurser som här har nämnts avlöstes i princip fr. o. m. 

läsåret 1980/81 av introduktionsprogram för utbildning och yrkesintroduk

tion. 

Flertalet elever får sin yrkesutbildning i skolinstitutioner. Riksdagen 

beslöt år 1980 om bättre ekonomiska villkor för inbyggd utbildning inom 

industri och hantverk samt handel och för liirlingsutbildning för att ge ett 

ökat antal elever en viss del av sin utbildning i företag. Det nya statsbidra

get utgår per individ. vilket ger stor frihet i resursanvändningen. Genom att 

utbildningen förläggs delvis till skolinstitution och delvis till företag ges 

eleverna en bredare utbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Härigenom 

frigörs också utbildningsresurser i skolan som kan användas för att öka 

yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Man kan därigenom erbjuda fler ung" 

domar utbildning utan att kommunerna tvingas till kostsamma investering

ar i lokaler och utrustning. 

En annan viktig följd av dessa åtgärder är att gymnasieskolan härigenom 

kan erbjuda dels ett mer varierat utbud. dels en annan form av utbildning 

som därmed kan antas bli mer attraktiv för de ungdomar som i dag inte 

söker sig till gymnasieskolan. Dessa ungdomar synes i första hand vilja ha 

ett arbete, något som alltså ofta är svårt att finna för dem som saknar 

yrkesutbildning. En utbildning som har anknytning till ett arbetsställe 

utanför skolan kan bli ett värdefullt och lockande alternativ för dessa 

ungdomar. 

Genom att ha sin utbildning förlagd till ett eller flera företag/institutioner 

får eleven en inblick i förhållandena inom arbetslivet och ges samtidigt 
ökade möjligheter att meritera sig för en anställning efter genomgången 

utbildning. Gymnasieskolan kan då utöver att den ger yrkesutbildning 

också underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. 

För de ungdomar som inte påbörjar utbildning inom gymnasieskolan 

kan, som jag redan har nämnt. sedan läsåret 1980/81 kommuner med 

gymnasieskola anordna dels introduktionsprogram för utbildning. dels yr

kesintroduktion. 

lntroduktionsprogrammen har allmänt visat sig ge en god möjlighet att 

fånga upp de elever som på hösten inte har kunnat beredas plats i gymna

sieskolan. Introduktionsprogrammen har under läsåret 1981/82 dimensio

nerats för 16000 elever, dvs. 6000 fler elever än vad som i budgetproposi

tionen 1981 bedömdes vara tillräckligt. Regeringen har således utnyttjat 

riksdagens bemyndigande att om arbetsmarknadsskäl så påkallar öka anta

let platser. 

Behovet av yrkesintroduktion är en följd av arbetsmarknadssituationen. 

Det finns därför inte någon övre gräns för antalet elever som kan erbjudas 

yrkesintroduktion. 
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I många kommuner har yrkesintroduktionen omfattat det maximala an

talet veckor, dvs. 40. I vissa fall har verksamheten begränsats till 10 eller 

20 veckor. Därefter har man prövat elevernas möjligheter till anställning 

eller omplacering för att bredda deras erfarenheter. I propositionen (prop. 

1981/82: 15) om studie- och yrkes0rientering i grundskola och gymnasie

skola m. m. framhöll jag att yrkesintroduktionen är avsedd att vara ett sista 

alternativ om eleverna inte kan eller vill välja kursplanebunden yrkesut

bildning inom linjer och specialkurser eller som lärlingsutbildning. Den får 

därför inte presenteras som ett valalternativ till annan utbildning. Dess 

syfte bör i stället vara att motivera eleven för utbildning. Syftet bör vara att 

en 40 veckors yrkesintroduktion inte skall behöva utnyttjas i hela sin 

längd. Regeringen föreslog därför i den nyssnämnda propositionen att den 

ordningen bör införas, att skolstyrelsen efter en tio-veckorsperiod. om 

eleven då inte fått en fast anställning, bör överväga om yrkesintroduk

tionen kan utbytas mot eller varieras med i första hand yrkesutbildning 

inom någon specialkurs eller linje i gymnasieskolan eller inom gymnasial 

lärlingsutbildning. En naturlig utbildningsgång kan vara: introduktionspro

gram - yrkesintroduktion - kortare specialkurs - yrkesintroduktion (om 

nödvändigt} - specialkurs/lärlingsuthildning/linje. Riksdagen biföll rege

ringens förslag. 

Regeringen har den 26 november 1981 beslutat om ytterligare medel för 

åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Av dessa har 60milj. kr. beräknats 

för anordnande av s. k. arbetspraktik för ungdomar under 18 år. Avsikten 

är att stimulera arbetsgivare. såväl privata som kommunala och statliga, 

att inrätta arbetstillfällen med enklare arbetsuppgifter som i dag inte kom

mer till utförande. Härigenom ges möjlighet att finansiera en utvidgning av 

arbetsmarknaden så att ungdomar skall kunna erbjudas enklare ingångsar

betcn. 

Den nya gymnasiala lärlingsutbildningen har iinnu inte nätt heriiknad 

omfattning. Enligt tillgängliga uppgifter uppgär antalet elever till ca I 200 

(mot beräknat 3 000). Intresset för denna utbildning har dock successivt 

ökat. vartefter informationen har hunnit tränga ut och nödvändiga rutiner 

hunnit utvecklas. Det tinns därför anledning att anta att den gymnasiala 

lärlingsutbildningen under den treåriga försöksperioden. som löper ut vid 

utgången av juni 1983. kommer att fft ungefär beräknad omfattning. Om

fattningen har hittills varit störst inom byggbranschen. som har lång erfa

renhet av denna utbildningsform. 

Med utgångspunkt i de möjligheter som yrkesintroduktion och gymnasi

al lärlingsutbildning ger vill jag starkt understryka skolans ansvar för 

verksamheten på arbetsplatserna. Det måste finnas en kontinuerlig kon

takt mellan skolan. de berörda arbetsplatserna och eleverna. Jag vill också 

understryka vikten av att arbetsgivarna och de fackliga organisationerna 

tar till vara de möjligheter som den arbetsplatsanknutna utbildningen kan 

ge. 
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Dimensioneringen av gymnasieskolans s. k. stora ram har hittills ut

tryckts i procent av antalet 16-åringar. I gymnasieskolan går emellertid 

också ett stort antal äldre elever. Utformningen av den s. k. lilla ramen, 

som omfattar specialkurser kortare än ett år och kurser som inte är direkt 

grundskolanknutna, har emellertid också betydelse för 16-åringarnas ut

bildningssituation. I denna ram ingår exempelvis korta yrkesinriktade kur

ser och högre specialkurser. De senare utgör kurser som för tillträde 

kräver genomgången minst tvåårig utbildning i gymnasieskola. En utök

ning av de högre specialkurserna kan leda till mindre benägenhet till 

dubbelutbildning och därigenom minska efterfrågan på utbildningar inom 

den s. k. stora ramen. Det kan därför under olika år finnas skäl att öka 

resp. minska de båda ramarna utan att för den skull det totala antalet 

faktiskt tillgängliga platser för 16-åringarna ändras. Jag kommer därför i 

mina förslag i det följande inte att räkna stora ramen i procent av antalet 

16-åringar. 

I 1981 års budgetproposition underströks det angelägna i att öka de 

yrkesinriktade studievägarnas andel av totalantalet platser. Jag har i pro

positionen (prop. 1981/82: 25) med förslag till tilläggsbudget I till statsbud

geten för budgetåret 1981/82 redovisat utvecklingen av antalet faktiskt 

ianspråktagna platser de senaste åren. Denna utveckling jämte mina för

slag för budgetåret 1982/83 redovisar jag i det följande under anslaget 

Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Förslagen innebär att den yrkesinriktade utbildningen prioriteras. Detta 

är nödvändigt för att befrämja den industriella expansionen i landet. Det 

kommer emellertid att ställa betydande krav på kommunerna. 

Yrkesinriktad utbildning - och dit räknar jag i detta sammanhang också 

utbildningen på fyraårig teknisk linje - är liksom utbildning på naturveten

skaplig linje dyrare att anordna än övrig utbildning. För den skull utgår f. n. 

statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 

med 50 eller i vissa fall 75 % av ett visst bidragsunderlag. 

En ökning av den yrkesinriktade utbildningen måste till en del åstad

kommas genom att befintliga investeringar utnyttjas bättre, genom ändrad 

schemaläggning och genom växling mellan utbildning i företag och i skolin

stitutioner. Det kan dock inte alltid undvikas att kommunerna får betydan

de kostnader för den yrkesinriktade utbildningen, vilka f. n. inte till någon 

del kompenseras med statliga hidrag. Jag tänker därvid på avskrivnings

kostnader för utrustning. Det har därför inneburit en orättvisa att kom

muner, som engagerat sig för yrkesutbildning, fått ökade kostnader i 

fortvarighetstillståndet i jämförelse med kommuner som begränsat sina 

insatser till främst teoretisk utbildning. Om kommunerna skall kunna sti

muleras att åta sig yrkesinriktad utbildning i tillräcklig omfattning och 

kunna hålla utrustningen modern bör statens stöd ges en annan utformning 

än f. n. och avse stöd till avskrivningskostnader i fortvarighetstillståndet. 

Det bör dessutom övergångsvis som en särskild insats under de närmaste 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga I:? Utbildningsdepartementet 2 l8 

åren, då gymnasieskolan måste byggas ut för att kunna ta emot de stora 

ungdomskullarna, kompletteras med ett stöd som utgår när utbildningen 

inom t. ex. teknisk-naturvetenskaplig sektor utökas. Jag beräknar den 

totala kostnaden budgetåret 1982/83 till ca IOOmilj. kr. Jag återkommer till 

dessa frågor under anslaget Bidrag till undervisningsmateriel i gymnasie

skolan m. m. 

Chefen för utbildningsdepartementet redogör senare för konsekvenser

na för högskolan av den s. k. ungdomspuckeln. Ett sätt att underlätta för 

elever som gått igenom gymnasieskolans teoretiska studievägar att få en 

yrkesutbildning med inriktning på näringslivets behov är att bygga ut 

antalet högre specialkurser inom gymnasieskolan. Jag föreslår i det föl

jande en sådan utbyggnad. Därigenom kan också den kapacitet i form av 

lärare, lokaler och material som finns inom gymnasieskolan utnyttjas på ett 

rationellt sätt i samband med att i framtiden sjunkande ungdomskullar 

ställer mindre krav på motsvarande resurser inom skolformen. Gymnasie

skolans geografiska spridning är också en stor fördel för utbildningens 

tillgänglighet i jämförelse med en lokalisering till högskoleorter. 

Regeringen har den 7 december 1978 bemyndigat SÖ att bedriva försöks

verksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro 

län. I propositionen om läroplan för grundskolan m. m. framhöll föredra

gande statsrådet att det med ett positivt resultat av försöksverksamheten 

skulle bli möjligt för riksdagen att senare besluta om att avveckla betyg

sättningen i grundskolan. SÖ fick i uppdrag att inkomma med förslag till 

alternativa modeller för en betygsfri intagning. 

SÖ inkom år 1980 med förslag till hur en sådan hetygsfri intagning till 

gymnasieskolan skulle kunna utformas. Som urvalsgrunder vid intagning

en föreslogs, utöver de grunder som annars gäller, avlämnande skolas 

förslag eller yttrande till intagningsnämnden. Dessutom borde det enligt 

SÖ finnas möjlighet att använda lokalt utarbt'lade alternativ. 

Regeringen ville avvakta med sitt slutgiltiga ställningstagande och gav 

SÖ i uppdrag att inkomma med 1:tt nytt förslag till kompletterande urvals

grund. SÖ skulle dessutom låta genomföra en fingerad intagning paralldlt 

med den reguljära intagningen till läsåret 1981/82. I denna simulerade 

intagning skulle betyg inte ingå som urvalsgrund. 

SÖ har i skrivelser den 4 mars och den 2 september 1981 redovisat det 

nya uppdraget. Som kompletterande urvalsgrund har SÖ föreslagit en 

intervju med de elever som inte fått plats enligt sina förstahandsönskemål. 

Före intervjuerna skall de elever som sökt studievägar, där antalet sökan

de överstiger antalet platser, ha beretts tillfälle till ytterligare studie- och 

yrkesorientering. s. k. omvalssyo. 
Av de kommuner som ingår i försöksverksamheten har samtliga utom 

Lindesberg och Nora begärt upp~;kov med försökets start ytterligare ett år, 

dvs. till den intagning som avser läsåret 1983(84. 
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Sedan regeringen tir 1978 fattade beslut om försöks verksamheten har det 

blivit än mer uppenbart att det i framtiden är nödviindigt att i betydligt 

större utsträckning än tidigare låta hänsynen till arbetsmarknadens behov. 

elevernas möjlighet att senare få sysselsättning och skolhuvudmännens 

resurser prägla dimensioneringen av olika studievägar i gymnasieskolan. 

Regeringen föreslog därför redan i budgetpropositionen 1981 en minskad 

dimensionering av de humanistiska. samhällsvetenskapliga och sociala 

studievägarna till förmån för yrkesinriktade studievägar. Riksdagen anslöt 

sig till förslaget i propositionen. Jag föreslår nu. som jag har redovisat i det 

föregående. att denna inriktning av gymnasieskolans dimensionering ytter

ligare markeras. Därigenom upphör i betydande utsträckning möjligheter

na att tillfredsstiilla elevernas förstahandsönskemål genom organisations

förändringar i gymnasieskolan. Sådana skulle kunna leda till alt eleverna 

kom in på studievägar som inte har förutsättningar att leda till sysselsätt

ning i framtiden. Omfattningen avs. k. omvalssyo och intcrvjuvcrksamhet 

skulle också bli betydande enligt SÖ:s undt:rsökning. Eftasom möjlighe

terna att genomföra en betygsfri intagning dcssutom i hög grad samman

hänger med gymnasieskolans organisation har regeringen den 5 novembcr 

1981 bcslutat uppskjuta försöksverksamheten med betygsfri intagning i 

gymnasieskolan. Regeringen angav därvid att frågan om intagning till 

gymnasieskolan på andra urvalsgrunder iin betyg är cn fråga som bör 

prövas när klarhet vunnits om gymnasieskolans framtida organisation. 

Min företrädare berörde i budgetpropositionen 1981 sko 11 ed

n in gens betydelse för skolans utveckling. Den arbetsgrupp som tillsatts 

inom utbildningsdepartcmentet för att se över skolledarnas arbetssituation 

har under hand lämnat vissa förslag till ätgärder på olika områden. 

För egen del menar jag alt skolledarnas insatser är av avgörande bety

delse för att skolan skall fungera. Genom skolreformerna sedan mitten av 

1970-talct har framför allt för grundskolan beslutanderätten i många frågor 

flyttats från central till lokal nivå. Såväl det förändrade statsbidragssyste

mct som Lgr80 har som övergripande tema en ökad lokal frihet. Gymna

sieskolan kommer genom riksdagens beslut med anledning av propositio

nen (prop. 1981/82: 14) om förändringar av gymnasieskolans utformning 

m. m. (UbU 1981/82: 5, rskr 1981/82: 112) likaså att få en större lokal 

handlingsfrihet. Erfarenheten visar klart att inställning och arbetssätt hos 

skolledningen utgör en väsentlig förutsättning för att den ökade lokala 

friheten skall användas på det sätt som är tänkt - för en utveckling av 

skolan efter lokala behov och förutsättningar. 

De reformer på skolområdet som genomförts de senaste åren har inne

burit betydande förändringar för skolledarna. Många av de reformer som 

har beslutats för samhället i stort och som diirigcnom också gäller skolom

rådet har i avsevärd utsträckning förändrat skolkdarnas arbetssituation. 

Mot bakgrund av bl. a. svårigheterna att rekrytera skolledare samt den i 
allmänhet ökade betydelsen av skolledarnas funktion i skolan finns det 
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anledning att överväga vissa åtgärder på skolledarområdet. Enligt min 

mening finns det genom det nuvarande ekonomiska läget inga förutsätt

ningar att generellt åstadkomma ökningar av antalet skolledare i vare sig 

grund- eller gymnasieskola. Jag menar att åtgärderna i stället. frånsett 

vissa hårt prioriterade punktvisa förstärkningar. måste inriktas på att lo

kalt skapa förutsättningar för en organisation som kan medge en avlastning 

av vissa av de arbetsuppgifter skolledarna i dag utför. Jag kommer i det 

följande att redovisa vissa sådana förslag. 

När det gäller kommunernas skolchefer finns det enligt min mening 

anledning att överväga förbättringar för de kommuner som ligger närmast 

under den nuvarande gränsen, 130 skolpoäng. för inrättande av tjänst som 

skoldirektör. Jag kommer vid min anmälan av anslaget Bidrag till driften 

av grundskolor m. m. att föreslå att kommuner i poängintervallet 90-129 

poäng dels får inrätta tjänst som skoldirektör, dels erhåller ett inom inter

vallet gradvis ökande statsbidrag för skolchefsinsatser. Jag kommer vidare 

att föreslå att regeringen får möjlighet att vid särskilda skäl medge inrättan

de av tjänst som biträdande skoldirektör även under det generella poängta

let för sådant inrättande. 

Undcrvisningsskyldigheten för skolledare är f. n. centralt fastställd. Som 

jag nyss har nämnt har arbetsbelastningen på skolledarna bl. a. resulterat i 

ett för många skolledare mycket stort övertidsuttag. Det finns enligt min 

mening anledning att se övertid~situationcn för skolledarna i ett samman

hang med undervisningsskyldighcten. En minskning av denna skulle ge 

förutsättningar för ett minskat övertidsuttag. Från skolledarhåll har dess

utom framförts att den undervisning skolledarna utför mtir.ga gånger inte är 

av den kvalitet som vore önskvärd. Den pressade arbetssituation många 

skolledare har tillåter inte att lektionerna förbereds i erforderlig utsträck

ning. Konferenser och andra sammanträden som skolledaren måste delta i 

gör det dessutom ofta nödvändigt att avstå från planerade lektioner och i 

stället sätta in en vikarie. Samtidigt upplever dock många skolledare un

dervisningen som något värdefullt och stimulerande. som ger dem möjlig

het att hålla kontakt med eleverna och med den verksamhet de har att 

administrera och leda. 

Mot denna bakgrund menar jag att det finns starka skäl att gc't ifrån 

nuvarande system med centralt fastställd undervisningsskyldighet för skol

ledare. Frågor om undervisningsskyldighet för skolledare kan regleras 

genom kollektivavtal. Nuvarand~ system är emellertid grundat på författ

ningsbcstämmelscr. I detta system bör för tiden fr. o. m. den I juli 1982 

vissa ändringar ske enligt i huvudsak följande riktlinjer. Jag föreslår att 

undcrvisningsskyldighetcn skall få fastställas av skolstyrelsen i en kom

mun. För att garantera att skolstyrelsen inte av ekonomiska eller andra 

skäl fastställer en orimligt hög nivå. bör den övre gränsen för den undcrvis

ningsskyldighet som i dag gäller utgöra en nivå som inte får överskridas. 

Detta bör kombineras med en rättighet för skolledare att undervisa i större 
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utsträckning än vad skolstyrelsen fastställt. Inte heller i detta fall bör dock 

den nivå som i dag gäller få överskridas. Det bör få ankomma på regering

en eller myndighet som regeringen bestämmer att avgöra den närmare 

utformningen av systemet. För klarhetens skull vill jag betona att vad jag 

här avser med skolledarens undervisning är den undervisning skolledaren 

utför i stället för en lärare och därigenom har ansvaret för. Skolledarens 

möjlighet att följa undervisningen under en lektion i syfte att t. ex. utgöra 

ett stöd för en lärare berörs alltså inte. Tvärtom menar jag att ett lokalt 

beslut om lägre undervisningsskyldighet än i dag, bör öka möjligheterna 

för en sådan stödjande funktion gentemot lärare. 

Det synsätt jag här har redovisat innebär. som jag nyss nämnde. att 

skolledarnas undervisningsskyldighet bör ses kopplad till deras övertidsut

tag. Systemet för statsbidrag till driften av grundskolor m. m. ger inte 

kommunerna statsbidrag till deras kostnader för övertid för skolledare. 

Genom mina förslag får kommunerna möjlighet att minska sina kostnader 

för övertid genom att sänka undervisningsskyldigheten för skolledarna. 

Den minskade undervisningsskyldigheten behöver härigenom inte medföra 

ökade kostnader för kommunen. Genom att kostnaden per timme för 

övertid. till följd av de särskilda reglerna för övertidskompensation, är 

högre än kostnaden per timme för undervisning, kan det t. o. m. vara 

möjligt för en kommun att göra vissa besparingar som en följd av mina 

förslag. Mot denna bakgrund bör enligt min mening statsbidraget till kost

nader för skolledare även fortsättningsvis beräknas efter nuvarande under

visningsskyldighet. Denna bör således även i fortsättningen vara utgångs

punkten vid tillämpningen av regeln att antalet veckotimmar för basre

surser skall minskas med det antal veckotimmar som ingår i undervisnings

skyldigheten för rektor och studierektor i grundskolan. Vad gäller gymna

sieskolan är systemet för statsbidrag till skolledare och lärare annorlunda 
uppbyggt. Hänsyn måste tas till detta, när den tekniska lösningen utfor

mas. Jag återkommer till den frågan i det följande under anslaget Bidrag till 

driften av gymnasieskolor. 

Mitt förslag om nytt system avser i första hand rektorer och studierekto

rer i grundskolan och gymnasieskolan samt biträdande rektorer i gymna

sieslwlan. Jag anser att det kan finnas skäl att införa likartade system 

beträffande rektorer och studierektorer inom skolformer som i dag omfat

tas av samma slags regler som grundskolan eller gymnasieskolan. I en del 

fall är det nödvändigt med en samordning med hänsyn till att samma 

person tjänstgör som skolledare i olika skolformer inom ramen för en 

tjänst. Chefen för uthildningsdepartementet kommer senare i dag att fram

lägga motsvärande förslag beträffande skolledare inom den kommunala 

vuxenutbildningen. Det hör få ankomma på regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer att avgöra i vad mån systemet skall tillämpas 

inom andra skolformer. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat om 
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ett nytt system för att bestämma omfattningen av skolledares undervis

ning. 

Som jag har redovisat i det föregående bör åtgärderna för att skapa en 

bättre arbetssituation för skolledarna främst inriktas på att skapa möjlighe

ter att avlasta skolledarna vissa arbetsuppgifter. Ett steg i denna riktning 

har tagits genom att huvudlärar- och institutionsföreståndarfunktionen i 

grundskolan fr. o. m. läsåret 1982/83 ersätts av specialfunktioner. Härige

nom har förutsättningar skapats för att låta arbetsenheterna själva svara 

för pedagogisk planering och vissa fortbildnings- och elevvårdsfrågor. Jag 

kommer vid min anmälan av anslaget Bidrag till driften av grundskolor 

m. m. att föreslå att den resurs för nedsättning av undervisningsskyldighe

ten för tillsynslärare som finns i dag. skall få disponeras friare av kommu

nerna. Jag kommer vidare att föreslå att den centralt fastställda instruktion 

för tillsynslärarnas arbetsuppgifter som finns i dag ersätts med en mer 

generell reglering. Genom dessa förändringar ökar möjligheterna till att 

lokalt avväga hur den resurs som tillsynslärarna utgör bäst skall användas, 

vilket enligt min mening bör leda till ett effektivare resursutnyttjande. Jag 

kommer vidare att föreslå att resursen för nedsättning i undervisningsskyl

digheten för tillsynslärare skall utökas mc:d 25 %. Dessa förändringar ska

par enligt min mening förutsättningar för en klarare markering av tillsyns

lärarnas roll som biträdande skolledare och "platschef" vid en skolenhet 

och leder till en effektivare organisation inom ett rektorsområde, vilket i 

sin tur ger även övriga skolledare en bättre arbetssituation. 

Vid min anmälan av anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor kom

mer jag att föreslå utökningar av skolledningsresurscn vid vissa typer av 

gymnasieskolor. Jag kommer vidare att föreslå att statsbidrag under läs

året 1982/83 skall utgå i form av en särskild resurs för genomförandet av de 

förändringar som riksdagen nyligen har beslutat om med anledning av den 

tidigare nämnda propositionen om förändringar av gymnasieskolans ut

formning m. m. Jag beräknar denna genomföranderesurs till 10 milj. kr. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer i det följande att föreslå 

viss förändring i bei:äkningen av s. k. skolpoäng IOr kommunal vuxenut

bildning. Detta kan inverka även på underlaget för sådana skolledartjiins

ter som inte avser endast kommunal vuxenutbildning. 

Jag vill också erinra om det resurssamband i fråga om bl. a. skolledare 

som finns mellan främst gymnasieskolan och kommunal högskoleutbild

ning. Beträffande frågan hur det blir med detta resurssamband i fortsätt

ningen får jag hänvisa till propositionen (prop. 1981/82: 89) om kommunal 

högskoleutbildning m. m. och till vad chefen för uthildningsclepartmc:ntct 

anför i det följande. 

För att skolledarna skall ha möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter 

fordras utbildningsinsatser. Dessa måste vara av olika slag och genomföras 

såväl i statlig som i kommunal regi. Redan i lärarutbildningen bör. i 

enlighet med vad bl. a. SÖ och LO har föreslagit i sina yttrandc:n över 
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betänkandet (SOU 1980: 19) Fler kvinnor som skolledare, inslag om skol

ledning och skoladministration föras in. Jag återkommer i det följande till 

detta. 

Jag utgår vidare från att kommunerna inom ramen för sin fortbildnings

resurs känner ett ansvar för utbildning och fortbildning för skolledare. 

Behovet härav kan enligt min mening täckas dels genom introduktionsut

bildning före och efter tillträdandet av skolledartjänst, dels genom fortlö

pande fortbildning för skolledarna i kommunen. Framför allt den först

nämnda utbildningen bör kunna anordnas i samarbete mellan flera kom

muner, eventuellt med anlitande av länsskolnämnd och högskola. Läns

skolnämnden bör därvid ta initiativ till att utbildning kommer till stånd 

samt verka för samordning av sådana utbildningar mellan kommunerna. 

Enligt senast tillgängliga uppgifter kommer den nu pågående skolledar

utbildningen att med·nuvarande takt behöva pågå till i slutet av 1980-talet, 

dvs. 4-5 år längre än vad som ursprungligen planerades. För att inte 

skolledarna i vissa kommuner skall behöva vänta orimligt länge på att få 
genomgå utbildningen kommer jag vid min anmälan av anslaget Fortbild

ning m. m. att föreslå att medel skall beräknas så att genomförandetakten 

kan öka. Jag avser att senare föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att, 

med beaktande av erfarenheterna av den hittillsvarande skolledarutbild

ningen, inkomma med förslag om hur de statliga fortbildningsinsatserna för 

skolledare bör utformas för framtiden. 

De reformer på skolområdet som har genomförts de senaste åren har, 

som jag nämnt, som ett genomgående tema haft ett överförande av beslu

tanderätt och ansvar från central till regional och framför allt lokal nivå. 

Den detaljstyrning genom centralt utfärdade föreskrifter som tidigare i stor 

utsträckning präglade svenskt skolväsende har ersatts av vad jag vill 

karakterisera som en målstyrning. I stället för att fastställa detaljerade 
anvisningar om hur skolans verksamhet skall utformas i olika avseenden 

anger riksdag och regering målsättningen för skolan och för olika föränd

ringar på skolans område. En sådan målstyrning ger inom mer eller mindre 

vida ramar möjlighet för kommunen att anpassa skolväsendet till lokala 

förutsättningar. En skolstyrelse eller en rektor som har att fatta ett visst 

beslut har därigenom ofta fått ett stort beslutsutrymme, men har självfallet 

samtidigt att tillse att de ramar som gäller för beslutet inte överskrids. 

Enligt min mening leder detta förhållande till ökade krav på att finna 

instrument för att till rektorer och andra beslutsfattare inom skolväsendet 

föra ut. inte bara förordningar och andra centrala föreskrifter. utan också 

bakgrund, motiv och målsättning för olika delar av skolans verksamhet 

och för förändringar av dessa. Jag vill här erinra om det informationsan

svar som ålagts SÖ i den nya statliga skoladministrationen. Mot denna 

bakgrund finner jag det angeläget att SÖ i samarbete med Svenska kom

munförhundet söker ta fram ett informationsmaterial som vänder sig 

främst till skolledare och andra beslutsfattare inom skolan. Detta material 
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bör fortlöpande aktualiseras och bör t. ex. kunna innehålla delar av inne

hållet i propositioner och utskottsbctänkanden. men även självständiga 

kommentarer till dessa. lnformationsmaterialet bör som en målsättning ha 

att placera in skolan i ett helhetsperspektiv när det giiller kommunala 

insatser för barn och ungdom. 

Jag vill avslutningsvis peka på att en förenkling av skolans regclsystem 

väsentligt underlättar skolledarnas arbete. En översyn av skollagen har 

som jag har nämnt nyligen presenterats av skolförfattningsutredningen ( U 

1979: 12). Utredningen arbetar f. n. med en motsvarande förenkling av 

olika delar av skolförordningen. Jag räknar med att resultatet av skolför

fattningsutredningens arbete skall bli ett regelsystem för skolan som i 

viktiga avseenden är betydligt lättare att handskas med för bl. a. skolledar

na. 

I propositionen (prop. 1981/82: 15) om studie- och yrkesorientering i 

grundskola och gymnasieskola m. m. föreslog regeringen att bidraget till 

syo-verksamheten i skolan i fortsättningen skall knytas till de allmänna 

driftbidragen för grundskolan och gymnasieskolan. Statsbidragen skulle 

beräknas så att kostnaderna för syo-verksamhetcn förblir desamma som de 

hittills har varit för staten. Jag underströk också att syo-insatserna inom 

ramen för de nya statsbidragsbestämmclscrna skulle motsvara minst nuva

rande nivå. Riksdagen anslöt sig till dessa förslag ( UbU 1981/82: 6. rskr 

1981/82: 115). 
För grundskolans del förordar jag således att till anslaget Bidrag till 

driften av grundskolor m. m. skall föras medel motsvarande delar av det 

hittillsvarande anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m. 

Små kommuner har, inom ramen för det hittillsvarande statsbidraget för 

syo, garanterats en fastställd lägsta statsbidragsniv~l, dels för syo i skolan, 

dels för verksamheten i de lokala planeringsråden. De tre storstadskom

munerna har å andra sidan haft en maximerad statsbidragsnivf1 för verk

samheten i de lokala planeringsråden. Motsvarande nivåreglering kan inte 

konstrueras inom ramen för grundskolans eller gymnasieskolans driftbi

drag. 

I nyssnämda proposition om syo framhöll jag att en reglering borde 

göras av hur stor del av förstärkningsresursen som minst borde användas 

för syn-verksamhet samt att denna borde motsvara minst nuvarande syo

insatser. För att denna nivå skall kunna upprätthållas i de små kommuner 

som hittills åtnjutit nyssnämnda statsbidragsgaranti utan att annan verk

samhet som skall finansieras av förstiirkningsresursen måste minskas. 

föreslår jag att medel ur det nuvarande syo-anslagct tillförs anslaget Sär

skilda åtgärder på skolområdet. Länsskolnämnderna blir vid sin fördelning 

av medel beakta glesbygdskommuncrs behov av extra resurser för syn. Jag 

återkommer till dessa frågor under anslaget Särskilda åtgärder på skolom

rådet. 
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Den del av det hittillsvarande syo-anslaget som har utgått för syo för 

elever i gymnasieskolan bör i fortsättningen utgå ur anslaget Bidrag till 

driften av gymnasieskolor. Jag återkommer till frågan om grunderna för 

statsbidraget vid min behandling av detta anslag. 

I underlaget för beräkning av statsbidrag för syo har en kommun hittills 

fått inräkna även elever vid skolenhet med statlig vuxenutbildning samt vid 

riksinternatskola och privatskola som omfattas av privatskolförordningen 

( 1967: 270>. i den mån kommunen efter överenskommelse bedriver syo 

även för sådana elever. De medel. som motsvarar resurserna för syo i 

dessa skolformer bör nu föras över till anslagen för bidrag till driften av 

resp. skolform. Berörda anslag är Statliga skolor för vuxna: Utbildnings

kostnader. Bidrag till driften av riksinternatskolor och Bidrag till driften av 

vissa privatskolor. 

Beträffande statsbidrag till syo inom kommunal högskoleutbildning får 

jag hänvisa till propositionen (prop. 1981 /82: 89) om kommunal högskoleut

bildning m. m. och till vad chefen för utbildningsdepartementet anför i det 

följande. 

Jag föreslår vidare att bidraget till försöksverksamhet med regionala 

planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv fortsättningsvis 

skall utgå ur anslaget Länsskolnämnderna. Bidraget till utbildning av och 

information till arbetslivsrepresentanter i regionala och lokala planerings

råd och till handledare i inbyggd utbildning och yrkesintroduktion bör 

också utgå ur nyssnämnda anslag. 

Förändringarna i fråga om statsbidrag till syo m. m. får till följd att det 

nuvarande anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m. upphör 

fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

Sedan föregående budgetproposition har ett antal betänkanden 

överlämnats av olika utredningar. Kommitten ( U 1979: 13) angående sko
lor med enskild huvudman (SEJ-i-kommitten) har överlämnat betänkandet 

<SOU 1981: 34) Fristående skolor för skolpliktiga elever. I betänkandet 

behandlas bl. a. förutsättningarna för skolpliktens fullgörande i skola med 

enskild huvudman. med kommittens terminologi fristående skola. Kom

mitten föreslår i denna del vissa smärre ändringar i skollagen. Betänkandet 

innehåller vidare vissa förslag rörande statsbidrag till fristående skolor för 

skolpliktiga elever. I betänkandet föresHls att de nya reglerna skall träda i 

kraft den I juli 1982. 

Betänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds f. n. i regerings

kansliet. Jag avser att återkomma i frågan. när beredningen är avslutad. 

Redan nu vill jag emellertid som min mening uttala att det på grund av den 

korta förberedelsetiden inte är möjligt att genomföra några större ändring

ar i statsbidragsreglcrna redan den I juli 1982. Om det blir aktuellt med 

sådana ändringar. bör de således träda i kraft tidigast den I juli 1983. 

Till de enskilda skolor som i dag är statsunderstödda hör riksinternat

skolorna, privatskolor som omfattas av privatskolförordningen ( 1967: 270). 

15 Riksdag<'n 1981182. I sam/. Nr 100. Hilaga 12 
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Kristofferskolan, Hillelskolan, de estniska skolorna. Bergsskolan i Filip
stad samt lanthushållsskolor som omfattas av stadgan den 28 juni 1963 för 

lantbrukets yrkesskolor och förordningen om statsbidrag till driftkostnader 

för vissa lanthushållsskolor (SÖ-FS 1981: 107). För dessa skolor gäller ett i 

vissa fall omfattande regelsystcm. som delvis knyter an till grundskolan 

och gymnasieskolan. För grundskolan och gymnasieskolan har. som jag 

har belyst i det föregående, under de senaste åren beslutats en rad föränd

ringar. För grundskolans del kan som exempel nämnas den nya läroplanen 

(Lgr80). Mot bakgrund av dessa ändringar bör regelsystemen ses över för 

här nämnda enskilda skolor. De ändringar som kan bli aktuella bör dock 

enligt min mening med hänsyn till behovet av förberedelsetid anstå till den 

1 juli 1983 med vissa undantag som jag tar upp i det följande. Vad jag nu 

sagt gäller i viss utsträckning även de statliga sameskolorna och special

skolorna. 

I de frågor som jag nu har berört avser jag att återkomma till regeringen 

med förslag som kan föreläggas riksdagen under våren 1982. Förändringar

na får inte leda till ökade totala statliga kostnader. Eventuella ytterligare 

kostnader måste således finansieras genom besparingar på andra områden. 

Integrationsutredningen (U 1978: 07) har överlämnat två betänkanden, 

nämligen Tekniska hjälpmedel för handikappade (SOU 1981: 23) och Hög

stadium vid specialskolorna för döva och hörselskadade (Ds U 1981: 2). 

Betänkandena har remissbehandlats. Jag redovisar mina förslag med an

ledning av det senare betänkandet under anslaget Specialskolan m. m.: 

Utbildningskostnader. 

Skolförfattningsutredningen (LJ 1979: 12) har som framgått av vad jag 
tidigare har anfört överlämnat betänkandet (Os U 1981: 4) Skollagen. Be

tänkandet har remissbehandlats. Jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag som kan föreläggas riksdagen under år 1982. Jag avser i det 

sammanhanget också att behandla de förslag till ändringar i skollagen som 

SEH-kommitten har lagt fram dels i betänkandet (Ds U 1980: 3J Enskild 

undervisning enligt 35 ~'Skollagen. dels i betänkandet (SOU 1981: 34) Fri

stående skolor för skolpliktiga elever. 

Elevvårdskommitten (U 1978: 06J har i skrivelse till statsrådet och che

fen för utbildningsdepartementct konstaterat att förutsättningar saknas för 

att slutföra utredningsuppdraget. eftersom utredningstiden inte har för

längts. Regeringen har på kommittens förslag överlämnat kommittens ar

betsmaterial till SÖ för beaktande i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i skolan. den 

s. k. normgruppen, har under den första fasen av sitt arbete dels gjort 

grundläggande ideanalyser av norm- och fostransfrågor, dels framställt 

fyra skrifter, i vilka dessa analyser har förts ut till skolpersonal, elever. 

föräldrar och allmänhet, nämligen Skolan skall fostra. Vi och vår skola, 

Hur ska vi ha det? och essäsamlingen Normer och normlöshet. Under år 

1981 har gruppen koncentrerat sitt arbete på att framställa arbetsmaterial 
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som kan vara till hjälp för att utveckla klassrådens verksamhet lokalt i 

varje rektorsområde. Två skrifter har utgivits under hösten 1981. nämligen 

Vi och vårt klassråd samt Läraren och klassrådet. Normgruppen har 

meddelat att den därmed anser sig ha slutfört sitt arbete. Norm- och 

fostransfrågorna bör i fortsättningen på ett naturligt sätt följas upp och 

utvärderas av den statliga skoladministrationen. 

Inom departementet har som jag tidigare har omtalat en särskild sakkun

nig utformat ett förslag i promemorian (Ds U 1981: 71 En flexiblare skolpla

nering. Förslaget remissbehandlas f. n. Jag avser att senare återkomma till 

regeringen med förslag som kan föreläggas riksdagen under innevarande 

riksmöte. 

Gymnasieutredningen ( U 1976: I Ol har nyligen överlämnat principbetän

kandet (SOU 1981: 96) En reformerad gymnasieskola. 

Vid beredningen av gymnasieutredningens förslag är det nödvändigt att 

bl. a. beakta samordningsfrågor mellan gymnasieskolan. kommunal vuxen

utbildning. arbetsmarknadsutbildning och olika arbetsmarknadsåtgärder 

för ungdomar i berörd ålder liksom de slutsatser som kan dras av SÖ:s 

utvärdering av yrkesintroduktionen. Olika initiativ från arbetsmarknadens 

parter är också av betydelse i detta sammanhang. Med hänsyn härtill avser 

jag att efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet och chefen 

för arbetsmarknadsdepartementet föreslå regeringen atl tillkalla en sär

skild arbetsgrupp för att analysera olika alternativ. Jag vill erinra om att 

riksdagen behandlat frågan i samband med beslut IUbU 1981/82:5. rskr 

1981/82: 112) med anledning av propositionen (prop. 1981/82: 14) om för

ändringar av gymnasieskolans utformning m. m. 

Utredningen om förstärkta kontakter mellan hem och skola (LJ 1979: 01 I 

har överlämnat betänkandet (SOU 1980: 21) Hem m:h skola. Utredningen 

om kvinnliga skolledare (LJ 1977: 031 har överlämnat betiinkandet ISOU 
1980: 19) Fler kvinnor som skolledare. Båda betänkandena har remissbe

handlats. Jag övergår nu till att redovisa mina överviiganden med anled

ning av dessa förslag. 

Fiirstiirkta kontakter hem och skola 

Regeringen bemyndigade genom beslut den 1 februari 1979 statsrådet 

Rodhe att tillkalla en särskild utredare för att se över frågor som rör 

kontaktverksamheten mellan hemmen och skolan. Med stöd av detta be

myndigande tillkallades den 15 februari 1979 såsom särskild utredare 

(LJ 1979: O Il dåvarande ersättaren för ledamot i riksdagen. adjunkten Ylva 

Annerstedt. Den särskilda utredaren beslöt den 15 februari 1979 att utred

ningens namn skulle vara Utredningen om förstärkta kontakter mellan hem 

och skola. Utredaren har i juni 1980 liimnat över betänkandet Hem och 

skola (SOU 1980: 21). En sammanfattning av betänkandet bör fogas till 

protokollet i detta iirende som bilaga 12.4. 
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Remissyttranden över beHlnkandd har avgetts av socialstyrelsen <SoSl, 

riksförsäkringsvcrket !RFV). statens handikappråd, statskontoret, riks

revisionsverkct 1RRV), statens arbetsgivarverk !SAV). universitets- och 

högskoleämbetet !U HÄ ), skolöverstyrelsen (SÖl, statens invandrarverk 

!SIV>. länsskolnämnderna i Östergötlands. Kalmar. Kristianstads. Skara

borgs. Värmlands. Gävleborgs och Norrbottens län. integrationsutred

ningen !U 1978:07). kommitten 1U 1979: 13) angående skolor med enskild 

huvudman !SEH-kommittcnl. kommunaldemokratiska kommitten 

( Kn 1977: 07l. Svenska kommunförhundet, Landstingsförbundet. Lands

organisationen i Sverige ILOl och Svenska kommunalarbetarförbundet 

!SKAF). Centralorganisationen SACO/SR !SACO/SRl. Tjänstemännens 

centralorganisation <TCOl. Svenska arbetsgivarcföreningen !SAFl. Elev

förbundet. Riksförbundet Hem och Skola tRHSl. Handikappförbundens 

centralkommitte <HCKJ, KFUK-KFU M:s studieförbund. Studiefrämjan

det. Studieförbundet Vuxenskolan, Moderata ungdomsförbundet <MUF). 

Arvika. Borås. Botkyrka. Falu. Gävle. Göteborgs. Jönköpings. Karlstads. 

Katrineholms. Kristianstads. Luleå. Lunds. Orusts. Pajala. Sundsvalls. 

Söderhamns. Södertälje. Trollhiittans. Umeå. Uppsala. Västerås. Örebro 

och Östhammars kommuner samt landstingskommunerna i Söderman

lands. Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Örebro och Kopparbergs Hin. 

Skrivelser har även inkommit frän K vickentorps Hem och Skolaförcning. 

Sveriges skolkuratorers förening samt Riksförbundet för Döva och Hörsel

skadade Barn och Hörselfrämjandets Riksförbund-Föräldrasektionen. En 

sammanställning av remissvaren bör fogas till protoh•llet i detta ärende 

som bilaga 12.5. 

Föredraganden 

Sedan riksdagen har tagit stiillning till propositionen om elevers och 

föräldrars med inflytande i skolan tprop. 1979/80: 182. UbU 1980/81: 9. rskr 

1980/81: 142) har vissa ändringar (SFS 1981: 195) gjorts i skolförordningen 

( 197 l: 235). Fr. o. m. den I juli 198 l gäller bestämmelser om rektors infor

mations- och samrådsskyldighet gentemot företrädare för elever och för

äldrar (2 a kap.) och om skolkonferenser (2 b kap.). Ändringar har också 

företagits beträffande 3 kap .. som behandlar övriga konferenser m. m. 

Bestämmelserna avser s~lväl grundskolan som gymnasieskolan. 

Utredningens förslag vad gäller bl. a. elev- och föräldrainllytandc torde 

därmed vara i princip tillgodosedda. 

Beslut om samverkan i olika former i övrigt - s{1som t. ex. om antalet 

klassmöten - bör enligt min mening fattas på lokal nivå. Utredningen 

föreslår att skolan dels skall ha skyldighet att anordna ett enskilt samtal per 

elev och termin i varje årskurs. dels bör åliiggas att arrangera minst ett 

klassmöte per termin. Jag är inte beredd att nu förcslä niigon ytterligare 

reglering av dessa frågor. Jag vill dock liksom utredningen betL1na vikten 

av klassmöten och enskilda samtal niir hetygstillfällena nu är fil. De iir 
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också ett bra instrument för att vänja föräldrarna vid att komma till skolan. 

Jag är inte heller beredd att biträda utredningens förslag om särskilda 

medel till länsskolnämnderna motsvarande en konsulenttjänst under ett år 

för att nämnderna övergångsvis skall kunna intensifiera sitt arbete med att 

ytterligare utveckla kontakt- och informationsvcrksamhet. Jag utgår ifrån 

att nämnderna kommer att beakta behovet av sådan verksamhet vid sin 

planering och inom de resursramar som fastställdes i anledning av proposi

tionen om den statliga skoladministrationen m. m. <prop. 1980/81: 107, 

UbU 1980/81:38, rskr 1980/81:395). 

Barnomsorgsgruppcns (S 1973: 07) slutbetänkande om föräldrautbild

ning (SOU 1980: 27) Barn och vuxna lades fram ungefär samtidigt med 

betänkandet Hem och skola. Barnomsorgsgruppen behandlar inom ramen 

för sitt förslag till föräldrautbildning bl. a. sådan utbildning inom skolans 

område. Betänkandet tar upp samma problem och områden som betänkan

det Hem och skola och behandlar föräldrautbildning i såväl förskola som 

skola. I betänkandet föreslås bl. a. lagfäst rätt för föräldrar till ledighet från 

arbetet för deltagande i skolan och rätt för familjen till ersättning för 

lönehortfall med fyra dagar per harn och läsår inom ramen för den särskil

da föräldraförsäkringen. Betänkandet bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Hösten 1980 har en särskild utredare (S 1980: 08) tillkallats för att göra en 

översyn av reglerna för rätt till ledighet för vård av barn och av ersättnings

reglcrna inom föräldraförsäkringen m. m. Jag utgår från att betänkandet 

Hem och skola i vad avser förslagen om ledighet från arbetet för medver

kan i skolan och ersättning för lönebortfall i samband härmed beaktas vid 

översynen. I övrigt kommer jag att föreslå regeringen att utredningens 

betänkande och remissyttrandena överlämnas till SÖ för beaktande vid 

utarbetandet av kommcntarmaterial till läroplanen för grundskolan. 

Kvinnliga sko/ledare 

Regeringen bemyndigade den 20 januari 1977 dåvarande statsrådet Mo

gård att tillkalla en kommitte (U 1977: 03) med högst nio ledamöter med 

uppgift att genom olika initiativ öka andelen kvinnor på skolledande befatt

ningar. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades såsom ledamöter 

numera skolinspektören Lars Du Rietz, rektorn Olov Hammarlund. ad

junkten lng-Britt Jurcn, lönedirektören Lars Lindstedt, sekreteraren Asta 

Nilsson, skolrådet Arne Sönnerlind, dåvarande undervisningsrådet Marga

reta Vestin (t. o. m. den 2 december 1977) samt sekreteraren Anne Marie 

Berggren (fr. o. m. den 24 april 1979). Åt Du Rietz uppdrogs att såsom 

ordförande leda kommittens arbete. 

Kommitten, som antog namnet Utredningen om kvinnliga skolledare. 

avlämnade den 17 juni 1980 betänkandet (SOU 1980: 19) fler kvinnor som 

skolledare. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i 

detta ärende som bilaga 12.6. 

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av justitiekanslern OK). 
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statistiska centralbyrån (SCBJ, statskontoret, riksrevisionsverket (RRVl. 

statens arbetsgivarverk <SAV), statens institut för personaladministration 

och personalutbildning (SIPU ), statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN J, 

universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ - som överlämnat yttranden 

från högskolan för lärarutbildning i Stockholm samt universiteten i Uppsa

la, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå-, skolöverstyrelsen (SÖ). ILO

kommitten, arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ, hovrätten för Västra Sveri

ge, kammarrätten i Sundsvall, arbetslivscentrum, jämställdhetskommittcn 

(Ju 1976: 08), jämställdhetsombudsmannen (JämOl. samtliga länsskol

nämnder, Svenska kommunförbundet, Lanöstingsförbundet, Landsor

ganisationen i Sverige (LOJ, Tjänstemännens centralorganisation (l'CO). 

Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SRl. Svenska arbetsgivareför

eningen (SAFl, Kooperationem förhandlingsorganisation, Centerns kvin

noförbund (CKF), Folkpartiets kvinnoförbund (FPKl. Moderata kvinno

förbundet (MKF), Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Svenska 

kvinnors vänsterförbund (SK V), Folkpartiets ungdomsförbund, Fredrika 

Bremer-förbundet. Husmodersförbundet Hem och samhälle, Yrkeskvin

nors riksförbund (YRKJ samt Ale, Eda, Gotlands, Göteborgs, Halmstads, 

Heby. Härryda, Kiruna. Ludvika, Malmö, Norrköpings, Ragunda, Stock

holms, Sundsvalls, Umeå, Uppsala och Vingåkers kommuner samt skol

styrelserna i Karlskrona. Pajala, Skara. Öckerö och Örebro kommuner. 

Yttrande har även inkommit från Centrum för kvinnliga forskare och 

kvinnoforskning i Uppsala. En sammanställning av remissyttrandena bör 

fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 12. 7. 

Föredraganden 

Utredningen om kvinnliga skolledare har analyserat olika möjligheter att 

genom admir.istrativa åtgärder öka andelen kvinnliga skolledare. Efter att 

ha redogjort för de olika åtgärd•:rnas för- och nackdelar, har utredningen 

stannat för att föreslå kvotering av skolledartjänster. utformad så att 

vid tillsättning av varannan ledigförklarad skolledartjänst i en kommuns 

grundskola resp. gymnasieskola endast beakta ansökningar från kvinnor 

och vid varannan endast från miin. 

Jag delar utredningens uppfattning att andelen kvinnliga skolledare bör 

öka. Det är viktigt att eleverna får såväl kvinnliga som manliga förebilder 

inom skolledningen. Därför bör det helst finnas en man och en kvinna i 

arbetsledande ställning vid varje skola. 

Tillkomsten av jämställdhetslagen har givit ökade möjligheter att uppnå 

detta mål. Den uppmärksamhet som i dagens samhälle ägnas åt jämställd

hetsfrågor påverkar också i sig människors attityder. Därtill kommer att en 

offentlig arbetsgivare redan i dag har möjlighet att - i valet mellan sökande 

med i stort lika meriter - utse sökande av underrepresenterat kön i situa

tioner där jämstiilldhetsaspekten har betydelse. 

Mot bakgrund av dessa möjligheter som redan existerar för att uppnft 
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ökad jämställdhet mellan könen och det faktum att flertalet remissinstan

ser avvisat förslaget om kvotering är jag inte beredd att tillstyrka detta. Jag 

förutsätter att kommunerna vidtar aktiva insatser för att dels bredda rekry

teringen. dels stimulera och motivera kvinnliga lärare att söka skolledar

tjänster. Jag avser föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att följa utveck

lingen av andelen kvinnliga skolledare och i förekommande fall inkomma 

till regeringen med förslag. 

Jag delar utredningens uppfattning att obligatorisk utlysning av 

a 11 a korttids vikariat som omfattar längre tid än en vecka - med 

undantag av de fall då studierektor förordnas som vikarie för rektor - är en 

lämplig metod för att söka utöka andelen kvinnliga skolledare. Genom att 

utlysa korttidsvikariaten får alla intresserade lärare tillfälle att framföra 

önskemål om att få komma i fråga för sådana vikariat. Jag delar även 

utredningens uppfattning att formerna för utlysandet av korttidsvikariat 

bör bestämmas lokalt. Det av utredningen föreslagna tillvägagångssättet 

med vikarielistor som upprättas och förnyas en gång per termin eller läsår 

kan därvid användas. Jag är emellertid inte beredd att fC.rorda några nya 

principer när det gäller vem som skall erhålla en tjänst eller vikariat på en 

tjänst. Jag är således inte beredd att biträda utredningens förslag att de 

sökande. om det av utredningen föreslagna tillvägagångssättet med vika

rielista tillämpas. skall erbjudas vikariat i den ordning de rangordnats på 

vikarielistan. 

Tillvägagångssättet med vikarielistor innebär ett lediganmälandc på ett 

icke konvention e 11 t sätt. Det är då viktigt att klarlägga om möjlig

het skall finnas att anföra förvaltningsbesvär över beslut om tillsättande av 

vikarie när utlysningen inte har avsett visst bestämt vikariat och ansökan 

bestått av en allmän intresseanmälan att vikariera som skolledare. Om 

förvaltningsbesvär skall få anföras. mf1stc ockst1 klarläggas vilka sökande 

som skall anses besvärsberättigade. 

Vidare kan frågan uppkomma. om besvär skall anföras sedan skolstyrel

sen rangordnat intresserade sökande på vikarielista eller när ett separat 

beslut om tillsättning av ett visst vikariat fattats. Enligt. min mening bör 

endast själva tillsättningsbeslutet kunna överklagas och endast av dem 

som anmält sitt intresse att vikariera som skolledare. 

Beträffande skolledartjänster inom vuxenutbildningen gäller i princip 

samma regler som för gymnasieskolan. Vad jag har anfört här bör därför 

även tillämpas inom den statliga och kommunala vuxenutbildningen. I 

denna fråga har jag samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till erforder

liga förordningsämlringar i enlighet med vad jag här har förordat. I sam

band därmed avser jag att ta ställning till om samma ordning bör införas för 

andra skolformer med statligt reglerade tjänster iin dem jag här har berört. 

Jag iir inte beredd att tillstyrka utredningens förslag om en obligatorisk 

studiedag om skolledarskap. Innehållet i studiedagarna är en 
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fråga som enligt min mening bör avgöras lokalt. Till följd av riksdagens 

beslut med anledning av propo~itioncn om skolforskning och personalut

veckling (prop. 1980/81: 97, UbU 1980/81: 37, rskr 1980/81: 385) kommer 

kommunerna fr. o. m. den I juli 1982 att disponera betydande resurser för 

fortbildning via statsbidragssystemet för lokalt utvecklingsarbete. Det 

kommer därigenom att finnas goda möjligheter för kommunerna att anord

na introduktionsprogram och studiegrupper eller vidta andra utvecklings

åtgärder i syfte att intressera kvinnliga lärare för vikariat eller tjänster som 

skolledare. Det finns också möjlighet för högskolan att anordna kurser i 

skolledning och skoladministration. Jag är dä1för inte beredd att tillstyrka 

att ett särski It statsbidrag utgår för anordnande av studiegrup

per om skolledarskap. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om läsårets planering och omfatt

ning, 

2. godkänna vad jag har förordat om ett nytt system för att bestäm

ma omfattningen av skolledares undervisning. 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 233 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

D I. Skolöverstyrelsen 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

124254501 

119473000 

129383000 

Skolöverstyrelsens ISÖ) nuvarande arbetsuppgifter framgår av förord

ningen ( 1965: 737) med instruktion för skolöverstyrelsen (omtryckt 

1974: 441, ändrad senast 1981: 513 och 935). 

Riksdagen har våren 1981 fattat beslut om en ny statlig skoladministra

tion (prop. 1980/81: 107, UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395). Beslutet inne

bär att SÖ fr. o. m. den 1 juli 1982 kommer att få i viss utsträckning 

förändrade arbetsuppgifter och en ny organisation. En förordning den 22 

december 1981 med instruktion för den statliga skoladministrationen har 

utfärdats att gälla fr. o. m. den I juli 1982. Inom SÖ kommer att finnas ett 

planeringssekretariat och fyra avdelningar. nämligen en avdelning för obli

gatorisk utbildning 10). en avdelning för gymnasieskolutbildning (G). en 

avdelning för vuxenutbildning (V) och en avdelning för administrativa 

frågor IA). Hos SÖ skall vidare finnas bl. a. ett revisionskontor. 

Fr. o. m. budgetåret 1977/78 finns vid SÖ inrättade 18 tjänster. vilkas 

innehavare har ~in tjänstgöring förlagd till Centralförbundet för alkohol

och narkotikaupplysning (CAN). Riksdagens beslut om omorganisation av 

den statliga skoladministrationen berör inte dessa tjänster. 

Fdtn anslaget bestrids även utgifter för kostnader för bidrag till vissa 

organisationer. 

Anslagsframställning för Skolöverstyrelsen har lämnats av organisa

tionskommitten ( U 1981: 02) för den statliga skoladministrationen i vad 

avser frågor som har direkt samband med omorganisationen och av SÖ i 

vad avser övriga frågor. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Organisations- Förc-
kommitten/SÖ draganden 

Personal 

Handläggande personal 343 -36 -36 
Övrig personal 285 - 4 - 4 

628 1 -40 -40 

Anslag 

Förvaltningskostnader 93 666 300 + 14636990 +8459000 
(därav lönekostnader) (80 197 500) 1+12841090) (+ 7623000) 

Lokalkostnader 11493 000 + 637600 + 638 000 
Kostnader för 

redovisningscentral 2405000 + 140000 + 118000 
Rcvisionskontor-Särkostnader 2 181000 130000 - 131000 
Skolöverstyrelsens 

författningssamling I 052 200 + 51000 + 51000 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 4 833 300 + 425400 + 425000 
Läromede I snämnde n 566000 + 13800 + 14000 
Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplyshing 2166200 + 511974 + 184000 
Bidrag till vissa organisationer 910000 + 45 500 + 27000 
Centralt planeringsråd 200000 + 125000 + 125000 

11947.rnoo +16456664 +9910000 

Avrundat +16456700 

1 Härav bestrids innevarande budgetår kostnaderna för 594 tjänster ur förevarande 
anslag och för 34 tjänster ur andra anslag. 

Organisationskommitten!Skoläver.1·tyrelsen 

l. Pris- och löneomräkning 15 313 913 kr. 
2. SÖ har för organisationskommittens räkning gjort en fullständig redo

visning av alla tjänster vid SÖ. Antalet tjänster uppgick den I juli 1981 till 

628. I dessa tjänster inräknas - omräknat till heltidstjänstcr - samtliga 

personer för vilka SÖ har ett arbetsgivaransvar oberoende av frän vilket 

anslag kostnaderna för tjänsterna f. n. bestrids. Kostnaden för den fast 

anställda personalen bör enligt organisationskommitten i princip bestridas 

ur SÖ:s avlöningspost (exkl. expertis). Medel motsvarande lönekostnader 

har sålunda i anslagsframställningen överförts från de olika sakanslagen till 

SÖ:s avlöningspost. Den sammanlagda summan av överföringen till avlö

ningsposten uppgår till 9958 562 kr.. varav från andra anslag 4 437768 kr. 

och överföringar inom anslaget Skolöverstyrelsen 5 520 794 kr. 

3. Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om den 

statliga skoladministrationen lprop.1980/81: 107, UbU 1980/81:38. 

rskr 1980/81: 395) skall antalet fasta tjänster vid SÖ i framtiden vara högst 

ca 450. Härtill kommer två tjänster för det centrala planeringsrådet. An

passningen av personaldimensioneringen skall vara genomförd senast den 

30 juni 1985. Organisationskommittcn har utarbetat en plan för den succes

siva anpassningen av SÖ:s personalorganisation. Anslagsframställningen 

utgår från denna plan. 
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Till den I juli 1982 beräknas 75 tjänster kunna dras in på grund av bl. a. 

upphörandet av tidsbegränsade förordnanden. Samtidigt inrättas nya fasta 

heltidstjänster för pedagogiska arbetsuppgifter. Organisationskommitten 

har för budgetåret 1982/83 beräknat 35 sådana tjänster. Nettominskningen i 

vad avser fast anställd personal uppgår således till 40 tjänster. Enligt 

riksdagsbeslutet förutsattes att SÖ skall ha vissa rörliga resurser motsva

rande 30 hcltidstjänster för att kunna tillgodose behovet av skilda special

kunskaper då de nuvarande tjänsterna som skolkonsulent och gymnasiein

spektör upphör. Organisationskommitten beräknar medel för 18 sådana 

expertistjänster budgetåret 1982/83. 1 avvaktan på resultatet av AB-för

handlingar har organisationskommittcn beräknat det minskade medelsbe

hovet till ca 5 milj. kr. 

4. Under anslagsposten rcseersättningar har hänsyn tagits dels till det 

minskade medelsbehovet för resekostnader som sammanhänger med av

vecklingen av tjänsterna som gymnasieinspektör ( - 740000 kr.). dels till 

medelsbehovet för traktamente för de 18 tjänsterna som expert ( +475 000). 

Vidare har organisationskommitten beräknat en ökning av medelsbehovet 

för resor med anledning av de utökade kontakterna mellan SÖ och läns

skolnämnderna (+ 15 000 kr.). 

5. För kostnader inom ADB-området. främst ökat administrativt dator

stöd samt datorstöd för planering. uppföljning och utvärdering begär SÖ 

ytterligare l 343 000 kr. För ökade informationsinsatser om skolväsendet 

behövs enligt SÖ, främst för ändamålet information om utbildning för 

arbetslös ungdom och annan arbetsmarknadsinformation samt information 

med anledning av besparingar inom gymnasieskolan. ytterligare 637 600 kr. 

För personalutvecklings- och informationsåtgärder med anledning av 

SÖ:s och länsskolnärnndernas omorganisation beräknar organisations

kommitten ett medelsbehov av 590 000 kr. som engångsanvisning för 

budgetåret 1982/83. 

6. Vid ingången av budgetåret 1982/83 sker vissa förändringar i redovis

ningsgruppens sammansättning, vilka påverkar kostnaderna för redovis

ningscentralen. De sex fortbildningsavdelningarna lämnar gruppen vid ut

gången av budgetåret 1981/82. vilket medför en minskning av medelsbeho

vet med 137 000 kr. 

SÖ har i skrivelse den 2 juni 1981 till regeringen föreslagit att länsskol

nämnderna skall anslutas till redovisningsgruppen per den 1 juli 1982. 

Under förutsättning härav har SÖ beräknat en ökning av medelsbehovet 

med 277 000 kr. 

7. Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 107 s. 77. UbU 1980/81:38, 

rskr 1980/81: 395) inrättades den I november 198 I ett centralt planerings

råd för samverkan mellan skola och arbetsliv. För det centrala planerings

rådet har för innevarande budgetår anvisats 200000 kr. motsvarande kost

nader under tre kvartal. Organisationskommitten beräknar kostnaderna 

för helt år till 325 000 kr. Kostnaderna innefattar avlöningar för två tjänster 
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(SSA-sekreterare och kontorist> samt omkostnader. resor m:h konferen

ser. 

8. Under anslaget Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkoti

kaupplysning har chefen för utbildningsdepartementet redovisat SÖ:s för

slag om permanent.ning av försöksverksamhet med dokumentationseen

tral. SÖ föreslår som en följd härav att medel för avlöningskostnader 

överförs från socialdepartementets huvudtitel. anslaget Forsknings- och 

utvecklingsarbete samt försöksverksamhet till anslagsposten Centralför

bundet för alkohol- och narkotikaupplysning under förevarande anslag 

(+254954kr.). 

9. Genom regeringsbeslut den 9 april 1981 fick SÖ i uppdrag att med 

beaktande av vad som anfördes i utbildningsutskottcts betänkande 1980/ 

81: 10 (s. 71 närmare pröva frågan om regler för beräkning av bidrag till 

Riksförbundet Hem och Skola (H.HSJ. Redogörelse för resultatet av pröv

ningen samt de förslag övervägandena ger anledning till skulle lämnas in 

senast i samband med anslagsframställningcn för budgetåret 1982/83. Re

dogörelsen skulle innehålla kostnadsberäkningar. SÖ har i skrivelse den 17 

augusti 1981 inkommit med begärd redogörelse och därvid förordat att 

nuvarande bidragskonstruktion bibehålles. En bidragsgivning till RHS i 

enlighet med de bestämmelser som gäller för ungdomsorganisationer och 

nykterhetsorganisationer skulle innebära en ökning av mcdelsbehovet med 

drygt 6.5 milj. kr. SÖ har. sedan hänsyn tagits till prisomräkning. beriiknat 

medelsbehovet för bidrag till samtliga organisationer. för vilka kostna

derna bestrids ur förevarande anslag. till 955 500 kr. 

Föredraganden 

Riksdagen fattade våren 1981 beslut om om()rganisation av den statliga 

skoladministrationen. dvs. skolöverstyrelsen (SÖJ och länsskolnämnderna 

(prop. 1980/81: 107. UbU 1980/81: 38, rskr 1980/81: 395). Enligt riksdagsbe

slutet skall SÖ främst ansvara för övergripande och långsiktiga uppgifter 

såsom planering, skolforskning. utvecklingsarbete av generell karaktär 

och utviirdering samt ekonomiska bedömningar av olika handlingsalterna

tiv. Varje länsskolnämnd skall ha ansvaret för utveckling, samordning. 

planering och tillsyn av skolväsendet i sitt län. De strategiska uppgifterna 

samt uppgifter av central, övergripande karaktär skall åvila SÖ medan den 

operativa verksamheten så långt möjligt skall ligga på länsskolnämnderna. 

Riksdagen beslutade vidare om en. ny organisation vid SÖ. Vid SÖ skall 

enligt detta beslut finnas ett planeringssekrdariat och fyra avdelningar, 

nämligen en för obligatorisk utbildning (0), en för gymnasieskolutbildning 

(G). en för vuxenutbildning (V) och en för administrativa frågor IA). Enligt 

riksdagsbeslutet skall inom SÖ vidare finnas ett revisionskontor. Vidare 

har ett centralt planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv 

inrättats fr. o. m. den I november 1981. Med anledning av förslag i proposi

tionen (prop. 1981/82: 51) om vissa läromedelsfrägor har riksdagen nyligen 
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beslutat att den nuvarande läromedelsnämnden i SÖ skall avskaffas den I 

juli 1983 (UbU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 127). Vidare har riksdagen. med 

anledning av nämnda proposition. beslutat att SÖ fr. o. m. den I juli 1983 

skall överta vissa läromedelsuppgifter från statens institut för läromedels

information. 

En kommitte, organisationskommitten för den statliga skoladministra

tionen. har utarbetat förslag till en mer detaljerad organisation av SÖ. 

Enligt riksdagsbeslutet hör information om förändringar på skolområdet 

till SÖ:s arbetsuppgifter. På grundval av förslag från organisationskommit

ten om hur SÖ:s informationsfunktion skall organiseras har regeringen 

beslutat att det skall finnas en särskild informationsenhet vid SÖ. Detta 

bör anmälas för riksdagen. 

Statens arbetsgivarverk har fått i uppdrag att förhandla om anstiillnings

och arbetsvillkor för personal vid SÖ och länsskolniimnderna. 

Som en följd av förändringarna av SÖ:s och liinsskolnämndernas arbets

uppgifter beslutade riksdagen vidare att SÖ:s organisation skall minska 

från beräknade 654 tjänster i oktober 1980 till ca 450. I samband med 

behandlingen av propositionen om vissa läromedelsfrågor har riksdagen 

beslutat att SÖ skall tillföras ytterligare sjU- tjänster för de nytillkommande 

arbetsuppgifterna. Anpassningen av antalet tjänster skall vara avslutad 

den 30 juni 1985. 

Organisationskommitten har lagt fram förslag till den årliga anpassning

en av antalet tjänster vid SÖ fram till den I juli 1985. Förslaget har 

redovisats i det föregående i vad avser budgetåret 1982/83. Organisations

kommitten har vidare föreslagit att medel motsvarande 18 av de av riksda

gen beslutade 30 tjänsterna för expertis beräknas för budgetåret 1982/83. 

Jag har ingenting att erinra mot organisationskommittcns förslag till antal 

tjänster och medel motsvarande 18 tjänster för expertis för budgetåret 

1982/83. Med anledning av dessa förslag uppgär besparingen budgetåret 

1982/83 till ca 4.5 milj. kr. Den totala besparingen med anledning av omor

ganisationen kommer den I juli 1985 att uppgå till ca 17 milj. kr. i. löneliige 

den I januari 1982. 

Som framgår av redovisningen i det föregående bestrids f. n. kostna

derna för vissa anställda vid SÖ ur andra anslag än SÖ:s lönckostnadspost. 

Jag delar organisationskommittcns uppfattning att kostnaderna för all per

sonal vid SÖ skall beriiknas under SÖ:s förvaltningskostnadsanslag. Jag 

har därför fört över sammanlagt 4 499 000 kr. från andra anslag till anslaget 

Skolöverstyrelsen, nämligen 2 614 000 kr. från anslaget Pedagogiskt ut

vecklingsarbete inom skolväsendet. 328000kr. från anslaget Fortbildning 

m. m .. 121 OOOkr. från anslaget Bidrag till folkbildning, 657000kr. från 

anslaget Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 408000kr. 

frfm anslaget Bidrag till kontakttolkutbildning saml 371 000 kr. från ansla

get Arbetsmarknadsutbildning. Jag har samrått med chefen för utbildnings

departementet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet i vad avser de 

anslag som berör deras ansvarsområden. 
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I likhet med organisationskommitten beräknar jag i fråga om reseersätt

ningar som en följd av omorganisationen å ena sidan en minskning med 

anledning av att gymnasieinspektörstjänsterna avvecklas, å andra sidan 

medel för resor och traktamente för tillkommande experter. Behovet av 

medel för reseersättningar i samband med utökade kontakter mellan SÖ 

och länsskolnämnderna kommer att öka. Jag föreslår för detta ändamål 

90000 kr. fördelat med 15 000 kr. på anslaget Skolöverstyrelsen och 

75 000 kr. på -anslaget Länsskolnämnderna. Inkl. överföring beräknar jag 

sammanlagt 2 393 000 kr. för res1:ersättningar. 

Jag har beräknat 1.2 milj. kr. som ett ökat medelsbehov för ADB. Jag 

anser i likhet med SÖ att datorstödet bör ökas främst i fråga om mer 

långsiktig planering, uppföijning och utvärdering, vilket är i linje med SÖ:s 

roll i den nya statliga skoladministrationen, samt för framtagning av under

lag för vissa ekonomiska beräkningar samt vidare utveckling av INFOS

systemet med anledning av det nya planeringssystemet för gymnasiesko

lan. En mer utvecklad användning av ADB bör ge ökade kunskaper om 

skolväsendets kostnadsdrivandt: faktorer. 

SÖ disponerar innevarande år drygt 2 milj. kr. för information om skol

väsendet. Härtill kommer 2 milj. kr. för information om 1980 års läroplan 

för grundskolan. Jag har inte beräknat ökade medel för information utan 

anser att prioriteringar i fråga om de informationsinsatser som SÖ har att 

göra bör ske inom ramen för befintliga medel. 

För de personalutvecklings- och informationsåtgärder som påbör:jats 

innevarande budgetår med anledning av SÖ:s och länsskolnämndernas 

omorganisation har jag för budgetåret 1982/83 som en engångsanvisning 

beräknat 500 000 kr. Det är angeläget att så långt möjligt underlätta perso

nalens omställning till den nya organisationen. 

Jag har genom omprioriteringar och med anledning av SÖ:s nya funktion 

beräknat ytterligare 10000 kr. för representation vid SÖ och länsskolnämn

derna. 

Regeringen har tidigare berört frågan om länsskolnämndernas redovis

ning, dels i budgetpropositiom:n 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 2331. 

dels i propositionen om den statliga skoladministrationen m. m. (prop. 

1980/81: 107 s. 90). I den sistnämnda uttalade statsrådet Mogård att hon 

utgår ifrån att länsskolnämndernas redovisning skall flyttas från länsstyrel

serna till SÖ den I juli 1982. Regeringen har den 10 december 1981 beslutat 

att länsskolnämnderna skall anslutas till SÖ:s redovisningsgrupp den I juli 

1982. Samtidigt lämnar fortbildningsavdelningarna redovisningsgruppen. 

Jag beräknar det ökade medelsbehovet till 118 000 kr.. av vilka en del har 

överförts från anslaget till länsstyrdserna. Jag har i denna fråga samrföt 

med chefen för kommundepartementet. 

För det centrala planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv 

som inrättades den I november 1981 beräknar jag 125000kr. för utökning 

av verksamheten till att avse helt fö-. 1 beloppet ingår löne- och prisom

riikning. 
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Särkostnaderna för revisionskontor skall numera redovisas under en 

egen anslagspost. Jag har beräknat ytterligare 12 000 kr. för resor. 

För centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har 

jag endast beräknat automatiska kostnadsökningar. Medel för CAN:s do

kumentationscentral för narkomanvårdsforskning bekostas innevarande 

budgetår ur anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöks verk

samhet under socialdepartementets huvudtitel. Jag har erfarit att chefen 

för socialdepartementet avser återkomma till denna fråga i samband med 

förslag om en särskild proposition om åtgärder mot alkohol- och narkotika

missbruket, som kan föreläggas riksdagen under våren 1982. 

SÖ har i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 

redovisat sitt uppdrag i fråga om eventuellt ändrade regler för beräkning av 

bidrag till Riksförbundet Hem och Skola (RHS). Att beräkna bidraget 

enligt de regler som gäller för bidrag till ungdomsorganisationer eller 

nykterhetsorganisationer i enlighet med intentionerna i riksdagsmotion 

1979/80: 833, som låg till grund för regeringens uppdrag till SÖ. skulle 

innebära att nuvarande anslag för bidrag till vissa organisationer skulle 

behöva ökas från 910000kr. innevarande budgetår till långt mer än 7 milj. 

kr. Det skulle dessutom långt överskrida det som RHS självt begärt i sin 

anslagsframställning till SÖ. RHS erhåller i dag merparten (619000kr.) av 

de medel som utgår under förevarande anslagspost. Att ändra bidragsreg

lerna till förmån för RHS skulle medföra att situationen för de övriga 

organisationer. som erhåller bidrag ur denna anslagspost, kraftigt skulle 

försämras. Jag förordar därför i likhet med SÖ att nuvarande bidragskon

struktion bibehålls. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om en 

särskild informationsenhet vid skolöverstyn:lsen, 

2. föreslf1r riksdagen att till Sko/iilwstyrelsl'n för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 129 383 000 kr. 

D 2. Länsskolnämndcrna 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

59779648 

59449000 

107086000 

Uinsskolnämndernas nuvarande arbetsuppgifter och sammansiittning 

framgår av förordningen ( 1965: 741) med instruktion för länsskolnämndcr

na (omtryckt 1971: 347, ändrad senast 1980: 436). 

Riksdagen har våren 1981 fattat beslut om en ny statlig skoladministra

tion (prop. 1980/81: I 07. UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395). Beslutet inne-
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bär att nämnderna kommer att få i viss utsträckning föriindrade arbetsupp

gifter fr. o. m. den I juli 1982. Riksdagens beslut med anledning av proposi

tionen (prop. 1980/81:97. UbU 1980/81:37. rskr 1980/81:385) om skol

forskning och personalutveckling innebär också stora förändringar i fråga 

om länsskolnämndernas framtida roll och inriktning. En förordning den 22 

december 1981 med instruktion för den statliga skoladministrationen har 

utfärdats att gälla fr. o. m. den I juli 1982. 

Anslagsframställning för Länsskolnämnderna har lämnats av organisa

tionskommitten !U 1981: 02) för den statliga skoladministrationen i vad 

avser frågor som har samband med omorganisationen och av skolövasty

rclsen (SÖl i vad avser övriga frågor. 

1981/82 Beräknad iindring I 98:!i8.~ 

Organisations_- Före-
kommitten/SO dragand.:n 

Personal 

Handläggande personal 158.5 + 105 + 103 
Övrig personal 123.5 - 31 - 31 

282 + 74 1 + 72' 

Anslag 

Förvaltningskostnader 51:!13 700 +44 154 100 +38675000 
<diirav lönekostnader) (45 088 900) ( + 37 574 300) (+32911000) 

Lokalkostnader 8 235 300 + I 503 550 + 1462000 
Regionala planeringsråd + 5 000000 
Medel för utbildning av 
och information till 
arbetslivsrepresentanter 
och handledare + 2 500000 

59449000 +45657650 +47637000 

Avrundat +45 657700 

1 Hiirav utgör 69 tjiinster överföring Mm anslaget Fortbildning m. m. samt 3 tjiinster 
en utökning enligt riksdagens beslut om ny statlig skoladministration. 
~ Medel för dcss<1 iindamål utgår innevarande hudgettir ur anslaget Bidrag till studie
och yrkesorientering. 

Organ isat io11 s kommitt c ni S Ö 

I. Pris- och löneomriikning I 0 855 765 kr. 

2. Vid länsskolnämnderna finns under budgetf1ret 1981/82 tjiinster mot

svarande 413 heltidstjänster samt nio tjänster som konsulent för rörelse

hindrade elever och fem tjänster som konsulent för verksamhet hland 

vuxna dövblinda. Fr. o. m. den I juli 1982 skall enligt riksdagens beslut 

finnas 340 fasta tjiinster utiiver de niimnda tjänsterna för riirclsehindrade 

elever samt vuxna dövblinda. samt expertismedel motsvarande 76 tjäns

ter. 

Kostnaderna för nuvarande tjiinster som forthildningsledare och fort

bildningskonsulent vid länsskolnämnderna bestrids f. n. ur anslaget Fort-
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bildning m. m. Riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 

1980/81: 97) om skolforskning och personalutveckling innebär att kostna

derna för hela den nya organisationen skall bestridas ur anslaget Länsskol

nämnderna. Organisationskommitten föreslår således att medlen för den 

nuvarande fortbildningsledar- och fortbildningskonsulentorganisationen 

överförs från anslaget Fortbildning till anslaget Länsskolnämnderna. 

Överföringen av medel för lönekostnader har beräknats till 26 545 000 kr. 

För tjänsteförändringar med anledning av omorganisationen beräknar 

organisationskommitten i avvaktan på resultatet av AB-förhandlingar en 

ökning med 38100 000 kr. för nytillkommande tjänster (9 skolinspektörer, 

77 kvalificerade pedagogiska handläggare, 41 handläggare på mellannivå 

samt 123 tjänster för biträdes- och assistentpersonal) medan ett minskat 

medclsbehov av 52677000kr. har beräknats för tjänster som utgår ur 

organisationen (en byrådirektör, 23 länsskolpsykologcr, 23 ,5 fortbildnings

ledare samt fortbildningskonsulenter och befintlig biträdes- och assistent

personal). För medel motsvarande 76 experter beräknar organisations

kommitten en ökning med 14 855 000 kr. 

3. Enligt SÖ behövs ytterligare två tjänster som konsulent för rörelse

hindrade elever eftersom elevunderlaget ökat på grund av ökad integre

ring. SÖ beräknar en ökning med 281 892 kr. för avlöningskostnadcr samt 

en ökning av medel till reseersättningar med 30000kr. och till expenser 

med 20 000 kr. på grund av detta förslag. 

4. Regeringen I socialdepartementet) har genom beslut den 9 juli 1981 för 

budgetåret 1981182 ställt 2 200000 kr. till SÖ:s förfogande att användas i 

huvudsaklig överensstämmelse med samordningsorganets för alkoholfrå

gor (SAMO) förslag (prop. 1980/81: 100 bil. 8, SoU 1980/81: 20. rskr 1980/ 

81:213). Av beloppet skall 1600000kr. användas för att engagera ANT

kontaktpersoner (alkohol-narkotika-tobak) i nämnda projekt med tjänstgö

ring motsvarande halvtid under högst tio månader samt 600000 kr. för stöd 

till lokala aktiviteter. SÖ föreslår för budgetåret 1982/83 överföring av 

2 200000 kr. för denna ANT-verksamhet från socialdepartementets huvud

titel. Efter uppräkning med 500000 kr. för att ANT-kontaktpersonerna 

skall kunn<1 vara verksamma under 12 q1ånader per år samt prisomräkning 

har totalbeloppet beräknats till 2 750 000 kr. 

5. Beträffande reseersättningar förutsätter organisationskommittcn att 

de sammanslagna reseanslagen under de nuvarande anslagen Uinsskol

nämnderna (300J 200kr.J och Fortbildning m. m. (2399000kr.) skall täcka 

länsskolnämndernas ökade behov av resor. 

För kostnader i samband med konferenser samt för SÖ och länsskol

nämnderna gemensamma arbetsgrupper beräknar organisationskommitten 

en ökning av medelstilldelningen för resor med 75 000 kr. 

6. Organisationskommitten föreslår i fråga om expenser överföring av 

2090000kr. från anslaget Fortbildning m. m. med anledning av omorgani

sationen. 

16 Riksdagen l'J81/82. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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7. Organisationskommittcn begär 250 000 kr. som en engångsanvisning 

för utrustning av 44 tjänsterum med anledning av förändringen av tjänster

na vid länsskolnämndema. 

För anskaffning av viss utrustning samt för komplettering av telefonan

läggningar beräknar organisationskommittcn sammanlagt ett behov av 

100 000 kr. som engångsanvisning budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Som framgår av redovisningen under anslaget Skolöverstyrelsen kom

mer genom riksdagens beslut om en ny statlig skoladministration länsskol

nämnderna att omorganiseras fr. o. m. den 1 juli 1982. Riksdagens beslut 

med anledning av propositionen (prop. 1980/81: 97, UbU 1980/81: 37. 

rskr 1980/81: 385) om skolforskning och skolutveckling innebär också stora 

förändringar i fråga om länsskolnämndernas framtida verksamhet. främst i 

fråga om deras fortbildningsverksamhet. 

Omorganisationen innebär att nuvarande tjänster som länsskolpsykolog. 

fortbildningsledare och fortbildningskonsulcnt dras in och att det i stället 

inrättas tjänster som kvalificerade handläggare för pedagogiska arbetsupp

gifter samt handläggare på mellannivå för främst planeringsuppgifter och 

administrativa uppgifter. Vidare tillkommer ytterligare nio tjänster som 

skolinspektör. Kostnaderna för de nuvarande tjänsterna som fortbildnings

ledare och fortbildningskonsulent bestrids ur anslaget Fortbildning m. m. 

Jag föreslår därför att 26 587 000 kr. överförs från anslaget Fortbildning 

m. m. till detta anslag. Kostnad~;konsekvenserna för tjänsteförändringarna 

med anledning av omorganisationen beräknar jag. i avvaktan p:'t resultatet 

av AB-förhandlingarna, i enlighet med organisationskommittens förslag. 

Vidare beräknar jag medel motsvarande 76 tjänster för experter. Jag har 

vidare beräknat medel för en personlig tjänst som byrådirektör vid läns

skolnämnden i Gotlands län samt i likhet med innevarande år en personlig 

tjänst vid länsskolnämnden i Älvsborgs län samt 102 000 kr. för tolkhjälp 

vid länsskolnämnden i Stockholms län. 

Jag är i avvaktan på integrationsutredningens slutbetänkande inte be

redd att tillstyrka ytterligare tjiinster som konsulent för rörelsehindrade 

elever. 

Sammanlagt 2.2 milj. kr. utgår innevarande budgetår för ANT-verksam

het (alkohol-narkotika-tobak>. Medlen bestrids ur anslaget Upplysning och 

information på alkoholområdet under socialdepartementets huvudtitel. Jag 

räknar inte medel för ANT-verksamhet under detta anslag. Jag har erfarit 

att chefen för socialdepartementet avser återkomma till denna fråga i 

samband med förslag om en särskild proposition om åtgärder mot alkohol

och narkotikamissbruket. som kan föreläggas riksdagen under våren 1982. 

Enligt intentionerna i håde propositionen (prop. 1980/81: 107) om den 

statliga skoladministrationen m. m. och propositionen (prop. 1980/81: 97) 

om skolforskning och personalucveckling kommer verksamheten att i hög-
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rc grad än nu bedrivas ute i kommuner och skolor. Jag förutsätter liksom 

organisationskommitten att det ökade behov av resor som torde bli en följd 

härav kan täckas inom ramen för dels länsskolnämndernas nuvarande 

resemedel, dels överföring av 2 380000 kr. från anslaget Fortbildning m. m. 

Som jag anförde under anslaget Skolöverstyrelsen harjag dessutom beräk

nat ytterligare 75 000 kr. för resor med anledning av utökade kontakter 

mellan SÖ och länsskolnänmderna. 

I konsekvens med öve1föringen av medel för löner och reseersättningar 

från anslaget Fortbildning m. m. har jag i enlighet med organisationskom

mittcns förslag överfört 2 090 000 kr. för expenser till anslaget för länsskol

nämnderna. 

För utrustning av tjänsterum för tjänstemän i den nya organisationen har 

jag beräknat ett medelsbehov av 250000 kr. Jag har likaledes beräknat ett 

medelsbehov på sammanlagt 100000 kr. för anskaffning av bl. a. kopie

ringsmaskiner i enlighet med organisationskommittens förslag. Dessa ök

ningar om sammanlagt 350000 kr. utgör engångsanvisningar. vilka har 

finansierats genom omprioriteringar. 

Jag har vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolviisen

det redovisat de anslagsmässiga konsekvenserna av propositionen (prop. 

1981182: 151 om studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasie

skola m. m. Jag beräknar således 5 milj. kr. under detta anslag för bidrag till 

försöksvcrksamhet med regionala planeringsråd för samverkan mellan 

skola och arbetsliv. Vid fördelningen av medlen bör i huvudsak samma 

principer tillämpas som hittills. Vidare beräknar jag 2.5 milj. kr. i bidrag till 

utbildning av och information till arbetslivsrepresentanter i regionala pla

neringsråd och till handledare i inbyggd utbildning och yrkesintroduktion. 

Båda dessa ändamål bekostas innevarande budgetår ur anslaget Bidrag till 

studie- och yrkesorientering m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ui11sskolnä11111derna för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 107086000kr. 

D 3. Länsskolnämndernas utvccklingsstöd 

1982/83 Nytt anslag 5 079 000 kr. 

f"iiredragandcn 

I propositionen (prop. 1980/81: 97) om skolforskning och personalut

veckling förordades att det hittillsvarande anslaget Lokalt utvecklingsar

bete inom skolväsendet m. m. skulle upphöra i sin nuvarande form. Med

len borde. enligt propositionen. tillföras länsskolnämnderna för fördelning 
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till skolstyrelserna att användas på samma sätt som det i samma proposi

tion föreslagna bidraget till lokal skolutveckling. Vidare förordades att 

4 milj. kr. från anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbetc inom skolväsendet 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 skulle ställas till länsskolnämndernas disposi

tion för deras stöd av det lokala utvecklingsarhetet. Anslaget till länsskol

nämndcrnas utvecklingsstöd skulle därefter under några år tillföras ytterli

gare medel genom omfördelningar från anslaget Pedagogiskt utvecklings

arbete inom skolväsendet. 

Ett nytt anslag benämnt Länsskolnämndernas utvecklingsstöd bör nu 

inrättas. Till detta bör föras dels medlen från det hittillsvarande anslaget 

Lokalt utvecklingsarbcte inom skolväsendet m. m., dels 4 milj. kr. som 

avskiljs från anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. 

Enligt förslagen i propositionen om skolforskning och personalutveck

ling skulle länsskolnämnderna för sin verksamhet inom utvecklingsarbetet 

få disponera 4 milj. kr. och, som ett tillskott till bidragen till lokal skolut

veckling, fördela återstoden vidare på skolstyrelserna efter samma princip 

som medlen för särskilda åtgärder på skolområdet. En sådan fördelning 

blir dock meningsfull först sedan anslaget utökats i framtiden ge~om om

fördelning från anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbetc inom skolväsendet. 

Under budgetåret 1982/83 bör nämnderna därför, enligt min mening. dispo

nera hela anslaget för utvecklingsstöd. I den utsträckning som nämnderna 

bedömer det lämpligt bör medlen användas för att stödja kommunernas 

utvecklingsarbete. 

Genom omprioriteringar har jag kunnat tillföra anslaget ytterligare 

254000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat om anslagets användning. 

2. till Liinsskolnämndemas utl'ecklingsstc'id för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag om 5 079 000 kr. 

O 4. Statens institut för läromedelsinformation 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 064292 
I 093000 

2 165 000 

Statens institut för läromedelsinformation <SIL) har enligt förordningen 

(1974: 440) med instruktion för ~;tatens institut för läromedelsinformation 

(ändrad senast 1980: 729) till uppgift att samla och sprida information om 

läromedel för grundskolan, sameskolan, specialskolan, särskolan. gymna

sieskolan. kommunal och statlig vuxenutbildning samt riksinternatskolor 

och vissa andra statsunderstödda privatskolor. SIL skall vidare främja 
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produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid undervis

ning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen. SIL är dessutom central 

myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de (RPH). Institutet handlägger ärenden om registrering av läromedel 

enligt förordningen (1974: 438) om registrering och granskning av vissa 

läromedel och ärenden om statsbidrag enligt kungörelsen (1974: 439) om 

statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Inkomster 
Nettoutgift 

Avrundat 

1981/82 

5 
5 

10 

3 758000. 
(2 188100) 

221600 

3979600 

2 886600 
I 093000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens institut 
för läromcdels
information 

of. 
of. 

of. 

+ 1911900 
!+1110100) 
+ 118000 
+ 40000 

+2069900 

+ 361500 
+I 708400 

+1708000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+1279000 
(+ 151000) 1 

+ 118000 

+I 397000 

+ 325 000 
+I 072000 

1 Härtill kommer kostnader för utökade insatser för lärnmedelsförsöi:jning. inom 
minoritctsspraks- och invandrarundervisningen. 

Statens institut för liiromedelsit~formation 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 289800kr. 

2. I huvudalternativet räknar SIL med en minskad specialinformation 

om läromedel (-27000kr.). 

3. SIL upprepar sitt tidigare förslag om att även få registrera läromedel 

för särskolan. 

4. Under innevarande budgetår informerar SIL om centrala och icke

centrala läromedel. utom film och videogram, för grundskolan och gymna

sieskolan samt däremot svarande vuxenutbildning. SIL räknar med en 

ökad registrering av framför allt icke-centrala läromedel under budgetåret 

1982/83. Det behövs därför ytterligare medel för tryckning m. m. av infor

mationen ( +80000 kr.). De ökade kostnaderna finansieras helt med av

gifter från producenterna. 

5. Med anledning av ett förslag våren 1981 från en arbetsgrupp inom 

skolöverstyrelsen om inrättande av en särskild rikscentral för pedagogiska 

hjälpmedel för minoritetsspråks- och invandrarundcrvisning !RPH-MINV) 
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begär SIL medel för en successiv uppbyggnad av en sådan central. Kost

naderna under detta uppbyggnadsår uppgår till ca 1,4 milj. kr. Enligt SIL 

bör den successiva uppbyggnaden av RPH-MINV finansieras genom om

fördelning av de statliga medel som f. n. finns inom hemspråksundervis

ning, stödundervisning i svenska och svenska som främmande språk inom 

ungdomsskolan och vuxenutbildningen. 

6. På socialstyrelsens initiativ begär SIL att ansvarsområdet beträffande 

informationen om läromedel för minoritetsspråks- och invandrarundervis

ningen utökas till att också omfatta pedagogiskt material för förskolan. För 

utveckling av sådan information begär SIL medel <+50000kr.). 

FöredraRanden 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört om läromedelsfrågor 

vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. Efter 

förslag i propositionen lprop. 1981/82: 51) om vissa läromedelsfrågor, har 

riksdagen nyligen beslutat att statens institut för läromedelsinformation 

(SJU skall avvecklas fr.o.m. den I juli 1983 (UbU 1981/82:8, rskr 1981/ 

82: 1271. lnformationsverksamheten skall ombesörjas av Föreningen 

Svenska läromedelsproducenter IFSL). Statens inflytande skall tillförsäk

ras genom avtal. I nämnda proposition har jag angett att målsättningen är 

att FSL:s informationsverksamhet skall utnyttjas redan från budgetåret 

1982/83. De redan inledda förhandlingarna far utvisa om detta är möjligt. 

Om målsättningen realiseras skall SIL:s verksamhet under budgetåret 

1982/83 begränsas till övriga arbetsuppgifter. nämligen beslut om produk

tionsstöd. tillsyn av rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handi

kappade, fastställande av vilka läromedel som är hasläromedel samt infor

mation om läromedel för bl. a. minoritetsspråks- och invandrarundervis

ning. 
I fråga om den sistnämnda uppgiften räknar jag med ökade medel för 

insatser för läromedelsförsörjning inom minorite.tsspråks-. och invandrar

undervisningen. För detta ändamål har jag räknat med ökade medel under 

anslagsposten Förvaltningskostnader (+I milj. kr.). Denna medelsökning 

har finansierats genom besparingar på andra områden. Det bör ankomma 

på SIL att, efter samråd med skolöverstyrelsen <SÖ). bestämma om med

lens närmare användning. Medlen bör dock inte få bindas upp i en fast 

organisation. Jag vill i sammanhanget understryka att den ökade medels

tilldelningen inte skall ses som ett ställningstagande till frågan om inrättan

de av en särskild rikscentral för minoritctsspråks- och invandrarundervis

ningen eller övriga förslag från den arbetsgrupp som avlämnat rapporten 

Minoritetsspråks- och invandrarundervisningens läromedelsför~örjning. 

Rapporten har överlämnats till språk- och kulturarvsutredningen (U 1981: 

041 för att beaktas i utredningens arbete. 

Jag kan inte tillstyrka att SIL:s information om invandrarläromedel 

utökas till att omfatta även förskolan. 

Vad jag har anfört om SIL:s arbetsuppgifter under budgetåret 1982/83 
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innebär att institutet inte skall låta producera sina reguljära läromedelska

taloger, om avtal med FSL kommer till stånd. Denna informationsverk

samhet skall då i stället ske genom FSL:s försorg. Anslagsberäkningen är 

beroende av utfallet av förhandlingarna. I avvaktan på resultatet av för

handlingarna räknar jag med oförändrat anslagsbelopp, frånsett automa

tiska kostnadsförändringar enligt huvudalternativet och den reformkost

nad om I milj. kr. som jag har föreslagit. Regeringen får återkomma till 

riksdagen, om förhandlingarna föranleder det. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens imtitut för läromede!sil{formation för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 2 165 000 kr. 

D 5. Stöd för produktion av läromedel 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3048332 

3600000 

3850000 

Reservation 43514 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen vari brist 

råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome

del som är avsett att användas inom undervisning som står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen (SÖ). Bestämmelser om verksamheten återfinns i kun

görelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Ur anslaget skall enligt gällande föreskrifter i reglcringsbrevet utgå bi

drag för framställning av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade 
med lägst 300 000 kr. 

Statens institut ji"ir liiromede!sin}i>rmation 

I. Prisomräkning 468 000 kr. I huvudalternativet har statens institut för 

läromedelsinformation (SIL) räknat med en. minskning med 81400 kr. i 

förhållande till det prisomräknade anslaget. 

2. Läromedel~producenter, centrala, regionala och lokala skolmyndig

heter. rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

(RPHJ, handikapporganisationer, invandrarorganisationer. studieorganisa

tioner, skolor och lärare samt olika organ som i sin verksamhet har kontakt 

med skolan ansöker hos SIL om bidrag för framställning av läromedel. 

SIL redovisar behovet av medel fördelat på resp. område i följande 

tabell. 
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Område 

Specialundervisning 
(inkl. framställning av punkt
skriftsböcker) 
Invandrar- och minoritetsspråksunder
visning 
Viss undervisning i gymnasieskolan 
Vuxenundervisning 
Övrigt (film m. m.) 

Summa 

Behov för 1982/83 
(kronor) 

1840000 

1660000 
I 000000 
1200000 

300000 

6000000 

SIL anger således ett behov av 6milj. kr. under budgetåret 1982/83 för 

stöd av produktionen av läromedel inom områden, där läromedel f. n. 

saknas eller är av bristfällig kvalitet. Regeringens anvisningar för myndig

heternas anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begränsar emellertid 

SJL:s möjligheter att begära ett anslag på denna nivå. SIL prioriterar under 

budgetåret 1982/83 en utbyggnad av RPH:s verksamhet. SIL begär därför 

endast 3986000kr. i anslag för produktionsstödjande insatser under bud

getåret 1982/83. 

3. De produktionsstödjande åtgärderna kan ges i olika form. SIL utnytt

jar bl. a. stödformen garanti, vilket innebär att producenterna garanteras 

ett bidrag, om resultaten av försäljningen under viss tid inte motsvarar 

kostnaderna för framställningen. För denna stödform har för perioden 

1982/83 till 1985/86 planeringsramar fastställts. SJL föreslår att planerings

ramarna för perioden 1983/84 till 1986/87 skall vara följande <milj. kr.l. 

1983/84 1984/85 

2,5 2,0 

Föredraganden 

1985/86 

2,0 

1986/87 

L5 

Enligt riksdagens nyligen fattade beslut med anledning av propositionen 

om vissa läromedelsfrågor (prop.1981/82:51, UbU 1981/82:8, rskr 1981/ 

82: 127) skall ansvaret för fördelning av produktionsstöd fr. o. m. den I juli 

1983 överföras från statens institut för läromedclsinformation (SIL) till 

skolöverstyrelsen <SÖJ. 
För budgetåret 1982/83 räknar jag endast med sådan ökning av anslaget 

som avser att täcka den automatiska kostnadsökningen. Detta har möjlig

gjorts genom omprioriteringar. 

I enlighet med återkommande beslut av riksdagen (första gången se 

prop. 1977/78: 100 bil. 12, UbU 1977178: 16, rskr 1977/78: 181) kan SIL efter 

regeringens bemyndigande lämna förhandsbesked om produktionsstöd i 

form av garantibelopp inom vissa fastställda ekonomiska planeringsramar, 

vilka årligen revideras. För perioden 1983/84 till 1986/87 föreslår jag föl

jande planeringsramar (milj. kr.). 
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1983/84 

2,0 

1984/85 

1,5 

1985/86 

1.5 

1986/87 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion 

av läromed_el i form av garantibelopp får lämnas i enlighet med 

vad jag har förordat, 

2. till Stöd för produktion al' läromedel för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 3 850000 kr. 

D 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5907703 

7806000 

9465000 

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de (RPH). nämligen en för hörselskadade <RPH-HÖR). en för röreisehind

rade (RPH-RH). en för synskadade <RPH-SYN) och en för särskolan 

(RPH-SÄRl. Centralerna är belägna i Örebro (Birgittaskolan). Göteborg 

(Bräcke Östergård), Solna (Tomtebodaskolan) och Umeå (Olovsdalssko

lan). RPH har till uppgift att främja utveckling, produktion och utlåning av 

samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade elever 

inom utbildningar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt för 

elever inom förskolan för handikappade. Statens institut för läromedelsin

formation (SILi är central myndighet för rikscentralerna. Verksamheten 

regleras genom förOTdningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscen

traler för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

Personal 

ljandläggande personal 17,5 +2 +2 
Ovrig personal 17,5 +3 +3 

35 +5 +5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 6574100 +2002100 +1681000 
!därav lönekostnader) 14722600) 1+1198800! I+ 984()()0) 

Lokalkostnader 724400 + 240400 + 219000 
Engångsanvisningar 507 500 - 240500 - 241000 

7806000 +2002000 +l 659000 
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Statens institut för läromedelsi1(/(Jrmativ11 

Statens institut för läromedelsinformation (SIL) begär ökade resurser 

för RPH. 

I. Pris- och löneomräkning I 552 300 kr.; avgår engångsanvisningar på 

507 500 kr. I prisomräkningen ingår bl. a. ökade kostnader för framställning 

av läromedel vid RPH-SYN (+477000kr.l. 

2. I huvudalternativet räknar SIL med minskade resor inom Norden 

· (-88500kr.) och minskad information om läromedel m. m. (-88 500kr.). 

SIL betonar dock att redan nuvarande medelstilldelning är otillräcklig för 

att finansiera den produktion som krävs för att de handikappade eleverna 

skall kunna få läromedel i nödvändig omfattning. 

3. För RPH-HÖR föreslår SIL att två tjänster (halvtidstjänster) som 

läromedelsproducent inrättas för videoproduktion resp. gymnasieskolan 

( + 146 800 kr.). För utökad verksamhet föreslår SIL ytterligare medel för 

expenser m.m. (+5000kr.). För hyra av resurser för videoproduktion 

behövs medel (+80000kr.) och för inköp av en videobandspelare en en

gångsanvisning ( + 7000kr.). 

4. SIL föreslår att det vid RPH-RH inrättas en halvtidstjänst som läro

medelsproducent för grundskolan och gymnasieskolan och en halvtids

tjänst som kansliskrivare/assistent ( + 123 800 kr.). För framställning av 

läromedel m. m. behövs ytterligare expertismedel (+57000kr.) och ex

pensmedcl ( +62 000 kr.). Den utökade verksamheten kräver utökade lo

kaler ( +8000 kr.). För inköp av en begagnad composer behövs en engångs

anvisning (+19000kr.). 
5. Vid RPH-SYN behövs. enligt SIL. en halvtidstjänst som assistent/ 

byråassistent för datapunkt produktion ( + 55 800 kr.). SIL föreslår att ex

pertismedel omvandlas till en fast tjänst som assisteRtlbyråassistent. För 

datapunktutbildning. resekostnader och expenser, framställning av läro

medclsförteckningar m. m. behöver RPH-SYN ytterligare medel 

(+31 OOOkr.). Den utökade verksamheten medför behov av engångsanvis

ningar för inköp av ny telefonväxel m. m. ( +40000kr.). Dessutom behövs 

engångsanvisningar för inköp av utrustning för optisk överföring m. m. 

(+95 000 kr.). 

6. Vid RPH-SÄR föreslår SIL att följande tjänster inrättas: en tjänst som 

bokbindare/cxpeditionsvakt och en halvtidstjänst som läromedelsprodu

cent för yrkessärskola och vuxenundervisning ( + 173 800 kr.). För fram

ställning av kompendier m. m. behöver centralen ytterligare expertismedcl 

(+40000kr.). RPH-SÄR har behov av att utnyttja experter från hela lan

det. Detta medför behov av ytterligare medel för resekostnader 

( + 10 000 kr.). För personalutbildning. expenser. framställning av och in~ 

formation om läromedel m. m. behövs ökade resurser ( + 74000kr.). För 

inköp av fotoutrustning m. m. behöver RPH-SÄR engångsanvisningar 

( + 106000 kr.). 
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Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om att riksdagen med anledning av proposi

tionen om vissa läromedelsfrågor har beslutat att skolöverstyrelsen skall 

bli tillsynsmyndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjiilpmedel för 

handikappade <RPH) fr. o. m. den I juli 1983. dtt statens institut för läro

medelsinformation <SIL) upphör (prop.1981182: 51. UbU 1981/82: 8. 

rskr 1981 /82: 127}. 

Integreringen av handikappade elever i den vanliga undervisningen stäl

ler stora krav på RPH. För att tillgodose dessa elevers behov av pedago

giska hjälpmedel förordar jag att RPH ges ökade resurser i stort sett enligt 

vad som har föreslagits av SIL. 

För nästa budgetår bör medel för RPH :s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i SIL:s huvudförslag. Därutöver beräknar jag under detta 

anslag 1139 OOOkr., varav 266500kr. i engångsanvisningar. för bl. a. ytter

ligare tjänster för liiromedelsproducenter och assistenter m. fl .. för utökad 

verksamhet samt för anskaffande av viss utrustning <3-6). Dessa reform

insatser har finansierats genom besparingar på andra områden. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

9465000kr.. vilket innebär en ökning med 1659000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikscentralernaji'ir pedagogiska hjiilpmedc/.fl'ir handikappa

de för budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 9 465 000 kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

D 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

38417497 

35857000 

30554000 

Reservation 2 710469 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. olika former av pedagogiska 

och psykologiska undersökningar och försök inom skolan och vuxenut

bildningen samt utveckling och utprövning av läromedel. 

Till skolöverstyrelsen <SÖ) var t.o.m. den 30 juni 1981 knuten en 

pedagogisk nämnd med uppgift att som rådgivande organ bereda frågor om 

pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete (FoUJ, däri inbegripet ut

värdering av utbildningsvcrksamhetcn, samt insyn vid uppläggningen och 

genomförandet av olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Nämnden har 

deltagit i behandlingen av SÖ:s förslag till anslagsframställning för budget

året 1982/83. Utformningen av utvecklingsarbetct för förskolan har skett i 

samråd med barnomsorgsdelegationcn. Om utvecklingsarbete rörande 

gymnasieskolan har information lämnats till gymnasieutredningen. 

Riksdagen fattade våren 1981 (prop. 1980/81:97, UbU 1980/81:37, rskr 

1980/81: 385) beslut om skolforskning och pcrsonalutveckling. Förändring

en av dessa verksamheter skall genomföras fr. o. ~n. den I juli 1982. 

Forskning om skolväsendet: 
förskola, grundskola. 
gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Centralt utvecklingsarbete 
Regionalt och lokalt utvcck

lingsarbete 
Planering, uppföljning och 

information m. m. 
Bidrag för utgivande av 

pedagogiska publikationer 

Sko/överstyre/sen 

1981/82 

15 548 000 
12426000 

2710000 

4973 000 

200000 

35857000 

Beräknad ändring 1982/83 

Skolöver
styrelsen 

+1352000 
-1333000 

- I 110000 

- 725000 

- 200000 

-2016000 

Före
draganden 

-5303000 

Den viktigaste förändring som sker genom riksdagsbeslutet ligger i 

tyngdpunktsförskjutningen från ett sammanhållet forsknings- och utveck

lingsarbete mot ett betonande av forskning som underlag för en långsiktig 

planering. 
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Beslutet med anledning av propositi()nen om skolforskning och perso

nalutveckling innebär att principen att en myndighet med sektorsansvar 

skall förfoga över medel för forskning och utveckling av betydelse för 

sektorn i fråga, samt att denna forskning bör utföras i högskolan och 

repliera på dess vetenskapliga kompetens. För högskolans del innebär 

detta således att den tilldelas ett genomförandeansvar för den sek

toriella forskningen. 

För SÖ som sektorsmyndighet finns ett programansvar. Detta inne

bär att myndigheten regelbundet måste framlägga ett samlat program för 

skolforskningsverksaniheten. 

Ett mycket stort antal forskningsprogram har erhållits såväl från institu

tioner med erfarenhet av skolforskning (pedagogik, sociologi. psykologi) 

som från företrädare för andra discipliner (statskunskap, språkvetenskap. 

teologi m. fl.). Antalet institutioner som lämnat ett eller flera forsknings

program uppgår till ca 35. varav ungefär hälften från andra discipliner än 

de beteendevetenskapliga. 

SÖ:s anslagsframställnilig för budgetåret 1982/83 innebär i huvudsak 

följande: 

1. En avveckling av vissa delar av det centralt bedrivna utvecklingsarbe

tet inkl. läroplansarbete. genom en minskning med 4 milj. kr. inkl. den 

tvåprocentiga besparingen av anslaget. Minskningen utgör ca en tredjedel 

av den avveckling som skall vara helt genomförd i och med budgetåret 

1985/86. 

2. Pris- och löneomräkning 1984 000 kr. 

3. SÖ lämnar endast ett alternativ till anslagsberäkning. nämligen 

33 841 000 kr. Beloppet utgår från en generell besparing med 2 % efter pris

och löneomräkning. Detta alternativ innebär att projekt som startats under 

tidigare budgetår eller som beräknas starta budgetåret 1981/82 och som 

pågår även budgetåret 1982/83 kan fortsätta men med reviderade planer. 

Revideringarna innebär att ambitionsnivån måste sänkas för flertalet pro

jekt. För många projekt innebär revideringarna också att tidsförskjutningar 

måste ske. Dessa båda åtgärder medför ogynnsamma konsekvenser för 

verksamhetens kvalitet. 

Genom de gjorda besparingarna har skapats ett utrymme för nya projekt 

om 7 253 000 kr., inom ramen för vilket ett antal projekt och viss annan 

verksamhet kan startas. Tyngdpunkten läggs vid satsningar på vuxenut

bildningsområdet och på inledning av en utvärdering av de nya formerna 

för skolutveckling och personalutveckling. 

Svenska Uppfin11areföre11ingen vch S1·e11ska lnge11jiirssamj/111det 

Svenska Uppfinnareföreningen och Svenska Ingenjörssamfundet har 

ansökt om medel till uppfinnareföreningen för administration och genom

förande av en uppfinnartävling på grundskolans högstadium. Tävlingen 

planeras äga rum under läsåret 1982/83. Den innebär en upprepning av en 
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uppfinnartävling. FINN UPP-79. som under läsåret 1978179 arrangerades 

av organisationerna tillsammans med tidningen Ny Teknik för eleverna på 

grundskolans högstadium. SÖ tillstyrker den ingivna ansökningen. 

Föredraganden 

Riksdagen har, med anledning av propositionen om skolforskning och 

personalutveckling (prop. 1980/81: 97. UbU 1980/81: 37. rskr 1980/81: 385), 

behandlat frågor rörande forskningens och det centrala utvecklingsarbe

tets inriktning och \'erksamhetssätt i fråga om skolan och vuxenutbildning

en. Det finns därför inte någon anledning att nu närmare gå in på dessa 

frågor. 

Jag utgår emellertid från att skolöverstyrelsen (SÖ) vid planeringen av 

verksamheten under anslaget noga beaktar vad som anfördes i propositio

nen om skolforskningens framtida inriktning. Med tanke på den successiva 

nedskärning av anslaget som förordats i propositionen kan det finnas 

anledning till viss restriktivitet när det gäller att starta nya projekt. 

I sin anslagsframställning har SÖ gjort en snäv avgränsning av området 

för det centrala utvecklingsarbetet. I propositionen anfördes visserligen att 

det centrala utvecklingsarbetets roll skulle reduceras. bl. a. på grund av de 

resurser för utvecklingsarbete som tillförs skolstyrelserna och att verk

samheten främst skulle inriktas på vuxenutbildnings- och handikappområ

dena. Enligt min uppfattning ger formuleringarna i propositionen möjlighet 

att beakta också andra områden som inte bedöms få tillräcklig uppmärk

samhet på annat sätt. 
I propositionen föreslogs att detta anslag skulle minskas med 4 milj. kr. 

och motsvarande belopp tillföras det nya anslaget Länsskolnämndcrnas 

utvecklingsstöd. Jag beräknar medelsbehovet i enlighet därmed. 

Som har framgått av min föredragning under anslaget till skolöverstyrel

sen har kostnaderna för ett antal anställda vid SÖ hittills bestritts ur 

anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. Jag beräknar 

nu medel för hela personalen under anslaget Skolöverstyrelsen. varför 

2 614 000 kr. överförs dit från förevarande anslag. Jag förordar att anslaget 

tillförs ytterligare 861 000 kr.. vilket finansieras genom omprioriteringar. 

Vad gäller ansökningen från Svenska Upplinnareföreningen och Svens

ka Ingcnjörssamfundet om statligt bidrag till anordnande av en uppfinnar

tävling för eleverna på grundskolans högstadium vill jag anföra följande. 

Enligt min mening sammanfaller syftet med den här verksamheten väl 

med intentionerna i grundskolans läroplan. En tävling av det här slaget 

torde också kunna bidra till att öka nyfikenheten och stimulera intresset 

för teknik hos eleverna i grundskolan så att fler väljer teknisk Ol:h naturve

tenskaplig utbildning i gymnasieskolan. Jag anser därför att samhället bör 

ge ekonomiskt bidrag för att möjliggöra ett genomförande av den planerade 

uppfinnartävlingen. Min uppfattning delas av l:hefen för industrideparte

mentet. Jag har beräknat en engångsanvisning om 4.'iOOOO kr. under inne-
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varande anslag att avsättas som ett bidrag till kostnaderna i samband med 

genomförandet av en uppfinnartävling för eleverna på grundskolans hög

stadium. Medlen har frigjorts genom besparingar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skofräsendet för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 30554000kr. 

D 8. Fortbildning m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

72849909 

71956000 

20730000 

Reservation 5301899 

Ur detta anslag bekostas innevarande budgetår fortbildning av skolleda

re och lärare samt personal av olika kategorier för skolans elevvårdande 

verksamhet m. fl. Verksamheten bedrivs till större delen av fortbildnings

avdelningarna (fba) och länsskolnämnderna. Viss fortbildning bedrivs di

rekt av skolöverstyrelsen (SÖ) samt av lärarorganisationer m. fl. 

Skol<>l·erstyrelsen 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen !prop. 1980/ 

81: 97) om skolforskning och personalutveckling skall fortbildning och 

vidareutbildning för skolpersonal fr. o. m. budgetåret 1982/83 anordnas av 

högskolan främst som särskilda enstaka kurser. SÖ skall ha ansvaret för 

sådan personalutbildning som inte passar in i högskolan. 

SÖ redovisar i anslagsframställningen förslag till hur medlen inom nuva

rande anslag för fortbildning m. m. skall fördelas på olika anslag. innebä

rande bl. a. att medlen för länsskolnämndernas fortbildningsverksamhet 

förs över till anslaget Länsskolnämnderna och att vissa medel förs över till 

anslaget Utbildning för undervisningsyrken i och med att fortbildningav

delningarnas verksamhet förläggs till högskolan. 

En viktig uppgift för SÖ är att kartlägga behovet av fortbildning och 

vidareutbildning. Kartläggningen tillsammans med SÖ:s förslag till priori

tering skall årligen presenteras regeringen som ett underlag för dess m:h 

riksdagens ställningstaganden. I årets anslagsframställning redovisas de 

olika utbildningsbehovcn summariskt. 

SÖ skall i fortsättningen ansvara för skolkdarutbildningen. Vidare anser 

SÖ att medlen för fortbildning för det lokala utvecklingsarbetet i grundsko

lan och för fortbildningen av klasslärare i naturorientering och teknik bör 

kvarstå hos SÖ. Dessa verksamheter bör enligt SÖ:s mening bedrivas 

under lokalt ansvar och medlen fördelas enligt en särskild plan på kom

muner och rektorsområden. 

I propositionen om skolforskning och personalutveckling understryker 
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föredraganden betydelsen av att lärarna i de yrkesinriktade ämnena ges 

utökade möjligheter att kontinuerligt komplettera sina yrkeskunskaper. 

Högskolan saknar i stor utsträckning möjligheter att anordna sådan utbild

ning. SÖ begär därför medel för viss fortbildning av lärare inom gymnasie

skolans yrkesinriktade studievägar. Vid överläggningar mellan SÖ och 

företrädare för högskolan har det framkommit att högskolan i viss grad 

redan nu ordnar utbildning inom aktuella yrkesområden. SÖ räknar därför 

med dels att även högskolan kommer att ordna utbildning för berörda 

lärargrupper, dels att viss del av den utbildning SÖ begär medel för kan 

samordnas med motsvarande utbildning inom högskolan och läggas ut som 

uppdrag i högskolan. 

SÖ begär vidare medel för bidrag till lärarorganisationer m. Il. och för att 

bekosta visst deltagande i utländska konferenser. Nuvarande medel för 

resestipendier i övrigt bör överföras till kommunerna som en del av ansla

gen för den lokala skolutveeklingen. SÖ bör även fortsättningsvis dispone

ra vissa medel inom förevarande anslag för planering och information. 

Pris- och löneomräkningen beräknas till 1 727 000 kr. 

SÖ beräknar medelsbehovet under reservationsanslaget Fortbildning 

m. m. till 19 241000 kr. 

Föredraganden 

Inriktningen och organisationen av skolans personalutbildning behand

lades av riksdagen våren 1981 med anledning av propositionen om skol

forskning och personal utveckling (prop. 1980/8 l: 97. UbU 1980/81: 37, rskr 

i 980/81: 385). Mina förslag nu iir konsekvenser av förslagen i propositio

nen och riksdagens beslut med anledning därav. 

l propositiom:n förordades att länsskolnämndernas tjänster som fortbild

ningsledare och fortbildningskonsulenter. vilka bekostats av medel från 

förevarande anslag. skulle dras in och medlen för dem föras över till 

anslaget Länsskolnämnderna. Jag har tagit hänsyn härtill vid beräkningen 

av anslaget. 

Enligt propositionen skulle fortbildningsavdelningarna avvecklas och 

verksamheten i huvudsak överföras till högskolan. Jag avser att behandla 

detta i samband med anslaget Utbildning för undervisningsyrken. 

Vidare förordades att besluten om löner och traktamenten under genom

gång av fortbildning fr. o. m. den I juli 1982 skulle fattas av skolstyrelserna 

och att kostnaderna härför skulle bestridas av kommunerna. Särskilda 

anslagsposter under resp. skolforms driftanslag skulle införas för att ge 

kommunerna bidrag till dessa kostnader. Den del av fortbildningsanslaget 

som använts för sådana kostnader bör således föras över tili de nya 

anslagsposterna Bidrag till lokal skolutveckling under anslagen Bidrag till 

driften av grundskolor m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Skolöverstyrelsen !SÖJ föreslår att de medel som hittills har använts för 

utbildning av studieförbundens personal för undervisning av invandrare i 
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svenska med samhällsorientering skall överföras till ett annat anslag. En

ligt min uppfattning är det i överensstämmelse med principerna i proposi

tionen om skolforskning och personalutveckling att medlen för personalut

bildning läggs så nära dem som har personalansvaret som möjligt. Jag har 

därför. efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet. vid mina 

beräkningar av anslaget utgått från att 900 000 kr. avskiljs från förevarande 

anslag och förs till anslaget Undervisning för invandrare i svenska språket 

m.m. 
Enligt propositionen om skolforskning och personalutveckling skall det 

statliga ansvaret för anordnandet av utbildning för skolans och vuxenut

bildningens personal delas mellan högskolan och SÖ. Fördelningen av 

uppgifterna måste givetvis grundas på en lämplighetsbedömning. Universi

tets- och högskoleämbetet (UHÄl och SÖ har haft' motstridande uppfatt

ningar på en punkt härvidlag. SÖ anser att fortbildningen för klasslärare i 

naturorientering och teknik (NO/teknik) skall bekostas ur förevarande 

anslag, medan UHÄ menar att den skall bekostas över ett högskoleanslag. 

SÖ anser att verksamheten bör bedrivas under lokalt ansvar med mcdcls

fördclning enligt en särskild plan på kommuner och rektorsområden. UHÄ 

menar att en överföring till högskoleanslag skulle underlätta uppbyggna

den av ytterligare fortbildning i teknik. 

För egen del utgår jag från att fortbildningen i NO/teknik för klasslärare 

inte nödvändigtvis behöver genomföras med utbildare från högskolan. 

Utbildningen är huvudsakligen av grundläggande .karaktär och på en ele

mentär nivå. Den torde därför i stor utsträckning kunna genomföras med 

utnyttjande av skolans egen personal. dvs. lärare inom området. En kopp

ling till högskolan är således inte nödvändig från utbildningssynpunkt. 

Snarare kan den få karaktären av en onödig administrativ omgång. Vidare 

finns en koppling mellan NO/teknikfortbildningen för klasslärarc och infö
randet av Lgr80. vilket är ytterligare ett skäl att betona det lokala ansvaret 

för denna fortbildning. Enligt min uppfattning talar sålunda övervägande 

skäl för att ansvaret för NO/teknikfortbildningen för klasslärare skall be
drivas på det sätt SÖ har förordat och jag har tagit hänsyn till det vid 

beräkningen av förevarande anslag. Jag vill understryka att detta på intet 

sätt utesluter en medverkan från högskolans sida. exempelvis i form av 

s. k. uppdragsutbildning. Så har inom högskolan bedrivits FoU-projekt 

med direkt anknytning till denna fortbildning. vilket givetvis kan användas 

i den lokalt arrangerade fortbildningen. 

Utöver NO/teknikfortbildningen för klasslärare skall. enligt propositio

nen om skolforskning och personalutveckling, skolledarutbildningen be

drivas av SÖ. SÖ föreslår också att detta skall gälla fortbildningen för det 

lokala utvecklingsarbetet. tidigare benämnd personallagsutbildningen. 

Därvidlag blir den statliga skoladministrationens uppgift närmast att förde

la medel på kommuner och rektorsområden. eftersom insatserna i huvud

sak sker på lokalt ansvar. Länsskolnämnderna bör dock givetvis, i enlighet 

17 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 12 
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med deras nya roll som skolans regionala utvecklingsmyndigheter. stödja 

verksamheten. 

Enligt nuvarande bestämmelser skall vikarie förordnas för en skolledare 

som är tjänstledig för att genomgå skolledarutbildningen. Frågan om vika

rie skall anställas under de relativt korta tidsperioder det här rör sig om bör 

fortsättningsvis avgöras av skolstyrelsen. Eventuella kostnader för vika

rier bör bestridas inom ramen för det nya bidraget till lokal skolutveckling. 

Jag utgår dock ifrån att det i regel skall vara möjligt att undvika vikarie

kostnader för mer än en skolledare på en skolenhet. Den sammanlagda 

minskningen av utgifterna på driftanslagen beräknar jag till 4milj. kr. i 

1981 /82 års löneläge. 

Som jag tidigare har anfört vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor inom skolväsendet anser jag att skolledarnas situation behöver 

förbättras. Som ett led häri har jag beräknat 2 milj. kr. under förevarande 

anslag för ett snabbare genomförande av skolledarutbildningen. Jag vill 

härvid även i övrigt erinra om vad jag har anfört om det lokala ansvaret för 

utbildning och fortbildning för skolledare. 

I likhet med SÖ beräknar jag även medel under förevarande anslag för 

bidrag till lärarorganisationernas kursverksamhet och för visst deltagande i 

utländska konferenser liksom för planering och information. 

Vissa skolor omfattas inte av den reformerade personalutbildningsor

ganisationen. För dem som inte omfattas - bl. a. särskolan och specialsko

lan - bör hittillsvarande ordning gälla i fråga om beviljandet av löneförmå

ner vid genomgång av utbildning. Beträffande utbildningsutbudet bör där

emot. givetvis. den nya organisationen gälla. Dvs. lärare vid dessa skolor 

skall kunna genomgå sådan utbildning som anordnas inom högskolan och 

är avsedd för skolväsendets och vuxenutbildningens lärare liksom sådan 

utbildning anordnad av SÖ. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fortbildning m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20730000kr. 

D 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

200139000 

204842000 

Från anslaget bestrids kostnader för statsbidrag enligt förordningen 

( 1981: 50 I) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet. 

De medel som anvisas på anslaget fördelas av skolöverstyrelsen (SÖI 

mellan länen. Länsskolnämnderna beslutar i sin tur om fördelning av 

tilldelat belopp mellan primärkommuner som behöver bidrag. Fördelning

en sker utifrån en helhetsbedömning av situationen för skolväsendet i varje 

primärkommun inom länet. 
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Skol iive rs tyrl'l se 11 

SÖ hemställer att till Särskilda åtgärder på skolområdet för budgetåret 

1982/83 anvisas ett anslag av 191184000kr. 

Föredraganden 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag 204 842 000 kr. för siirskilda åtgärder 

på skolområdet (SÅSJ. Detta belopp motsvarar dels den tidigare s. k. 

länsskolnämndsresursen inom grundskolan. dels 25 % av den två-procen

tiga besparingen under grundskol- och gymnasieskolanslagen. sedan hän

syn tagits till att vissa medel avsatts under anslagen Utbildning för under

visningsyrken och Ersättning till vissa lärarkandidater för att möjliggöra 

utbildningsinsatser för obehöriga lärare. Härutöver har jag. av skäl som jag 

har redovisat i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor inom skolväsendet, vid beräkningen ökat resurserna så att länsskol

nämnderna vid sin fördelning av den del av anslaget som fördelas som 

allmän resurs. även ska ta hänsyn till behovet av resurser för syo i skolan 

så att minst nuvarande nivå kan upprätthållas även i små kommuner som 

inom ramen för nuvarande statsbidrag för syo garanteras en lägsta statsbi

dragsnivå. 

Andelen elever i grund- och gymnasieskola med olika former av handi

kapp är en av de faktorer som. enligt vad föredraganden angav i 1981 års 

budgetproposition. bör ligga till grund för fördelningen av anslaget. I 

gällande förordning finns en föreskrift om detta. Samtidigt som SÅS

anslaget inrättades upphörde det särskilda anslaget till personell assistans i 

grundskolan. Handikappförbundens centralkommittc har i en skrivelse 

krävt att de nya statsbidragsrcglcrna inte skall få leda till försämrade 

förhållanden för handikappade elever. Med anledning härav vill jag under

stryka att avsikten med att det tidigare anslaget för personell assistans i 

grundskolan upphörde samtidigt som SÅS-anslaget infördes, var alt ge 

ekonomiskt utrymme för insatser för handikappade elever betydligt utöver 

den tidigare nivån. Ett sådant synsätt fick ett kraftigt stöd i den remissbe

handling av integrationsutredningens betänkande (SOU 1979: 82) Personell 

assistans för handikappade elever som låg till grund för förslaget i föregå

ende års budgetproposition. Andelen handikappade elever är alltså ett 

kriterium som måste tillmätas en avsevärd tyngd vid länsskolnämndens 

fördelning av anslaget. Jag utgår också från att kommunerna kommer att 

använda den resurs de erhåller ur SÅS-anslaget på ett sftdant sätt att de 

handikappade elevernas behov beaktas. 

Det belopp kommunen erhåller för särskilda åtgärder på skolområdet 

inkluderar ersättning för kostnader för arbetsgivaravgifter. Lönekostnads

pålägg Okpl hör i likhet med vad som gäller innevarande budgetår inom 

ramen för anslaget beräknas på hälften av den resurs som fördelas mellan 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 260 

länsskolnämnderna sedan hänsyn tagits till att viss del av resursen avser 

arbetsgivaravgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda åt,ziirder på sko/områd<'f för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av 20.:1842 000 kr. 

D 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga \'crk inom utbildnings

väscndet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 824 123 

1820000 

5 520000 

Mellan staten och vissa upphovsrättsliga organisationer träffades den 11 

juni 1981 ett avtal om kopiering i skolorna och högskolorna (seprop.1981/ 

82: 25 bil. 6. UbU 1981182: 7. rskr 1981/82: 124). Avtalet gäller fr. o. m. den 

I juli 1981 t. o. m. den 30 juni 1984 och omfattar utbildning som staten. 

kommun eller landstingskommun är eller under avtalsperiodcn hlir huvud

man för och som står eller under avtalsperioden stiills under tillsyn av 

skolöverstyrelsen. universitets- och högskoleämbetet eller styrelsen för 

Sveriges lantbruk suniversitet. Avtalet ger lärare vid skolor och högskolor 

rätt att i viss utsträckning kopiera svenska och utländska litterära eller 

konstnärliga verk samt fotografier. Ersättning hetalas av staten med ett 

visst belopp per kopiesida. 

Ersättningen uthetalas till föreningen BONUS. 

Sk11/ö1·er.1·tyrelsen 

I det nya avtalet regleras de belopp som skall utbetalas under avtalsperi

oden. Anslagsbehovet beräknas till 5 520 000 kr. för budgetäret 1982/83. 

Fiiredraga11d1•11 

Jag har i propositionen (prop. 1981/82: 25 bil. 6. UbU 1981/82:7. 

rskr 1981/82: 124) med förslag till tilläggsbudget l till statsbudgeten för 

budgetåret 198 l/82 redogjort för innehället i det nya avtalet och de ekono

miska konsekvenser det medför för staten. Riksdagen har den 16 december 

1981 bemyndigat regeringen att. såvitt giiller skyldigheten för staten att 

utge ersättning för kopiering. godkänna avtalet om kopiering i skolorna 

och högskolorna. Regeringen har den 22 december 1981 godkänt avtalet. I 

enlighet hiirmed bör anslaget för budgetåret 1982/83 räknas upp med 

3,7milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Må11g/ii/digande lil' litteriira och konstniirliga rerk inom 

uthildning.n·iisendct för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 5520000kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet rn. rn. 

D 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1980/81 Utgift 11558687557 

1981/82 Anslag 12021000000 

1982/83 Förslag I 2 365 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för drift

kostnader för grundskola och viss praktisk lärarutbildning vid grundskola 

samt för avlöningskostnader för skoldirektörer och biträdande skoldirektö

rer. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1978: 345) om stats

bidrag till driftkostnader för grundskolan. m. m. (ändrad senast 1980: 395 

och 710 samt 1981: 450). Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbi

drag till kostnader för driften av grundskola i huvudsak utgår i form av 

basresurser ochförstiirkningsresurser. För varje skolenhet beräknas anta

let basresurser med hänsyn till antalet elever i varje årskurs av grundsko

lan vid enheten. Förstärkningsresurser utgår direkt till kommunerna med 

0,5625 veckotimmar per elev i grundskolan. Vidare utgår tilläggshidrag för 

vissa kostnader, främst vikariekostnader. Tilläggsbidraget utgår med viss 

procentsats av statsbidraget för bas- och förstärkningsresurserna. Härut

över utgår bidrag för vissa särskilda ändamål, bl. a. särskild undervisning, 

he111.1präksunderl'isning, l'issa arbetsgivaral'gijter och samlad skoldag. 

Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surser m.m. Genom förordning den 25 juni 1981 (SÖ-FS 1981: 160) har 

regeringen fastställt veckotimpris för bas- och förstärkningsresurser m. m. 

slutgiltigt för redovisningsåret 1980/81. Veckotimpriset för basresurser för 

resp. stadium är i genomsnitt 2 915 kr.. 2 984 kr. och 3 700 kr. för redovis

ningsåret 1980/81. För förstärkningsresursen är veckotimpriset 3 249 kr. 

för redovisningsåret 1980/81. I förordningen har regeringen vidare fastställt 

tilläggs bidraget till 13 .2 % slutgiltigt för redovisningsåret 1980/81. Rege

ringen har genom förordning den 25 juni 1981 (SÖ-FS 1981: 152) föreskrivit 

att förskott på tilläggsbidraget för redovisningsåret 1981/82 skall beräknas 

efter en procentsats som understiger den slutgiltigt fastställda för redovis

ningsåret 1980/81 med 0.3 procentenheter. 

Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 

1982/83 belastas anslaget med förskott för detta år beräknat på statsbidra

get för redovisningsåret 1981/82 samt slutreglering av bidraget för redo

visningsåret 1981/82. 

Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisationer 

för vissa verksamheter, med bidrag till avgifter till försäkring för till

laggspension (ATP) samt med kostnader för reducerat lönekostnadspålägg 
(!kp). 

KartonR: S. 267. rad 27 Står: 3113 mili. Rättat till: 354 milj. 
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I enlighet med föreskrifter i förordningen ( 1981: 449) om minskning av 

vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall statsbidrag enligt förord

ningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. 

samt statsbidrag till kostnader för tilläggspensionsavgifter minskas med 

2% av det belopp som annars skulle ha utgetts. 

Slutligen utgår ur anslaget bidrag till de estniska skolorna i Stockholm 

och Göteborg. Kristofferskolan samt Hillelskolan. båda i Stockholm. en

ligt av regeringen utfärdade särskilda förordningar. Bidraget utgår med 

99% av ett bidragsunderlag som består av dels lärarlönekostnaderna. dels 

kostnaderna för socialförsäkringsavgift till sjukförsäkring. folkpensione

ring och försäkring för tilläggspension (ATP). 

Anslagsberäk11i11g 

Anslag 

I. Bas- och förstärk
ningsresurser 
m.m. 

2. Bidrag till den 
samlade skoldagen 

3. Bidrag till 
kommuner och orga
nisati0ner för 
vissa verksamheter 

4. Bidrag till 
enskilda skolor 

5. Bidrag till lokal 
skolutveckling 

6. Bidrag till kost
nader för vissa 
arbetsgivar
avgifter 

7. Lönekostnadspålägg 

Avrundat 

Skolö1·er.1·tyrelsen 

1981/82 

9094 113 000 

23 226000 

43960000 

7413000 

1847888000 
I 004400000 

12 021000000 

Berilknad ändring 1982/83 

Skolöver
styrelsen 

- 23064000 

+ 9 129000 

235 000 

+ 429000 

- 26989000 
- 3025 000 

43755000 

- 44000000 

Före
draganden 

+ 86187000 

+ 8974000 

I 160000 

+ 1187000 

+ 144 900000· 

+ 77912000 
+ 26000000 

+343999000 

+344000000 

Skolöverstyrelsen (SÖl har -- där ej annat anges - beräknat kostna

derna efter de i förordningen (SÖ-FS 1981: 160) om veckotimpris för bas

och förstärkningsresurser m. m. angivna veckotimpriserna. dvs. utan hiin

synstagande till löneutveckling under budgetåret 1981/82. 

I. Antalet elever, basresurser och veckotimmar. fördelade på stadier 

framgår av följande sammanställningar. 
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Stadium Beräknat Basresurser Basresurser Timmar i bas-
elevantal 1980/81 1981182 resurs inkl. 
1981/82 garantitimmar 

1981/82 

Låg 332 751 16665 16532 414 132 
Mellan 327 798 15042 14427 518056 
Hög 354 198 13683 13364 541215 

Totalt 1014747 45390 44323 1473403 

Kostnaden för basresurserna beräknar SÖ till 4 755,5 milj. kr. för verk

samhetsåret 1981 /82. 
Förstärknings res u ~ s utgår som en resurs direkt till kommunen för 

verksamhetsåret 1981/82 med 0,5625 veckotimmar för elev i grundskolan i 

kommunen. 

Totalt beräknas antalet timmar i förstärkningsresursen till 57079.'i, vilket 

motsvarar en kostnad av I 854,5 milj. kr. för verksamhetsåret 1981/82. 

Tilläggsbidraget utgår med viss procent av de sammanlagda kostnaderna 

för bas- och förstärkningsresurser. Efter den för verksamhetsåret 1980/81 
gällande procentsatsen 13,2 beräknar SÖ kostnaderna - sedan reducering 

gjorts med 0,3 procentenheter med hänsyn till uttalande i föregående års 

budgetproposition om omstrukturering av speciallärarutbildningen och 

skolledarutbildningen - för tilläggsbidraget till 852,7 milj. kr. för verksam

hetsåret 1981/82. 
SÖ beräknar statsbidraget för s är sk i Id · undervisning till 

44,9 milj. kr. och bidragen till kostnader för stöd undervisning i 

svenska samt hemspråksundervisning och studiehandled

ning på hemspråk till 181 resp. 235 ,2 milj. kr. för verksamhetsåret 

1981/82. 
Statsbidraget till kostnader för rektorer och studierektorer be

räknar SÖ till 378,2 milj. kr. 

För bidrag till kallortstillägg, finskspråkstillägg och vissa 

uppdrags t i 11 ägg beräknar SÖ 25 ,3 milj. kr., medan för kostnader för 

praktisk lärarutbildning beräknas 21,3 milj. kr. För bidrag till kostnader för 

skoldirektörer och biträdande skoldirektörer har SÖ beräknat 29,8 milj. kr. 

SÖ beräknar det totala medelsbehovct under anslagsposten I till 

8 366,2 milj. kr. för verksamhetsåret 1981/82. 

2. För den icke timplanebundna verksamheten under den sam I ad e 

sko Id agen beräknar SÖ 26 milj. kr. SÖ har därvid med stöd i tillgängliga 

uppgifter från kommunerna uppskattat att 35 % av totala antalet elever i 

grundskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen läsåret 1981/ 

82. 
De under anslagspostcrna I och 2 uppförda bidragsändamålen omfattas 

av ett förskotts- och slutregleringsförfarande. Under budgetåret 1982/83 
utbetalas ett förskott om 90 % av beslutat bidrag för redovisningsåret 
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1981182. Anslaget belastas budgetåret 1982/83 även av slutregleringen av 

anslaget för redovisningsåret 1981/82. 

Beräkning m·förskott och slut reglering under budgetåret 1981183: belopp i 

milj.kr. 
Anslagspost I 

Budgetår Totalt Förskott Slut- Summa Summa 
bidrag reglering I()()'.'.( 98'/(. 

1980/81 8409,7 1 

1981/82 8 381.5 7 568.7 
1982/83 7 543.4 812.8 8 356.2 8 189, I 

1 Avser underlag för förskott budgetar<!! I 981/82 

Anslagspost 2 

Budgctär Totalt Förskott Slut- Summa Summa 
bidrag reglering 100".i 98',{· 

1980/81 18.2 
1981/82 26.0 16.3 
1982/83 23,4 9,4 31.8 31.2 

3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verk

samheter. SÖ beräknar 1 IOOOOkr. (+ IOOOOkr.) för bidrag ti 11 kom

muner i Norrbottens län med finskspråkiga barn samt 

176000kr. (+16000kr.) för bidrag till lägerskolor anordnade 

av Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

SÖ beräknar kostnaden för lokal resurs för gent>mförande av 1980 års 

läroplan för grundskolan till 43. 9 milj. kr. för redovisningsfaet 1981/82. 

Denna del av anslagsposten omfattas av förskott:-;- och slutreglcringsförfa

rande. SÖ beräknar belastningen under budgetåret 1982/83 till 43 .5 milj. kr. 

4. SÖ anhåller om bemyndigande att i begriinsad omfattning fä medge att 

skolenheter för grundskolans högstadium med mindre än tre parallell

klasser inrättas som försöksverksamhet. 

5. Bidrag t i 11 ens k i 1 d a sko I o r. Estniska kommitten har 

begärt fortsatt bidrag för budgetåret 1982/83 för de estniska grundskolorna 

och för de s. k. komplctteringsskolorna. SÖ beräknar oförändrad organisa

tion och föreslår att bidraget höjs med 152 000 kr. till I 492 000 kr. 

Stiftelsen Kristoffers ko Ian anhåller i likhet med tidigare {ir om 

bidrag till ytterligare en klass i vardera årskurserna 10-12. Vidare anhåller 

stiftelsen om utökning av bidraget med ytterligare veckotimmar för eu

rytmi. reservvikarier. syo-konsulent. elevvård. lärarutbildning. admini

stra\ion m. m. 

I avvaktan på resultatet av arbetet inom kommitten ( U 1979: 13) an

gående skolor med enskild huvudman avstyrker SÖ de av stiftelsen be

gärda förändringarna och föresl:'.1r att bidraget höj~ med 212 000 kr. till 

5 080 000 kr. 
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Styrelsen för H i 11 e Is ko Ian anhåller om fortsatt bidrag för budgetåret 

1982/83 samt i likhet med föregående år även om bidrag för deltidsanställd 

sekreterare åt rektor och för arvode åt en skolpsykolog. SÖ avstyrker och 

föreslår en höjning med 65000kr. till I 270000kr. 

fi)redragandcn 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av 

vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Statsbidraget till grundskolan utgår fr. o. m. redovisningsåret 1978/79 

enligt förordningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driftkostnader för grund

skolan. m. m. Principerna för bidragssystemet fastställdes genom beslut 

vid 1975/76 och 1977/78 års riksmöten (prop. 1975/76: 39. UbU 1975/76: 30, 

rskr 1975/76: 367 och prop. 1977178: 85. UbU 1977178: 21. rskr 1977/ 

78: 260). Skolöverstyn:lsen !SÖJ har i uppdrag att företa en såväl teknisk 

som pedagogisk uppföljning och utvärdering av det nya statsbidragssystc

met samt att redovisa erfarenheterna i de årliga anslagsframställningarna. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling (prop. 1980/81: 97. UbU 1980/81: 37. rskr 1980/ 

81: 385) skall organisationen av personalutbildningen för skolväsendet änd

ras fr.o.m. budgetåret 1982/83. En ny bidragspost. Bidrag till lo kal 

sko I ut veck I in g, skall införas under resp. skolanslag. Detta nya bidrag 

skall för grundskolan lämnas med en viss procentsats av bidragen till bas

och förstärkningsresurser. motsvarande hittillsvarande kostnader för er

sättare av lärare eller skollc<larc som är tjänstlediga för studier med högst 

B-avdrag på lönen. Det nya bidraget får användas för att anställa ersättare 

för lärare eller .skolledare som är tjänstlediga med högst B-avdrag för 

studier, för lokala kostnader för personalutbildning och för kostnader för 

det lokala utvccklingsarbetet. Inom ramar som redovisades i propositionen 

om skolforskning och personalutveckling är det skolstyrelsen i kommunen 

som skall avgöra hur bidraget används. 

SÖ har, på grundval av statens kostnader redovisningsåret 1980/81. 

inkommit med förslag .till de procentsatser med vilka bidragen skall him

nas. Den sammanlagda utgiften nämnda bu<lgetår iir enligt SÖ:s beräkning

ar ca 247 milj. kr.. varav för grundskolan ca 182 milj. kr. Emellertid har SÖ 

räknat de sociala kostnaderna högre än vad som är motiverat av statens 

utgifter för ändamålet. Jag har justerat detta. 

I fråga om fördelningen på resp. skolanslag av medlen för lokal skolut

veckling föreslår SÖ en viss minskning på grundskolan mot en däremot 

svarande höjning på gymnasieskolan. Vidare föreslår SÖ att det nya bidra

get endast skall lämnas under anslagen till grundskolan och gymnasiesko

lan varvid det senare är avsett även för kommunal vuxenutbildning (kom

vux) och grundutbildning för vuxna (grundvux). 

Jag förordar av tekniska skäl att bidrag till lokal skolutveckling beräknas 

endast under anslagen till driften av grundskolan och gymnasieskolan. I 
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beräkningen av bidraget till lokal skolutveckling inom gymnasieskolansla

get ingår även komvux och grundvux. Enligt min mening bör emellertid 

skolstyrelserna få disponera medlen mellan de olika skolformerna enligt 

eget bestämmande. Att bidraget från statens sida redovisas under exem

pelvis grundskolan hindrar följaktligen inte att en del av det används för 

någon annan skolform, exempelvis komvux eller grundvux. Regeringen 

bör inhämta riksdagens godkännande av mitt förslag att bidrag till lokal 

skolutveckling skall beräknas endast under anslagen till drifkn av grund

skolan och gymnasieskolan samt av mitt förslag att bidragen lokalt skall få 

användas efter skolstyrelsernas (utbildningsnämndernas) bestämmande 

inom grundskolan. gymnasieskolan. komvux och grundvux. Jag har i den

na fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

SÖ har vidare föreslagit att från bidragen till lokal skolutveckling skall 

skiljas medel som skall fördelas av länsskolnämnderna enligt de principer 

som är vägledande vid fördelningen av bidrag till särskilda åtgärder på 

skolområdet. Avsikten i propositionen om skolforskning och pcrsonalut

veckling var visserligen att länsskolnämnderna skulle erhålla ett visst 

belopp för fördelning på nämnda sätt. men att dessa medel skulle tillföras 

nämnderna genom medlen från det nuvarande anslaget Lokalt utvecklings

arbete inom skolväsendet m. m. och genom minskningar av anslaget Peda

gogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. Jag anser att övervägande 

skäl talar för att den princip som härvidlag redovisades i propositionen 

bibehålls. Under anslaget Län:;skolnämndernas utvecklingsstöd har jag 

redovisat vilka medel som bÖr stå till nämndernas förfogande. 

För grundskolans del föreslår jag att bidraget till lokal skolutveckling 
skall beräknas med en viss procentandel av bidraget i form av bas- och 

förstärkningsresurser före dessa bidrags reducering med 2 % enligt gällan

de föreskrifter. Tilläggsbidraget bör i stället minskas med den del därav 

som beräknats för ersättare för lärare och skolledare som är tjänstlediga 

för studier med högst B-avdrag på lönen. Bidraget till lokal skolutvcckling 

bör inkludera bidrag till socialavgifter. 

Bidraget till kostnader för lokal skolutveckling bör beräknas som en 

särskild anslagspost under grundskolanslag!!l. Bidraget bör i likhet med 

vad som gäller för bidrag till driften av grundskolor omfattas av ett för

skotts- och slutregleringsförfarande. l det nya bidraget ingår bidrag till 

kostnader för sociala avgifter. Bidrag utgår i dag för motsvarande ändamål 

ur grundskolanslaget. Förskott-utbetalas därvid inte för den del som avser 

bidrag till sociala avgifter. För att det nya bidraget i detta avseende skall 

vara kostnadsneutralt för staten, bör detta förhållande beaktas vid faststäl

lande av den procentsats med vilken förskott på bidraget till lokal skolut

vcckling bör utgå. Det bör ankomma på regeringen att fastställa procent

satsen. För fullständighetens skull vill jag här redovisa att jag senare avser 

föreslå regeringen att fastställa procentsatsen för förskott till 74 i stället för 

den för grundskolanslagct annars tillämpade 90. I likhet med vad som 
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gäller för bidrag till driften av grundskolor bör utbe ta In in g av förskott 

och slut reglering ske endast med 98 % av bidragsunderlaget. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag anslagsposten till 199,9milj. kr. 

Därvid har jag utgått från att bidraget till lokal skolutveckling skall utgöra 

2. 7 %·av bidraget till bas- och förstärkningsresurser. Förskott för redovis

ningsåret 1982/83 bör betalas ut på ett bidragsunderlag motsvarande vad 

som skulle ha gällt om bidrag till lokal skolutveckling hade utgått med 

procentsatsen 2,7 också under budgetåret 1981/82. Detta fär följdverk

ningar på beräkningen av förskott på tilläggsbidraget. Jag återkommer 

härtill i det följande. Reducerat lönekostnadspålägg !lkp) bör, under den 

silrskilda anslagsposten därför, beräknas på bidraget till lokal skolutveck

ling. Hänsyn bör därvid tas till att viss del av bidraget avser bidrag till 

kostnader för sociala avgifter. 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundsko

lan samt antalet timmar i bas- och förstärkningsresurser. Den totala kost

naden för bas- och förstärkningsresurser beräknar jag till 

7 150.4 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Mina beräkningar grundar sig på 

lönelägct i juli 1981 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som kan 

förväntas. Jag har vid beräkningen tagit hänsyn till de besparingseffekter 

som uppstår genom att enligt riksdagens beslut med anledning av den s. k. 

besparingspropositionen (prop. 1980/81: 20 bil. 8, UbU 1980/81: 12 och 15, 

rskr 1980/81: 120) dels basresursmedeltalet på mellanstadiet skall återstäl

las till 1975/76 års nivå, dels den utökning av förstärkningsrcsursen, som 

med anledning av Lgr 80 skulle ha genomförts budgetåret 1981/82, inte 

skall komma till stånd. I den sålunda uteblivna ökningen ingick bl. a. 

0,0055 veckotimmar per elev som hade berilknats för träning av basfärdig

heter på högstadiet. Dessa besparingar uppgår till 354 milj. kr. budgetåret 

1982/83. 

Av ekonomiska skäl är det enligt min mening inte heller möjligt att 

genomföra motsvarande utökning av förstärkningsresursen budget[iret 

1982/83. Jag föreslår således att utökningen av förstärkningsrcsursen med 

0.0055 veckotimmar som skulle ha skett budgetåret 1982/83 inte kommer 

till st{md. Av anslagstekniska skäl inträder besparingseffekt på statsbudge

ten först budgetåret 1983/84, då besparingen blir 49 ,8 milj. kr. Den långsik

tiga årliga besparingen beräknar jag till 28.9 milj. kr. 

De övriga resursförstärkningar av grundskolan som enligt läroplansbe

slutet skall genomföras budgetåret 1982/83 bör kvarstå oförändrade. Det . 

innebär dels att vissa förändringar av antalet veckotimmar i hasresurscrria 

för vissa stadier skall genomföras, dels att förstärkningsresurscn skall öka 

med sammanlagt 0,0238 veckotimmar per elev·, varav 0.0141 avser den 

undervisningsbundna delen och 0,0097 den icke-undervisningsbundna. 

I enlighet med mitt förslag i propositionen om studie- och yrkesoriente

ring har riksdagen beslutat att statsbidraget till studie- och yrkesorientc

ring (syo) i grundskolan i fortsättningen skall knytas till det allmänna 
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statsbidraget till skolformen (_prop. 1981 /82: 15. UbU 1981/82: 6. rskr 

1981/82: 115). Detta skall ske genom att till den icke-umlcrvisningsbundna 

delen av forstärkningsresursen fr. o. m. budgetåret 1982/83 förs över dels 

följande delar av det särskilda statsbidraget för syo-verksamhet. niimligen 

resurserna för syo i grundskolan, för uppföljande syo efter grundskolan 

och för de lokala planeringsråden, dels den del av tilläggsbidraget som 

beräknas för kostnader för yrkesvalslärarnas nedsättning av undervis

ningsskyldigheten. Jag beräknar ökningen av den icke-undervisnings

bundna delen av förstärkningsresursen med anledning härav till 0.0223 

veckotimmar per elev. vilket mLitsvarar en total statlig kostnad p:'i ca 114 

milj. kr. om hänsyn tas ti!l att på förstärkningsresursen beräknas statsbi

drag i form av tilläggsbidrag och bidrag till sociala avgifter samt kostnad 

för lönekostnadspålägg <lkp). Utökningen av förstärkningsresursen bör 

ange den miniminivå för syo-insatser som jag föreslog i syo-propositionen. 

Beräkningen av grundskolanslagct påverkas genom anslagets tekniska 

konstruktion inte förrän budgetåret 1983/84. Det nuvarande bidraget till 

syo avvecklas vid utgängen av innevarande budgetår. Den besparing i 

statens utgifter, som uppstår under det mellanliggande budgetåret 19!C/83. 

uppgår till 66milj. kr. 

1 enlighet med vad jag har redovisat vid min anmiilan av vissa gemen

samma frågor inom skolväsenuct menar jag att skolförordningen hör änd

ras så att vikarier i grundskolan inte skall behöva anställas under de tvä 

första dagarna av en liirares tjiinstledighet. Det statsbiurag som med nuva

rande regler utg{ir för vikariekostnader för dessa två dagar beräknas f. n. 

till 104.4 milj. kr. Enligt min mening hör tilliiggsbidragct minskas med detta 

helopp och den undervisningsbundna delen av förstärknir16Srcsursen sam

tidigt ökas i motsvarande utstriickning. Jag beräknar ökningen av förstärk

ningsresursen till 0.0298 veckotimmar per elev. Förändringen bör genom

föras fr. o. rn. budgetåret 1982i83. Den föreslagna utökningen bör inte vara 

permanent. för budgetåret 198.3/84 bör för tilliiggsbidraget en beräkning 

göras som om förändringen inte hade skett. Ökningen av förstiirkningsn:

~ursen bör därefter korrigeras om kostnaden för denna del av tilläggsbidra

g:et inte motsvarar den nu föreslagna utökningen av förstiirkningsresursen. 

Genom den här föreslagna förändringen far skolstyrelsen och skolorna 

möjlighet till ett mer flexibelt och uiirmed effektivare utnyttjande av en 

betydande <lel av den resurs som i dag används för korttiusvikarier. Det 

bör således ankomma på rektor att med utnyttjande av den utökade för

stärkningsresursen avgöra hur undervisningen skall upprätth{tllas under de 

två första dagarna av en lärares tjänstkdighet. SÖ bör fä i uppdrag att 

unuersöka om det system jag nu föreslår bör ersätta nuvarande system 

meds. k. fasta lärarvikarier enligt 15 kap. 8 * skolföroruningen ( 1971: 235). 

SÖ bör också undersöka huruvida ytterligare resurser avseende korttiusvi

karier kan överföras från tilläggsbidraget till förstiirkningsresursen. Upp

draget hör redovisas i sådan tid att ett eventuellt förslag i anledning av 
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uppdraget kan läggas fram i 1983 års budgetproposition. Jag återkommer 

senare till regeringen i denna fråga. 

De ökningar av förstärkningsresursen som jag nu har redoyisat uppgår 

sammanlagt till 0,0759 veckotimmar per elev. Förstärkningsrcsursen kom

mer därigenom läsåret 1982/83 att vara 0,6384 veckotimmar per elev. varav 

0.5194 i den undcrvisningsbundna delen och 0,119 i den icke undcrvis

ningsbundna. 

T i 11 äggsbidraget utgår med en viss procent av bidraget för bas- och 

förstärkningsresurser. Regeringen har för budgetåret 1980/81 fastställt pro

centsatsen till 13,2. Till grund för detta beslut har legat dels en uppskatt

ning av kommunernas statsbidragsberättigande vikariekostnader för lärare 

och skolledare, grundad på uppgifter från Kommun-data AB. dels en 

beräkning av kommunernas kostnader för uppdragstillägg och nedsätt

ningar av lärarnas undervisningsskyldighet. Ett motsvarande underlag 

kommer under våren 1982 att presenteras för fastställande av definitiv 

procentsats för tilläggsbidraget för redovisningsåret 1981/82. För att den 

del av förslaget i besparingspropositionen rörande omstrukturering av spe

ciallärarutbildningen resp. skolledarutbildningen som rör grundskolan 

skall få effekt på statsbudgeten redan innevarande budgetår har förskotts

utbetalningen till kommunerna vad avser tilläggsbidraget inte på sedvanligt 

sätt baserats på det beslutade bidraget för redovisningsåret 1980/81. Som 

anmäldes i föregående budgetproposition har regeringen beslutat att för

skottsutbetalningen i stället skall baseras på ett tilläggsbidrag som iir 0.3 

procentenheter lägre än det som har fast'>tällts. dvs. 12.9. Som jag har 

redovisat i det föregående medför införandet av det särskilda bidraget till 

lokal skolutveckling att tilläggsbidraget skall minskas. Sii är fallet iiven 

med anledning av mitt förslag om vikarier under de två första tjänstlcdig

hetsdagarna för lärare. Tilläggsbidraget skall minskas också med anledning 

av att bidrag till kostnader för yrkesvalslärare i fortsilttningen skall inräk

nas i bidraget till syo-funktionärer inom försliirkningsresursen. För de 

ändamål statsbidrag även fortsiittningsvis skall utgå genom tilläggsbidraget 

beräknar jag att bidraget vid i övrigt oförändrade förhållanden skall utgå 

med 8.6 c.,;, av bidraget för bas- och förstiirkningsresurser. Jag har därvid 

även tagit hänsyn till vad jag har anfört under anslaget Fortbildning m. m. 

om minskade vikariekostnader inom skolledaruthildningen. I enlighet med 

vad jag har föreslagit i det föregående bör förskott på bidragel till lokal 

skolutveckling betalas ut redan för redovisningsåret 1982/83. Förskott för 

detta redovisningsår hör då inte beräknas på den del av det fastställda 

tilläggsbidraget för redovisningsåret 1981/82 som avser vikariekostnader 

för lärare och skolledare som är tjänstlediga för studier. För att den 

besparing jag i det föregående har föreslagit rörande vikariekostnader i 

skolledarutbildningen skall kunna få effekt på statsbudgeten redan budget

året 1982/83. bör förskott inte heller beräknas för denna del av tilläggsbi

dragct. Jag beräknar att förskott för redovisningsåret 1982/83 skall beräk-
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nas på ett tilläggsbidrag som är 2.3 procentenheter lägre än den slutgiltigt 

fastställda procentsatsen för redovisningsåret 1981/82. Detta motsvarar ett 

bidragsunderlag på 758 milj. kr. 

För stödundervisning i svenska och för hemspråksunder

v is ni n g beräknar jag sammanlagt 451 milj. kr. för redovisningsåret 1981 I 

82. En undersökning som utförts av statistiska centralbyrån visar att 

kommunerna har överkompenserats för sina kostnader för hemspråksun

dervisning genom att det veckotimpris som gäller för bas- och förstärk

ningsresurser också fått avse statsbidraget till hemspråksundervisning. 

Fr. o. m. redovisningsåret 1982/83 bör därför ett särskilt veckotimpris be

räknas för hemspråksundervisning. Detta bör såvitt avser tiden fr. o. m. 

den I januari 1983 baseras på kommunernas lönekostnad för enbart de 

lärare som bedriver hemspråksundervisning. Någon besparingscffekt på 

statsbudgeren uppstår inte förrän budgetåret 1983/84. då den uppgår till ca 

45 milj. kr. Jag beräknar den långsiktiga besparingseffekten för helt år till 

49milj. kr. 

Riksdagens beslut om statsbidrag till hemspråksundervisning för invand

rarbarn m. m. (prop. 1976/77: 22. UbU 1976/77: 10. rskr 1976/77: 11 IJ inne

bär att kommunerna förutom ökade resurser för hemspråksundervisning 

har fått en större frihet än tidigare att välja en sådan organisation för 

undervisningen att de kan skifta insatserna från ett läsår till ett annat. 

exempelvis mellan förberedelseklasser och mer individuella insatser i form 

av studiehandledning. Bidraget skall på så sätt, enligt vad föredraganden 

anförde. stimulera kommunerna att planera sina undervisningsinsatser 

med hänsyn till skiftande lokala förhållanden. Därigenom kan elever iiven 
från små språkgrupper erbjudas samma möjlighet till hemspråksundervis

ning som elever från stora språkgrupper. 

För undervisning i hemspråk och för studiehandledning på hemspråket 

utgår enligt gällande statsbidragsbcstämmelser I. I veckotimmar per elev 

och läsår. Om särskilda skäl föreligger. får länsskolnämnden besluta att 

bidrag skall utgå för ytterligare högst 0,3 veckotimmar per elev. 

En organisationsform för hemspråksundervisning pf1 låg- och mellansta

dierna som fått stor omfattning, framför allt i invandrartäta kommuner. är 

de s. k. hemspråksklasserna. Jag har erfarit att under senare år en praxis 

utvecklats, som innebär att kommuner för dessa klasser tilldelas såviil 

basresurs och förstärkningsresurs som det särskilda statsbidraget för hem

språksundervisning. Denna form av dtibbelfinansicring strider enligt min 

mening mot intentionerna bakom rikssdagsbeslutet om hemspråksunder

visning och bör enligt min mening ej förekomma. Jag avser dlirför att 

senare föreslå regeringen att göra sådana förtydliganden i gällandc bestiim

melser att sådan dubbelfinansiering fortsättningsvis ej längre kan förekom

ma. Jag utgår vidare ifrån att SÖ noga kommer att följa utvecklingen på 

denna punkt vid sitt fullgörande av regeringens uppdrag att ut värdera 

försöksvcrksamheten med jämkade timplaner på grundskolans lttg- och 
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mellanstadier för hemspråksundervisning <SÖ-FS 1979: 133). Ett sådant 

förtydligande som jag nu har redovisat kommer att minska kostnaderna för 

hemspråksundervisning. Jag beräknar besparingen till 73 milj. kr. för bud

getåret 1983/84. Jag räknar med att kommunerna skall ha möjlighet att 

anpassa verksamheten efter dessa förändringar. Riksdagen bör beredas 

tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört. 

Bidrag utgår till kostnader för s är sk i Id undervisning för elever 

som på grund av handikapp. långvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar 

till upprepad kortare frånvaro inte kan delta i vanligt skolarbete. För. 

redovisningsåret 1981/82 beräknar jag kostnaden för särskild undervisning 

m. m. till 48,5 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg, finskspråks

tillägg och vissa uppdragstillägg beräknar jag 25,3milj.kr. När det 

gäller bidrag till viss praktisk lärarutbildning bör i enlighet med 

vad jcig kommer att föreslå vid min anmälan av anslaget Utbildning för 

undervisningsyrken statsbidrag ej längre beräknas för långtidsförordnade 

handledare. Jag beräknar den totala besparingseffekten under grundskol

anslaget till följd av detta förslag till 30 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Förändringarna innebär inga ökade kostnader för kommunerna. 

Statsbidrag till merkostnader för särskilda ordinarie tjänster har hittills 

ersatts enligt särskilda föreskrifter. Jag förordar att detta statsbidrag inte 

längre skall lämnas. 

För redovisningsåret 1981/82 beräknar jag kostnaden· för statsbidrag för 

löner åt rektorer, studierektorer och skoldirektörer till 408 milj. kr. I enlig

het med vad jag har redovisat under vissa gemensamma frågor inom 

skolväsendet bör vissa förbättringar genomföras för sådana kommuner 

som ligger närmast under den generella gränsen - 130 skolpoäng - för att 

få inrätta tjänst som skoldirektör. Dessa förbättringar bör utformas så att 
kommuner inom intervallet 90-129 poäng bör rå rätt att inrätta tjänst som 

skoldirektör. Inom intervallet bör ett gradvis ökande statsbidrag för skol

chefsinsatser utgå. så att kommuner inom intervallet 90-95 poäng får 5 % 

av fullt bidrag till kostnader för skoldirektör. Därefter bör inom intervallet 

96-100 poäng 15 % utgå. 101-105 poäng 25 % , 106-110 poäng 35 %. 

111-115 poäng 45%. 116-120 poäng 55 '/~,. 121-125 poäng 65 '>'c och 

126-129 poäng 75 o/c av fullt statsbidrag. De kommuner som väljer att inte 

inrätta skoldirektörstjänst bör få använda bidraget till andra ändamål inom 

den centrala skolledningen i kommunen. I de fall tjiinst som skoldirektör 

inrättas bör bidraget beräknas på sedvanligt sätt. dvs. efter innehavarens 

faktiska placering i lönegrad och ålderstilläggsklass. I annat fall bör bidra

get schablonberäknas efter normalt tillämplig lönegrad och ålderstilläggs

klass 0. I likhet med vad som gäller i dag bör regeringen få bemyndigande 

att medge att tjänst som skoldirektör får inrättas vid ett lägre poängtal än 

vad som följer av generella regler. Regeringen bör vidare om särskilda skäl 

finns få medge att högre statsbidrag till kostnader för skoldirektör skall 
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utgå inom intervallet 90-129 poäng än vad som följer av mitt förslag. 

Regeringen bör vidare om särskilda skäl finns få bemyndigande att medge 

att tjänst som biträdande skoldirektör får inrättas vid lägre poängtal än den 

generella gränsen 500 poäng. Mina förslag har genom grundskolanslagets 

konstruktion inga kostnadskonsekvenser budgetåret 1982/83 Jag beräknar 

den långsiktiga kostnaden till ca 3 milj. kr. 

Totalt beräknar jag statsbidraget för budgetåret 1981/82 till ändamål 

under anslagsposten I till 8 867 .7 milj. kr. Som jag har redovisat i det 

föregående omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutreglerings

förfarande. Under budgetåret 1982/83 utbetalas till kommunerna dels för

skott för redovisningsåret 1982/83 baserat på det fastställda bidraget för 

1981/82, dels slutreglering för 1981/82. 

Beräkning av.förskott och slutrq;lering för budgetäret 1982183.for anslags

fh>Sten I: belopp i milj. kr. 

Budgetår 

1980/81 
1981/82 
1982/83 

Totalt 
bidrag 

8 543,5 1 

8867,7 1 

1 J\ vser underlag för förskott. 

Förskott 

7 689,2 
7980.9 

Slut
reglering 

1380,8 

Summa 

9 367.7 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av besparingsproposi

tionen (prop. 1980/81: 20 bil.8. UbU 1980/81: 12 och 15, rskr 1980/81: 120) 

samt 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU 1980/ 

81: 22 och 30, rskr 1980/81: 283 l skall driftbidrag till grundskolan och vad 

därmed hör samman reduceras med 2 S~. Besparingen på statsbudgeten för 

budgetåret 1982/83 på anslagsposten beriiknar jag till 187,4 milj. kr. 

Bidrag utgår till icke timplanebunden verksamhet under den sam I ad e 

sko Idag en. För varje elev som omfattas av den samlade skoldagen 

utgår bidrag med ett visst belopp per läsk För liisåret 1981 /82 har SÖ 

beräknat att 35 % av eleverna skall omfattas av denna. Jag delar denna 

bedömning men anser det troligt att utbyggnaden därefter kommer att ske i 

något långsammare takt iin vad SÖ har antagit. sedan regeringen mot 

bakgrund av riksdagsbeslutet angående kompletteringspropositionen 

(prop. 1980/81: 150, FiU 1980/81:40, rskr 1980/81:420) fäst skolstyrelser

nas uppmärksamhet pa att genomförande av samlad skoldag endast bör 

ske om Jet totalt sett inte inneMr ökade kostnader. 

Kostnaden för bidrag till samlad skoldag redovisningsåret 1981/82 beräk

nar jag till 25.9 milj. kr. Även denna anslagspost omfattas av ett förskotts

och slutreglcringsförfarande. 
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Beräkning 111· fi')rskott och slutreglering fiir budgetåret 1982183 .fi'ir ans/ags

posten 2; belopp i milj. kr. 

Budgetår 

1980/8! 
1981/82 
1982/83 

Totalt 
bidrag 

18.2 
25.9 

Förskott 

16.3 
23J 

Slut
reglering 

9,6 

Summa 

32.9 

Även för bidrag till kostnader för samlad skoldag bör utbetalning endast 

ske med 981.i~ av bidraget. Besparingen på statsbudgeten budgetåret 1982/ 

83 blir då 0. 7 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för vissa arbets givaravgifter beräknar 

jag 1965 milj. kr. Jag har därvid räknat med att bidrag utgår med 21.65 % av 

den beräknade lönesumman under anslagsposten I. I likhet med vad som 

gäller innevarande budgetår har jag vidare räknat med att utbetalning av 

bidraget endast skall ske med 98 % av bidragsunderlaget. Besparingen har 

jag därvid beräknat till 39.2milj.kr. För reducerat lönekost

nads på 1 ägg beräknar jag I 030 milj. kr. Beräkningen grundar jag därvid 

på utbetalningen sedan den två-procentiga besparingen fråndragits. 

Den totala besparingen under grundskolanslaget till följd av den två

procentiga besparingen har jag beräknat till 252.1 milj. kr. I enlighet med 

riksdagens beslut efter förslag i 1981 års budgetproposition bör 25 %. dvs. 

63 milj. kr .. av denna besparing överföras till anslaget Särskilda åtgärder 

på skolområdet. Detta anslag har tillförts 54.7 milj. kr. Resterande del av 

återföringen. 8.3 milj. kr. beräknar jag under anslagen Utbildning för un

dervisningsyrken och Ersättning till vissa lärarkandidater för att möjliggö

ra särskilda utbildningsåtgärder riktade till vissa kommuner och avsedda 

för obehöriga lärare som länge tjänstgjort inom skolväsendet. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer 

för vissa verksamheter har jag för budgetåret 1982/83 beriiknat 

108000kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens liin med finskspråkiga 

barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga språksvå

righeterna samt 173 000 kr. för bidrag till lägerskolor anordnade av Riksför

bundet finska föreningar i Sverige. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 och fyra år framåt utgår.ett särskilt statsbi

drag i form av en lokal resurs för planering inför den nya 

läroplanen för grundskolan. Resursen uppgår till 0.01 veckotim

mar per elev. Bidraget utbetalas enligt ett förskotts- och slutreglcringsför

farande. Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 

42,5 milj. kr. 

I likhet med SÖ föreslår jag att statsbidrag för budgetåret 1982/83 skall 

utgå enligt oförändrade villkor och baserat på i stort sett samma omfattning 

av verksamheten som innevarande budgetår till de estniska sko 1 o r

n a, Kristofferskolan och Hillelskolan. Jag vill erinra om vad 

18 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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jag har anfört om översyn av regelsystem för enskilda skolor vid min 

anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. I propositionen 

( 1981/82: 25) med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budget

året 1981/82 har jag föreslagit att de f. n. ej statsbidragsberättigade Wal

dorfskolorna skall få ett särskilt statsbidrag för budgetåret 1981/82 i avvak

tan på ställningstagande till betänkandet (SOU 1981: 34J Fristående skolor 

för skolpliktiga elever som har lämnats av kommitten <U 1979: 13) an

gående skolor med enskild huvudman. Riksdagen har godkänt detta förslag 

(UbU 1981/82:7. rskr 1981/82: 124). Jag räknar inte med att regeringen 

skall kunna förelägga riksdagen något förslag till beslut om principer för 

bl. a. statsbidrag till enskilda skolor som kan tillämpas före budgetåret 

1983/84. I avvaktan på sådant beslut bör de Waldorfskolor som genom 

riksdagens nyligen fattade beslut kan få särskilt statsbidrag för budgetåret 

1981/82 få ett särskilt statsbidrag även för budgetåret 1982/83 för att täcka 

sina beräknade underskott som hänför sig till detta budgetår. För detta 

ändamål bör ett belopp av 800 OOOkr. ställas till SÖ:s disposition för 

fördelning i mån av behov mellan skolorna. Medlen har frigjorts genom 

omprioriteringar. Jag beräknar kostnaden totalt rn~ bidrag till enskilda 

skolor till 8 642 000 kr. 

SÖ har våren 1980 till utbildningsdepartementct redovisat ett uppdrag 

att se över gällande bestämmeher angående tillsynslärarnas verksamhet. 

SÖ föreslår därvid att normalinstruktion för t i 11 syns I ärar e inte längre 

skall utfärdas samt att de detaljerade föreskrifterna i skolförordningen 

(1971: 235) om tillsynslärarnas arbetsuppgifter skall slopas och ersättas 

med en mycket allmänt hållen reglering av arbetsuppgifterna liknande den 

som gäller för studierektorer. SÖ redovisar vidare utkast till ändring av 

gällande bestämmelser i riktning mot en friare dispositionsrätt för kom

munen av den totala resurs som står till förfogande för nedsättning av 

undervisningsskyldigheten för tillsynslärare. 

För egen del menar jag. i enlighet med vad jag har redovisat under vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet. att det är önskvärt att inom ett 

rektorsområde skapa en flexibel lokal ledningsorganisation vid skolenheter 

och inom arbetsenheter. SÖ:s förslag till förändringar avseende tillsynslä

rare överensstämmer mycket väl med detta mitt principiella syns~itt. Den 

nuvarande detaljregleringen i skolförordningen av tillsynslärarnas arbets

uppgifter bör ersättas med en mer allmänt hållen skrivning innefattande ett 

ökat lokalt inflytande över arbetsuppgifternas utformning. Reglerna om 

inrättande av arvodestjänst som tillsynslärare bör utformas så att skolsty

relsen avgör vid vilka skolenheter sådan tjänst skall inrättas. Det bör 

ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen hestämmer att 

meddela erforderliga föreskrifter härvidlag. 

Det är enligt min mening nödvändigt att avsätta medd för en ökad resurs 

för nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsynslärarc. Jag före

slår därll.ir att nuvarande resurser för ändamålet ökas med ca 2.5 %. Den 
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f[mgsiktiga kostnaden hiirför beräknar jag till ca 7 milj. kr. Mina förslag 

rörande tillsynsliirarc bör gälla fr. o. m budgetåret 1982/83. Någon ökad 

kostnad jämfört med nuvarande regler inträder dock inte förrän budgetäret 

1983/84 på grund av statsbidragets konstruktion. Den reform jag hiir före

slår motsvaras av besparingar på andra områden inom skolvcrksamheten. 

För att tillsynslärarna skall kunna utnyttjas rationellare iin nu bör ned

sättningen av tillsynsliirarnas undervisningsskyldighet fastställas lokalt. 

Det bör inte vara möjligt att avstå från att utnyttja resurserna för nedsätt

ning av tillsynsliirarnas undervisningsskyldighet. 

Jag hemställer att regeringen 

dels 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad har jag anfört om 

statsbidrag till undervisning i hemspråksklasser, 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänna vad jag har förordat om bidrag till lokal skolutveck

ling, 

3. godkänna vad jag har förordat om att inte genomföra viss tidigare 

beslutad ökning av förstärkningsresursen. 

4. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till studie- och 

yrkesorientcring m. m. inom ramen för förstiirkningsresursen, 

5. godkänna vad jag har förordat i fråga om vikariat och statsbidrag 

för de två första dagarna vid lärares tjänstledighet, 

6. godkänna vad jag har förordat om förskott på tilläggs bidraget för 

redovisningsåret 1982/83. 

7. godkänna vad jag har förordat om veckotimpris för hemspråks

undervisning, 

8. godkänna vad jag har förordat om upphörande av statsbidrag till 

mcrkostnmkr för särskilda ordinarie tj~instcr som lärare, 

9. godkänna vad jag har förordat om inrättande av skokhefstjäns

ter, 

10. godkänna vad jag har förordat öm statsbidrag till kostnader för 

skolchefsinsatser. 

11. godkiinna vad jag har förordat om statsbidrag till vissa Waldorf

skolor. 

12. godkänna vad jag har förordat om tillsynsliirarnas arbetsuppgif

ter och tjänstgöring, 

13. godkänna vad jag förordat om inrättande av arvodestjänster som 

tillsynslärarc och om nedsiittning av tillsynslärarnas undervis

ningsskyldighct, 

14. godkiinna vad jag har förordat om statsbidrag till kostnader för 

nedsättning av undervisningsskyldighct för tillsynslärarc, 

15. till Bidrag till dr(ften m· gmndsko/or 111.111. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 12365000000kr. 
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D 12. Information om läroplan för grundskolan 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3 838442 

5 600000 

5600000 

Reservation 1761557 

Från anslaget bestrids utgifter för information om 1980 års läroplan för 

grundskolan. Medel disponeras för detta ändamål av såväl skolöverstyrel

sen (SÖ) som länsskolnämnderna. 

Skolö1·erstyrelsen 

SÖ föreslår oförändrat belopp för budgetåret 1982/83. 

Fijredraganden 

Anslaget bör nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1980/81: 203. UbU 1981/82: I. rskr 

1981/82: 46) om en särskild läroplan för den kommunala vuxenutbildning

en (komvux). Den nya läroplanen omfattar mål och riktlinjcr för all verk

samhet inom komvux samt nya tim- och kursplaner för grundskolkurser. 

Den skall införas fr. o. m. läsåret 1982/83. Av riksdagens beslut framgår 

bl. a. att kostnaderna för information och planeringsinsatser på central och 

regional nivå i samband med genomförandet av den nya läroplanen för 

komvux skall finansieras inom ramen för tillgängliga resurser. Efter sam

råd med chefen för utbildningsdepartemcntet föreslår jag att medel under 

förevarande anslag får användas även för information om läroplan för 

komvux. Det bör ankomma på regeringen att avgöra vilka föreskrifter som 

kan behövas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om att medel ur anslaget får 

användas även för information om färoplan för komvux. 

2. till Information om li'iroplun fiir grundskola11 för budgetåret 

1982/83 anvisa ett rcscrvationsanslag av 5 600 000 kr. 
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D 13. Bidrag till svensk underYisning i utlandet m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17 454013 

21 180000 

23 311000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till svensk undervisning i 

utlandet. Bidragshestämmclserna återfinns i förordningen ( 1978: 591) om 

statsbidrag till svensk undervisning i utlandet rnndrad 1980: 321 l. Dessa 

bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag till utlandsskola utgår i form 

av bidrag till kostnader för lärarlöner med belopp som i princip motsvarar 

lönen för motsvarande ordinarie tjänst vid svensk grundskola och bidrag 

till skolans lokalkostnader med 50%· av årskostnaden för nödvändiga un

dervisningslokaler samt i form av särskilt driftbidrag med 8 % av lönekost

nader och vissa pensionskostnader. Vidare utgår statsbidrag till korres

pondensundervisning, kompleiterande svensk undervisning och svensk 

undervisning vid internationell skola. 

Från anslaget bestrids vidare utgifter för statsbidrag till pensionskostnad 

för vissa lärare. 

Den svenska regeringen har den 5 juni 1980 slutit avtal med den norska 

regeringen om samarbete på utlandsundervisningens område. 

S koliJ1 ·c r.1· tyre Is c n 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår fram

går av följande sammanställning. 

Statsunderstädda .1Tenska utlandsskolor läsäret 1981182 

Europa Belgien 
rnrvsscl) 

Engi~\nd 
I London I 

Frankrike 
tParisl 

Italien 
tMilano) 

Polen 
tGdynia) 

Portugal 
(Lissabon) 

Schweiz 
tGcnevel 

Sovjetunionen 
I Moskva) 

Spanien 
t Fuengirolal 
I Madrid) 
tPa!ma de Mallorca) 
tLas Palmas) 

Läg- och 
mellan
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 

X 

X 
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Asien 

Afrika 

Förbundsrepubliken 
Tyskland 

(Berlin) 
(Hamburg) 

Tyska demokratiska 
republiken 

(Rostock) 

Indien 
( Kodaikanal) 

Irak 
!Bagdad) 
(Ragdad) 

Iran 
\Tcheran) 

Japan 
<Kosail 

Saudi-Arabien 
(Abha) 
Ueddah) 
(Riyadh) 
ffabuk) 

Sri Lanka 
( Kotmale Project) 

Thailand 
!Hua Hin) 

Vietnam 
<Bai Bang) 
(Hanoi) 

Algeriet 
(El Khemis) 

Botswana 
(Gaborone) 

Burundi 
( Bujumbura) 

Etiopien 
(Addis Abebal 

Kenva 
<Nairobil 

Folkrepubliken 
Kongo 

<Pointe Noire) 
Libyen 

(Benghazil 
ITripolil 

Madagaskar 
<Andekalckal 

Moi;ambiquc 
(Maputol 

Tanzania 
(Dakawal 
(Dar es Salaam) 
(Nzega) 

Tunisien 
(Sidi Saad) 

Republiken Zaire 
\Scmen<lua) 

Zambia 
tLusaka) 

Låg-och 
mellan
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.\ 

.\ 

X 

X 

X 

.\ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 
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Amerika Argentina 
ITucuman) 

Bolivia 
t_Cochabamba/ 

Brasilien 
1Sao Paulo) 

Mexico 
<Mexico City) 

Peru 
ICarhuaquero/ 
(Li mal 

Lag- och 
mellan
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 369 300 kr. 

Högstadium 

2. Skolöverstyrelsen <SÖ) beräknar att totalt ca 1375 elever innevarande 

läsår får undervisning i de statsunderstödda utlandsskolorna. Detta inne

bär en ökning jämfört med året dessförinnan. För läsåret 1982/83 beräknas 

oförändrat antal elever. Antalet skolor beräknas till 52. antalet elewr i 

handledd korrespondensundervisning och i icke handledd sådan undervis

ning beräknas till 345. 

3. För att undvika alltför täta lärarbyten vid utlandsskolorna föreslår SÖ 

att bestämmelserna om statsbidrag till kostnad för lärares resor ändras så 

att statsbidrag kan utgå även för en "besöksresa" till Sverige under en 

sammanlagd förordnandepcriod om fyra år för lärare förordnad vid ut

landsskola utanför Europa. SÖ räknar med att den föreslagna ändringen av 

bestämmelserna inte skall medföra ökade kostnader. 

SÖ har tidigare i skrivelse den I oktober 1980 tillstyrkt en framställning 

från svenska skolföreningen i Dar es Salaam i denna fråga. 

4. I besparingssyftc föreslår SÖ avveckling av bidraget till lokalkost

nader för de tillfälliga utlandsskolor som drivs med företag som huvudman 

samt sänkning av bidragsgradcn från 50% till 40% av årskostnaderna för 

nödvändiga undervisningslokaler vid övriga utlandsskolor. Besparingen 

beräknas till 900000kr. 

Vidare föreslår SÖ reducering av kostnad släckningen för undervisnings

matericl vid korrespondensundervisning på gymnasicskolnivå från 1()0 % 

till 75 i:;;, av kostnaderna, vilket innebär en besparing med 75 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag är inte beredd att biträda skolöverstyrelsens ISÖ) förslag till bespa

ringar under detta anslag. Regeringen har under senare tid Himnat förslag 

eller fattat beslut på olika områden som syftar till att förbättra Sveriges 

konkurrenskraft och främja vi\ra exportansträngningar. En besparing som 

den SÖ har föreslagit under detta anslag anser jag skulle försvåra för 

svenskar vid exportföretag att arbeta utomlands. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för handelsdepartementet och chefen för industride

partementet. 
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Jag iir f. n. inte beredd att förorda någon ändring av bestämmelserna om 

statsbidrag till kostnad för lärarnas resor '31. 

Till Lycee lnternational i Saint-Germain-en-Laye utgår statsbidrag för 

kompletterande svensk undervisning. Med hänsyn till den omfattning un

dervisningen av de svenska eleverna har förordar jag att statsbidrag i 

stället får utgå med belopp motsvarande kostnaderna för en adjunktstjiinst 

och en mellanstadielärartjänst samt att särskilt driftbidrag får utgå som till 

utlandsskola. Denna reforminsats har finansierats genom besparingar på 

andra områden. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetifr inte med andra föriindringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svensk 1111dcrvisni11g i 111/a11det m. 111. för budget

året 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 23 311 000 kr. 

D 14. Sameskolor 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

9730464 

10822000 

12056000 

Sameskolor finns i Karesuando. Lannavaara. Gällivare. Jokkmokk. Ar

jeplog. Tärnaby och Änge. Innevarande budgetår förekommer undervis

ning i årskurserna 1-6 och vid skolan i Gällivare även i årskurserna 7-9. 

Sistnämnda årskurser iir samordnade med grundskolans högstadium i 

kommunen. Vid sameskolan i Arjeplog är emclkrtid driften nedlagd t.v. 

Totala antalet elever beräknas Hisåret 1981/82 till 154 och läsåret 1982/83 

till 169. Verksamheten regleras i sameskolförordningcn (1967:216, om

tryckt 1980: 437). 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 

samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameskolorna leds av en styrelse. vars kansli är förlagt till Jokkmokk. 
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Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltning~kostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Besparing 

Inkomster 

N ettoutgif! 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1981/82 

23 
33 

56 

9 323 800 
(6911200) 
1608 200 

10932000 

110000 

111822000 

I. Pris- och löneomräkning I 215 000 kr. 

Beräknad iindring 1982/83 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 

of. 

+ 100031H 
( + 789 77'2) 
+ 424637 

+l 424955 

+ 10000 

+1414955 

+1415000 

Före
draganden 

+ 
(+ 

of. 
of. 

of. 

~54000 
650000) 

+ 420000 
30000 

+1244000 

+ 10000 

+l 234000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår oförändrad organisation för budget

året 1982/83. 

3. SÖ beräknar dels 155 000 kr. för personell assistans. dels 45 000 kr. 

som engångsanvisning per år i tre år för inköp av inventarier till sameskol

styrelsens kansli. Vidare beräknar SÖ en ökning med 30000 kr. i resekost

nader för dels sameskolstyrelsens ledamöter. dels kanslipersonalen för 

upprätthållande av kontakter med sameskolorna och berörda länsskol
niimnder. 

Föredraganden 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 tillämpas den nya läroplanen fi:ir grundskolan 

(Lgr 80) i sin helhet i kommunernas grundskolor. Jag förordar att samesko

lan läsåret 1982/83 övergår till Lgr 80 i de delar som är möjliga inom ramen 

för gällande föreskrifter om organisation och medclstilldclning. Detta inne

bär i princip att mål och riktlinjer samt huvuddelen av kursplanerna men 

däremot - övergångsvis - inte timplanerna skall tillämpas. Det bör an

komma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att avgö

ra vilka närmare föreskrifter som kan behövas. 

Med hänsyn till att sameskolstyrelsens kansli inrättades under föregåen

de budgetår, förordar jag, i enlighet med skolöverstyrelsens förslag, dels 

att 45 000 kr. utgår som en engångsanvisning för inköp av inventarier 

budgetåret 1982/83, dels en ökning av medlen för resor för sameskolstyrel

sen med 30000kr. Ökningarna har finansierats genom besparingar på 

an~ra områden. 
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Jag beräknar en besparing enligt huvudalternativet med 30000 kr. av de 

administrativa kostnaderna under anslaget. 

J övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

I. att godkänna vad jag har förordat i fråga om tillämpning av den 

nya läroplanen för grundskolan (Lgr 80) i sameskolan fr. o. m. 

den l juli 1982. 

2. att till Sameskolor för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 12056000kr. 

D 15. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

133627808 

136926000 

153684000 

Synskadade elever undervisa's inom specialskolan vid två skolenheter. 

belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro !Ekeskolan). Vid Ekesko

lan mottas som elever sy11skadade barn med ytterligare handikapp. Döva 

och hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter. belägna i 

Stockholm <Manillaskolan). Gnesta <Åsbackaskolanl. Lund <Östervångs

skolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro \Birgittaskolan) och Härnö

sand (Kristinaskolan). dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan 

(s.k. externa klasser). Åsbackaskolan tar emot elever med ytterligare 

handikapp. Vid en skolenhet i Sigtuna (HlillsboskolanJ undervisas normal

begåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med beteen

destörningar och vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras genom specialskolförordningen (1965:478, om

tryckt 1970: 327, ändrad senast 1980: 23. 284, 351 och 1981: 928). 
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Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader m. m. för skol

ledare och lärarpersonal 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Besparing 

Inkomster 

Nettoutgift 
Avrundat 

Skolö1·erstyrelsen 

1981/82 

361 
484 

845 

50012200 
68349500 

(58627000) 
19064300 

137426000 

500000 
136926000 

Beräknad ändring 1982/83 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+ 3 + 2 
+ 9 + 8 

+12 +IO 

+ 6869100 + 4698000 
+ 7559400 + 7670000 

(+ 6326100) (+ 6435 000) 
+ 4 212400 + 4573000 

143000 

+18640900 +16798000 

+ 20000 + 40000 
+18620900 +16758000 
+ 18621000 

För budgetåret 1982/83 prioriterar skolöverstyrelsen (SÖl integreringen 

av elevboendet samt den regionala stödverksamheten för synskadade. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 16544800kr. . 

2. Regeringen har sedan budgetåret 1978/79 beviljat medel till samman

lagt 19 nya enheter förs. k. småboende i villor eller lägenheter. SÖ föreslår 

att medel beviljas för ytterligare 14 enheter för småboende under perioden 

1982/83-1984/85. För budgetåret 1982/83 beräknar SÖ medel för utflytt

ning till fyra villor/lägenheter. Detta medför ett hchov av ytterligare fyra 

tjänster som vårdare/skötare ( + 397 300 kr.). För att nedbringa kostnaderna 

föreslår SÖ att. där det är möjligt, lägenheter väljs framför villor samt att 

de nya enheterna fördelas på sätt som medför snabbast möjliga totala 

tömning av något/några internat i taget. 

3. SÖ föreslår att efter hand som elevhemsföreståndartjänsterna avveck

las det inrättas åtta tjänster. vars innehavare har att samordna elevboen

det. Förslaget medför inga ökade kostnader. 

4. Den regionala stödverksamheten för synskadade elever är i dag or

ganiserad i fem regioner och omfattar bl. a. 26 speciallärare/reselärare och 

23 förskolekonsulenter. Fullt utbyggd bör organisationen enligt integra

tionsutredningens förslag i betänkandet <Ds U 1979: 11) Undervisningen av 

synskadade elever (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 284 ff, UbU 1979/80:26, 

rskr 1979/80: 30 I) omfatta 30 speciallärare/rese lärare och 30 förskolekon

sulenter. SÖ föreslår därför att ytterligare två tjänster som speciallärare/ 

reselärare och fyra tjänster som förskolekonsulent inrättas under budget

året 1982/83 ( + 738 200 kr.) samt att de resterande två resp. tre tjänsterna 

inrättas under påföljande budgetår. 
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SÖ föreslår även en uppräkning av medlen till rcselärarnas m:h förskole

konsulenternas reseersättningar på grund av dels det utökade antalet tjäns

ter. dels att medlen redan i dag är otillräckliga på grund av kostnadsutveck

lingen ( +670 000 kr.). Till följd av det utökade antalet tjänster beräknas 

också ytterligare medel för expenser m. m. I+ 13 000 kr.J. 

5. Verksamheten vid Tomtebodaskolans resurscenter bör enligt 1980 års 

budgetproposition hedrivas inom ramen för befintliga resurser. så att de 

resurser som friställs vid Tomtebodaskolan genom det minskade elevun

derlaget efter regeringens bestämmande omfördelas till förmån för centret. 

SÖ föreslår nu att två tjänster som specialliirare/kursHirarc och en halv 

tjänst som adjunkt/kurslärare tillförs resurscentret genom omvandlingar av 

vid skolan frigjorda lärarveckotimmar. Vidare föresläs att en och en halv 

vakant tjänst som yrkesliirare omvandlas till 24/29 övningsliirare/kurslära

re vid resurscentret och till 0,75 slöjdlärare vid Tomtehodaskl>lan. 

6. SÖ föreslår att vid Ekeskolans resurscentrum inrättas en tjiinst som 

studien:ktor med lcdningsansvar för resurscentret och en biträdestjänst i 

befordringsgång till materielverkstaden ( + 257 600 kr.). 

Vidare föreslår SÖ att fyra förstadielärartjänster omvandlas till tjänster 

som lärare 15 enligt 72 § omsorgsstadgan (s. k. BDU-lärare) vid rcsurscent

n:t samt att tre och en halv tjänster som lärare 2 och 3 överl1yttas från 

skoldelen till resurscentret. 

Högstadium l'id specialsko/orna ./iJr diirn och hörselskadade 

lntegrationsutredningen 

lntegrationsutredningen (U 19i8: 07) överlämnade i april 1981 delbetän

kandet (Ds U 1981: 2) Högstadium vid specialskolorna för döva och hörsel

skadade. 

Delbetänkandet har framlagts med anledning av det uttalande utbild

ningsutskottet gjorde i sitt betänkande 1978/79: 28 (rskr 1978179: 246) om 

att försöksverksamheten med decentraliserad högstadieundervisning varit 

så långvarig att de erfarenheter som erhållits borde kunna utgöra underlag 

för ett slutligt ställningstagande i frågan. 

Enligt integrationsutredningen har skolornas försöksverksamhet liksom 

de utredningar och enkäter som gjorts visat att det är fullt möjligt att 

bedriva en god undervisning också vid små enheter. Utredningen föreslår 

därför att försöksvcrksamheten med högstadieenheter vid de regionala 

skolorna för döva och gravt hörselskadade permanentas. Enligt utredning

en underlättas också en decentraliserad verksamhet genom de möjligheter 

till bl. a. årskurslösa stadier som den nya läroplanen för grundskolan 

(Lgr80) erbjuder. Utredningen framhåller att en sådan organisation samt 

sammanhållna låg-. mellan- och högstadieskolor bör kunna garantera nöd

vändig kontakt och stimulans mellan de döva eleverna vid skolan. 

Utredningen föreslår även att Asbackaskolans högstadieundervisning 

för skolans elever permanentas. Högstadieundervisningen är f. n. uppde-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 285 

lad på två olika skolor dvs. Åsbackaskolan under de två första åren och 

Birgittaskolan under det tredje och sista året. Enligt utredningen får anord

ningen ses mot bakgrund av elevernas mycket speciella handikapp, dvs. 

dövhet kombinerad med utvecklingsstörning. I Örebro får dessa elever sil) 

utbildning inom den landstingskommunala verksamheten för utvecklings

störd'a. Med hänsyn till att eleverna efter genomgånget högstadium får sin 

gymnasiala utbildning i Örebro har det följaktligen bedömts vara lämpligt 

att övergången till dessa studier förbereds omsorgsfullt i så nära anslutning 

till den mottagande skolan som möjligt. vilket har motiverat en lösning 

med dubbelhänvisning under högstadiet. Utredningen anser att en dubbel

hänvisning Åsbackaskolan-Birgittaskolan också fortsättningsvis bör finnas 

och att högstadieplanering för dessa elever får ske i ett nära samarbete 

mellan båda skolorna. 

Utredningen anser att Hällsboskolans elever även i fortsättningen hör 

hänvisas till högstadiet vid Birgittaskolan i Örebro. 

Utredningen tar även upp frågor om persl~nalbehov, lokaler och utrust

ning. Beträffande lärarsituationen vid Birgittaskolans högstadium under

stryker utredningen behovet av ett nära samarbete mellan högstadiet och 

den gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade inom Öre

bro kommuns gymnasieskola. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av socialstyrdsen 

(SoSJ. statens handikappråd !SHRl. statskontorct. riksrevisionsverket 

!RRYJ. skolöverstyrelsen !SÖJ. arbetsmarknadsstyrelsen <AMS). läns

skolnämnderna i Stockholms, Södermanlands. Malmöhus. Västernorr

lands, Älvsborgs och Örebro län. styrelserna för Manillaskolan. Öster

vångsskolan. Yänerskolan. Kristinaskolan. Birgittaskolan och Åsbacka
skolan, Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet. Landsorganisa

tionen i Sverige (LOJ. Tjänstemännens centralorganisation CfC01. Cen

tralorganisationen SACO/SR, Stockholms. Nyköpings. Malmö. Lunds. 

Härnösands och Vänersborgs kommuner. Handikappförbundens central

komrnitte (HCKl. Sveriges dövas riksförbund. Riksförbundet för döva och 

hörselskadade barn. Hörselvårdskonsulenternas förening, Hörselpedago

giska föreningen, Hörselfrämjandet. Svenska sällskape\ för hörsel- och 

dövundervisning. Riksförbundet Hem och Skola <RHS) samt Västanviks 

folkhögskola. 

Dessutom har yttrande avgetts av dövscktionen vid AMI-S hörsel i 

Uppsala. 

Integrationsutredningen föreslår att försöksverksamheten med högsta

dieenheter vid de regionala skolorna omvandlas till en fast decentraliserad 

högstadieorganisation. Denna uppfattning delas av samtliga remissinstan

ser. 

Remissinstanserna framför såväl pedagogiska som sociala skäl för en 
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decentralisering till regionskolor. Bl. a. framhåller flera remissinstanser 

möjligheterna för eleverna att bo hemma eller under alla omständigheter ha 

sina hem inom rimliga reseavstånd under skoltiden. som ett tungt vägande 

skäl för en decentralisering. Ett annat skäl är att pryo- och arbetsplatsan

skaffning inte koncentreras till en enda ort. utan sprids till flera regioner. 

Utredningen har föreslagit att elever vid Åsbackaskolan efter två år skall 

kunna välja att gå sista högstadieåret vid Åsbackaskolan eller vid Birgitta

skolan i Örebro. Vidare föreslås att Hällsboskolans elever även i fortsätt

ningen bör hänvisas till Birgittaskolan. 

Några remissinstanser har synpunkter på dessa förslag. 

SoS vill förespråka att även en försöksverksamhct med syftet att kunna 

ordna en fullständig högstadieundervisning vid Åsbackaskolan och Hälls

boskolan kommer till stånd. 

RHS föreslår att om elevunderlaget vid de båda skolorna är tillräckligt. 

högstadium också inrättas där. 

Styrelsen för Birgittaskolan, TCO. SACO/SR och länsal'delningcn i 

Örebro län m· Sällskapet för hiirsel- och dövu11derris11i11g anser att elever 

från Åsbackaskolan under högstadietiden bör behandlas som en samman

hållen enhet. 

Styrelsen för Åshackaskolan konstaterar att den s. k. duhbelhänvis

ningen under de senare åren aldrig har blivit använd. Elevernas föräldrar 

har aldrig önskat annat än att elevt:rna skall gå hela högstadietiden vid Ås

baekaskolan. Möjligheten till dubbclhänvisning kan enligt styrelsen finnas 

kvar. men den torde knappast användas för Asbackaskolans del. 

Styrelsen för Birgittaskolan föreslår även att möjligheter skapas för de 
talskadades placering i en normalhörande och normalspråklig miljö men 

med en fortsatt organisatorisk och administrativ anknytning till Hällsho

skolan. 

TCO och liinsavdelningen i Örebro län ai· Svenska sällskapet f("ir hörsel

och döl'llndcn·i.rning anser att Hiillsboskolans elever antingen bör hänvi

sas tillbaka till den högstadieskola de geografiskt tillhör eller att Birgitta

skolan bör tillföras utökade rt:surser. SACOISR tillstyrker utredningens 

förslag i denna del under förutsättning att de föreslagna resursförstärkning

arna kan genomföras. 

Sveriges dövas rik.~fi'irb1111d. som tillstyrker förslaget om pcrmanentning 

av högstadieorganisationen. understryker att denna fasta organisation 

måste innebära att låg-. mellan- och högstadier skall placeras på samma 

skola och inte splittras mellan olika skolor. vilkd är fallet i dag pf1 en del 

skolor. 

Dörsektionen 1·id AAB-S hiirsel i Uppsala framhåller att högstadiet skall 

vara beläget på eller i direkt anslutning till specialskolans övriga stadier. På 

detta sätt får de yngre eleverna möjlighet att få en nära kontakt samt att 

identifiera sig med de elever som går på högstadiet. 

Enligt SÖ:s mening kan en pt:rmanentning av högstadieorganisationen 
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ske utan nya ekonomiska åtaganden. De behövliga och mycket begränsade 

förstärkta resurser som utredningen föreslår vid vissa skolor anser SÖ bör 

anvisas så snart medel härför blir tillgängliga. 

Flera remissinstanser har synpunkter på resurstilldelningen för bl. a. 

lokaler och utrustning. Vidare påtalas behovet av extra resurser för fler

handikappade vid Birgittaskolan. Länsskolniimnden i Västernorrlands län, 

Hiirniisands kommun och 1.0 framhåller betydelsen av att nödvändiga 

resurser ges för verksamheten så att kvaliteten på utbildningen inom 

specialskolan inte försämras. 

Länsskolniimndcn i Stockholms län vill i detta sammanhang betona att 

den anser det som mycket angeläget att valda delar av 1980 års läroplan för 

grundskolan bearbetas på ett sådant sätt att största möjliga harmonisering 

mellan grundskolan och specialskolan uppnås. 1 detta övcrsynsarbete bör. 

enligt nämndens mening. även resurssystemet utformas på ett sådant sätt 

att alltför stora avvikelser i tillämpning mellan olika länsskolnämnder inte 

uppstår. 

Styrelsen för Kristinasko/an anser att fasta speciallärartjänster bör inrät

tas vid gymnasieskolan i Örebro med utbildning för döva och gravt hörsel

skadade elever. Liknande synpunkter framförs även av lliirnö.rnnds kom-

mun. 

llörsclpedagogiska föreningen och Vii.1·tanl'iksfi1lklzögskola påpekar att 

en samordning hör komma till stånd beträffande utnyttjandet av den spe

cialutbildade personalen mellan Birgittaskolans högstadium och den gym

nasiala verksamheten för döva och gravt hörselskadade ino~ Örebro kom

muns gymnasieskola. 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört om insatser för 

handikappade elever vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolväsendet. Genom att inkomster inflyter till staten med anledning av 

mitt förslag i det följande om ersättning från kommunerna för de elever 

som går i specialskolan har andra medel kunnat frigöras för bekostande av 

vissa förslag till förbättringar under detta anslag. 

Enligt min mening bör för nästa budgetår ökade resurser beräknas för 

utflyttning av specialskolans elever till ytterligare smf1enheter för boende i 

samhället samt för den regionala stöd verksamheten för synskadade. 

Regeringen har sedan budgetåret 1978/79 beviljat medel till sammanlagt 

19 enheter förs. k. småboende i villor eller lägenheter. Skolöverstyrelsen 

(SÖ) har i sin anslagsframställning redovisat skolornas förändringsplancr 

för elevboendet t. o. m. budgetåret 1984/85. För nästa budgetår beräknar 

jag, i likhet med SÖ, medel för utflyttning till fyra villor/lägenheter. Vid 

min beräkning av anslagsposten Lokalkostnader har jag beaktat de ökade 

hyreskostnader som kan beräknas uppkomma vid anskaffning av dessa 

enheter. Jag vill i sammanhanget nämna att jag delar SÖ:s uppfattning att 
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lägenheter bör väljas framför villor samt att de nya enheterna fördelas så 

att en etappvis koncentration av utflyttningen kan ske vid vissa skolor. 

Härigenom bör hela internat kunna tömmas. På grund av en ökad utflytt

ning av elever från internat beräknar jag medel för ytterligare fyra tjänster 

som vårdare/skötare \2). 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare under reserva

tionsanslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 

m. m. att redogöra för ett förslag till inredning av nämnda elevbostäder. 

Vidare förordar jag att efter hand som elevhemsförcståndartjänster av

vecklas. det inriittas åtta tjänster vars innehavare har att samordna elev

boendet, s. k. boendeföreståndare (3). 

Landet är indelat i fem regioner vad gäller den regionala stödverksamhe

ten för synskadade barn. Inom dessa regioner arbetar 26 speciallärare/ 

reselärare och 23 förskolekonsulenter läsåret 1981/82. För nästa budget{ir 

förordar jag en fortsatt utbyggnad av den regionala stöd verksamheten och 

beräknar medel för ytterligare två tjänster som spcciallärare/rcselärarc och 

fyra tjänster som förskolekonsulent. 

Vidare beräknar jag ytterligare medel för resecrsättningar med 

670 000 kr. på grund av dels det ökade antalet tjänster. dels ökade kostna

der för befintlig organisation. Till följd av det ökade antalet tjiinstcr beräk

nas också ytterligare medel för expenser m. m. med 13 000 kr. (4). 

Enligt 1980 års budgetproposition bör de resurser som friställs vid Tom

tcbodaskolan genom det minskade elevunderlaget efter regeringens be

stämmande kunna omfördelas till resurscentret vid Tomtehodaskolan. En 

förutsättning är därvid dels att den friställda resursen ursprungligen tiil

kommit genom riksdagsbcslut. dels att omvandlad resurs inte ersätts med 

från länsskolnämnden tilldelade timmar. SÖ har i sin anslagsframställning 

redovisat att för budgetåret 198:!/83 ytterligare resurser frigörs vid skolan 

och föreslagit att dessa får omvandlas till tjänster vid resurscentret. I 

enlighet med SÖ:s förslag förordar jag att för nästa budgetår tvi! speciallä

rartjänster och en halv adjunktstjänst får överföras från skolan till resurs

centret. Vidare förordar jag att en och en halv vakant tjänst som yrkcslära

re vid skolan dras in och att en deltidstjänst som övningslärare omfattande 

24/29 av hel tjänst inrättas vid centret. 

Jag kan inte biträda SÖ:s förslag om inrättande av en slöjd lärartjänst (5). 

Efter vad jag har erfarit kommer integrationsutredningen I lJ 1978: 07) att 

under våren 1982 överlämna sitt slutbetänkande. I avvaktan pä utredning

ens förslag är jag f. n. inte beredd tillstyrka SÖ:s förslag till ytterligare 

tjänster vid Ekeskolans resurscentrum (6). 

Försöksverksamheten med decentraliserad högstadie u n d c r vis

n in g har pågått under 1970-talet och omfattar fr. o. m. läsåret 1978179 

samtliga specialskolor för döva och gravt hörselskadade. Skolornas för

söksverksamhet. liksom de utredningar och enkäter som har gjorts. har 

visat att det är fullt möjligt att bedriva en god undervisning också vid små 
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enheter. En decentraliserad verksamhet underlättas också genom de möj

ligheter som den nya Hiroplanen för grundskolan !Lgr 80) erbjuder till bl. a. 

årskurslösa stadier. Jag tillstyrker därför integrationsutredningens förslag 

att försöksverksamheten med högstadieenheter vid de regionala skolorna 

för döva och gravt hörselskadade omvandlas till en fast decentraliserad 

högstadieorganisation. Denna uppfattning delas av samtliga remissinstan

ser. Jag vill dock framhålla att en perm<1nentning av högstadieverksamhe

ten bör ske inom ramen för nuvarande organisation och att förslaget inte 

innebär några nya ekonomiska åtaganden från statens sida. 

Enligt min mening bör möjligheten för Åsbackaskolans elever att ge

nomgå sista högstadieåret vid Birgittaskolan finnas kvar. Jag delar även 

utredningens uppfattning att Hällsboskolans elever bör hänvisas till hög

stadiet vid Birgittaskolan i Örebro. 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 tillämpas L g r 8 0 i sin helhet i kommunernas 

grundskolor. Enligt riksdagens beslut år 1965 (prop. 1965: 70, SU 

1965: 101, rskr 1965: 275) skall grundskolans läroplan tillämpas för spe

cialskolan med de jämkningar som kan vara erforderliga. Inom SÖ pågår 

f. n. ett översynsarbete för att anpassa Lgr80 till undervisningen av spe

cialskolans elever. Arbetet härmed beräknas enligt vad jag har erfarit inte 

vara slutfört förrän under våren 1982. varför det kan bli svårt för special

skolorna att ta hänsyn härtill vid planeringen av läsåret 1982/83. Mot denna 

bakgrund förordar jag att specialskolorna läsåret 1982/83 endast delvis 

övergår till Lgr80. De bör tillämpa mål och riktlinjer samt kursplaner 

- däremot övergångsvis inte timplaner - i de delar som är möjliga inom 

ramen för gällande föreskrifter om organisationen. Det bör ankomma på 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att avgöra vilka 

närmare föreskrifter som kan behövas. Jag räknar inte med några nya 

kostnader på grund av denna tillämpning. 

Enligt 63 * specialskolförordningen (1965: 478, omtryckt 1970: 327) be

stämmer länsskolnämnderna för varje liisår i vilken utsträckning icke

ordinarie lärare skall tjänstgöra vid varje skolenhet. SÖ har i supplementet 

till Lgr 69 för specialskolan utfärdat bestämmelser om anordnande av 

klasser m. m. Om man ser till det totala antalet lärarveckotimmar per elev, 

dvs. tjänster som tilldelats såväl via SÖ som via länsskolnämnderna. 

förekommer det f. n. stora skillnader i lärarresurser mellan de olika spe

cialskolorna. Länsskolnämnden i Stockholms län har i sitt yttrande över 

betänkandet ( Ds U 1981: 2) Högstadium för specialskolorna för döva och 

hörselskadade framhållit att resurssystemet bör utformas på ett sådant sätt 

att alltför stora avvikelser i tillämpning mellan olika länsskolnämnder inte 

uppstår. Jag delar länsskolnämndens uppfattning att utformningen av be

stiimmelserna om tilldelning av lärarresurser för specialskolorna bör utfor

mas på ett sådant sätt att i stort sett samma riktlinjer gäller för samtliga 

specialskolor. Härvid bör dock beaktas att vissa specialskolor även skall 

utgöra resurscentra och förutom skolverksamheten även ha en utåtriktad 

19 Riksdage11 /98/i82. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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verksamhet. Det bör ankomma på regeringen att efter förslag av SÖ 

fastställa de normer efter vilka lärarresurserna skall tilldelas specialsko

lorna. Utgångspunkten bör därvid vara att åstadkomma ett resurstilldel

ningssystem, där nuvarande lära1Tesurser. räknat per elev, skall kunna 

fördelas på ett sätt som inte kan leda till stora omotiverade skillnader 

mellan olika skolor. Jag avser att föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att 

inkomma med förslag till resurstilldelningssystem som bör utgå från högst 

nuvarande totala resursnivå. Det bör ankomma på regeringen att utfärda 

sådana bestämmelser att denna nivå inte höjs budgetåret 1982/83. 

I 1981 års budgetproposition anmälde min företrädare att frågan om 

kommunerna skall erlägga avgift t i 11 staten för de elever som bor i 

kommunen men som går i specialskola bereddes inom regeringskansliet 

(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 297). Denna beredning är nu avslutad. Utveck

lingen har gått därhän att allt fler handikappade elever undervisas inom 

grundskolan i sin hemkommun. I den mån kostnaderna för erforderliga 

stödinsatser, tekniska hjälpmedel m. m. för dessa elever inte täcks via 

statsbidrag svarar kommunerna själva för kostnaderna. För eleverna i 

specialskolan ligger hela kostnadsansvaret på staten, varför kommunerna 

inte har någon kostnad för de elever som går i specialskolan. Enligt min 

mening är det dock rimligt att ett visst ekonomiskt ansvar ligger på hem

kommunerna. Jag delar därför den uppfattning som framförts av Handi

kappförbundens centralkommitte och Synskadades riksförbund att kom

munerna bör betala en ersättning till staten för de elever som bor i kom

munen men som går i specialskola. Ersättningen bör vara densamma som 

gäller vid kommunal samverkan på skolviiscndcts område och bör tas ut 

fr. o. m. budgetåret 1982/83. De grundläggande bestämmelserna i frågan 

bör tas in i en paragraf i skollagen ( 1962: 319, omtryckt 1970: 1026). Förslag 

till en sådan paragraf. 47 §. i skollagen bör fogas till detta protokoll som 

bilaga 12 .2. 
Jag beräknar en besparing enligt huvudalternativet av de administrativa 

kostnaderna vid specialskolan. 

Övriga förslag avseende verksamheten är jag f. n. inte beredd att biträda. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

153684000kr., vilket innebär en ökning med 16758000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om högstadieorganisationen för 

specialskolorna för döva och hörselskadade. 

2. godkänna vad jag har förordat i fråga om bestämmelser för 

tilldelning av lärarresurser, 

3. godkänna vad jag har förordat i fråga om tillämpning av den nya 

läroplanen för grundskolan (Lgr80J i specialskolan fr. o. m. den I 

juli 1982, 

4. anta inom utbildningsdepartementet upprätlat förslag till lag om 

ändring i skollagen ( 1962: 319), 

5. till Specialsko/an m. m.: Uthildningskostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 153 684 000 kr. 
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D 16. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2663016 

4123000 

3965000 

Reservation 475 584 

Från anslaget bestrids utgifter för läromedel. undervisnings- och arbets

material. inventarier m. m .. bibliotek. hörsel- och talteknisk utrustning 

samt underhåll av hörapparater vid specialskola. 

Sko/iii·ers tyrelsen 

I. Prisomräkning 176000kr.: avgår engångsanvisning 600000kr. 

2. En beräkning av anslaget enligt huvudalternativet innebär att ansla

get för nästa budgetår beräknas till 3 625 000 kr. Enligt skolöverstyrelsens 

<SÖ) mening bör dock någon nedskärning av detta anslag inte göras. 

eftersom detta anslag hänger nära samman med föregående anslag (D 15) 

och med de förslag som där framlagts, särskilt rörande den fortsatta 

utnyttningen från internaten. Med hänsyn härtill och till den prioritering av 

insatser för de handikappade. som SÖ anser alltjämt skall gälla, bör minsk

ningar av insatserna för specialskolans elever undvikas. 

3. SÖ beräknar medel för utrustning till fyra nya enheter for s. k. små

boende i villor eller lägenheter ( + 340 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för utrustning till specialskolan beräknas 

med utgångspunkt i skolöverstyrelsens huvudförslag. 

Jag beräknar därutöver medel för utrustning till ytterligare fyra enheter 

förs. k. småboende i villor eller lägenheter (3 ). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specia/skolan m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 3 965 000 kr. 

D 17. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

8463483 

9047000 

9786000 

Från anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen ( 1965: 254) om ersätt

ning för resor för vissa handikappade m. fl .. dock att, med tillämpning i 

övrigt av bestämmelserna i nämnda kungörelse. det ankommer på resp. 

skolas styrelse att besluta om ersättning får utgå i samband med elevers 

hemresor under veckosluten. 
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Från anslaget bestrids även dels kostnader för skolskjutsar för externat

elcver vid specialskolan. dels resekostnader för målsman till elev vid resa 

till gemensam sammankomst på skolan. 

Skohi 1 ·ers ty relse 11 

1. Prisomräkning 904 700 kr. 

2. I många fall sker elevs hemresa med flyg/tåg. varvid färden mellan 

flygplatsen/järnvägsstationen och hemmet sker med taxi. Endast i ett fåtal 

fall hämtar f. n. föräldrar sitt barn vid flyget. Ersättning utgår därvid enligt 

kungörelsen ( 1965: 254) om ersättning för resor för vissa handikappade 

m. Il. Enligt denna utgår för färd med egen bil ersättning enligt 11 ~ sjukre

seförordningen ( 1975: 964). dvs. med 0.55 kr./km. Skolöverstyrelsen före

slår att bestämmelserna ändras så att ersättning får utgå enligt 4 * I mom. i 

Bilersättningsavtalet med belopp efter körlängd fr. o. m. 15001 km. Flera 

föräldrar kan då tänkas vara intresserade av att hämta sina barn. Kostna

derna för statsvcrket skulle ändå bli lägre än vid taxiresa. 

Föredraganden 

Jag tillstyrker skolöverstyrelsens förslag att bestämmelserna ändras så 

att i de fall resa med elev fön;tas med ledsagares egen bil ersättning för utgå 

enligt 4 * I mom. i Bilersättningsavtalet med belopp efter körlängd fr. o. m. 

15001 km. Jag räknar inte med att förslaget skall medföra någon kostnads

ökning. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Ahrland. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 9 786 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdag.:n att 

I. godkänna vad jag har förordat om ersättning vid resa som friretas 

med ledsagares egen bil. 

"! till Specialsko/an m. m.: RC'sor Ji"ir elever jämte /edrngare för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 9 786 000 kr. 
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Gymnasiala skolor m. m. 

D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1980/81 Utgift 3 386634 706 

1981/82 Anslag 3584000000 

1982/83 Förslag 3 733 000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor enligt 

bestämmelser i förordningen ( 1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader 

för viss kommunal utbildning (omtryckt 1977: 490, ändrad senast 1980: 532 

och 711 samt 1981:451 och 514). Enligt förordningen utgår statsbidrag till 

lönekostnaderna för skolledare. biträdande skolledare. huvudlärare. lärare 

och institutionsföreståndare. Statsbidrag utgår ocksä för inbyggd utbild

ning och för vissa särskilda ändamål i övrigt. Till inbyggd utbildning inom 

industri och hantverk samt handels- och kontorsyrken utgår statsbidrag 

med visst belopp per elev och undervisningstimme. Vid inbyggd utbildning 

för husligt arbete och för vård kan statsbidrag utgå med högst 10 800 kr. 

resp. 15 000 kr. räknat för varje företag och redovisningsår. 

I nämnda förordning finns även bestämmelser om statsbidrag till social

försäkringsavgifter som avser sjukförsäkringen och folkpensioneringen. 

För avgifter till försäkring för tilläggspension utgår statsbidrag enligt före

skrifter i särskild förordning. 

Enligt förordningen I 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning skall bl. a. en del av nämnda statsbidrag minskas 

med 2 % av det belopp som annars skulle ha utgetts. 
Till de ytterligare bidrag som utgår ur anslaget hör statsbidrag enligt 

förordningen ( 1980: 533) om försöks verksamhet med gymnasial lärlingsut

bildning. Detta bidrag beräknas med utgångspunkt i visst belopp per elev 

och lärotimme hos företaget enligt i huvudsak samma system som gäller 

för inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handels- och 

kontors yrken. 

Vidare utgår ur anslaget statsbidrag enligt förordningen ( 1980: 534) om 

försöksverksamhet med introduktionsprogram och yrkesintroduktion 

knutna till gymnasieskolan. Bidrag utgår för introduktionsprogram med 

I 500 kr. per elev, som deltagit i minst en vecka, och för yrkesintrnduktion 

med 250 kr. per elev och vecka. 

Ur anslaget ersätts även kostnader för särskilda bidrag till gymnasial 

utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasie

skola och till försöks verksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörel

sehindrade och andra svårt handikappade vid Skiirholmens gymnasium i 

Stockholms kommun. Härtill kommer bl. a. bidrag till kostnader för kor-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 294 

respondensundervisning på gymnasial nivå och bidrag till vissa lanthus

hållsskolor med enskild huvudman. 

Skolöverstyrelsen 

Dimensionering budgetåret 1982/83 

Ramen för gymnasieskolans linjer och direkt grundskolanknutna spe

cialkurser om minst ett år är 133 950 årselevplatser i in tagnings klasser 

budgetåret 1981 /82. Häri ingår försöks verksamheten med gymnasial lär

lingsutbildning omfattande 3 000 platser samt ett tillägg om 7 000 platser. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår på grund av det något minskade antalet 16-

åringar för budgetåret 1982/83 en intagningskapacitet av 133 700 årsclev

platser i intagningsklasser i årskurs 1 på linjer. grundskolanknutna special

kurser om minst ett års längd samt lärlingsutbildning, vilket motsvarar 

108, l % av antalet 16-åringar. Förslaget innebär en minskning av dimensio

neringen jämfört med 1981/82 motsvarande 250 årselevplatser. En motsva

rande minskning har skett av antalet 16-åringar. 

Elevplatsernas föreslagna fördelning på olika studievägar framgår av 

följande tabell. 

Utbildningsområde 

Minst trl'tlriga lin.ja 

Ekonomisk 
Humanistisk 
Samhällsvetenskaplig 
Naturvetenskaplig 
Teknisk 

Summa 

Tvååriga lt'oretiska lit{ier 

Ekonomisk 
Social 
Teknisk 
Musik 

Summa 

håtlriga yrkesinriktade linjer 
och .l'pel'ia/kurser 

lkklädnadsteknisk 
Bygg- och anläggningsteknisk 
Distributions- och kontofä
Drift- och underhållsteknisk 
El-teleteknisk 
Fordonsteknisk 
Jordbruks-
Konsumtions
Livsmedelsteknisk 
Processteknisk 
Skogsbruks-
Social scrvice-
Trädgårds-
Träteknisk 
Verkstadsteknisk 

Antal 
platser 

9500 
3800 
6400 
9400 

11800 

40900 

3200 
11700 

1400 
400 

16700 

500 
6650 

10500 
1300 
5100 
4900 
1400 
7400 
l 800 
I 100 

800 
JOOO 

500 
120() 
8500 

Procent av antal 
16-åringar 

7.7 
_u 
5.2. 
7,6 
9.5 

33,l 

2.6 
9.5 
I.I 
0.3 

13,5 

0.4 
5.4 
8,5 
I. I 
4.1 
4.0 
l,l 
6,0 
1.5 
0,9 
0.6 
2.4 
0,4 
I,{) 

6.9 
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Utbildningsområde Antal Procent av antal 
platser 16-åringar 

Vård- 11600 9,4 
Övriga specialkurser I 850 u 
Summa 68100 55,l 

Liirli11gsuthild11i11R 3000 2,4 

Ytterligare platser 5000 4,0 

Totalt 133700 108,l 

Antal 16-åringar 123667 

SÖ har i enlighet med budgetdirektiven framlagt ett alternativt förslag till 

hur intagningskapaciteten bör fördelas på gymnasieskolans linjer och 

minst ettåriga direkt grundskolanknutna specialkurser. Alternativet re

dovisar en mer arbetsmarknadsinriktad fördelning av antalet intagnings

platser. Skillnaden i elevplatsantal jämfört med huvudalternativet. alterna-

tiv I, framgår av följande tabell. 

Utbildningsväg Antal platser 

Alternativ I Alternativ 2 Skillnad 

E 9500 8400 -I HJO 
H 3 800 3600 - 200 
s 6400 5000 -1400 
N '1400 9600 + 200 
T Il 800 11200 - <iOO 
Ek 3 200 2<i00 - 600 
So 11700 8400 -3300 
Te 1400 I 000 - 400 
Ba 6650 7 500 + 850 
Dk 10500 10800 + 300 
Du 1300 I 800 + 500 
Et 5100 4900 - 200 
Jo 1400 1300 - 100 
Ko 7400 6800 600 
Li 1800 2 200 + 400 
Pr 1100 1650 + 550 
Ss 3000 4500 + 1500 
Tr 1200 I HlO - 100 
Ve 8500 9800 + 1300 
Vd 11600 12200 + 600 
Övriga specialkurser 1850 2 250 + 400 

Antalet behöriga förstahandssökande till den direkt grundskolanknutna 

delen av gymnasieskolan var ca 137 000 våren 1981. vilket innebär en 

ökning med ca 3 800 jämfört med föregående år. Antalet 16-åringar var 

oförändrat. Sökande i förhållande till antalet 16-åringar uppgick till ca 

108.1 r;.;: .. Jämfört med föregående år är intn:sset för gymnasieskolsludier 

oförändrat högt. 

SÖ föreslår en intagningskapacitet på de tre- och fyraäriga linjerna av 

40 900 platser, vilket motsvarar 33, I 7r av antalet 16-åringar. Totalt innebär 

detta en ökning med I 900 elevplatser. SÖ föreslår att förändringarna 
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fördelas enligt föUande: ekonomisk linje (+I 000). samhällsvetenskaplig 

linje (-1001 och teknisk linje (+I 0001. För naturvetenskaplig od1 humanis

tisk linje beräknas oförändrad intagningskapacitct. 

För de tvååriga teoretiska linjerna föreslår SÖ sammanlagt 16 700 

platser. vilket motsvarar 1.3.5 i::i.· av antalet 16-åringar. Detta innebär en 

minskning med 500 platser. Minskningen föreslås ske på de t vilåriga soci

ala och tekniska linjerna. SÖ föreslår att musiklinjen får utökas till att 

omfatta 400 intagningsplatser. 

Totalt för de teoretiska linjerna räknar SÖ således i alternativ I med ett 

antal elevplatser för budgetåret 1982/83 motsvarande 46.6t::( av ancalet 16-

åringar. 

Beträffande yrkesinriktade tvMriga linjer och specialkurser samt gym

nasial lärlingsutbildning föreslär SÖ att antalet intagningsplatscr skall vara 

71100 i årskurs I läsåret 1982/83. Detta motsvarar 57.5r.-~ av ill'skullen 16-

åringar. 

SÖ föreslår följande förändring i fördelningen av antalet intagnings

platser: distributions- och kontorslinje ( -300). drift- och undcrhållstcknisk 

linje (+I 00). fordonsteknisk linje ( -100). konsumtionslinje ( -5001. social 

servicelinje (+I 000), träteknisk linje I+ 300). verkstadsteknisk linje ( -100) 

<;amt vårdlinje I -50). 

För att gymnasieskolan även i fortsättningen skall ha möjlighet att ta 

emot äldre ungdomar i minst nuvarande omfattning föreslår SÖ att ytterli

gare 5 000 platser beräknas för gymnasieskolans grundskolanknutna del. 

Sammanlagt riiknar SÖ med 133 700 elevplatser i firskurs I inom gymna

sieskolans linjer. grundskolanknulna specialkurser om minst ett {1rs liingd 

och gymnasial lärlingsutbildning inkl. tilliigget av 5 000 platser för nfigot 

iildrc sökande. 

För specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett läsftr eller vilka 

fordrar tidigare gymnasial utbildning clla viss älder föreslår SÖ en total 

intagningskapacitet motsvarande 34 030 årselevplatser jiimfört med 32 8JO 

årsclevplatser budgetäret 1981/82. De utbildningsområden där utökningen 

har beräknats är tekniska specialkurser m. m. ( +2001, kurser inom industri 

och hantverk ( +400). handels- och kontorskurscr ( + 500) samt vissa spe

cialkurser ( + 1001. 

SÖ föreslår att oförändrat 1 000 ärselcvplatser skall beriiknas för intro

duktionsprogram om högst fyra veckor. 

För budgetåret 1981/82 har medel beräknats för 5 000 elevplatser för 

yrkesintroduktion om högst 40 veckor. Anlalct redovisade elever vid slutet 

av budgetåret var mt:r iin 6500. SÖ föreslår cliirför en utökning till 7000 

elevplatser. 

SÖ hemställer i likhet med tidigare år om bemyndigande att få göra 

omfördelning av elevplatser dels inom ramarna. dels mellan ramarna. SÖ 

föreslår vidare att nu föreslagna ramar får utökas. om det visar sig nödvän

digt av arbetsmarknadsskäl. 
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Budgetåret 1981/82 är den gymnasiala utbildningen för döva och gravt 

hörselskadade i Örebro dimensionerad för 250 elever. SÖ beräknar i likhet 

med skolstyrelsen medel för 290 elever för budgetåret 1982/83. 

Försöksverksamheter 

SÖ föreslår att försöksverksamhet med engelskspråkig gymnasial utbild

ning som bedrivits vid en skolenhet i Stockholm får fortsätta även under 

nästa läsår. 

SÖ föreslår fortsatt försöksverksamhet med ändrad gymnasieorganisa

tion i Ludvika. 

Försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindra

de och andra svårt handikappade vid Skiirholmens gymnasium i Stock

holm omfattade 24 elever läsåret 1980/81. SÖ räknar med ca 25 elever 

under budgetåren 1981/82 och 1982/83. Enligt vad SÖ erfarit kommer 

integrationsutredningen att behandla verksamheten vid Skärholmens gym

nasium. Mot bakgrund härav räknar SÖ med oförändrad dimensionering 

av verksamheten och beräknar endast ytterligare medel för kostnadsök

ningar av automatisk natur. 

SÖ föreslår fortsatt successiv avveckling av försöksverksamheten med 

pedagogisk gymnasieskolklinik i Lund. Kostnaden för budgetåret 1982/83 
beräknas till 200 000 kr. ( -135 000 kr.). 

SÖ föreslår att försöksverksamheten med kombination av gymnasie

skolstudier och ditidrott utvidgas till att omfatta 600 intagningsplatser 

budgetåret 1982/83. 

SÖ föreslår försöksverksamhet med reviderad timplan för Dk-linjen i 

högst fem kommuner. 

SÖ föreslår revidering av tim- och kursplaner för tvåårig jordbruks-, 

skogsbruks- och trädgårdslinje med bl. a. införande av tvåårig undervis

ning i svenska. 

SÖ föreslår permanentning av försöksverksamheten på konsumtionslin

jen med konsumentekonomisk gren och textil gren. 

SÖ föreslår utbildning av sjöintendenturpersonal genom yrkesprofilering 

på livsmedelsteknisk linje. variant för storhushåll. 

SÖ föreslår permanentning av försöksverksamheten inom vissa grenar 

av vårdlinjen. 

SÖ föreslår permanentning av försöksverksamheten med social service

linje. 

SÖ föreslår förändrad tandteknikerutbildning. specialkurs samt ambu

lanspersonalutbildning, omfattande 40 veckors grundutbildning och 20 

veckors kompletterande utbildning. 

Övriga förslag 

SÖ föreslår att invandrarelcver får studera svenska som främmande 

språk som ämne i utbyte mot undervisning i ett eller flera obligatoriska 
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ämnen. Kostnaderna ryms inom bidraget på 0,85 lärarveckotimmar per 

deltagande elev för stödundervisning i svenska. 

SÖ föreslår alt årskurs 4 inom T-linjen betraktas som etl högskoleår och 

värderas med 40 poäng. 

Anslags behov 

SÖ beräknar medelsbehovet för gymnasial utbildning för gravt hörsel

skadade i Örebro kommuns gymnasieskola till 8 700000 kr. enligt avtal 

mellan staten och Örebro kommun, 

SÖ beräknar medelsbchovet för försöksverksamhct med gymnasial ut

bildning för svårt rörelsehindrade m. fl. vid Stockholms kommuns gymna

sieskola till 408 200 kr.. 

SÖ beräknar medclsbehovet för tekniska och organisatoriska stödåtgär

der åt handikappade elever vid Skärholmens gymnasium och gymnasie

skolan i Örebro till 1400 000 kr.. vilket innebär en ökning med I 00 000 kr. 

på grund av kostnadsökningar av automatisk natur. 

SÖ har i sin anslagsberäkning beaktat behovet av resurser för att anord

na tvåårig specialkurs för yrkesdansare i enlighet med tidigare fattade 

beslut. 

SÖ beräknar det totala medelsbehovet under förs\agsanslaget Bidrag till 

driften av gymnasieskolor till 3 975 069 000 kr. 

SÖ har i skrivelse den 29 augusti 1980 inkommit med en utvärdering av 

försöksvcrksamheten på vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård. 

SÖ har i skrivelse den 30 september 1980 redovisat uppdrag angående 

försöksutbildning av tandtekniska biträden. 

SÖ har i skrivelse den 25 maj 1981 inkommit med förslag till utbildning 

till tandtekniker. 

SÖ har den I juni 1981 inkommit med skrivelse angående försöksverk

samhct med maskinförarutbildning. 

SÖ har i skrivelse den I juni 1981 inkommit med förslag till utbildning av 

ambulanspersonal. 

SÖ har i särskild skrivelse den 21 augusti 1981 inkommit med förslag till 

utbildning i gymnasieskolan av sjöintcndenturpersonal. 

SÖ har i skrivelse den 25 augusti 1981 inkommit med utvärdering av 

försöksverksamhetcn på gymnasieskolans vårdlinje, gren för hälso- och 

sjukvård. 

SÖ har i skrivelse den 11 september 1981 inkommit med utvärdering av 

försöksverksamheten med tvåårig social servicelinje i gymnasieskolan. 

SÖ har i skrivelse den 21 september 1981 inkommit med förslag till 

revidering av vård linjens gren för barna- och ungdomsvård. 

SÖ har i skrivelse den 24 september 1981 redovisat uppdrag angående 

kortare yrkesinriktade högre specialkurser. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 299 

Dimensionering budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

SÖ har i sin långtidsbedömning för budgetåren 1983/84 - 1986/87 redovi

sat förslag till antal elevplatser inom sex sektorer enligt nytt planeringssy

stem för gymnasieskolan. SÖ har senare i skrivelse den 24 september 1981 

ändrat detta förslag vad avser gymnasieskolans s. k. lilla ram. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag tidigare har anfört vid min anmälan av 

vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Elnplatsramar och .l'liR111/ansbidrag b1ulgettlret 1982183 

Av skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning framgår att intresset 

för gymnasieskolstudier fortsätter att stiga. Till innevarande läsår fanns ca 

137 000 behöriga förstahandssökande till linjerna och de direkt grundskol

anknutna specialkurserna inom gymnasieskolan. en ökning med ca 3 800 

jämfört med föregående läsår. Antalet 16-åringar år 1981 är 123 950. Det är 

uppenbart att allt flera söker sig tillbaka till skolan för fortsatta studier 

efter kortare eller längre uppehåll efter grundskolan. Arbetsmarknadssi

tuationen för ungdomarna har med all sannolikhet medverkat till denna 

tendens. 

Enligt min mening är det utomordentligt angeläget att i så stor utsträck

ning som möjligt erbjuda ungdomarna utbildning. Härvid bör yrkesinriktad 

utbildning komma i främsta rummet. När jag i det följande behandlar 

dimensioneringen av gymnasieskolan under budgetåret 1982/83, kommer 

jag att förorda dels en ambitionsnivå. som tar hänsyn till det förväntade 

stora antalet sökande till gymnasieskolan, dels en återhållsamhet ·vad 

gäller omfattningen av utpräglat teoretiskt inriktade studievägar. dels ock 

en planering som kan verka avlastande på högskolan. 

I propositionen (prop. 1981/82: :rn med förslag till tilläggsbudget I till 

statsbudgeten för budgetåret 1981/82 berörs kommunernas svårigheter, när 

det gäller att utvidga yrkesinriktade utbildningar. Med anledning härav och 

mot bakgrund av tidigare riksdagsbeslut föreslås i propositionen ett stimu

lansbidrag för innevarande budgetår. Riksdagen har nyligen fattat beslut 

med anledning av propositionen (UbU 1981/82: 7. rskr 1981/82: 124). Bl. a. 

mot bakgrund av det beslutade stimulansbidraget bedömer jag det som 

realistiskt att nu föreslå en höjd ambitionsnivå beträffande yrkesinriktade. 

utbildningar i förhållande till innevarande budgetår. 

Innan jag går närmare in på dimensioneringen av gymnasieskolan och 

dess olika studievägar. vill jag i korthet klarlägga innebörden av några 

termer som ofta förekommer i resonemangen om gymnasieskolans dimen

sionering. 

Omfattningen av gymnasieskolans stora ram. dvs. den del som om

fattar direkt grundskolanknutna minst ettåriga studievägar samt gymnasial 

lärlingsutbildning, anges f. n. som antalet elevplatser inom intagnings-
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klasser i årskurs 1 (för lärlingsutbildning intagningsplatser). Det antal 

elevplatser i årskurs 1 som riksdagen och regeringen beslutar om är ett 

heriiknat antal, utifrån vilket riksdagen anvisar medel för bidrag till driften 

av gymnasieskolor. 

lnom denna totalram och inom de delramar som regeringen fastställer 

för skilda sektorer och studievägar fattar SÖ hcslut om utläggning av 

elevplatser i varje kommun med gymnasieskola. Dessa beslut av SÖ bast:

ras på framställningar från kommunerna. SÖ:s beslut om ant.alet utlagda 

platser speglar alltså vad kommunernas skolstyrelser bedömt vara möjligt 

att anordna av olika gymnasiala utbildningar. Det av riksdagen och rege

ringen beräknade samt av SÖ utlagda antalet elevplatser i intagnings

klasser utgår från antalet hela eller halva klasser, dvs. klasser om 30. 16, 15 

eller 8 elever. 

Hur många av de utlagda platserna som faktiskt tas i anspriik framgiir av 

de s. k. höstrapporterna, dvs. av uppgifter om antalet elever på olika 

studievägar per den 15 september som vai:ie år skickas in till SÖ Mm 

skolorna. Alla av SÖ beviljade och utlagda klasser blir av olika skäl inte 

fyllda. Det uppkommer därför i praktiken en differens mellan antalet 

utlagda platser och antalet ianspräktagna platser. Det ökade intresset för 

gymnasieskolstudier har emellertid medfört att antalet ianspråktagna 

platser numera alltmer närmar sig antalet utlagda platser. 

Den lediga kapaciteten i gymnasieskolan har aldrig varit sä liten som 

detta läsår. Antalet lediga intagningsplatser inom stora ramen var den 15 

september 19813160 (att jämföra med 124151 utlagda platser). Den lediga 

kapaciteten var därmed 2,51:1:. Detta innebär en minskning med ca 40% 

jämfört med föregående läsår. 

Som jag har anfört i det föregående och i propositionen (prop. 1981/ 

82: 25 s. 52 t) med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för inneva

rande budgetår är det av stor vikt att söka styra dimensioneringen av 

gymnasieskolans studievägar dithän att ungdomarna erbjuds en utbildning 

som arbetsmarknaden och samhlillet i övrigt efterfrågar. De delar av gym

nasieskolan som bör utökas är dels de tvååriga yrkesinriktade linjerna och 

närliggande specialkurser sammantagna. dels treårig naturvetenskaplig 

och fyraårig teknisk linje. I likhet med SÖ anser jag att även den relativt 

yrkesinriktade treåriga ekonomiska linjen bör kunna ges en stor omfatt

ning. Övriga delar av gymnasieskolan bör sammantaget minskas något. 

För överskådlighetens skull ger jag här en sammanställning över elcvut

vecklingen från budgetåret 1978179 i de delar av gymnasieskolan som jag 

här har talat om. I sammanställningen finns även dels SÖ:s förslag enligt 

alternativ 1 och 2, dels mina nu aktuella förslag avseende budgetåret 1982/ 

83. 
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Ianspråktagna platser 

1978- 1979-
09-15 09-15 

1980-
09-15 

1981-
09-15 

SÖ:s anslags
framställning 
för budgetåret 
1982183 

Alt. I Alt. 2 

A. Treårig ekonomisk 
linje 

B. Treårig natur
vetenskaplig och 
fyraårig 
teknisk linje 

C. Treårig humanis
tisk och samhälls
vetenskaplig linje 
samt tvaåriga 
teoretiska linjer 

D. Tvaåriga yrkes
inriktade linjer 
och närliggande 
specialkurser 

6497 

16030 

26482 

49009 

49502 

7 577 

17666 

27 283 

52 520 

51166 

8651 

18848 

29814 

57 313 

57032 

9594 

19794 

28275 

57663 

()()781 

9500 

21200 

26900 

57600 

68100 

Som framgår av min tidigare redovisning av SÖ:s anslagsframställning 

har SÖ enligt budgetdirektiven framlagt två alternativ till hur intagningska

paciteten bör fördelas inom gymnasieskolans stora ram. Alternativ I byg

ger i stor utsträckning på befintliga resurser och i viss mån även på 

elevintresset för olika utbildningar. I alternativ 2 har SÖ framför allt tagit 

hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft med rent teoretisk 

utbildning. Jag utgår vid min bedömning i första hand från SÖ:s alternativ 

I. 
Utom beträffande tvåårig musiklinje ansluter jag mig i huvudsak till SÖ:s 

dimensioneringsförslag i alternativ 1 i fråga om treårig humanistisk och 

samhällsvetenskaplig linje samt de tvååriga teoretiska linjerna. För att 

motverka förväntade svårigheter på arbetsmarknaden för elever från dessa 

linjer beräknar jag dock ett antal intagningsplatser som ligger något närma

re det som SÖ angett i sitt mer arbetsmarknadsinriktade alternativ. Jag är 

inte beredd att nu stödja SÖ:s förslag om en utökning av musiklinjen till att 

omfatta 400 intagningsplatser. Enligt min mening råder fortfarande oklar

het om bl. a. elevernas möjligheter till fortsatt utbildning eller yrkesverk

samhet direkt efter genomgången musiklinje. Beslut om utökad omfattning 

av linjen bör föregås av en särskild kartliiggning som bl. a. bör avse 

berörda elevers verksamhet efter utbildningen. Jag avser att senare föreslå 

regeringen att ge SÖ i uppdrag att kartliigga dessa förhållanden. Musiklin

jen bör alltså budgetåret 1982/83 omfatta oförändrat 270 intagningsplatser. 

I likhet med SÖ anser jag det motiverat att treårig ekonomisk linje 

fortfarande ges en stor omfattning. Jag föreslår att den budgetåret 1982/83 

får omfatta högst 9 470 intagningsplatscr. 

8400 

20800 

21000 

50200 

73 500 

Mina 
förslag 
för 
budget
året 
1982183 

9470 

21200 

25 530 

56200 

69 340 
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Beträffande omfattningen av treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig 

teknisk linje ansluter jag mig helt till SÖ:s förslag. 

SÖ föreslår att de tvååriga yrkesinriktade linjerna och dem närliggande 

specialkurser skall omfatta 68100 intagningsplatser (+350) budgetåret 

1982/83. Mot bakgrund av de satsningar som jag tänker föreslå i form av 

bl. a. stimulansbidrag och ökade bidrag till utrustning föreslår jag en utök

ning med I 240 platser till 69 340 intagningsplatser. 

Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning påbö1jades bud

getåret 1980/81 och avses pågå intill utgången av juni 1983. I avvaktan på 

ytterligare erfarenheter beträffande efterfrågan och behov av ifrågavaran

de utbildning beräknar jag liksom SÖ antalet elevplatser (intagnings

platser) till oförändrat 3 000 för budgetåret 1982/83. 

Vidare föreslår jag inom stora ramen ytterligare 3 800 platser. Dessa 

platser bör liksom innevarande budgetår avse yrkesinriktade linjer och 

specialkurser samt gymnasial lärlingsutbildning. Totalt föreslår jag sålunda 

att gymnasieskolans stora ram budgetåret 1982/83 skall omfatta 132 340 

intagningsplatser. Jag har för budgetåret 1982/83 beräknat medel från den 

utgångspunkten. Jag vill hänvisa till vad jag vid anmälan av vissa gemen

samma frågor inom skolväsendet har anfört om relationerna mellan stora 

och lilla ramen. 

I stora ramen inkluderar jag, i likhet med beräkningar för innevarande 

budgetår, elevplatser i intagningsklasser vid riksintcrnatskolorna och 

Bergsskolan i Filipstad. Dessa elevplatser bör alltsä räknas av, när landets 

kommuner tilldelas elevplatser för sina gymnasieskolor. Medel till riksin

ternatskolorna och Bergsskolan i Filipstad beräknar jag under anslagen 

Bidrag till driften av riksinternatskolor och Bidrag till Bergsskolan i Filip

stad. 

Gymnasieskolans I i 11 a ram omfattar specialkurser som iir kortare än 

ett läsår eller fordrar tidigare gymnasial utbildni11g eller viss i'tlder för 

tillträde. Lilla ramen omfattar innevarande budgetår 32830 årsclevplatser. 

SÖ föreslår en utökning med I 200 platser. De utbildningsomdden där 

utökningar har beräknats är främst tekniska specialkurser. kurser inom 

industri och hantverk samt handels- och kontorskurser. I likhet med SÖ 

anser jag det motiverat med ett ökat antal elevplatser inom denna del av 

gymnasieskolan bl. a. för att möjliggöra ett minskat tryck på högskolan 

från de stora årskullarna. Jag ansluter mig till SÖ:s förslag att gymnasie

skolans lilla ram budgetåret 1982/83 skall omfatta 34030 årselcvplatser 

( -t I 200). Av dessa 34 030 platser bör I 000 avse kurser för invandrarung

dom. 

SÖ bör. om det visar sig nödvändigt. kunna göra viss omfördelning av 

elevplatser dels mellan studievägar inom varje ram, dels mellan ramarna. 

SÖ:s omfördelning av elevplatser bör emellertid inte fri medföra att antalet 

elevplatser på treårig ekonomisk. humanistisk och samhällsvetenskaplig 

linje samt på de tvååriga teoretiska linjerna sammanlagt överstiger 35 000. 
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Det är i nuvarande arbetsmarknadssituation ytterst angeläget att detta 

antal platser inte överskrids. Om det ändock visar sig nödvändigt bör det 

ankomma på regeringen att besluta därom. Jag vill redan nu anmäla att 

eventuella framställningar om en ökning av denna ram kommer att prövas 

mycket restriktivt. 

l den mån arbetsmarknadsskäl påkallar en ökning av det sammanlagda 

antalet elevplatser inom stora och lilla ramen bör, liksom hittills. regering

en ha rätt att besluta härom. 

Regeringen har. som jag redan har berört, tidigare i höst i propositionen 

(prop. 1981/82: 25) med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1981/82 föreslagit ett särskilt bidrag till kommunerna för att 

stimulera anordnandet av utbildningar inom industri och hantverk i gymna

sieskolan (prop. s. 51 ff.J. Riksdagen har nyligen fattat beslut med anled

ning av propositionen (UbU 1981/82:7, rskr 1981/82: 124). Enligt min me

ning bör ett stim u Ians bidrag kunna utgå även för budgetåret 1982/83. 

Bidraget bör avse ökningen av antalet ianspråktagna elevplatser på de 

aktuella studievägarna i förhållande till innevarande budgetår. I övrigt bör 

samma regler gälla som för budgetåret 1981/82, vilket bl. a. innebär ett 

bidragsbelopp om I 500 kr. för varje ianspråktagen tillkommande plats. Jag 

beräknar 6milj. kr. för detta ändamål. Bidraget är inte avsett att bli perma

nent utan skall ses som ett stöd under en övergångsperiod för att hjälpa 

kommunerna att anordna ytterligare elevplatser inom industri- och hant

vcrkssektorn. 

In tro duk tio n s program om högst fyra veckor för utbildning be

räknades i föregående års budgetproposition till I 000 årselevplatser för 

budgetåret 1981/82. Mot bakgrund av länsskolnämndernas redovisade be

hov av ytterligare platser för kommunerna har regeringen den 15 oktober 

1981 på framställning av SÖ beslutat om ytterligare 600 platser. Det inne

bär att 16000 ungdomar innevarande läsår kan erbjudas denna fyra

veckorsintroduktion. Med hänsyn till arbetsmarknadssituationen beräknar 

jag även för budgetåret 1982/83 medel för introduktionsprogrammen för 

utbildning motsvarande 1 600 årselevplatser. Regeringen bör ha rätt att 

besluta om platser utöver denna ram i den mån arbetsmarknadsskiil så 

påkallar. Introduktionsprogrammcn har. som jag har redovisat i det föregå

ende. visat sig ge en god möjlighet att fånga upp elever som till hösten inte 

har kunnat beredas plats i gymnasieskolan. lntroduktionsprogrammen kan 

lätt anpassas till elevernas olika behov av särskild vägledning. Sådan kan 

t. ex. i vissa fall behövas för flickor. vilka ofta drabbas värst av de minska

de möjligheterna att få arbete direkt efter grundskolan eller att komma in 

på önskad studieväg i gymnasieskolan. Jag vill i sammanhanget erinra om 

att regeringen den 23 juli 1981 har bemyndigat SÖ att anordna försöks verk

samhet med introduktions program enbart för flickor. Mot bakgrund av vad 

jag nyss har anfört anser jag att dd bör stå varje skolstyrelse fritt att 

bedöma behovet av att organisera vissa introduktionsprogram med en 

sådan särskild inriktning. 
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Beträffande försöks verksamheten med yrke si n t ro d u k t i o n om 

högst 40 veckor vill jag anföra följande. 

För vartdera budgetåret 1980/81och1981/82 beräknades medel för 5000 

årselevplatser. Enligt SÖ:s anslagsframställning pekar en preliminär sam

manställning av antalet elever i yrkesintroduktion på att beräkningen varit 

för låg för budgetåret 1980/81. U ndcr hela budgetåret 1980/81 deltog 9 58.'i 

ungdomar under kortare eller längare tid i yrkesintroduktion. På SÖ:s 

förslag beräknar jag medel för 7 000 årsclevplatser för nästa budgetår. 

Elevplatser för yrkesintroduktion bör liksom hittills få inrättas i mån av 

behov. 

Det finns vissa problem beträffande yrkesintroduktion. I avvaktan på 

SÖ:s utvärdering av verksamheten, vilken skall redovisas för regeringen 

senast vid årsskiftet 1981/82. är jag emellertid inte nu beredd att gå närma

re in på de förhållanden som på vissa håll i landet orsakat viss oro för 

fortsättningen av försöksvcrksamheten. Jag följer uppmärksamt utveck

lingen. Jag har bl. a. funnit att stor vikt ligger vid hur skolan ser på sitt 

ansvar för vad som händer på företag och institutioner. Betydelsen av ett 

lokalt samarbete mellan skolan och arbetsmarknadens organisationer iir 

stor. Jag vill erinra om det förslag till förändring av yrkesintroduktionen 

som regeringen har förelagt riksdagen i propositionen (prop. 1981/82: 15) 

om studie- och yrkesoricntering i grundskola och gymnasieskola m. m. I 

syfte att ännu starkare framhäva kommunernas uppföljningsansvar for de 

ungdomar som befinner sig i yrkesintroduktion och för att underlätta för de 

ungdomar som så önskar att gi\ in i reguljär utbildning i främst special

kurser fl"ir"cslås där att skolstyrelsens beslut om att placera elev på en viss 

arbetsplats prövas på nytt efter varje tiovcckorsperiod. Riksdagen har 

anslutit sig till detta förslag (UbU 1981/82: 6, rskr 1981/82: I 15). Jag vill 

också erinra om vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet har anfört i 

propositionen lprop. 1981/82: 71) om ny anställningsskydd slag m. m. Han 

har diir föreslagit regeringen att 1a initiativ till överläggningar mellan berör

da parter om vissa problem som förekommer säväl inom yrkesintroduk

tionen som i andra fall. där elever vistas pf1 företag inom ramen för skolans 

utbildning. 

Vad slutligen avser den läsåret 1980/8 I påbörjade försöks verksamheten 

med gymnasial liirlingsutbildning vill jag anföra följande. Grund

utbildningen är som regel tvåårig. Färdigutbildning skall normalt omfatta 

ett utbildningsår och anordnas som påbyggnad till grundutbildningcn. Det 

bör enligt min mening också vara möjligt att om detta är lämpligt utforma 

en gemensam kursplan för grund- och färdigutbildningen. Möjligheten att 

prioritera grundutbildningen förändras inte. 

För översiktlighetens skull sammanfattar jag här mina förslag till dimen

sionering av gymnasieskolan för budgetåret 1982/83. 
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Stora ramen 
Två-. tre- och fyraåriga 
teoretiska linjer 
Tvååriga yrkesinriktade 
linjer och närliggande 
specialkurser 
Lärlingsutbildning 
Ytterligare platser för 
yrkesinriktad utbildning 

Summa 

Lilla ramen 
Årsekvplatser 

Summa stora och lilla ramen: 

lntr11d11ktionsprogram 
Årselcvplatser 

Yrkes in t rt 1d11 k t ion 
Årselevplatser 

56 200 platser i årskurs I 

69340 .. 
3000 •. 

3800 .. 

132 340 .. 

34030 .. 

166370 .. 

I 600 ( = 16 000 intagningsplatserl 

7000 

Planering.1Tw1zarfi:ir elei·p/atser budgetåren 1983184 och 1984185 

Jag har i det föregående lagt fram förslag om gymnasieskolans dimensio

nering för budgetåret 1982/83. Dessa förslag utgttr från hittillsvarande 

system. 

Enligt riksdagens beslut om den statliga skoladministrationen m. m. 

<prop. 1980/81: 107. UbU 1980/81:38. rskr 1980/81:395) skall ett nytt sy

stem för dimensioneringen av gymnasieskolan tillämpas för tiden fr. o. m. 

budgetåret 1983/84. Det nya systemet innebär bl. a. att ramarna skall täcka 

inte som nu bara det närmaste budgetåret utan yttt:rligare två budgetår. 

För det andra och det tredje budgetåret skall ramarna ha karaktären av 
planeringsramar som fastställs med stöd av riksdagens bemyndigande. 

Detta innebär att planeringsramar nu skall fastställas för budgetåren 1983/ 

84 och 1984/85. Beslut om dimensioneringsramar för resp. budgctär skall 

fattas av riksdagen med anledningen av förslag i kommande budgetpropo

sitioner. 

Enligt riksdagsbeslutet skall i fortsättningen gymnasieskolans dimensio

nering anges i ett antal årselevplatser fördelade på sektorsramar. De sek

torer som riksdagen har beslutat om (prop. 1980/81: 107 s. 33. UbU 1980/ 

81: 38 s. 10. rskr 1980/81: 395) är följande: I. Humanistisk och samhällsve

tenskaplig sektor <HS-sektorl. 2. Värd-. social och konsumtionsteknisk 

sektor <VSoK-sektorl. 3. Ekonomisk och merkantil sektor <EM-sektor). 4. 

Teknisk och naturvetenskaplig sektor (TN-sektor). 5. Teknisk och indu

striell sektor CrI-sektor) samt 6. Jordbruks- och skogsbrukssektor <JST

sektorJ. 

I det föregående har jag redovisat det nuvarande sättet att ange gymna

sieskolans dimensionering genom antalet platser i intagningsklasser i års-

20 Riksdagen 1981182. I .1aml. Nr 100. Bilaga 12 
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kurs I (intagningsplatser). I fortsättningen skall alltså dimensioneringen 

anges i årselevplatser. Summariskt kan rnan säga att en ( 1) intagningsplats 

motsvarar, såvitt avser beräkningen av den totala lärarresursen m. m. för 

platsen, två årselcvplatser på tvåårig studieväg, tre årselevplatser på tre

årig studieväg och fyra årselevplatser pft fyraårig studieväg. Omvänt mot

svarar en ( 1) årselevplats på studieväg som är kortare än ett läsår mer än en 

(I) intagningsplats. Exempelvis motsvarar 16 årselevplatser på en enter

mins specialkurs en kapacitet av 32 intagningsplatser. 

SÖ har i sin långtidsbedömning lämnat dimensioneringsförslag för bud

getåren 1983/84-1984/85. Förslagen omfattar dels ett mera resursbetonat 

alternativ, dels ett mera arbetsmarknadsinriktat alternativ. Med hänvis

ning till vad jag i det föregående har anfört i samband med mina förslag för 

nästkommande budgetår utgår jag även beträffande planeringsramarna i 

huvudsak från det mera resursbetonade alternativet. I likhet med SÖ anser 

jag det möjligt att under de närmaste åren - allteftersom den s. k. 16-

årspuckeln avtar - åstadkomma bättre balans mellan teoretiskt inriktade 

och yrkesinriktade utbildningar. 

Innan jag redovisar mina förslag om planeringsramar vill jag ta upp 

frågan om användandet av systemet med "stora ramen" och "lilla ra

men". Innebörden av de båda termerna framgår av vad jag har anfört i det 

föregående vid mitt ställningstagande till dimensioneringen av gymnasie

skolan budgetåret 1982/83. 

Regeringen har tidigare i år uppdragit åt SÖ att överväga huruvida 

gymnasieskolans lilla ram bör ingå i sektorsramarna. Något förslag från SÖ 

föreligger ännu inte. I rådande liige avser jag att vid mitt stiillningstagande 

till planeringsramarna för budgetåren 1983/84-1984/85 utgå från systemet 

med stora och lilla ramen och behandla ramarna var för sig. 

Jag vill dock här redovisa min tveksamhet till lämpligheten av att fort

sättningsvis ha systemet med den stora och lilla ramen. Hela antalet 

platser på studievägar som är direkt grundskolanknutna finns niimligen 

inte i den stora ramen. Lilla ramen rymmer inte bara högre specialkurser, 

vilka kräver tidigare minst tvåårig gymnasial utbildning. utan även sådana 

direkt grundskolanknutna specialkurser som är kortare än ett år. Enligt 

min mening är det lämpligt att ha samtliga utbildningar som rekryterar 

elever direkt från grundskolan i ~;amma "ram". Det kan också vara ända

målsenligt att ha en särskild dimensionering för högre specialkurser som 

rekryterar elever som först gått igenom en annan gymr.asial utbildning. 

Behovet av en sädan ordning får en särskild vikt mot bakgrund av vad jag i 
fortsättningen kommer att anföra om dessa utbildningar. Likaså finns det 

skäl att ha en separat dimensionering för de särskilda kurser för invandrar

ungdom som f. n. ingår i den lilla ramen. 

Mina överväganden beträffande planeringsramar för budgetåren 1983/ 

84-1984/85 har lett mig fram till följande. 

Jag ansluter mig i huvudsak till SÖ:s förslag om planeringsramar för 
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utbildningar inom den nuvarande stora ramen för budgetåret 1983/84. Jag 

har därvid gjort samma omfördelning till direkt yrkesinriktade och mer 

arbetsmarknadsanpassade utbildningar som för budgetåret 1982/83. 

För att underlätta en jiimförelse med det nuvarande systemet anger jag 

även det beräknade antalet intagningsplatser inom resp. sektor exkl. de 

s. k. tilläggsplatserna. 

HS-sektorn 
VSoK-sektorn 
EM-sektorn 
TN-sektorn 
TI-sektorn 
JST-sektorn 

50 100 årsclevplatser 
41960 
54450 
79200 
71600 
5400 

(20 100 intagningsplatser) 
122300 ) 
(22600 ) 
(23 300 
<35800 
( 2700 

Hiirutöver bör tillkomma ett antal ospecificerade platser avseende de 

direkt yrkesinriktade studievägarna i storleksordningen 10000 firselcv

platser. Summan årselevplatser inom den stora ramen budgetåret 1983/84 

blir sålunda 312 710 (antalet intagningsplatscr samma år ca 131 80()). Anta

let 16-åringar beräknas för år 1983 till 122260. 

Beträffande budgetåret 1984/85 ansluter jag mig helt till SÖ:s förslag. 

Den ökade inriktningen mot en mer arbetsmarknadsanpassad utbildning är 

densamma som för budgetåren 1982/83 och 1983/84. Föijande planeringsra

mar bör gälla. 

HS-sektorn 
VSoK-sektorn 
EM-sektorn 
TN-sektorn 
TI-sektorn 
JST-sektorn 

44 200 årselevplatser 
40360 
50850 
74 000 
6 7 800 

5400 

t 17 600 intagningsplatser) 
121500 ) 
(21 100 
(21800 
m9oo 
( 2700 

Hiirutöver bör tillkomma ett antal ospecificerade platser avseende de 

direkt yrkesinriktade studievägarna i storleksordningen 10000 årselcv

platser. 

Summan årsekvplatser inom den stora ramen budgetåret 1984/85 blir 

sålunda 292610 (antalet intagningsplatser samma år 1136001. Antalet 16-

åringar beräknas för år 1984 till 114634. 

Inom angivna sektors- och tilläggsramar bör regeringen vid behov kunna 

göra vissa separata dimensioneringar för enstaka studieviigar. 

Jag har inom TI-scktorn räknat in platser inom gymnasial lärlingsutbild

ning. Försöksperioden för denna löper u! den 30 juni 1983. Jag utgår dock 

ifrån att lärlingsutbildning kommer att finnas även cf!cr försöksperiodcns 

utgång. 

Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande all fastställa plane

ringsramar för budgetåren 1983/84- 1984/85 i enlighet med vad jag här har 

förordat. Jag vill erinra om vad jag nyss anförde om att beslut om slutgil-
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tiga dimensioncringsramar för resp. budget~tr skall fattas av riksdagen med 

anledning av förslag i kommande budgetpropositioner. 

Innan jag tar stiillning till plancringsramarna för den lilla ramen vill jag 

behandla vissa frågor om högre specialkurser. 

Min företrädare aktualiserade i budgetpropositionen 1981 tprop. 1980/ 

81: 100 bil. 12 s. 2.BJ bl. a. de problem som f1r förknippade med att erbjuda 

högskoleutbildning åt alla elever som nu befinner sig i gymnasieskolan och 

önskar gå vidare till högskolan. För att möjliggöra för dessa elever att 

komma in på arbetsmarknaden fordrades. anförde hon. en omfördelning 

inom gymnasieskolan till förm~ln för kortare yrkesinriktade högre special

kurser. 

Mot bakgrund av detta uppdrog regeringen den 21 maj 1981 ;\t SÖ att 

med beaktande av vad som hade anförts i propositionen och i utbildnings

utskotteb betii.nkande med anledning av propositionen ( UbU 1980/81: 30: 

se UbU 1980/81: 22 s. !9-20) utarbeta förslag till tim- och kursplaner för 

kortare yrkesinriktade högre spe.cialkurscr. SÖ har genom skrivelse den 24 

september 198 l fullgjort sitt uppdrag. 

SÖ anför i skrivelsen bl. a. att de ungdomar som i första hand bör 

komma i fråga som mftlgrupp för de nu aktuella ätgärderna iir de clewr 

som liimnar gymnasieskolans teoretiska linjer och dä frlimst de treåriga 

humanistiska rn.:h samhällsvetenskapliga linjerna och den td.åriga sociala 

linjen. Gjorda undersökningar visar nämligen dels att en mycket stor del av 

dessa ungdomar bedriver fortsatta studier efter gymnasieskolan. dels att 

de - i de fall de är yrkesverksamma t:fter skolan - i stor utsträckning 

ägnar sig åt en verksamhet som ink svarar mot utbildningsinriktningcn. 

SÖ konstaterar att del redan finns ct1 antal studieviigar i gymnasieskolan 

som för dessa ungdomar är lämpliga alternativ till högskolestudier. De 

utbildningar som åsyftas är vissa högre specialkurser inom omrftdcna 

ekonomi. förvaltning. kontor och vård. SÖ anser det fullt möjligt all 

tillfälligt öka ifrftgavarande kursers kapacitet. 

Beträffande det tekniska omddct framhäller SÖ att den fyraåriga tek

niska linjens Gärde ärskurs bör tas till vara som en möjlighet all avlasta 

högskolan. 

Som ett resultat av det hitlills bedrivna arbetet med att kontinuerligt 

beakta behovet av yrkesinriktade högre specialkurser redovisar SÖ ett 

antal förslag till nya högre specialkurser. De förslag som avser handels

och kontorsområdet (ADB. Statistik och utrcdningsmetodik. Information. 

presentation. publicitet och Serviceföretagets ekonomi l tar direkt sikte på 

den målgrupp som uppdraget avsag. Därutöver redovisar SÖ förslag till t vit 

andra påbyggnadsutbildningar. en inom v~irdomddct (Utbildning av två

språkig personal inom vårdomddctl och en inom del tekniska området 

(Teknisk komplctteringskurs). 

Med hänvisning till sina överväganden och förslag hcmstiillcr SÖ att den 

lilla ramen med ändring av vad SÖ har föreslagit i sin lfmgtidsbcdömning 
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för budgetåren 1983/84-1984/85 för omfatta 35 130 årselevplatser budget

året 1983/84 ( +400 platser i förhållande till långtidsbedömningen) och 

36 330 budgetåret 1984/85 (+I 600 platser i förhållande till långtidsbedöm

ningen). 

För egen del vill jag anföra följande. 

Jag ser i de åtgärder som nu diskuteras två syften. vilka jag menar att det 

är viktigt att hålla isär och vilka bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet 

med de i sammanhanget aktuella utbildningarna. Det gäller dels strävan 

efter "avlänkning" från högskolestudier för de ungdomar som i en högre 

specialkurs kan se ett alternativ till högskolestudier. dels striivan efter att 

minska arbetslösheten för de ungdomar som efter gymnasieskolan primärt 

inte är intresserade av fortsatta studier. 

Detta innebär att de högre specialkurser som erbjuds bör vara av en 

sådan liingd och ha sådant innehåll. att de är attraktiva som alternativ. Som 

SÖ framhåller i sin skrivelse är det viktigt att kurserna inte åsätts en 

stämpel av "kortare kurs" som leder tanken till snabbkurs av Higre kvalitet 

än reguljär utbildning. I likhet med SÖ anser jag därför att kurserna bör ha 

en längd av minst en termin. Vidare bör specialkurserna vara klart yrkesin

riktade för att underlätta elevernas inträde på arbetsmarknaden (jämför 

UbU 1980/81: n s. 19-20). Jag anser det emellertid inte rimligt att en gång 

för alla uppställa bestämda krav på detaljerings- och specialiscringsgrad 

vad gäller yrkesinriktningen. Här gäller det att kontinuerligt pröva sig 

fram. Jag instämmer i SÖ:s uppfattning att det ofta är tillräckligt att ge 

endast en så stor del av en yrkcsutbildning att ungdomarnas anställnings

möjlighcter vidgas. 

Jag har i SÖ:s förslag till nya högre specialkurser funnit en klart handels

och kontorsinriktad profil. Jag räknar med att även det tekniska området 

kan byggas ut i ett fortsatt utvccklingsarbete. Det bör t. ex. kunna gälla 

kurser på lägre teon:tisk nivå inom det industriinriktade omrädet för bl. a. 

elever som gått tvåårig social linje. 

Vid utarbetandet av nya kurser bör man enligt min mening pröva kurser 

som är lokala i den bemärkelsen att utbildningen anpassas till de speciella 

behov som kan föreligga i en viss region. Jag vill hiir erinra om vad 

riksdagen har beslutat i fråga om lokalt arhctsmarknadsanknutna special

kurser i gymnasieskolan (prop. 1980/81: 107 s. 24. UbU 1980/81: 38 s. 8-9. 

rskr 1980/81: 395). 

Jag vill framhålla betydelsen av omfattande information om de högre 

specialkurser som här är i fråga. Jag utgår från att man inte minst lokalt 

informerar eleverna. innan ue Himnar den grundliiggande gymnasiala ut

bildningen. om de möjligheter till fortsatta kvalificerade studier som står 

till buds inom gymnasieskolan. 

De nya högre specialkurser. som jag behandlar här. bör kunna erbjuuas 

fr. o. m. läsåret 1983/84. Vad avser möjligheterna att avlasta högskolan 

redan läsåret 1982/83 vill jag erinra om den utökning av gymnasieskolans 

lilla ram med 1200 platser som jag har föreslagit i det föregående. 
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Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av de riktlinjer för 

vissa högre specialkurser som jag har föreslagit. 

Enligt gällande bestämmelser ankommer det på SÖ att besluta om vilka 

specialkurser som får finnas i gymnasieskolan för utbildning inom bl. a. 

handels- och kontorsyrken samt vårdyrken. medan specialkurs för annan 

utbildning för finnas endast efter medgivanck av regeringen. Tim- och 

kursplaner för specialkurserna fastställs av SÖ. Vad gäller de lokalt arbets

marknadsanknutna specialkurserna innebär riksdagens beslut att SÖ för en 

del sådana utbildningar skall fastställa endast ramar för tim- och kurspla

ner som beslutas av skolstyrelsen. 

Som jag nämnde har SÖ med hänsyn till de nya högre specialkurserna 

föreslagit en ökning av antalet {trselevplatser inom lilla ramen för budget

åren 1983/84 och 1984/85 i förhållande till långtidsbedömningen. 

Jag ansluter mig till SÖ:s slutliga förslag i fråga om årsdevplatst:r inom 

lilla ramen. vilket alltså innebär 35 130 årselevplatser budgetåret 1983/84 

och 36 330 årselcvplatser budgetåret 1984/85. Inom angivna ramar bör 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer vid behov kunna 

göra vissa separata dimensioneringar för t. ex. högre specialkurser och 

kurser för invandrarungdom. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande om planeringsramar i 

enlighet med vad jag nu har förordat. 

\iissa påg<lende jårsiJksi·erksamlzeta 

Enligt min mening - och jag utgår från att det är en allmän uppfattning -

är olika slag av försök nödviindiga för att föra utvecklingen i skolan framåt. 

Det kan å ena sidan gälla skolans inre arbete sasom omprövning av gamla 

invanda pedagogiska metoder och därmed försök att pröva nya vägar inom 

undervisningen. Sådant sker vanligen inom ramen för gällande bestämmel

ser om utbildningens innehåll och organisation. Det ingår som ett viktigt 

led i en vardaglig strävan efter förnyelse. Jag har utvecklat detta mera vid 

min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. Men det 

kan å andra sidan gälla de yttre formerna. Det är då fråga om försök med 

organisatoriska förändringar och försök med nya utbildningar som helt 

eller delvis faller utom ramen för gällande föreskrifter. Sådana försök 

kräver stöd i särskilda föreskrifter eller andra beslut av regeringen eller. i 

vissa fall, av SÖ. 

F. n. pågår ett stort antal försöksverksamheter i gymnasieskolan. Inne

varande läsår bedrivs ca 40 försök som under de senaste tio åren beslutats 

av Kungl. Maj:t eller regeringen. i en del fall efter riksdagens hörande. 

Jag avser alt i det följande uppehålla mig vid sådana försöksverksam

heter. Jag kommer därvid i flera falt att föreslå att försöksvaksamheter 

upphör och att resp. verksamhet övergår till att bli reguljär. I andra fall 

kommer jag. efter en kort redovisning av syftet med försöket, att föreslå 

fortsatt försök i avvaktan på utvärdering. I andra fall åter kommer jag att 
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förorda att försöken avvecklas till följd av beslut som riksdagen nyligen 

har fattat. För att ge en så god bild som möjligt av hur jag har tänkt mig 

förhållandena i fortsättningen redovisar jag även en del förslag som inte 

fordrar beslut av riksdagen. De förslag jag här lägger fram är samtliga 

ko5tnadsneutrala för stat och kommun. 

Läsåret 1979/80 påbörjades försöks verksamhet med tvåårig so c i a I 

service I i nj e. Jag ansluter mig till SÖ:s förslag att försöks verksamheten 

upphör och att tvåårig social servicelinje inrättas som reguljär linje i 

gymnasieskolan fr. o. m. läsåret 1982/83. I fråga om timplan för linjen vill 

jag erinra om riksdagens beslut om förändringar av gymnasieskolans ut

formning m.m. (prop. 1981/82: 14, UbU 1981/82:5, rskr 1981/82: 112). Jag 

föreslår ingen förändring i förhållande till detta beslut med anledning av att 

linjen blir reguljär. Det ankommer på regeringen att fastställa tim- och 

kursplaner för den reguljära linjen samt att meddela de ändrade föreskrifter 

om lärartjänster som kan behövas. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat om 

att tvåårig social servicelinje blir reguljär. 

Sedan några år pågår försök med tvåårig drift - och under hå 11 s -

teknisk I i nj e samt försök med tvåårig transportteknisk ut bi Id -

ni n g inom ramen för den tvååriga fordonstekniska linjen. Båda utbildning

arna är angelägna. Det finns därför skäl att göra dem reguljära. Jag är 

emellertid inte beredd att redan nu föreslå detta. Utbildningarna är dyra. 

då de kräver jämförelsevis omfattande investeringar i utrustning. De bör 

därför inte få utökas utan regeringens medgivande. Jag avser också att 

föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att undersöka möjligheterna att ned

bringa kostnaderna. SÖ bör härvid bl. a. beakta möjligheterna till inbyggd 

utbildning. När detta kompletterande underlag föreligger, avser jag att ta 

upp frågan om en regulariscring av utbildningarna. 

Sedan läsåret 1978/79 anordnas försöksvis utbildning enligt särskild läro

plan på v år d I i nj e n s g r e n för b a r n a - o c h u n g doms v å r d . I 

försöks verksamheten har ämnesinnehållet anpassats till påvisade behov. 

Strävan är att bättre anpassa utbildningens innehåll till målen för barnom

sorgen. Verksamheten har utvärderats. Erfarenheterna är mycket posi

tiva. Jag anser att SÖ för läsåret 1982/83 bör få medge alla kommuner som 

så önskar att delta i försöksverksamheten. SÖ har den 21 september 1981 

inkommit med förslag om revidering av vårdlinjcns gren för barna- och 

ungdomsvård. Förslaget kommer att rcmissbehandlas. 

Läsåret 1979/80 påbörjades försöksverksamhet med utbildning enligt 

särskild läroplan på vård linjen med en gemensam gren för h ä Is o -

o c: h sjukvård såsom ersättning för två grenar. nämligen dels grenen för 

hälso- och sjukvård samt åldringsvård, dels grenen för psykiatrisk vård. 

Verksamheten har utvärderats. Liksom SÖ anser jag att denna ordning 

inte längre bör förekomma som försöks verksamhet. I stiillet bör fr. o. m. 

läsåret 1982/83 utöver de nuvarande reguljära grenarna finnas en reguljär 

gren som i huvudsak motsvarar försöks verksamheten. 
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Regeringen medgav år 1980 försöksverksamhet med reviderade tim- och 

kursplaner på tvåårig konsumtionslinje. Den innebär försök med kons u

me n te kon om is k gren och textil gren. Försöket avslutas under 

budgetåret 1982/83. Den av SÖ hittills gjorda kontinuerliga utvärderingen 

visar på positiva resultat av utbildningen. Med hänsyn härtill bör försöks

vcrksamhetcn kunna utvidgas på så sätt att SÖ bemyndigas att medge de 

kommuner som så önskar att delta i försöket läsåret 1982/83. Jag anser att 

det system som försöksverksamheten innebär efter försöksperiodens slut 

bör bli det reguljära fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Regeringen medgav år 1978 försöksverksamhet på den tvååriga dis t r i

b ut i o n s- o e h kontors I i nj c n med gren för kontor utan varianter. 

Verksamheten har utvärderats. Jag ansluter mig till SÖ:s förslag att under 

budgetåret 1982/83 låta fem kommuner pröva en reviderad timplan för 

linjen i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag som SÖ presenterat 

i anslagsframställningen och som utarbetats på grundval av erfarenheter 

från den nuvarande försöks verksamheten. Förslaget innebär bl. a. att äm

nena företagsekonomi. kontorskunskap. distributionskunskap samt konsu

ment- och varukunskap i årskurs I förenas i ett blockämne. handels- och 

kontorslära. I årskurs 2 sker som hittills en specialisering på gren för 

distribution resp. gren för kontor. Inom vardera grenen återfinns ett block

ämne. handel resp. kontor. Förslaget innebär också ett ökat inslag av 

inbyggd utbildning. Enligt min mening innebär förslaget - förutom lägre 

kostnader - sådana förbättringar av utbildningen att den reviderade tim

planen. med de eventuella justeringar som kan aktualiseras. bör bli den för 

linjen reguljära om möjligt redan fr. o. m. budgetåret 1983/84. Avgörande 

för tidpunkten blir enligt min mening liiromcdelsfrågan. Systemet med 

bloekämnen kommer att fä en viktig roll för utformningen av läromedel. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört 

om regularisering av försöksverksamheter på värdlinjen. konsumtionslin

jen och distributions- och kontorslinjen. 

f'örsöksverksamhet med estetisk variant av· tvåårig social 

I i nje i Stockholm och Linköping har pågått sedan är 1972. Regeringen 

medgav år 1980 att försöket fick pägå t.v. Jag avser att föreslå regeringen 

alt ge SÖ i uppdrag att göra en samlad utvärdering av den hittillsvarande 

verksamheten såsom underlag för ett ställningstagande till frågan om och i 

vilken form verksamheten skall fortsätta. 

Sedan år 197 l pågår försöksvcrksamhet med undervisning i kinesiska 

som C - språk på de treåriga linjerna vid vissa skolenheta i Stockholm 

och Göteborg. SÖ skall liimna redogörelse efter utgången av läsaret 1981/ 

82 såvitt avser undervisningen i Göteborg. Jag avser att föreslå regeringen 

alt av SÖ begära en samlad redovi~ning av erfarenheterna från båda 

kommunerna som underlag för ställningstagande till fri1gan om regularise

ring av undervisning i kinesiska. 

Riksdagen har nyligen beslutat om föriindringar av gymnasie-
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skolans utformning m.m. (prop. 1981/82: 14. UbU 1981/82:5. rskr 

1981/82: 1121. En rad försök hör som en följd härav nu kunna upphöra. 

eftersom deras ändamål kan tillgodoses genom den nya ordningen. Det 

gäller försöksverksamhet med friare resursanvändning i fem kommuner 

med stöd av beslut den 15 mars 1979 (SÖ-fS 1979: 62) med ändring den 10 

maj 1979 <SÖ-FS 1979: 84) och i SkarabLirgs län med stöd av beslut den 7 

maj 1981 samt försöksverksamhet med friare resursanvändning och med 

ändringar i timplan vid gymnasieskolan i Kalmar med stöd av beslut den 15 

mars 1979. Vidare berörs viss försöksverksamhet på gymnasieskolans 

treåriga ekonomiska linje enligt förordning den 8 juni 1978 <däremot bör 

försöks verksamheten på tvåårig ekonomisk linje enligt samma förordning 

få fortsätta) samt försöksverksamhet med särskild läroplan för helklassisk 

varian( i gymnasieskolan i vissa kommuner. Riksdagens beslut innebär 

iiven att den nuvarande försöksvcrksamheten med gemensam studiegång i 

årskurserna I och 2 av naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje får 

en reguljär form och att en fortsatt försöksverksamhet ej längre är aktuell. 

I förekommande fall bör nu aktuella försöksverksamheter gradvis avveck

las i takt med att de nya timplanerna införs. 

Med stöd av riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 319 f .. UbU 

1980/81: 30. rskr 1980/81: 283) har regeringen utfärdat förordningen <SÖ-FS 

1981: 143) om försöks verksamhet med kombination av ramtimplaner och 

friare resurstilldelning i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje i gymnasiesko

lan. Försöksperioden omfattar budgetåren 1981/82 och 1982/83. Riksda

gens beslut om förändringar av gymnasieskolans utformning m. m. inver

kar på försöks verksamheten under budgetåret 1982/83. Jag far därvid 

hänvisa till vad jag anförde i denna proposition (prop. 1981/82: 14 s. 28 och 

40). 

Sedan läsåret 1974/75 pågår försöks verksamhet med s är sk i 1 d sam

ord n ad gymnasieskola. B-form <SSG-Bl i glesbygd. försöket 

omfattar f. n. 7 kommuner och innebär att de treåriga linjerna samt numera 

även tvåårig social linje inrättas på s. k. icke g-ort enligt särskild organisa

tion. Fr. o. m. läsåret 1975/76 har yrkesinriktade specialkurser försöksvis i 

viss omfattning fått omvandlas till motsvarande närliggande linjer på icke 

g-orter i syfte att göra gymnasieskolans yrkesinriktade linjer lättare åtkom

liga. Sådana linjer förekommer numera i 19 kommuner. bland vilka åter

finns samtliga 7 SSG-B-kommuner. SÖ skall senast den I mars 1982 

redovisa en samlad utvärdering av försöket med SSG-B. 

Jag har tidigare vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolviisendet erinrat om att eH utredningsförslag om en fl c x i b I ar c 

sko I p Ian er in g f. n. remissbehandias. I betänkandet <Ds U 1981: 71 be

handlas bl. a. frågan om lokalisering av gymnasieskolor till mindre orter. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag som kan före

läggas riksdagen i hithörande frågor. Riksdagens beslut om förändringar av 

gymnasieskolans utformning m. m. får emellertid till följd att vissa föränd-
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ringar bör vidtas i fråga om SSG-8 redan fr. o. m. läsåret 1982/83. alltså 

innan ett förslag om en flexiblare skolplanering kan genomföras. Då det 

redan i dag finns en möjlighet till självstudier i SSG-B. kommer jag. enligt 

vad som anfördes i propositionen (prop. 1981/82: 14 s. 40) om förändringar 

av gymnasieskolans utformning m. m. att föreslå regeringen att uppdra åt 

SÖ att föreslå även andra möjliga besparingsåtgärder inom SSG-8. 

Regeringen medgav genom beslut den 9 juli 1981 att den sedan år 1970 

pågående försöks verksamheten med ändrad gymnasiesko I organ i

sat i o n i Ludvika rår fortsätta under läsåret 1981/82. Försöks verksam

heten innebär bl. a. en samordning mellan vissa av de tre- och fyraåriga 

linjerna och tvåårig social linje. SÖ skall senast den I maj 1982 redovisa 

erfarenheterna av den fortsatta försöksverksamheten. De erfarenheter 

som då föreligger hör vara värdefulla med tanke på de överväganden om 

gymnasieskolans framtida organisation som skall göras på grundval av 

gymnasieutredningens nyligen framlagda betänkande (SOU 1981: 96). 

Verksamheten i Ludvika bör i fortsättningen - såvitt avser undervisning

ens organisation - anpassas till de normaltimplaner eller de alternativa 

timplaner, varom riksdagen nyligen fattat beslut (prop. 1981/82: 14, UbU 

1981/82: 5. rskr 1981/82: 112). Den utbildning i ett arbetslivsorienterande 

ämne på social linje som regeringen medgav i nyssnämnda beslut bör t.v. 

få fortsätta. 

Genom beslut den 15 mars 1979 <SÖ-FS 1979:62) om åtgärder för att 

främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. (punkt 11) bemyndi

gade regeringen SÖ att i samråd med gymnasieutredningen bedriva för

s öks verksamhet med ramtimplaner i högst fem kommuner läs

åren 1979/80-1981/82. I sin anslagsframställning anför SÖ att försöket har 

kunnat starta först hösten 1980 i vissa av kommunerna. i andra först hösten 

1981. Då erfarenheter av även detta försök är av stort värde med tanke på 

kommande beslut om gymnasie~kolans organisation. avser jag att föreslå 

regeringen att förlänga försöksperioden till utgången av budgetåret 1983/ 

84. 

Regeringen har tidigare i år på framställningar från gymnasieutred

ningen beslutat om en rad försöks verksamheter avseende skilda delar av 

utbildningarna inom gymnasieskolan. Försöken inriktas bl. a. på en bättre 

koppling mellan skola och arbet;;liv och på samverkan mellan gymnasie

skola och kommunal vuxenutbildning. De är lokaliserade till Göteborg. 

Motala, Södertälje, Västerås och Årjäng. Försöken bör pågå så länge att 

de kan ge gedigna erfarenheter som underlag för beslut om gymnasiesko

lans framtida utformning. 

Vid Skärholmens gymnasium i Stockholm bedrivs försöksvcrksamhet 

med g y m n a s i a I u t b i I d n i n g fö r s v år t r ö r e I s e h i n d rad c o e h 

andra svårt handikappade enligtavtalden7maj 1974mellanstaten 

och Stockholms kommun. F. n. pågår förhandlingar genom statens för

handlingsnämnd om kommunalt övertagande av den omvårdnad för ele-
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verna som f. n. bedrivs av styrelsen för vårdartjänst. l nuvarande läge 

beräknar jag för budgetåret 1982/83 i likhet med SÖ endast medel med 

hänsyn till kostnadsökningar av automatisk natur för denna försöksverk

samhet. 

Sedan läsåret 1977/78 pågår försöksvcrksamhet med kombination 

av gymnasiesko Is tu di er och e I it idrott i syfte att underlätta för 

ungdomar som bedriver intensiv idrottsträning att kombinera detta med 

studier i gymnasieskolan. SÖ fattar efter samråd med Sveriges Riksidrotts

förbund årligen beslut om verksamhetens lokalisering. dimensionering och 

fördelning på idrottsgrenar. Varje berörd kommun tilldelas diirvid ett visst 

antal intagningsplatser, vilka inte är bundna till siirskild studieväg utan 

skall rymmas inom den av SÖ för kommunen beslutade organisationen. 

Hela riket är elevområde, om inte SÖ av särskilda skäl beslutar annorlunda 

för viss utbildning. Samtliga studievägar i kommunens gymnasieskola står 

öppna för elever som ansöker om plats i försöksverksamheten. Fem 

veckotimmar per årskurs i ämnet specialidrott ersätter motsvarande tid i 

annat eller andra iimnen på studievägen. Timplanen för linjen eller special

kursen jämkas för att göra detta möjligt. Särskilda regler gäller om grupp

delning för undervisning i specialidrott. För läsåret 1977/78 medgav rege

ringen att försöksverksamheten fick omfatta 148 intagningsplatscr. Verk

samheten har därefter utökats till att innevarande liisår omfatta 500 intag

ningsplatser. Verksamheten har utvärderats och en rapport om de första 

årens verksamhet har helt nyligen överlämnats. Innan jag hunnit närmare 

analysera vad som där anförs är jag f. n. inte beredd att föreslå ytterligare 

utökning av verksamheten. Enligt min mening bör den emellertid fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 göras reguljär. Försöksverksamhetens system bör i 

huvudsak gälla även för den reguljära verksamheten. Verksamheten bör 

bedrivas på oförändrade ekonomiska villkor. Jag har beriiknat medel för 

verksamheten utifrån detta. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat om 

ett reguljärt system med kombination av gymnasieskolstudier och elit

idrott. 

Sedan läsåret 1977/78 bedrivs i Stockholms kommun försöksverksamhet 

med finskspråkig gymnasial utbildning. För verksamheten gäl

ler en förordning av den 15 juni 1978 (SÖ-FS 1978: 16Jl. Utbildningen 

omfattar social linje. distributions- och kontorslinjc. naturvetenskaplig 

linje samt bygg- och anliiggningsteknisk linje. Utbildningen skall i sina 

huvuddrag överensstämma med vad som annars gäller för berörd linje. Till 

utbildningen får tas in elever vilkas kunskaper i svenska är alltför bristfäl

liga för att de utan stora svårigheter skall kunna tillgodogörit sig svensk

språkig gymnasial utbildning. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att av SÖ begära en samlad 

redovisning av den pågående utvärderingen av verksamheten. En sådan 

redovisning bör kunna tjäna som underlag för språk- och kulturarvsutred-
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ningens ( U 1981: 04) överväganden om det finska språkets ställning i gym

nasieskolan. 

Försöksverksamhet med engelskspdkig utbildning pii gym

n as i a I nivå vid en skolenhet i Stockholm - Norra Real - har pågiht 

sedan läsåret 1973174. Den senast fastställda försöksperiodcn str[icker sig 

t. o. m. läsåret 1981/82 enligt förordning den 13 september 1979 <SÖ-FS 

1979: 189) om fortsatt försöksvcrksamhct med engclskspdkig gymnasial 

utbildning i Stockholm m. m. Beträffande försöksverksamhcten gäller i 

korthet följande. Den får anordnas av Stockholms kommun med Stock

holms skoldirektion såsom styrelse. För uthildningcn skall i tillämpliga 

delar gälla vad regeringen har föreskrivit om gymnasieskolan, om inte 

annat följer av särskilda föreskrifter. Utbildningen omfattar tre ;\rskurser. 

Av var:je årskurs får anordnas högst en klas~. Elevplatserna skall rymmas 

inom det totala antalet elevplatser. för vilka medel beräknas under anslaget 

Bidrag till driften av gymnasieskolor. Till uthildningcn for tas in ungdomar 

som under en liingre tid vistas i Sverige. Bland behöriga sökande skall i 

första hand tas in den som inte är och inte heller skall vara kyrkobokförd i 

Sverige. Behörig att intas som elev är den som dels har engelska som 

modersmål eller som huvudhjälpspråk. dels har de övriga kunskaper och 

färdigheter som fordras för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Timplaner och kursplaner samt övriga bestämmelser för uthildningen fast

ställs av SÖ med beaktande av dels att undervisningen skall bedrivas p11 

engelska språket. dels att utbildningen riktar sig till elever med jämförelse

vis ringa anknytning till Sverige. En elev har riitt att utöka sitt studiepro

gram genom att viilja till ämnet kunskapsteori. Detta sammanhänger med 

att utbildningen för elev som sä önskar skali kunna leda fram till examen 

International Baccalaureate (JA) med diplom från International Bacealaur

eate Office (IUO) i Geneve. Kommunen för ta ut elevavgifter för undervis

ningen samt för skolhälsovård m. m. Avgifterna får inte överstiga skillna

den mellan kommunernas kostnader och statsbidraget. 

Jag har inget att erinra mot en fortsättning av vaksamheten. Det är 

emellertid inte tillfredsställande att en verksamhet som pågär sedan mänga 

år och vars värde inte ifrågasätts betecknas som försök. Jag föresh'tr dä1for 

att försöksvcrksamheten fr. o. m. liisfaret 1982/83 ersätts av en reguljär 

verksamhet. för vilken hör gälla i huvudsak samma bestämmelser. Utbild

ningen bör i varje fall t.v. inte ingå i gymnasieskolan. Vissa av de nuvaran

de bestämmelserna. som bör kunna gälla även i fortsättningen. är nämligen 

oförenliga med vissa bestämmelser om gymnasieskolan i skollagen 

( 1962: 319). Utbildningen har också en annan karaktär än studievägarna i 

gymnasieskolan. Jag vill redan här nämna att jag under anslaget Hidrag till 

driften av riksintcrnatskolor kommer att liigga fram förslag om möjlighet 

för huvudmannen för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket att vid si

dan av riksintcrnatskolverksamheten bedriva internationell gymnasial ut

hildning. 
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Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat om 

reguljär engelskspråkig gymnasial utbildning. 

Frågor om nya utbildningar m. m. 

SÖ har föreslagit att utbildning av sjöintendencurpersonal 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 får anordnas inom ramen för tvåårig livsme

delsteknisk linje genom yrkesprofilcring på variant för storhushåll. Jag 

avser att föreslå regeringen att meddela bestämmelser härom i huvudsaklig 

överensstämmelse med det av SÖ redovisade förslaget. 

SÖ har i skrivelse den 10 september 1979 redovisat förslag om försöks

verksamhet med maskinförarutbildning. Förslaget har remissbe

handlats. I skrivelse den I juni 1981 har SÖ återkommit med kompletteran

de kostnadsberäkning. Enligt min mening bör maskinförarutbildning 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 få anordnas i form av ettårig högre specialkurs 

med inriktning på främst maskinlära och körning med allmänt förekom

mande anläggningsmaskiner. Kursen bör bygga på utbildning inom områ

dena jordbruk. trädgård. skogsbruk eller bygg- och anläggning med inrikt

ning på gatu-. väg- och anläggningsarbeten. Med hänsyn till kostnaderna 

m. m. bör regeringen meddela särskilda bestämmelser om utbildningen. 

Den bör få anordnas i viss begränsad omfattning och inom de ramar för 

gymnasieskolans dimensionering som regeringen beslutar. 

Jag vill erinra om att riksdagen har beslutat att statsbidrag till kostnader 

för första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel till lands

tingskommunerna inte skall utgå fr. o. m. den I juli 1982. I fråga om 

statsbidrag till kommunerna kommer jag i det följande att föreslå nya 

regler. I syfte att i största möjliga utsträckning nedbringa kostnaderna för 

maskinförarutbildningen bör denna bedrivas i samverkan med företag och 

arbetsmarknadsutbildningen. Det bör ankomma på SÖ att besluta om 
lokaliseringen av utbildningen. Liksom för andra specialkurser bör SÖ 

fastställa tim- och kursplaner. Även om utbildningen inte kallas försöks

verksamhet. ligger det i sakens natur att vissa förändringar kan behöva 

göras på grundval av de första årens erfarenheter. Jag utgiir från att SÖ 

noga följer verksamheten. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört 

om maskinförarutbildning. 

På uppdrag av regeringen har SÖ efter samråd med socialstyrelsen och 

Landstingsförbundet i skrivelse den 30 september 1980 liimnat förslag till 

försöksutbildning av tandtekniska biträden. Efter remiss har ytt

randen över förslaget inkommit från universitets- och högskoleämbetet 

( UHÄ). som bifogat yttranden från olika högskoleenheter. socialstyrelsen, 

Landstingsförbundet. Sveriges tandliikarförbund. Sveriges Tandteknikers 

riksförbund och Svenska kommunalarbetareförbundet. Förslaget har fått 

ett blandat mottagande av remissinstanserna. Socialstyrelsen. universite

ten i Malmö, Stockholm och Umeå. Landstingsförbundet. Svenska kom-
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munalarbetareförbundet, Sveriges tandteknikers riksförbund och Sveriges 

tandläkarförbund tillstyrker en försöksutbildning. Universitetet i Göteborg 

avstyrker en så.dan utbildning. SÖ är tveksam. Uppfattningen bland re

missinstanserna är delad när det gäller om utbildningen skall kunna utgöra 

en etapp av tandteknikerutbildningen eller på annat sätt kunna ge rabatte

ring vid inträde till tandteknikerutbildningen. Landstingsförbundet anser 

att försöksutbildningen med åtföljande utvärdering skall visa om sådana 

möjligheter existerar. 

Fr. o. m. den l januari 1981 kan socialstyrelsen godkänna enskilda 

tandtekniska laboratorier. Godkännandet förutsätter att personalen vid 

laboratorierna har erforderlig kompetens. F. n. saknar vissa av tandtekni

kerna vid laboratorierna lämplig utbildning. 

Enligt min mening är det angeläget att utbildningsbehovet för icke behö

riga tandtekniker vid de enskilda tandtekniska laboratorierna först tillgo

doses. Jag avser att däreftt:r återkomma till fd1gan om en försöksutbildning 

av tandtekniska biträden. Jag har i detta ärende samrått med statsrf1det 

Ahrland. 

SÖ har den 25 maj 1981 och den I juni 1981 inkommit med förslag till 

utbildning av tandtekniker resp. ambulanspersonal. Båda ären

dena bereds inom regeringskansliet. 

I sin anslagsframställning föreslår SÖ revidering av tim- och 

kursplaner för de tvååriga jordbruks-. skogsbruks- och 

trädgårdslinjerna med bl.a. införande av tvåårig undervisning i 

svenska. Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till förslagd. Frågan bör 

över·vägas ytter! igare. 

Frågwz om poängsättning m· år.1k11rs 4 m· fyraårig teknisk linje 

I sin anslagsframställning förc:slår SÖ att årskurs 4 på den fyra

å rig a tekniska linjen värderas med 40 poäng i analogi med 

den poängsättning som sker inom högskolan. Linjens tjärde år skulle enligt 

SÖ kunna betraktas som ett högskoleår. Ett ytterligare syfte med den 

föreslagna åtgärden är, menar SÖ. att återinföra gymnasieingenjörsbegrep

pet och därmed åstadkomma en avlänkningseffekt gentemot högskolan. 

Enligt min mening erbjuckr det föreslagna poängsystemet en rad pro

blem. För att ta ett exempel är ekvivalens mellan poäng som erhålls i 

gymnasieskolan och poäng som ges på högskolan inte en fräga av enbart 

teknisk natur. Det finns skillnader i både mål och organisation mellan 

gymnasieskola och högskola. Därför bör en griins upprätthållas mellan 

utbildningarna inom gymnasieskolan och högskoleutbildningarna. Detta 

utesluter självfallet inte - vilket jag vill starkt betona - alt den gymnasiala 

utbildningen skall hålla hög kvalitet och att skillnaden i nivå i praktiken 

kan vara liten mellan å ena sidan högskoleutbildning och å andra sidan 

vissa högre specialkurser och påbyggnadsutbildningar i övrigt i gymnasie

skolan. Vissa gymnasiala utbildningar bör bl. a. av dessa skäl för rn1mga 

ungdomar enligt min mening kunna framstå som ett fullgott alternativ till 

högskolestudier. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 319 

Mot bakgrund av vad jag här har sagt är jag inte beredd att tillstyrka 

förslaget om värdering av i\rskurs 4 på fyraårig teknisk linje med 40 poäng 

på sätt som har föreslagits av SÖ. Jag har i denna fråga samrått med chefen 

för utbildningsdcpartementet. 

Däremot ser jag i likhet med SÖ fördelar i att återinföra gymnasieingen

jörsbegreppet för den berörda utbildningen på den fyraåriga tekniska lin

jen. Jag utgår från att SÖ i fortsättningen av sitt redan påbörjade arbete 

med att ändra formerna for värderingen av färdigutbildningen på fyraårig 

teknisk linje efter samråd med berörda myndigheter och organisationer 

återkommer i frågan. 

U11de1Tis11in1{ i hemspråk och svenska fiir inl'andrarelcl'cr 

För de elever i gymnasieskolan som har minoritetsspråk som hemspråk 

anordnas dels undervisning i hemspråk som ämne. dels studie

handledning på hemspråket i den mån eleverna behöver det och 

önskar delta. Verksamheten ersätter undervisning av motsvarande omfatt

ning i ett eller flera obligatoriska ämnen på elevens studieväg. Statsbidrag 

utgår för 0. 75 lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår med visst 

belopp per veckotimme. 

För sådana invandrare lever i gymnasieskolan som behöver det anordnas 

stöd undervisning i svenska vid sidan av den vanliga undervis

ningen. Enligt föreskrifter som f. n. finns i regleringsbrev utgår statsbidrag 

till kostnader för sådan stödundervisning motsvarande 0,85 lärarveckotim

mar per deltagande elev och läsår. 

SÖ anser att stödundervisningen i svenska för invandrarelever passar en 

del elever mindre väl. Det finns elever vilkas kunskaper i svenska är så 

bristfälliga att stödundervisningen inte räcker. En del elever finner stödun

dervisningen alltför betungande. därför att den förliiggs utanför den ordina

rie undervisningens ram. De kan också finna den för litet attraktiv. därför 

alt den inte leder till särskilt betyg eller kompetensbevis. SÖ föreslår 

därför att invandrarelever i gymnasieskolan såsom ett alternativ till stöd

undervisning i svenska skall som ämne kunna studera svenska som 

främmande språk i utbyte mot undervisning av motsvarande omfatt

ning i ett eller flera ämnen på elevernas studievägar med undantag av 

ämnet svenska. Kostnaderna för undervisningen i svenska som främman

de språk avses enligt SÖ rymmas inom den nuvarande resursramen för 

stödundervisning i svenska för invandrarelever. 

Enligt min mening kan stöd undervisning i svenska för invandrarelever i 

många fall behöva få en annan organisatorisk uppläggning än den har i dag. 

Inom den nuvarande resursramen om 0.85 lärarveckotimmar per elev bör 

vissa förändringar kunna genomföras fr. o. m. läsåret 1982/83. 

En utgångspunkt hör vara att invandrareleverna genom extra undervis

ning i svenska tillfredsställande skall kunna följa den ordinarie undervis

ningen i svenska och andra ämnen. Det hör diirför linnas möjlighet att låta 
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den extra undervisningen i svenska ske mot utbyte av timmar i ett eller 

flera ämnen. eftersom studierna annars kan bli för betungande för eleven. 

Jag vill inte utesluta möjligheten att låta eleven fä byta ut någon vecko

timme i den ordinarie undervisningen i svenska. om det bedöms lämpligt. 

Jag anser att det finns skäl att då den extra undervisningen sker i utbyte 

mot timmar i annat ämne betrakta undervisningen i svenska som ett 

särskilt ämne och att kalla ämnet svenska som främmande språk. Betyg 

bör emellertid inte sättas. Jag vill erinra om att betyg sätts i ämnet svenska. 

Det bör ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bcstiim

rner att avgöra vilka närmare föreskrifter som kan behövas. 

För hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspräk beräk

nar jag 7.7milj. kr. för budgetåret 198:!/83. Delta innebär en uppräkning 

med ca:! milj. kr. jämfört med innevarande budgetår på grund av bl. a. en 

beräknad ökning av antalet deltagande elever. 

SkolledarfråRor 

Jag har redan tidigare vitsordat skolledarnas avgörande betydelse för 

genomförandet av de senaste årens reformer i skolan. Så hart. ex. kraven 

på grundskolans skolledare ökats, vartefter den lokala friheten har blivit 

större i såväl pedagogiska som ekonomiska frågor. Jag syftar hiir bl. a. på 

den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 80) och det förändrade statsbi

dragssystcmet för grundskolan. 

En liknande decentralisering av besluten kommer nu att gälla även för 

det gymnasiala stadiet efter riksdagens beslut med anledning av propositio

nen (prop. 1981/82: 14) om förtindringar av gymnasieskolans utformning 

m. m. (UbU 1981/82: 5. rskr 1981/82: 1121. Förändringarna kan i vidd och 

djup i och för sig långtifrån jämföras med dem i grundskolan. Så blir t. ex. 

den rörliga resursen efter riksdagens beslut betydligt mindre än vad som 

föreslagits. Någon särskild handledarresurs blir diirmcd inte aktuell. Vi

dare bör enligt min mening de nya timplanerna för de tre- och fyra{ll'iga 

linjerna genom sin större samordning och enklare konstruktion t. o. m. 

kunna förenkla bl. a. tjänstefördelning och schemaHiggning. 

Likafullt innebär givet vis de beslutade förändringarna krav p~1 stora 

insatser från skolledarna, inte minst i det inledande skedet. Jag vill här 

särskilt framhålla skolledarnas uppgift att få den fria resursanvändningen i 

gymnasieskolan att verka till förmän för de elever och grupper av elever 

som bedöms bäst behöva extra insatser. Denna uppgift blir inte mindre 

viktig, när de resurser som skall få användas friare är knappa. 

De förslag jag i det följande presenterar under detta avsnitt är finansiera

de genom besparingar inom skolområdet. 

För att den friare resursanvändningen skall fäs att fungera efter de 

intentioner som uttalats av regering och riksdag kommer att krävas ingåen

de information och diskussion om mål och medel på de lokala skolenheter

na. Skolledarnas nyckelroll är här sjiilvklar. 
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Mot bakgrund av de krav på ökade skolledarinsatser som sålunda ställs 

med anledning av riksdagens beslut om förändringar av gymnasieskolans 

utformning m. m. föreslår jag att statsbidrag får lämnas i form av c n 

s är sk i Id ge n omförande r e s u r s under budgetåret 1982/83. Jag be

räknar denna resurs till I 0 milj. kr. Jag finner det lämpligt att SÖ fördelar 

resursen på länsskolnämnderna. som i sin tur gör en fördelning på skolen

heter i berörda kommuner. Vid fördelningen bör hänsyn tas till i hur stor 

utsträckning olika skolenheter berörs av förändringarna. Vissa av föränd

ringarna gäller ju t. ex. endast de tre- och fyraåriga linjerna samt ytterligare 

några tvååriga linjer. Det är rimligt att en större del av genomföranderesur

sen tillförs skolenheter med sådana studievägar än skolenheter som saknar 

sådana. Beslut om resursens användning bör fattas av rektor vid berörda 

skolenht:ter. Det bör få ankomma på regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer att avgöra vilka närmare föreskrifter som kan behö

vas. Jag vill i sammanhanget nämna att en naturlig utgångspunkt är vad 

som gäller för genomföranderesursen i grundskolan. Hänsyn måste dock 

tas till att för gymnasieskolan gäller ett annat system för tjänsteunderlag 

och statsbidrag. På resursen om I 0 milj. kr. bör inte ske någon besparing 

med 2 ?!:·. 
Som jag har redovisat vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet är det enligt min mening motiverat med utökning av 

skolledarresursen vid vissa skolenheter med gymnasieskola. Detta gäller 

bl. a. de största s. k. S 2-skolorna (särskilda skolenheter typ 2. dvs. skolor 

som har tre- och fyraåriga linjer samt eventuellt även tvååriga linjer). 

Skolenheter av denna typ har i dag en ordinarie tjänst som rektor och en 

ordinarie tjänst som studierektor. om SÖ medger det. 

Jag föreslår att skolledarresurscn vid de största särskilda 

sko I c n het c rn a typ 2 förstärks genom att en arvodes tjänst som 

studierektor får inrättas. Detta bör kunna ske viu skolenheter typ 2 som 

omfattar 50 poäng eller mer. dvs. skolenheter med drygt 30 klasser eller 

mer. Denna förbättring av skolledarrcsursen kan enligt mina beräkningar 

komma inemot 20 skolenheter tillgodo. Jag har beräknat kostnaden till 1.:a 

2 milj. kr. 

En annan skoltyp. för vilken jag finner önskemålen om en utökad skollc

darresurs särskilt berättigade. är de mindre s. k. SI-skolorna (särskilda 

skolenheter typ I. dvs. skolor med tvååriga, företrädesvis yrkesinriktade 

linjer). Skolenheter av denna typ har i dag en tjänst som rektor samt en 

biträdande rektor. om rektors arbetsområde omfattar lägst 70 poäng och 

om SÖ medger det. Arvodestjiinster som studierektor inrättas. om arbets

området för rektor omfattar lägst 30 poäng och om länsskolnämnden 

medger det. 

Jag föreslår att skolledarresursen vid vissa särskilda skol

e n h c ter typ I förstärks genom en möjlighet till nedsättning av 

undervisningsskyldigheten för lärare som åtar sig att biträda skolledare i 

21 RiksdaRCfl 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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dennes uppgifter. En sådan ordning bör kunna tillämpas vid skolenheter 

typ I som omfattar mellan 16 och 30 poäng, dvs. skolenheter med 11 till 20 

klasser. Ca 12 skolor kan då få en förstärkt skollcdarresurs. Jag har 

beräknat kostnaden till ca I milj. kr. 

Jag har vid min anmälan av vissa gemensamma frågor föreslagit att 

omfattningen av skolledares undervisningsskyldighet i fort

sättningen skall fastställas av skolstyrelsen. Jag har där 

redovisat min syn på sambandet mellan övertid och undervisningsskyldig

het. Bidrag till kostnader för skolledares övertid skall inte utgå. Den 

undervisningsskyldighet som i dag gäller bör som jag angett vara en högsta 

nivå som inte får överskridas. Som jag också angett bör skolledare utöver 

vad skolstyrelsen bestämt ha rätt att undervisa i en omfattning upp till 

denna nivå. Jag har också föreslagit att statsbidrag till kostnader för 

skolledare även framdeles bör beräknas efter nuvarande nivå på undervis

ningsskyldigheten. 

När undervisningen för skolledare får mindre omfattning till följd av 

lokala beslut och lärare undervisar i stället. utgår statsbidrag till lärarlöne

kostnaderna. Avdrag bör då göras i bidraget till kostnader för skolledare. 

Jag vill erinra om att bl. a. vissa skolledarresurser är gemensamma för 

gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning eller kommunal vuxen

utbildning. Frågan om resurssamband med kommunal högskoleutbildning 

behandlas i propositionen ( 1981/82: 89> om kommunal högskoleutbildning 

m. m. Jag får hänvisa till den och till vad chefen för utbildningsdepartc

mentet kommer att anföra i det följande. 

Vad gäller kommunal vuxenutbildning vill jag även nämna att chefen för 

utbildningsdepartemcntet i det följande kommer att lämna förslag om viss 

förändring i beräkningen av poäng för kommunal vuxenutbildning. Detta 

kan i viss mån inverka på underlaget för tjänster som skolledare vid vissa 

skolenheter med gymnasieskola. 

\iissa statsbidrag till inbyggd 11tbild11i11g 

Enligt nuvarande statsbidragsbestämmelser för kommunernas och 

landstingskommunernas gymnasieskolor utgår statsbidrag till särskilda 

kostnader för inbyggd utbildning inom områdena husligt arbete och vård. 

Den helt dominerande delen av dessa bidrag går till landstingskommuncr 

för deras inbyggda utbildning inom vårdområdet. Som framgår av vad jag 

anförde vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet 

förordar jag att landstingskommunerna inte skall fä statsbidrag för inbyggd 

utbildning inom vftrdområdet i fortsättningen. 

Nämnda bidrag bör alltså upphöra för tiden fr. o. m. den I juli 1982. Jag 

räknar med att detta för budgetåret 1982/83 innebär en besparing med 

28milj. kr. 
Vad gäller motsvarande statsbidrag för inbyggd utbildning inom kommu

nal högskoleutbildning får jag hänvisa till propositionen ( 1981/82: 89) om 
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kommunal högskoleutbildning m. m. och till vad chefen för utbildningsde

partementet kommer att föreslå i det följande. 

Det allmänna dr(fihidmget till /a11dstingsko111m1memas gymnasieskolor 

På grund av riksdagens beslut om minskning med 2 % av vissa statsbi

drag till driften av gymnasieskolor !prop. 1980/81: 100 bil. 12 p. C 19, 

UbU 1980/81: 22 och 30, rskr 1980/81: 283) får kommunerna och landstings

kommunerna för tiden fr. o. m. den I juli 1981 bidrag till sina kostnader för 

löner och sociala avgifter för skolledare och lärare med 98 r:+ av de belopp 

som annars skulle ha utgått. Denm1 ordning tillämpas även på särskilda 

bidrag för timmar till förfogande och bidrag till ersättning åt föreläsare. 

Samma regler om minskning gäller i fråga om motsvarande bidrag till 

kommunal högskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. 

Enligt min mening bör en ytterligare besparing kunna göras på bidragen 

till landstingskommunerna. Som jag förutskickade vid min anmälan av 

vissa gemensamma frågor inom skolväsendet föreslår jag därför att de nu 

nämnda bidragen till landstingskommunerna för deras gymnasieskolor så

vitt gäller vårdsektorn för tiden fr. o. m. den I juli 1982 bör utgå med 80 i 

stället för 98 % av bidragsunderlaget. Den minskning som jag nu föreslår 

bör genomföras på i princip samma sätt som den nuvarande tvåprocentiga 

minskningen, vilket innebär att skolorganisationen skall ha den omfattning 

som följer av gymnasieskolans timplaner och av andra författningsbestiim

melser. Minskningen från 98 till 80 S'c medför en besparing med ca 

41milj.kr. 

Vad gäller motsvarande bidrag till landstingskommunerna för deras 

kommunala högskoleutbildning och kommunala vuxenutbildning fär jag 

erinra om de förändringar i fråga om bidragen som föreslås i propositionen 

( 1981/82: 89) om kommunal högskoleutbildning och i övrigt hiinvisa till vad 

chefen för utbildningsdepartemcntet kommer att föreslå i det följande. 

Statshidrag till syo 

I propositionen ( 1981/82: 15) om studie- och yrkesoricntering i grundsko

la och gymnasieskola m. m. har regcringen föreslagit nya regler för statsbi

drag till studie- och yrkesorientering (syo) i grundskolan och gymnasiesko

lan med giltighet fr. o. m. den I juli 1982 och ett nytt system med statligt 

reglerade tjänster för syo inom dessa skolformer avsett att börja tillämpas 

den I juli 1983. Riksdagen har nyligen fattat beslut med anledning av dessa 

förslag (UbU 1981/82: 6. rskr 1981/82: 115). Pä grundval av riksdagens be

slut lägger jag nu fram närmare förslag om grunder för statsbidrag till syo 

inom gymnasieskolan. 

Mitt förslag avser endast budgetåret 1982/83. Det innebär en övcrgångs

anordning med hänsyn till att det nya systemet med statligt reglerade 

tjänster för syo börjar tillämpas först den I juli 1983. För budgctärct 1982/ 

83 bör statsbidrag till syo utgå i form av ett schablonbidrag som beräknas 
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på grundval av kostnader för löner och sociala avgifter samt pcnsionskost

nadcr motsvarande reducerat liinekostnadspttlägg. Schahlonhidraget bör 

bestämmas till visst belopp per elev. Det bör utgå för elever i gymnasiesko

lan med undantag av elever i högre specialkurser och gymnasial liirlingsut

bildning. Som framgår av vad jag .införde vid min anmiilan av vissa 

gemensamma frågor inom skolviisendet bör syo-insatserna motsvara minst 

nuvarande nivå. Beloppet per elev bör motsvara 161 kr. räknat enligt 

löneliiget den I januari 1982. Den summa som varje kommun skall tilldelas 

bör först minskas med 2 elkr. för landstingskommunernas del, såvitt giillcr 

vårdsektorn. 201/'C av det belopp som annars skulle ha utgått enligt den 

angivna beräkningsgrunden. Jag vill därvidlag erinra om den tvåprocentiga 

minskning som tillämpas på statsbidrag till lönekostnader m. m. för skolle

dare och lärare och som enligt mitt förslag i det föregaendc för landstings

kommuncrnas del såvitt gäller vårdsektorn. bör bli en tjugoprm:cntig 

minskning. Det bör ankomma pit regeringen eller myndighet som regering

en bestämmer att avgöra vilka närmare föreskrifter som kan behövas. 

Statshidrag til! lo/.:al s/.:o/11tl'l'Cf.:li11g 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling tprop. 1980/81: 97. UhU 1980/81: '!i7. rskr 1980/ 

81: 385) skall ansvaret för det pedagogiska utvccklingsarbetet i huvudsak 

ligga regionalt och lokalt. Beslut har fattats om att en särskild resurs skall 

finnas för att täcka kostnader för skolledares och lärares tjänstledighet för 

studier. Vissa medel skall också få disponeras för lokalt utvecklingsarbete. 

Jag vill erinra om vad jag har anfört om hidrag t:ll lokal skolutvcckling 

vid min anmiilan av vissa gemensamma frågor sam1. vid min redovisning av 

förslag under anslaget Bidrag till driften av grund'.;kolor m. m. Till skillnad 

från i grundskolan skall i gymnasieskolan bidraget såvitt avser tjänstle

dighet anviindas till tjänstledighetslöner. I grundskolan anviinds det till 

löner för ersättare av studielediga liirare och skolledare. Denna skillnad 

har endast tekniska orsaker. 

Statshidraget till lokal skolutvcckling bör fogas in i regelsystemet för 

statsbidrag till gymnasieskolan på i huvudsak följande siitt. För var:ie 

kommun och redovisningsår lämnas statsbidrag till lokal skolutvcckling 

med ett belopp som motsvarar viss procent av kommunens statsbidrag för 

gymnasieskolan till löner för skolledare och lärare m. m. enligt 5-8 och 

8 b ** förordningen ( 1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för viss 

kommunal utbildning. I det skedet sker beriikningen pä grundval av dessa 

andra bidrags storlek före reducering med 2 eller. för landstingskommuncr

nas del såvitt gäller vårdsektorn. 2()','.} enligt de regler om minskning av 

statsbidrag som enligt mitt förslag kommer alt giilla fr. o. m. den I juli 1982. 

Det vid beräkningen framkomna beloppet för bidrag till lokal skolutvcck

ling reduceras emellertid vid utbetalningen med 2 eller 20C,·~ enligt samma 

principer som gäller för bidragen i underlaget för hcräkningen. I belopp 
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som beräknas för statsbidrag till lokal skolutveckling ingår statsbidrag till 

socialavgifter. Reducerat lönekostnadspålägg bör beräknas på bidraget till 

lokal skolutveckling. Hänsyn bör därvid tas till att viss del av bidraget 

avser bidrag till kostnader för sociala avgifter. Vad som gäller om rekvisi

tion och tidpunkter för utbetalning av de bidrag på grundval av vilka 

bidraget till lokal skolutveckling beräknas, tillämpas även i fråga om detta 

bidrag. 

Jag har tidigare i dag under anslaget Bidrag till driften av grundskolor 

m.m. föreslagit att medel för bidrag till lokal skolutveckling av tekniska 

skäl skall beräknas endast under grundskol- och gymnasieskolanslagen 

men att bidragen skall få användas för grundskolan, gymnasieskolan. 

komvux och grundvux oberoende av ur vilket anslag bidragen bekostas 

och på vilket underlag de beräknas. Vad gäller det bidrag till lokal skolut

veckling som beräknas under gymnasieskolanslaget på grundval av studie

lcdighetskostnaderna för skolledare och lärare inom gymnasieskolan, 

grundvux och komvux föreslår jag att kommunerna skall få bidrag med 

viss procent av ett underlag som består av vissa av deras bidrag till 

gymnasieskolan. Bidrag som kommunerna får för komvux och grundvux 

bör alltså inte ingå i underlaget. I stället hör procentsatsen sättas högre för 

gymnasieskolan. Jag vill i denna fråga även hänvisa till vad chefen för 

utbildningsdepartementet kommer att anföra i det följande under anslaget 

Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

Bidraget till lokal skolutvcckling bör beräknas som en särskild anslags

post under gymnasieskolanslaget. Det reducerade lönekostnadspålägget 

hör ej ingå i denna anslagspost. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag an slagsposten till 52 milj. kr. Därvid 

har jag utgått från att bidraget till lokal skolutveckling skall utgöra 1.8 % av 

bidragen enligt de nämnda paragraferna i 1966 års statshidragsförordning. 

Vissa ö1·riga frå1:?or 

Riksdagen beslutade under det föregående riksmötet om den gym n a

s i a I a utbildningen för döva och gravt hörselskadade i 

Örebro (prop. 1980/81: 123, UbU 1980/81:27, rskr 1980/81:333). Beslutet 

innebär bl. a. att staten enligt avtal den 12 januari 1981 mellan staten och 

Örebro kommun till kommunen ger ett särskilt bidrag till verksamheten 

med ett visst belopp per elev utöver de bidrag som följer av bestämmelser 

för gymnasieskolan eller särskilda beslut av regeringen. Innevarande läsår 

är verksamheten dimensionerad för 250 elever. I likhet med SÖ räknar jag 

för nästa budgetår med en utökning av antalet platser i verksamheten till 

290. Med utgångspunkt i antalet elever beräknar jag för nästkommande 

budgetår 9 570000 kr. i särskilt bidrag enligt avtalet. Detta innebär en 

ökning med I 260000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Mot bak

grund av det ökade elevantalet anser jag i likhet med SÖ att ytterligare en 

tjänst som talkorrektionslärare bör få inrättas. Jag beräknar kostnaden 
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härför till 143 000 kr. Medlen för denna tjänst har frigjorts genom bespa

ringar inom andra områden. 

För tekniska och organisatoriska stödåtgärder för elever 

inom försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt rörelse

hindrade m. Il. vid Skärholmens gymnasium i Stockholm och inom den 

gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i Örebro beräk

nar jag 1.4 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Ur denna post bör som hittills 

även medel utgå för motsvarande åtgiirder för handikappade elever vid 

sådana privatskolor som avses i privatskolförnrdningen ( 1%7: 270). 

Den i förra budgetpropositionen aviserade specialkursen för ut bi Id

n ingav yrkesdansare i f.d. Munchcnbryggeriets lokaler i Stock

holm beräknas starta först höstterminen 1982. Såsom skedde för inneva

rande budgetår beräknar jag för nästa budgetår ett vcrksamhctsstöd om 

885000kr. 

I gymnasieskolan i Nybro kommun anordnas vid den s. k. glasskolan 

utbildning som är inriktad på den manuella glastillverk

n ingen. Riksdagen har med anledning av väckta motioner uttalat att 

utbildningsfrågorna spelar en viktig roll för en vidareutveckling av den 

manuella glasindustrin och att en samlad översyn bör göras av dessa 

utbildningsfrågor, varvid även frågan om utbildningen skall anordnas i 

gymnasieskolan eller i högskolan eller i bådadera bör behandlas 

<UbU 1980/81: 22 s. 24 och UbU 1980/81: 30, rskr 1980/81: 283). 

Regeringen har den 26 november 1981 uppdragit åt SÖ att göra en sådan 

översyn. Enligt beslutet bör översynen också omfatta kostnadsfördelning

en mellan stat och kommun. Jag vill dessutom hiinvisa till vall jag unuer 

anslaget Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

kommer att föreslå om särskilt verksamhetsstöd för etablering eller bibe

hållande av vissa lågfrekventa utbildningar. 

F. n. finns föreskrifter om statsbidrag t i 11 kostnader för resor 

mellan bostad och tjänsteställe för skolledare och lärare vid skolor för 

skogsbrukets yrkesutbildning. Enligt min mening bör detta bidrag upphöra 

för tiden fr. o. m. den I juli 1982. Detta medför en beräknad besparing för 

budgetåret 1982/83 under detta anslag om 200 000 kr. i förhållande till 

innevarande budgetår. 

F.n. utgår statsbidrag till tre lanthushållsskolor med enskild hu

vudman. vilka bedriver utbildning som motsvarar vissa specialkurser i 

landstingskommunernas gymnasieskolor. För dessa lanthushållsskolor 

gäller stadgan den 28 juni 1963 för lantbrukets yrkesskolor och förordning

en <SÖ-FS 1981: 107) om statsbidrag till driften av vissa lanthushållsskolor. 

Bestämmelserna i stadgan anknyter till vad som förut gällde för gymnasie

skolan. Vid min anmälan av vis~;a gemensamma frågor pekade jag på att 

det för gymnasieskolan under de senaste ären har beslutats en rad föränd

ringar och att det därför behövs en översyn av reglerna för vissa enskilda 

skolor. däribland lanthushållsskolorna. Beträffande vad som bör gälla 
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fr. o. m. den I juli 1983 för bl. a. lanthushållsskolorna avser jag att åter

komma till regeringen med förslag som kan föreläggas riksdagen under 

våren 1982. Jag utgår från att nuvarande ordning får bestå i avvaktan på 

detta. i den mån inte annat följer av beslut som riksdagen har fattat eller 

kan komma att fatta med anledning av förslag från regeringen. Jag vill i 

sammanhanget erinra om riksdagens beslut med anledning av propositio

nen om den statliga skoladministrationen m. m. (prop. 1980/81: 107. 

UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395). 

Vissa anslaRsberiikninRar 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för lärar

lönebidraget m. m. till 2 875 milj kr. För speciella åtgärder för invandrarelc

verna har jag beräknat 16 milj. kr. Posten ATP-avgifter beräknar jag till 

248milj. kr. Till kostnader för socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen 

och folkpensioneringen beräknar jag 346milj. kr. För lönekostnadspålägg 

bör 320 milj. kr. tas upp. 

Jag räknar med en besparing om 72 milj. kr. till följd av den tvåprocen

tiga minskning av driftbidrag. varom riksdagen beslutade under föregående 

riksmöte (prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU 1980/81:22 och 30. rskrl980/ 

81: 283). Av dessa medel skall dock 18 milj. kr. föras till anslaget Särskilda 

åtgärder på skolområdet. 

Det totala medelsbchovet under anslaget beräknar jag för nästa budgetår 

till 3 733 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

I. föreslår riksdagen att godkänna vad jag för budgetåret 1982/83 

har förordat om ramar för antalet elevplatser i gymnasieskolan 

med därtill knuten verksamhet. 

2. föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att - i den mån 

arbetsmarknadsskäl så påkallar - för budgetåret 1982/83 medge 

att det sammanlagda antalet elevplatser inom stora och lilla ra

men får överskridas och att elevplatser för introduktionsprogram 

får inrättas utöver ramen för sådana program, 

3. föreslår riksdagen att godkänna de grunder för stimulansbidrag 

som jag har förordat, 

4. föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer som jag har förordat 

för vissa högre specialkurser. 

5. föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att fastställa plane

ringsramar för elevplatser för budget[1ren 1983/84 och 1984/85 i 

enlighet med vad jag har förordat. 

6. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om inrättan

de av en tvåårig social servicelinje såsom reguljär linje i gymna

sieskolan. 
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7. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

~ regulariseringen av vissa försöksvcrksamheter inom vårdlinjen. 

konsumtionslinjen och distributions- och kontorslinjen. 

8. föreslår riksdagen att godkänna mitt förslag om ett reguljärt sy

stem med kombination av gymnasieskolstudier och elitidrott. 

9. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om reguljär 

engelskspråkig gymnasial utbildning. 

10. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

maskinförarutbildning. 

11. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om svenska 

som främmande språk. 

12. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om en ge

nomföranderesurs. 

13. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om ökade 

skolledarresurser för särskilda skolenheter typ I och typ 2. 

14. föreslår riksdagen att besluta att statsbidrag till landstingskom

munerna för inbyggd utbildning inom vårdområdet i gymnasie

skolan skall upphöra för tiden fr. o. m. den I juli 1982. 

15. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om en 

minskning med ytterligare 18 procentenheter av vissa statsbidrag 

till landstingskommunernas gymnasieskolor. 

16. föreslår riksdagen att godkänna de principer för statsbidrag till 

studie- och yrkesorientering som jag har förordat. 

17. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om statsbi

drag till lokal skolutveckling. 

18. föreslår riksdagen att besluta att statsbidrag för resor mellan 

tjänsteställe och bostad inom skogsbrukets yrkesutbildning skall 

upphöra för tiden fr. o. m. den I juli 1982. 

19. föreslår riksdagen att 1ill Bidrag till driften ar gymnasieskolor 

anvisa ett förslagsanslag av 3 733 000000 kr. 

D 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 förslag 

I 000 

I 000 

Med u1gången av läsåret 1972/73 var samtliga statliga realskolor avveck

lade. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån inne

havarna av tjänsterna inte har kunnat bereda~ tj~instgöring vid annan 

skolform får medel för lönekostnader och sjukv{1rd för dem utga ur före

varande an<;Jag. 
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Skohii·erstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

J-'iiredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader.får riss personal rid statliga realskolor för budget

året 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av I 000 kr. 

D 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12 826 165 

10842000 

14901000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av riksinternat

skolorna Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. 

För riksinternatskolorna gäller förordningen ( 1970: 333) om riksinternat

skolor (ändrad senast 1980: 1101 och 1981: 515) och vissa där angivna delar 

av privatskolförordningen (196 7: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast 

1980: 24 samt 1981: 197 och 929). Statsbidrag utgår enligt den förstnämnda 

förordningen. Till skolvcrksamheten vid riksinternatskola utgår statsbi

drag enligt samma grunder som till kommunal gymnasieskola. Detta gäller 

även den del som avser grundskolan. För grundskoldelen utgår dessutom 

bidrag till resurstimmar och fritt valt arbete. För riksinternatskola utgår 

också statsbidrag för föreståndare och fritidsledare samt för skolhälso
vård. Vidare utgår tillägg som motsvarar lönckostnadspålägg. För elev 

som har utlandssvenska föräldrar utgår statsbidrag till kostnader för skol

gång och skolmåltider med belopp som gäller för motsvarande ersättning 

vid kommunal samverkan på skolväsendets område. 

Enligt särskilda föreskrifter utgår också statsbidrag till kostnader för 

stödundervisning i svenska för svenska elever som kommer från utländska 

skolor samt statsbidrag till kostnader för pedagogisk stödpersonal. 

Skol 61 ·ers ty ref sen 

I. Pris- och löneomräkning I 062 775 kr. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖJ föreslår en besparing motsvarande 2 % av 

statsbidraget till driften av riksinternatskolor. vilket innebär en anslags

minskning med 282 000 kr. 

3. SÖ räknar med oförändrad undervisningsorganisation vid Gränna

skolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Trots den föreslagna 

oförändrade organisationen ökar antalet lärartjänster på grund av inrättan

det av tvåårig social linje vid Grännaskolan budgetåret 1981/82. 
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4. SÖ har i yttrande den 4 augusti 1981 lämnat förslag till utformning av 

utbildningen på och organisationen för en internationell gymnasieskollinje 

vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor har anfört angående inräknande av elevplatser vid riksin

ternatskolorna i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetåret 

1982/83. 

I en gemensam protokollsanteckning till avtalet den 19 januari 1981 

mellan staten och Sigtuna Skolstiftelse angående Sigtunaskolan Humanis

tiska Läroverket som riksinternatskola förklarade sig parterna vara över

ens om att en internat i o n e 11 gymnasiesko 11 i nj e skall inrättas vid 

skolan. Parterna enades vidare om att fortsätta diskussionen om tidpunk

ten för införandet och den närmare utformningen av denna linje. 

I förordning den 21 maj 1981 (SÖ-FS 1981: 170) meddelade regeringen 

bestämmelser om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i 

en klass av årskurs I på naturvetenskaplig linje vid Sigtunaskolan Huma

nistiska Läroverket under innevarande läsår. Statsbidrag utgår enligt sam

ma bestämmelser som gäller för reguljär undervisning i årskurs I av natur

vetenskaplig linje vid riksinternatskola. 

Genom beslut den 30 april 1981 uppdrog regeringen åt skolöverstyrelsen 

(SÖ) att efter samråd med Sigtuna Skolstiftelse inkomma med förslag till 

utformningen av utbildningen på och organisationen för en internationell 

gymnasieskollinjc som kan starta vid riksinternatskolan höstterminen 

1982. SÖ skulle därvid i första hand överväga en utbildning enligt en 

renodlad s. k. IB-(lnternational Baccalaureate) modell. 

SÖ har i skrivelse den 4 augusti 1981 redovisat sitt uppdrag. Eftersom 

det kan medföra betydande olägenheter och komplikationer att inpassa en 

till IB-diplom ledande utbildning i de gällande bestämmelserna för riksin

ternatskolorna har SÖ föreslagit att den engelskspråkiga internationella 

utbildningen drivs som en verksamhet fristående från riksinternatskolverk

samheten och i så stor utsträckning som bedöms möjligt utan detaljerad 

reglering från statens sida. SÖ har inte funnit skäl till att verksamheten 

skall ha försökskaraktär. 

Vad gäller den internationella linjens organisation och omfattning har 

SÖ föreslagit att utbildningen ~kall omfatta tre årskurser med högst en 

klass av varje årskurs. SÖ anser att antalet elever bör vara lägst 12 för att 

en klass av årskurs I skall få inrättas. Enligt SÖ:s förslag skall läroplanen 

godkännas av SÖ, som utgår från att årskurs I i stora delar skall följa tim

och kurspianer för årskurs I av naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan 

samt att årskurserna 2 och 3 skall följa riktlinjer fastställda av International 

Baccalaureale Officc (!BO) i Geneve. SÖ anser att det inte hör finnas 

särskilda statligt reglerade tjänster som lärare för utbildningen. Det bör 
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enligt SÖ få ankomma på huvudmannen att avgöra vilka kvalifikationskrav 

som skall ställas på lärarna. Statsbidrag föreslås utgå med belopp som 

motsvarar ett visst antal lärarveckotimmar i varje årskurs. 

Enligt min mening bör vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 

fr. o. m. läsåret 1982/83 med statligt bidrag få anordnas en engelskspråkig 

internationell utbildning på gymnasial nivå vid sidan av riksinternatskol

verksamheten. Utbildningen bör omfatta tre arskurser och avslutas med 

att eleverna avlägger examen med IB-diplom från IBO i Geneve. 1 övrigt 

bör i huvudsak följande villkor gälla. 

Styrelsen för Sigtuna Skolstiftelse bör vara styrelse för 18-utbildningen. 

För varje årskurs bör få anordnas en klass om högst 30 elever. Det bör 

krävas att årskurs 1 har minst 12 elever för att undervisning skall få starta. 

Intagning av elever bör handhas av intagningsnämnden för riksinternatsko

lorna. Kraven för att få antas som elev bör i princip vara desamma som 

behörighetskravcn för gymnasieskolan. Särskilda krav måste dock fä stäl

las på kunskaper i engelska språket. medan däremot vissa brister i kunska

perna i svenska språket inte bör utgöra hinder for antagning. 

Tim- och kursplaner bör fastställas av SÖ efter förslag av styrelsen för 

utbildningen. För årskurs 1 bör en utgångspunkt vara vad som gäller för 

årskurs I på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan. Hänsyn måste själv

fallet tas till vad som krävs såsom förberedelse för utbildningens följande 

årskurser. För årskurserna 2 och 3 bör tim- och kursplaner fastställas på 

grundval av de bestämmelser och rekommendationer som 180 meddelar. 

Det bör inte finnas statligt reglerade tjänster för IB-utbildningen. An

ställningsvillkoren för personalen bör alltså avgöras utan statlig medver

kan. Dock bör i statligt reglerad tjänst som lärare vid riksinternatskolan få 
inräknas undervisning inom IB-utbildningen under vissa förutsättningar. 

Beträffande statsbidrag bör tillämpas ett system som anknyter till syste

met för gymnasieskolan. Regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer bör som grund för bidragsberäkningen fastställa ett visst antal 

lärarveckotimmar och ett visst veckotimpris med hänsyn till lönenivån för 

närmast motsvarande lärare i gymnasieskolan. Även statsbidrag till kost

nader för socialförsäkringsavgifter bör utgå enligt i huvudsak samma regler 

som gäller för gymnasieskolan. I linje med vad som gäller för riksinternat

skola bör för elev som har utlandssvenska föräldrar utgå statsbidrag till 

kostnader för skolgång och måltider med belopp som gäller för ersättning 

vid kommunal samverkan på skolväsendets område beträffande niirmast 

motsvarande utbildning i gymnasieskolan. 

För budgetåret 1982/83 har jag för IB-utbildningen beräknat medel för en 

klass av årskurs 1 och en klass av årskurs 2. den senare med tanke på de 

elever som innevarande läsår deltar i försöksverksamheten med engelsk

språkig undervisning. 

Vad Grännas ko 1 an beträffar har staten och Jönköpings kommun 

enats om att förlänga 1978 års avtal l. o. m. utgången av juni 1982. Riksda-
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gen har bemyndigat regeringen att ingå nytt avtal med Jönköpings kommun 

om verksamheten vid Grännaskolan på viiscntligen oförändrade villkor 

(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 327, UbU 1980/81: 25. rskr 1980/81:332). 

Förhandlingar har upptagits med Jönköpings kommun om ett nytt avtal. 

Visar det sig att större förändringar av villkoren bör göras. får regeringen 

återkomma till riksdagen i frågan. 

För riksinternatskolorna gäller ett ganska omfattande regelsystem, som 

knyter an till i vissa fall nuvarande och i andra fall förutvarande bestäm

melser för kommunernas grundskolor och gymnasieskolor. l fråga om 

arbetets anordning gäller i princip att riksintcrnatskolornas grundskola och 

gymnasieskola skall följa de föreskrifter som gällde i motsvarande kommu

nala skolor vid utgången av juni 1978. På detta system bygger grunderna 

för statsbidraget till driften av riksinternatskolorna. 

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet pe

kade jag på att det för kommunernas grundskolor och gymnasieskolor har 

beslutats en rad förändringar under de senaste åren och att det därför 

behövs en översyn av såväl statsbidragsgrunderna som andra regler för 

bl. a. riksinternatskolorna. Jag uttalade därvid som min mening att de 

ändringar som kan bli aktuella med vissa undantag bör anstå till den l juli 

1983. 

Beträffande vad som bör gälla fr. o. m. den I juli 1983 avser jag att 

återkomma till regeringen med förslag som kan föreläggas riksdagen. 

I avvaktan på detta föreslår jag att i huvudsak nuvarande regler för 

riksinternatskolorna skall få gälla även för budgetåret 1982/83. Vissa un

dantag finns. Hit hör frågor diir riksdagen har be•;lutat att förändringar för 

riksinternatskolorna skall genomföras samtidigt som för kommunernas 

skolor. Jag vill här erinra om riksdagens beslut med anledning av proposi

tionen (prop. 1980/81: 107) om den statliga skoladministrationen m. m. 

(UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395) och med anledning av propositionen 

om förändringar av gymnasieskolans utformning m. m. (prop. 1981/82: 14, 

UbU 1981/82: 5, rskr 1981/82: 112). 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 tillämpas den nya läroplanen för grundskolan 

(Lgr 80) i sin helhet i kommunernas grundskolor. Jag förordar att även 

riksintcrnatskolas grundskola läsåret 1982/83 övergår till Lgr 80 i de delar 

som är möjliga utan merkostnader och inom ramen för gällande föreskrifter 

om organisation och statsbidrag. Detta innebär i princip att mål och rikt

linjer samt huvuddelen av kursplanerna men övergångsvis däremot inte 

timplanerna skall tillämpas. Det bör ankomma på regeringen eller myndig

het som regeringen bestämmer att avgöra vilka närmare föreskrifter som 

kan behövas. 

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet redo

gjorde jag för de förändringar i bidragsgivningen till studie- och yrkesorien

tering (syo) som nyligen har beslutats av riksdagen med anledning av 

propositionen lprop. 1981/82: 15, UbU 1981/82:6. rskrl981/82: 115) om 
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studie- och yrkesorienlering i grundskola och gymnasieskola m. m. Nya 

regler för statsbidrag till syo i grundskolan och gymnasieskolan kommer 

all gälla fr. o. m. den I juli 1982 och ett nyll system med statligt reglerade 

tjänster för syo inom dessa skolformer skall börja tillämpas den I juli 1983. 

Under anslagen Bidrag till driften av grundskolor m. m. och Bidrag till 

driften av gymnasieskolor har jag på grundval av riksdagens beslut lagt 

fram närmare förslag om grunder för statsbidrag till syo inom grundskolan 

och gymnasieskolan. 

Vad gäller riksinternatskolorna är jag f. n. beredd all lägga fram förslag 

endast såvitt gäller statsbidrag för syo under budgetåret 1982/83. Jag före

slår att SÖ för ändamålet får disponera IOOOOOkr. för fördelning mellan 

skolorna med hänsyn till varje skolas antal elever på olika nivåer. Del bör 

få ankomma på varje skola att bestämma hur tilldelat belopp skall använ

das för syo-insatser. Beloppet IOOOOOkr. motsvarar vad som belöper på 

riksinternatskolornas elever vid en fördelning mellan skolformer av medel 

motsvarand.:: nuvarande anslag för bidrag till syo. 

I övrigt räknar jag endast med automatiska kostnadsökningar under 

anslaget. Jag kan inte tillstyrka SÖ:s förslag om besparing för budgetåret 

1982/83 under detta anslag bl. a. mot bakgrund av att en omorganisation av 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket nyligen genomförts. manifesterad 

genom ett avtal mellan staten och Sigtuna Skolstiftelse. 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat on; internationell utbildning på 

gymnasial nivå vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till studie- och 

yrkesorientering i riksinternatskolorna. 

3. godkänna vad jag har förordat i fråga om regeländringar i övrigt 

för riksinternatskolorna fr. o. m. den I juli 1982. 

4. till BiJraR till driften a1· riksintanatsko/or för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 14 90 I 000 kr. 

D 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2269 395 

2 189000 

2 351000 

Bergsskolan i Filipstad meddelar treårig utbildning på gymnasieskolnivå 

inom de metallurgiska samt berg- och mineraltekniska ämnesomr[1dena. 

Skolan drivs av en stiftelse enligt avtal mellan Jcrnkontoret och Filipstads 

kommun. 

Från detta anslag utgår statsbidrag enligt förordningen den 9 juni 1977 

om Bergsskolan i Filipstad (ändrad senast den 11 juni 1981) samt enligt 
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förordningen den 11 juni 1981 om statsbidrag för pedagogisk stödpersonal 

vid Bergsskolan i Filipstad. Bestämmelserna innebär i korthet att statsbi

drag utgår dels med belopp motsvarande kostnader för löner till rektor och 

lärare. dels med schablonbelopp till kostnader för viss annan personal än 

lärare. Vidare utgår statsbidrag till socialförsäkringsavgift till ATP. sjuk

försäkring och folkpensionering. 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt särskilda föreskrifter för vissa 

ytterligare ändamål inom skolans verksamhet. 

1981182 Beräknad ändring 1982183 

Skolöv er- !-'öre-
styrelsen draganden 

Anslag 

Lönekostnader 1424 900 + 132957 + !02000 
Pedagogisk sti:id-

person~I 196.'>00 + 26 336 + 22 300 
Avgiftsbidrag 411340 + 41535 + 26300 
Löncko,tnadspalägg 156 260 + 14930 + 10900 

2189000 +215758 +161500 

Avrundat +216000 +162000 

Skolii1·ers tyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 215 758 kr. 

,., Organisationen föreslås bli oföriindrad. 

Fiircdragam/e11 

Jag vill först erinra om vad jag under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor har anfört angående inräknande av elevplatser vid Bergs

skolan i Filipstad i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetärct 

1982/83. 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖJ räknarjag med oförändrad organisa

tion av skolans verksamhet budgetåret 1982/83. 

Fro. m. den I juli 1981 gäller för bl. a. kommunernas gymnasieskolor att 

vissa statsbidrag skall minskas m.;:d 2 t;(. av det belopp som annars skulle ha 

utgetts. Jag anser att en motsvarande besparing bör göras på statsbidrag till 

Bergsskolan för tiden fr. o. m. den I juli 1982. Besparingen bör genomföras 

som en 2-proeentig reduktion av samtliga bidrag som bestrids ur anslaget. 

Minskningen bör tekniskt genomföras på i huvudsak samma siitt som 

minskningen av bidrag till gymnasieskolan. 

Vid min anmälan av vissa gemensamma fr{1gor inom skolväsendet pe

kade jag pft att det för kommunernas grundskolor och gymnasieskolor har 

beslutats en rad förändringar under de senaste åren och att det diirför 

behövs en översyn av reglerna for vissa privata skolor. diiribland Bergs

skolan. Beträffande vad som bör gillla fr. o. m. den I juli 1983 för bl. a. 

Bergsskolan avser jag att åtakomma till regeringen med förslag som kan 
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föreläggas riksdagen under våren 1982. Jag utgår från att nuvarande ord

ning för bestå i avvaktan på detta. i den mån inte annat följer av beslut som 

riksdagen har fattat eller kan komma att fatta med anledning av förslag från 

regeringen. Jag vill i sammanhanget erinra om riksdagens beslut med 

anledning av propositionen om den statliga skoladministrationen m. m. 

(prop. 1980/81: 107, UbU 1980/81: 38. rskr 1980/81: 395) och med anledning 

av propositionen om förändringar av gymnasieskolans utformning m. m. 

(prop.1981/82: 14, UbU 1981/82: 5. rskr 1981/82: 112). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hcm

stälh:r jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om en minskning med 2 % av 

statsbidraget till Bergsskolan i Filipstad. 

2. till Bidrag till Bergssko/an i Filipstad för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 2 351 000 kr. 

D 22. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

23049274 

19603 000 

21663000 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen ( 1964: 137) om stats

bidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350. ~indrad senast 1980: 396J. 

Statsbidrag utgår för de privatskolor regeringen bestämmer med i princip 

60':'-/'.· av ett hidragsunderlag. omfattande kostnad för avlöning av rektor. 

studierektor och lärare. Regeringen kan besluta om högre statsbidrag. 

Statsbidraget uppgår f. n. till i genomsnitt 99.5 r;-;. av skolornas bidragsun

dcrlag. Vidare utgfö· ur anslaget statsbidrag till bl. a. avgifter till ATP samt 

till hälsovården enligt särskilda bestämmelser. 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt förord

ningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

f~rtcrnatsko!t1r 
Stockholm: Franska skolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudcbc.::ks gymnasium 

/11ter11atsk11/,,,. 
Fjellstcdtska skolan i L: ppsala 
Lundsbergs skola i Storfors 

För privatskolor till vilka statsbidrag utgår enligt niimnda förordning 

gäller privatskolförordningcn <1967: 270. omtryckt 1971: 259. ändrad se

nast 1980: 24 samt 1981: 197 och 9291. 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt förordningen ( 1979: 454) om 
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statsbidrag till avlöning av föreståndare vid elevhem för elever vid enskild 

läroanstalt (ändrad 1980: 713 ). Statsbidraget utgär med högst 10000 kr. per 

år dter medgivande av skolöverstyrelsen ISÖ). 

Skolöi ·erstyrclsen 

I. Löneomräkning m. rn. 2 923 215 kr. 

2. Fjellstedtska skolan i Uppsala upphör vid utgången av budgetiiret 

1981/82. Organisationsförändringen innebär en minskning av bidraget med 

637215 kr. Övriga skolor beräknas fä i huvudsak oförändrad organisation. 

3. En minskning av avlöningsbidraget med 21:·~· i besparingssyfte före-

slås. vilket innebär en anslagsminskning med 363 000 kr. 

FöredraRunden 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till fem privatskolor under detta 

anslag. En av skolorna. Fiellstedtska skolan. avvecklas i och med utgf\ng

en av pftgående läsår. 

För privatskolorna gäller såsom statsbidragsvillkor ett ganska omfat

tande regclsystem. som knyter an till i vissa fall nuvarande och i andra fall 

förut varande bestämmelser för kommunernas grundskolor tich gymnasie

skolor. l fråga om arbetets anordning gäller i princip att privatskolornas 

grundskola och gymnasieskola skall följa de föreskrifter som g~illdc för 

motsvarande kommunala skolor vid utgången av juni I 97X. På detta system 

bygger grunderna för statsbidraget till driften av privatskolorna. 

Kommitten (U 1979: 13) angåc~nde skolor med enskild huvudman 1SEH

kommittenl har i sill delbetänkande (SOU 1981: 341 fristående skolor för 

skolpliktiga elever lagt fram förslag om bl. a. nya statshidragsregler för 

privatskolornas utbildning pä grundskolnivå. Ärendet bereds f. n. i rege

ringskansliet. Jag avser all äterkomma i t"rt1gan. när beredningen iir avslu

tad. Som jag angav vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolv~isendet anser jag att det inte är möjligt att genomföra nf1gra större 

iindringar i statsbidragsreglerna före den I juli 1983. 

Vid min anmälan av vissa gemensamma fri\gor inom skolvhsendet pe

kade jag också på att det för kommunernas grundskolor och gymnasiesko

lor har beslutats en rad förändringar under de senaste åren och att dd 

dätil:ir behövs en översyn inte bara av statsbidragsgrundcrna utan ocksf1 av 

andra regler för privatskolorna. Jag uttalade diirvid som min mening att de 

ändringar som kan bli aktuella med vissa undantag bör anst[1 till den I juli 

1983. Betriiffande vad som bör gälla fr. o. m. den I juli 1983 avser jag att 

återkomma till regeringen med förslag som kan föreliiggas riksdagen under 

vt1ren 1982. 

I avvaktan pi\ detta föresliir jag att i huvudsak nuvarande regler för 

privatskolorna skall fä giilla iiven för budgeh\ret 1982/83. Vissa undantag 

finns. Hit hör fr{igor dtir riksdagen har beslutat all föriindringar skall 

genomföras för privatskolorna samtidigt som för kommunernas skolor. Jag 
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vill här erinra om riksdagens beslut med anledning av propositionen om 

den statliga skoladministrationen m. m. (prop. 1980/81: 107. UbU 1980/ 

81: 38. rskr 1980/81: 395) och propositionen om förändringar av gymnasie

skolans utformning m.m. (prop.1981/82: 14, UbU 1981/82:5, rskr 1981/ 

82: 112). 

Fr. o. m. läsåret 1982/83 tillämpas den nya läroplanen för grundskolan 

(Lgr 80) i sin helhet i kommunernas grundskolor. Jag förordar att privat

skolornas grundskolor läsåret 1982/83 övergår till Lgr 80 i de delar som är 

möjliga inom ramen för gällande föreskrifter om organisation och statsbi

drag. Detta innebär att de i princip skall tillämpa mål och riktlinjer samt 

huvuddelen av kursplanerna men övcrgångsvis däremot inte timplanerna. 

Det bör ankomma på regeringen eller myndighet som n:geringen bestäm

mer att avgöra vilka närmare föreskrifter som kan behövas. 

Avlöningsbidraget till privatskolorna uppgår innevarande budgetår till i 

genomsnitt 99,5% av skolornas bidragsundcrlag. Fjellstedtska skolan av

vecklas. som har nämnts. i och med utgången av innevarande läsår. Om 

procenttalet för de kvarvarande skolorna hålls oförändrat, skulle statsbi

draget för budgetåret 1982/83 uppgå till i genomsnitt 98.5 l/f. av de fyra 

skolornas bidragsunderlag. Med hänsyn till rådande statsfinansiella läge 

har jag emellertid ansett det nödvändigt att låta det här anslaget omfattas 

av en besparing. i likhet med vad som tidigare har beslutats för grundsko

lan och gymnasieskolan. Därför föreslår jag att procenttalet för varje skola 

sätts två procentenheter lägre fr. o. m. budgetåret 1982/83 än vad som 

gäller för resp. skola innevarande budgetår. Detta fär återverkan även på 

statsbidraget till avgiften för tilläggspension. Jag beräknar besparingen för 

nästa budgetår till 358 000 kr. 

I samband med min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolvä

sendet redogjorde jag för de förändringar av statsbidraget för studie- och 

yrkesorientering ( syo) som riksdagen nyligen beslutat i samband med 

behandlingen av propositionen om studie- och yrkesorientering i grund

skola och gymnasieskola m. m. (prop. 1981/82: 15, UbU 1981/82: 6, 

rskr 1981/82: 115). Nya regler för statsbidrag till syo i grundskolan och 

gymnasieskolan kommer att gälla fr. o. m. den I juli 1982 och ett nytt 

system med statligt reglerade tjänster för syo inom dessa skolformer skall 

börja tillämpas den I juli 1983. Under anslagen Bidrag till driften av 

grundskolor m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor har jag på 

grundval av riksdagens beslut lagt fram närmare förslag om grunder för 

statsbidrag till syo inom grundskolan och gymnasieskolan. 

Vad gäller privatskolorna är jag f. n. beredd att lägga fram förslag endast 

såvitt gäller statsbidrag för syo under budgetåret 1982/83. Jag föreslår att 

skolöverstyrelsen (SÖJ för ändamålet får disponera 142 000 kr. för fördel

ning mellan skolorna med hänsyn till varje skolas antal elever på olika 

nivåer. Det bö.r få ankomma på varje skola att bestämma hur tilldelat 

belopp skall anvämlas för syo-insatser. Beloppet 142 000 kr. motsvarar vad 

22 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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som belöper på privatskolornas ekver vid en fördelning mellan skolformer 

av medel motsvarande nuvarande anslag för bidrag till syo. Därvid har en 

två-procentig besparing gjorts. 

I övrigt räknar jag under detta anslag endast med förändringar av auto

matisk natur. Det sammanlagda medelsbehovet beräknar jag för budget

året 1982/83 till 21663000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om lägre procentsats för avlö

ningsbidraget till privatskolorna. 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till studie- och 

yrkesoricntering i privatskolorna. 

3. godkänna vad jag har förordat i fråga om regcländringar i övrigt 

för privatskolorna fr. o. m. den I juli 1982. 

4. till BidraR till driften av vissa prirntskolor för budgetåret 1982i83 

anvisa ett förslagsanslag av 21 663 000 kr. 

D 23. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

29122678 

21752000 

23 368000 

Reservation 7 466 793 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yrkes

skolor enligt hestiimmclserna i förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkcs

skolor (ändrad senast 1981: 198. 457 och 9301. Statsbidrag utgår för de 

skolor vilkas huvudmän av regeringen eller. efter bemyndigande av rege

ringen, av skolöverstyrelsen (SÖJ har förklarats berättigade till statsbidrag 

enligt förordningen. l statsbidragshänseendc indelas de enskilda yrkessko

lorna i två kategorier. nämligen A-skolor och B-skolor. 

För vissa B-skolor utgår statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar särskilt. 

Statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undcrvisningsmatcri

el för A-skola och B-skola utgår ur anslaget Bidrag till undervisningsmate

riel inom gymnasieskolan m. m. Kostnader för statsbidrag som övergångs

vis utgår till vissa företagsskolor ersätts ur anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor. 

Ur förevarande anslag utgår särskilt bidrag till sommarkurser vid Capcl

lagården. 

Skohi 1 ·ers tyr els en 

I. Pris- och löneomräkning 6 751 743 kr. 

2. SÖ har vid sin beräkning av statsbidrag för budgetåret 1982/83 till A

skolor och B-skolor utgått från sin plan den 28 juni 1972 rörande den 
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fortsatta avvecklingen av statsbidraget till enskilda yrkesskolor. SÖ har 

därvid beräknat att Vårsta hemsysh:rskola avvecklas (-516743 kr.). 

Följande skolor har inkommit med anhållan om statsbidrag till utökad 

organisation 1982/83. 

I. Berghs Reklamskula 

2. Capdlagården 

3. Sätergläntan, Hemslöjdens gård, riksomfattande 

4. Sätergläntan. Hemslöjdens gård. lokal verksamhet 

5. Sveriges Hantverks- och Industriorganisation-Familjeföretagen 

<SHIOJ 

6. Nyckelviksskolan 

7. Vår Gård 

För Sätcrgläntans lokala verksamhet beräknas under budgetåret 1981/82 

för en första utbyggnadsetapp 13 kursveckor. För en andra utbyggnads

etapp tillstyrker SÖ medel för ytterligare 13 kursveckor. 

Beträffande övriga skolor tillstyrker SÖ medel till i huvudsak oförändrad 

organisation. 

Till Capellagårdens sommarkurser räknar SÖ ett anslag på 80 000 kr. 

F öredragamlcn 

Jag har räknat med ett liigre belopp i pris- och löneomräkning lin vad 

skolöverstyrelsen (SÖ) har gjort ( + 1679000 kr.) 

Till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds lokala verksamhet 

förlagd till Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Insjön, har under senare år 

utgått såväl reguljärt statsbidrag som extra statsbidrag, dvs. sådant kom

pletterande bidrag som kan utgå endast om synnerliga skäl föreligger och 

som kan innebära ända upp till full kostnadstiickning. Den av SÖ medgivna 

verksamhetsramen såvitt giiller rätt till statsbidrag är f. n. 125 kursveckor. 

För budgetåret 1982/83 har jag beräknat medel för en andra utbyggnads

etapp. innebärande ytterligare 13 kursveckor. i enlighet med SÖ:s förslag. 

Denna reform, vilken motsvarar en kostnad av ca 70000 kr., har finansi

erats genom besparingar. 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet driver en 

konstskola. F. n. utgår statsbidrag till verksamheten enligt reglerna för 

studiecirklar, varvid kostnaderna bestrids ur anslaget Bidrag till folkbild

ning. Fr. o. m. nästa budgetår bör enligt min mening Stiftelsen Kursverk

samheten vid Göteborgs universitet for sin konstskola kunna få statsbidrag 

såsom B-skola enligt förordningen om enskilda yrkesskolor. Kostnaderna 

bestrids då i stället ur förevarande anslag varför medel har övetförts från 

anslaget Bidrag till folkbildning. Jag beräknar medelsbehovet för budget

året 1982/83 till 384 000 kr. Jag har därvid räknat med en något mindre 

organisation vid skolan än f. n. Jag har i dessa frågor samrått med chefen 

för utbildningsdepartementet. 

För övriga skolor anser jag mig i likhet med SÖ inte kunna tillstyrka 

medel till utökad organisation for budgetåret 1982/83. 
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Jag har beräknat medel för ofi.'•riindrad organi:-.ation vid Balettakademien 

budgetåret 1982/83. 
I likhd med SÖ beräknar jag inte medel till Yårsta hemsysterskola för 

nästa budgetår. 
Jag vill erinra om att kommitten !U 1979: 13 l angående skolor med 

enskild huvudman enligt sina direktiv skall överväga bl. a. frägan om 
förenklade statsbidragsregler för enskilda yrkesskolor. Jag utgår frän att 
denna del av kommittens uppdrag behandlas med förtur. Om möjligt bör 

förenklade regler kunna genomföras fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

budgetåret 1982/83 ti Il 23 368 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs uni

versitet för sin konstskola får statsbidrag såsom enskild yrkes

skola . 
..., till Bidrag till dr(fie11 111· e11.1/.:.ild vr/.:.eswhild11i11g för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 23 368 000 kr. 

D 24. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 
1982/83 Förslag 

2689467 

2000000 
2000000 

Ur anslaget utgår statsbidrag för lärlingsutbildning enligt Kungl. Majt:s 
bestämmelser den 28 maj J 959 om främjande av liirlingsutbildning hos 
hantverksmästare m. m. (iindrade senast den 28 juni och den 23 augusti 
1979). Bestämmelserna har upphävts fr. o. m. den l juli 1980 men gäller 
fortfarande i fråga om liirlingsutbildning som har inletts dessförinnan. 

Dessutom utgår ur anslaget ett bidrag om 44000 kr. till hantverksdistrikt 
och yrkesförbund för kostnader för granskning av utförda gesällprov. 

Bidraget utbetalas till Sveriges Hantverks- och Industriorganisation-Fa
miljeföretagen samt fördelas av denna organisation mellan hantverks

distrikten resp. ifri'tgakommande yrkesförbund eller deras organ. 

S/.:. ol ii 1 ·c rs tyrc Isen 

för budgetåret 1982/83 beräknas ett medelsbehov om 2 milj. kr. under 

anslaget. 

Fiiredraga11de11 

Jag beräknar det totala medelsbehovet under anslaget till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen foreslär riksdagen 
att till Frii111ja11de m· liirli11gs11tbild11ing hos ha11t1·crk.rn1iistarl' 111. 111. 

för budgetåret 1982/8.3 anvisa ett förslagsanslag av 2000000kr. 
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Investeringsbidrag 

D 25. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

344643 375 

259962000 

122700000 

Nuvarande bestämmelser 

I. Grundskolan, !D'tnnasieskolan m. m. Enligt förordningen ( 1981: 262) 

om upphävande av förordningen ( 1957: 318) om statsbidrag till byggnadsar

beten inom viss kommunal utbildning upphörde 1957 års förordning att 

gälla vid utgången av juni 1981. Den upphävda förordningen skall dock 

fortfarande gälla i fråga om statsbidrag som har beslutats före den I juli 

1981. Skolöverstyrelsen (SÖ) får övergångsvis under tiden den I juli 

1981-den 30 juni 1982 besluta att statsbidrag skall utgå till kommuner till 

kostnader för skollokaler för gymnasieskolan enligt föreskrifterna om 

statsbidrag i den upphävda förordningen. 

Enligt förordningen ( 1981: 261) om upphävande av förordningen 

( 1961: 405) om statsbidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor 

upphörde 1961 års förordning att gälla vid utgången av juni 1981. Den 

upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om statsbidrag 

som har beslutats före den I juli 1981. 

Statsbidrag utgår enligt förordningen t 1980: 714) om statsbidrag till kost

nader för hörselteknisk utrustning m. m. inoin viss kommunal utbildning. 

2. Elevhem fiir elever i grundskolan. gymnasiesko/an m. m. Statsbidrag 

till kostnader för anskaffande eller förhyrande av lokaler för elevhem samt 

till inredning och inventarier i elevhem utgår innevarande budgetår till 

kommuner och landstingskommuner enligt förordningen ( 1979: 452) om 

statsbidrag till vissa elevhem. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1980/ 

81: 116 bil. 2. UbU 1980/8 I: 32, rskr 1980/81: 356) upphör statsbidraget till 

landstingskommuner den I juli 1982. 

Statsbidrag till kostnader för anskaffande av lokaler utgår med hälften av 

bidragsunderlaget. Om särskilda skäl föreligger får efter medgivande av 

regeringen bidrag utgå med högst tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. 

Bidrag till kostnader för förhyrande av lokaler utgår med hälften av de 

beräknade hyreskostnaderna. 

Skolö1·erstyrelsen 

Anslagsbehovet för byggnadsarbeten avseende lokaler för grundskolan 

och gymnasieskolan har SÖ för budgetåret 1982/83 beräknat till 

122milj. kr. 
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Hyresbidrag för elevhemsbyggnader beriiknas till I milj. kr. För anskaf

fande av elevhem beräknas däremot inget bidrag. Detta innebär en minsk

ning av medelsbehovct med 7 milj. kr. 

Behovet av statsbidrag till hörselteknisk utrustning uppskattar SÖ till ca 

3 milj. kr. 

Ytterligare statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolvä

sendet beräknas till oförändrat 700000 kr. 

Föredraganden 

Beslut har fattats att avveckla statsbidraget till investeringar i skolbygg

nader (prop. 1979/80: 90 bil. 3, FiU 1979/80: 25, rskr 1979/80: 287). Jag har 

därför beräknat att anslaget under budgetåret 1982/83 endast kommer att 

belastas av bidrag till investeringar i skolbyggnader som beviljats under 

budgetåren 1980/81 - 1981 /82. 

För s. k. ytierligare statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna 

skolväsendet har jag beräknat medel i enlighet med skolöverstyrelsens 

(SÖJ förslag. 

Riksdagen har beslutat att statsbidraget till landstingskommunerna för 

anskaffande eller förhyrande av lokaler för elevhem samt till inredning och 

inventarier i elevhem skall upphöra fr. o. m. den I juli 1982 (prop. 1980/ 

81: 116, UbU 1980/81: 32, rskr 1980/81: 356). 

Jag anser att bidraget som utgår till kommunerna för anskaffande eller 

förhyrande av lokaler för elevhem samt till inredning och inventarier i 

elevhem har mycket ringa ekonomisk betydelse för kommunernas ekono

mi. Det bör därför kunna upphöra fr. o. m. den I juli 1982 även vad avser 

kommunerna. Detta medför en besparing om ca 9 milj. kr. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementt:l. 

För statsbidrag till hörselteknisk utrustning i grundskola och gymnasie

skola beräknar jag medel under anslaget Bidrag till undervisningsmateriel 

inom gymnasieskolan m. m. 

Medel för statsbidrag till hörselteknisk utrustning för studerande i kom

munal högskoleutbildning budgetåret 1982/83 beräknas under anslaget Bi

drag till kommunal högskoleutbildning m. m. Jag har även i denna fråga 

samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

budgetåret 1982/83 till ca 123 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta att statsbidraget till kommun för anskaffande eller för

hyrande av lokaler för elevhem samt till inredning och inventa

rier i elevhem skall upphöra fr. o. m. den I juli 1982, 

2. till Bidra!; till h.''RRnadsarhetcn inom skol1·iisendet 111.111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 122 700 000 kr. 
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D 26. Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11067872 

41285000 

101000000 

Nuvarande bestiimmelser 

Reservation 8555 426 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 

till kostnader för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen 

stadigvarande undervisningsmatericl för gymnasieskola och kommunal 

högskoleutbildning. Bidragsbcstämmelserna återfinns i förordningen 

( 1980: 714) om statsbidrag till kostnader för hörselteknisk utrustning m. m. 

inom viss kommunal utbildning. Dessa bestämmelser innebär i korthet att 

bidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmatcriel läm

nas till kommuner och landstingskommuner med 50% av den beräknade 

kostnaden. Uppgår den beräknade kostnaden för vissa linjer och special

kurser för en klass under hela utbildningen på linjen eller specialkursen till 

mer än 500000 kr. lämnas dock bidrag med 75 %. 

Vidare utgår ur anslaget statsbidrag till anskaffande av första uppsätt

ningen stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda yrkesskolor en

ligt förordningen (1971: 342) om enskilda yrkcsskolor (ändrad senast 

1981: 198. 457 och 930). 

Enligt förordningen !SÖ-FS 1980: 213 l om statsbidrag till kostnader för 

maskiner m. m. vid vissa lanthushållsskolor utgår statsbidrag till kostnader 

för anskaffande eller förhyrande av maskiner och redskap till huvudman 

för lanthushållsskola som är privat förening eller stiftelse och som rege

ringen har förklarat berättigad till statsbidrag. 

Regeringen har den 29 oktober 1981 beslutat att 4 milj. kr. ur anslaget 

innevarande budgetår får disponeras för kostnader för datorutrustning och 

programvara i gymnasieskolan. 

Enligt förordningen den 10 december 1981 om statsbidrag till komplette

rande utrustning till fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan budgetåret 

1981/82 får sådant statsbidrag utgå till kommuner ur detta anslag med 

sammanlagt högst 4 milj. kr. 

Skolöverstyrelsen 

För utrustning för drift- och underhållsteknisk linje har skolöverstyrel

sen (SÖJ beräknat ett medelsbehov om 6 milj. kr. 

För utrustning för social servicelinje. för vårdutbildning i kommunal 

gymnasieskola samt för utbildning för tekniska yrken och vårdyrken inom 

kommunal högskoleutbildning har medclsbchovet uppskattats till 

I milj. kr. 

För gymnasieskolans icke direkt grundskolanknutna specialkurser inkl. 

högre specialkurser har SÖ beräknat medelsbehovet till 5 milj. kr. 
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För övriga bidragsberättigade utbildningar i gymnasieskolan har SÖ 
beräknat medelsbehovet till 79.3 milj. kr. 

Nyanskaffning av utrustning för dator- och mikrodatorteknik i gymna

sieskolan och för komplettering av utrustningslistorna för fyraårig teknisk 

linje kommer att medföra ett medelsbehov om 8 milj. kr. 

Medelsbehovet för inlärningsstudior beräknas till 0.3 milj. kr. 

För anskaffning av inventarier och stadigvarande undervisningsmateriel 

vid Skärholmens gymnasium beräknar SÖ medelsbehovet till 77000kr. 

Medelsbehovct för stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda 

yrkcsskolor beräknas till 150 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1979 (prop. 1978/79: 95 bil. 4, FiU 

1978/79: 35, rskr 1978/79: 335) är fr. o. m. den 1 juli 1980 statsbidraget till 

kostnader för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen stadig

varande undcrvisningsmatericl för gymnasieskolan begränsat till naturve

tenskaplig linje. fyraårig teknisk linje och närliggande specialkurser. två

åriga yrkesinriktade linjer och närliggande specialkurser och specialkurs 

av visst slag i konsumtionsfrågor samt för kommunal högskoleutbildning 

begränsat till utbildning för tekniska yrken och vårdyrken. 

Riksdagen har våren 1981 beslutat att statsbidraget till landstingskom

munerna för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen stadig

varande undervisningsmateriel skall upphöra fr. o. m. den I juli 1982 (prop. 

1980/81: 116, UbU 1980/81:32. rskr 1980/81:356). 

Efter beredning inom utbildningsdepartementet vill jag nu ta upp frågan 
om bidragssystemet för undervisningsmateriel såvitt gäller gymnasiesko

lan. Jag har vid mina överväganden funnit att bidraget bör ges en annan 

form för att dels långsiktigt garantera att kommunerna tillhandahåller 

utrustning i gymnasieskolan som är i takt med den tekniska utvecklingen i 

samhälle och näringsliv, dels ge stöd till kommuner som åtagit sig eller 

kommer att åtaga sig att anordna och driva utbildningar i gymnasieskolan 

som kräver kvalificerad och dyrbar utrustning. Bidrag bör därför utgå i två 

former. dels som ersättning för föråldrad och försliten utrustning. dels -

övergångsvis - som stöd vid nyinrättande av studievägar eller utökning av 

antalet platser på dessa. 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet. Jag finner det således angeläget 

att de kommuner som åtagit sig att bedriva kostnadskrävande yrkesutbild

ningar och därmed får vidkännas höga drift- och reinvestcringskostnader 

får bidrag som möjliggör för dem att tillhandahålla utrustning som är i takt 

med den tekniska utvecklingen i samhället och i näringslivet. 

Jag förordar därför att nuvarande system för statsbidrag till stadigvaran

de undervisningsmateriel i gymnasieskolan avskaffas fr. o. m. den I juli 

1982. I stället föreslår jag att ett statligt stöd får utgå till kommunerna för 
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kostnader för förnyelse av stadigvarande undervisningsmateriel för tiden 

fr. o. m. den I juli 1982. Detta bidrag bör utgå för varje redovisningsår med 

visst för det året bestämt belopp per elev och undervisningstimme i karak
tärsämne, dvs. studievägsspecifikt ämne, på studieväg inom teknisk-indu

striell sektor och teknisk-naturvetenskaplig sektor. Jag har alltså bl. a. 

undantagits. k. allmänna ämnen och estetiskt-praktiska ämnen. Bidrag bör 

endast utgå för undervisningstimme som är förlagd till skolinstitution. Det 

bör ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att 

utfärda bestämmelser om vilka ämnen som skall berättiga till bidrag. 
För budgetåret 1982/83 bör bidraget till förnyelse av utrustning utgå med 

70 öre per elev och undervisningstimme enligt 1982 års prisläge. Jag 

beräknar ca 46 milj. kr. för detta ändamål nästa budgetår. 
Enligt min mening är det av stor betydelse under de. närmaste åren att 

antalet utbildningsplatser inom yrkesinriktade utbildningar ökas. Sådana 

utbildningar kräver oftast dyra inve.steringar i utrustning. Kommunernas 

benägenhet att öka kapaciteten på sådana utbildningar bör därför över

gångsvis, utöver vad jag nyss har föreslagit om bidrag till förnyelse av 

utrustning, också stimuleras genom ett särskilt bidrag för första uppsätt

ningen stadigvarande undervisningsmateriel. Sådant bidrag bör kunna utgå 

med upp till 100% av bidragsunderlaget, dvs. normalkostnaden. på studie

vägar inom teknisk-industriell sektor och teknisk-naturvetenskaplig sek

tor. Medel för detta särskilda statsbidrag till första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel beräknar jag till ca 35 milj. kr. budgetåret 

I 982/83. Jag har i denna fråga samrått med chefen för industridepartemen

tet. Det bör ankomma på regeringen att utforma den tekniska konstruk

tionen och utfärda de närmare bestämmelser som erfordras för särskilt 

bidrag för första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel. 

Såvitt gäller de få kvarvarande bidragen till studievägar inom andra 
sektorer i gymnasieskolan anser jag att dessa är av ringa ekonomisk 

betydelse för kommunerna. Jag förordar därför att dessa bidrag upphör att 
utgå. Jag avser då bidragen till första uppsättningen stadigvarande under
visningsmateriel till distributions- och kontorslinje, konsumtionslinje och 

social servicelinje samt specialkurser närliggande dessa linjer inkl. special

kurs av visst slag i konsumtionsfrågor. Jag föreslår av samma skäl att även 
bidragen till vårdutbildningar i gymnasieskolan med kommun som huvud

man upphör att utgå. 

Beträffande bidragen till kommunal högskoleutbildning får jag hänvisa 

till vad chefen för utbildningsdepartementet kommer att anföra under 

anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. Jag beräknar där

för inte några medel till utrustning för kommunal högskoleutbildning under 

förevarande anslag. 

Enligt nuvarande bestämmelser beslutar skolöverstyrelsen (SÖJ om 
statsbidrag till stadigvarande undervisningsmateriel. I den nya statliga 

skoladministrationen kommer länsskolnämnderna att fatta vissa beslut om 
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gymnasieskolans årliga organisation. Jag föreslår därför att länsskolnämn

derna i dessa fall också fattar bC"slut om statsbidrag till undcrvisningsmatc

ricl i gymnasieskolan. För s. k. lågfrekvcnta utbildningar kommer SÖ att 

besluta om gymnasieskolans årliga organisation. SÖ kommer även att 

besluta om nyetablering av en utbildning. I sådana fall bör SÖ besluta om 

statsbidrag till undervisningsmateriel. 

Jag förordar att de föreslagna förändringarna genomförs den I juli 1982. 

Förändringar såvitt gäller beslutande myndighet bör genomföras den I juli 

1983. 

Vissa lågfrekventa utbildningar ställer speciellt stora krav på investe

ringar. De leder också till mycket höga driftkostnader. Eleverna kommer 

ofta endast i begränsad utsträckning från den egna kommunen men det är 

ett riksintresse att utbildningen likväl äger rum på någon eller några platser 

i landet. Regeringen hör därför i sådana fall få besluta om särskilt verksam

hetsstöd för att möjliggöra att utbildningen etableras eller bibehålls. Jag 

beräknar 2.5 milj. kr. för detta ändamål nästa budgetår. 

Jag har beräknat 6 milj. kr. för fortsatt uppbyggnad av utrustning för 

drift- och underhållsteknisk linje. dvs. samma belopp som beräknats för 

vart och ett av budgetåren 1978/79-1981/82. Ifrågavarande utrustning 

inom gymnasieskolan bör i framtiden utnyttjas också för utbildning av 

drifttekniker och driftingenjörer inom högskolan. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

I likhet med SÖ har jag för budgetåret 1982/83 beräknat 8 milj. kr. för 

statsbidrag till nyanskaffning av utrustning för dator- och mikrodatortek

nik i gymnasieskolan och för komplettering av utrustning för fyraårig 

teknisk linje främst vad gäller elektronikområdet. Enligt min mening bör i 

likhet med innevarande budgetår särskilda bestämmelser utfärdas beträf

fande statsbidrag för dessa båda ändamål. 

Som jag har anfört under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

räknar jag med att yrkesdansarutbildning kommer att anordnas inom gym

nasieskolan i Stockholm fr. o. m. läsåret 1982/83. Jag har därför beräknat 

medel för detta ändamål i enlighet med SÖ:s förslag. 

Jag har också beräknat medel i enlighet med SÖ:s förslag vad gäller 

inlärnings studior. undervisningsmateriel och inventarier till Skärholmens 

gymnasium i Stockholm samt enskilda yrkesskolor. 

Under förevarande anslag har jag även beräknat medel för anskaffande 

av hörselteknisk utrustning för lokal för särskild undervisningsgrupp för 

hörselskadade elever i grundskola samt för undervisning i övrigt av elever 

med hörselsvårigheter i grundskola och gymnasieskola. Tidigare har medel 

för detta ändamål anvisats under anslaget Bidrag till byggnadsarbeten 

inom skolväsendet m. m. Jag beräknar medelsbehovct budgetåret 1982/83 

till 2.95 milj. kr. 

Medel för utrustning för studerande med hörselsvårigheter i kommunal 

högskoleutbildning beräknas fr. o. m. nästa budgetår under anslaget Bidrag 
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till kommunal högskoleutbildning m. m. Jag har i denna fråga samrått med 

chefen för utbildningsdepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om avskaffande av det nuvarande 

systemet för statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande 

undervisningsmateriel i gymnasieskolan. 

2. godkänna vad jag har förordat beträffande statsbidrag till förny

else av stadigvarande undcrvisningsmatericl i gymnasieskolan, 

3. godkänna vad jag har förordat beträffande särskilt statsbidrag till 

första uppsättningen stadigvarande undcrvisningsmateriel i gym

nasieskolan, 

4. godkänna vad jag har förordat om särskilt verksamhetsstöd för 

etablering eller bibehållande av vissa lägfrekventa utbildningar i 

gymnasieskolan. 

5. till Bidrag till 1111dervis11i11g.1·111a1eriel inom gymnasiesko/anm. m. 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 101 OOOOOOkr. 
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E. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet <UHÄJ har med skrivelse den 10 

augusti 1981 överlämnat anslagsframställning för budgetåret I 982/83 med 

långtidsbedömning för perioden t. o. m. budgetåret 1986/87 för UHÄ:s 

verksamhetsområde. 

UHÄ har överlämnat ingivna anslagsframställningar m. m. från högsko

lestyrelser och fakultets-/sektionsnämnder vid de statliga högskoleenhe

terna inom UHÄ-området, från interimsstyrelserna för högskoleutbild

ningen i Halmstad resp. Skövde, från regionstyrelserna för högskolan samt 

från forskningsinstitutet för atomfysik, Kiruna geofysiska institut. Institu

tet för internationell ekonomi och Ericastiftelsen. UHÄ har också över

lämnat vissa till UHÄ inkomna handlingar som berör budgetförslaget. 

bl.a. skrivelse från skolöverstyrelsen den JO juni 1981 om bidrag till 

kommunal högskoleutbildning. 

Förhandlingar enligt 11 och 12 §§ medbestämmandelagen har förts be

träffande delar av anslagsframställningen. Protokoll från förhandlingarna 
har överlämnats. 

UHÄ:s anslagsframställning kan sammanfattas på följande sätt. 

För den grundläggande högskoleutbildningen och för gemensamma än

damål inom högskolan redovisas besparingsförslag i enlighet med regering

ens anvisningar. För flertalet av de anslag som avses för dessa ändamål 

redovisas emellertid ytterligare två budgetalternativ. För forskning och 

forskarutbildning redovisas endast ett budgetalternativ. 

Budgetförslaget har sammanfattats på följande säll (milj. kr.). 
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Ändamål 

Forskning och 
forskarutbildning 
Grundläggande 
högskoleutbildning 
FoU för högskolan 
Lokalkostnader 
U HÄ och region
styrelserna 
Övrigt 

Summa 

Anslag 
1981/82 1 

1414.2 

2 661.5 
16,I 

850,4 

77.5 
10,2 

5029,9 

Konsekven
ser av tidi
gare beslut 

+1.2 

-2.0 

+0.4 

-0.4 

UHÄ:s för
slag till 
förändring 
utöver kon
sekvenser 
tför grund
Uiggande ut
bildning 
alt. 3) 

+37.7 

+50,1 2 

- 1,5 
- 0.2 

+86,1 2 

UHÄ:s för
slag till 
anslag 19821 
83 <för 
grundläggan
de utbildning 
alt. 3J 

1453 .I 

2 709.62 

16.I 
850.4 

76.1 
10,4 

5 115, 72 

1 Inkl. pris- och löneomräkning och förändringar av anslagstcknisk natur för hudget
året 1982/83. 
2 Här har hänsyn inte tagits till att UHÄ:s förslag innebär besparingar uppgående till 
35,5 milj. kr., under anslagen Bidrag till driften av grundskolor m. m. och Bidrag till 
driften av gymnasieskolor. 

Mot bakgrund av den rådande samhällsekonomiska situationen redovi

sar UHÄ inledningsvis sin principiella uppfattning om högskoleverksam

hetens betydelse i stort och dess roll i ett långsiktigt perspektiv. UHÄ 

framhåller att högskolans verksamhet är en investering i kunskap och 
kompetens. vars omfattning och kvalitet iir avgörande för samhällets ut

veckling på sikt. 
De som börjar sin högskoleutbildning läsåret 1982/83 skall dra nytta av 

sin utbildning långt in på 2000-talet. Forskarutbildning och forskning ger 

sina resultat i ett ännu längre perspektiv. Det blir därför naturligt att väga 

samman planeringen för högskolan med planeringen för samhiillsutveck

lingcn på nera årtiondens sikt. 

Samhällets arbetskraft och dennas kompetens är resurser som måste tas 

till vara och utvecklas genom utbildning. Att med utgångspunkt i kortsik

tiga ekonomiska motiv begränsa den högre utbildningen är enligt UHÄ:s 

mening att försämra samhällets möjligheter till en gynnsam utveckling. 

Forskningen är ett livsvillkor för vårt samhälle. Kunskapsutvecklingen 

kan enligt UHÄ:s mening i nuvaran~e ekonomiska läge behöva få speciell 

betoning på naturvetenskap, teknik och ekonomi, men övriga områden får 

inte eftersättas. Fördelningen av tillgängliga medel måste prövas omsorgs

fullt inom alla grenar av högskolans verksamhet. UHÄ berör frågan om 

fö~hållandet mellan kapaciteten för forskning och forskarutbildning å den 

ena sidan och för grundläggande utbildning å den andra. Enligt UHÄ:s 

mening kan denna relation inte utan skada förändras så kraftigt som de 

senaste årens tendenser i anslagsfördelningen ger vid handen. 
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UHÄ framhåller att för högskolan i hög grad gäller att krav på rationali

sering inte får ställas i en takt som hindrar en nödvändig planering av 

rationaliseringsåtgärderna. 

Strävan att dämpa den offentliga sektorns tillväxt bör enligt UHÄ:s 

mening inte gälla högskolans verksamhet. Den utgör i stället ett av de 

viktigaste instrumenten med vilkas hjälp samhället skall kunna ta sig ur 

den nuvarande ekonomiska krisen. 

UHÄ lägger fram förslag till femårsplaner för högskolans forskning och 

forskarutbildning. Preciserade förslag ges för de tre första budgetåren. 

Forskning och forskarutbildning har de två senaste budgetåren för

stärkts med 70 milj. kr. UHÄ utgår från att motsvarande ram skall gälla 

budgetåret 1982/83. Av den totala förstärkningsramen räknar UHÄ med att 

ca hälften skall tillföras högskolans anslag. För återstoden av den kom

mande femårsperioden föreslår UHÄ i huvudsak samma reformram men 

förutsätter då att olika sektorsorgan kommer att ges ett ansvar för kompe

tensuppbyggnad och metodutveckling inom högskolans resp. områden. 

UHÄ prioriterar högt en förstärkning av de allmänna basresurserna och 

föreslår att 21 milj. kr. går till detta ändamål. Ökningen avser främst s. k. 

mellantjänster. Bristen på sådana tjänster framhålls som det allvarligaste 

hindret för utveckling av högskolans forskning och forskarutbildning. 

Åtgärder för att förbättra rekryteringen till forskarutbildning och forsk

ning inom särskilt matematisk-naturvetenskaplig fakultet är enligt UHÄ:s 

mening nödvändiga. och medel beräknas inom ramen för en ökning av 

basresurserna. UHÄ föreslår också en ökning av antalet utbildningsbidrag 

för doktorander. 

Riktade insatser föreslås inom skilda forskningsområden, i första hand 

inom dataområdet. 

För den gmndiäggande högskole11tbildninge11 innebär det alternativ som 

UHÄ förordar en nettoförstärkning med ca 15 milj. kr. utöver en minsk

ning med ca 2 milj. kr. till följd av tidigare beslut. Detta ger utrymme för en 

ökning av utbildningens kapacitet budgetåret 1982/83 med ca I 000 nybör

jarplatser. U HÄ bedömer att ytterligare ökningar av ungefär motsvarande 

storleksordning bör göras vart och ett av de två närmast följande budget

åren. Efter ytterligare några år kan motsvarande nedtrappning göras. På så 

sätt bereder man de stora födelsekullarna från 1960-talet förhållandevis 

samma tillgång till högre utbildning som de närmast föregående. 

Det lägsta budgetalternativet innebär en total besparing om ca 42 

milj. kr. Den sker genom en minskning av utbildningskapaciteten budget

året 1982/83 i storleksordningen 400 nybörjarplatser på allmänna utbild

ningslinjer och ca 800 årsstudieplatser på enstaka kurser. I övrigt är det 

fråga om krav på rationaliseringar. 

Alternativ 2 innebär en i stort sett oförändrad total anslagssumma för 

grundläggande högskoleutbildning i förhållande till innevarande budgetår. 
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Det innebär krav på rationaliseringar och kan medge vissa reformer och en 

mindre ökning av utbildningskapaciteten, ca 250 nybörjarplatser på all

männa linjer och ca 100 årsstudieplatser på enstaka kurser. 

I fråga om anslaget lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

anser UHÄ det angeläget att förändringar av den totala anslagssumman 

fördelas så mellan anslagsposterna, att man får en mer rättvis geografisk 

fördelning av resurserna. UHÄ efterlyser klarare riktlinjer i fråga om 

fördelning av medlen inom detta anslag på olika områden och slag av 

kurser. 

Vad gäller högskoleenheternas förvaltningar, bibliotek m. fl. gemensam

ma ändamål föreslår UHÄ besparingar i första hand inom administrativa 

funktioner. 

UHÄ föreslås få bemyndigande att i likhet med tidigare år besluta om 

omföringar mellan skilda reservationsanslag för högskoleutbildning och 

forskning m. m. 

Med stöd av vad som anförs i anslagsframställningen hemställer UHÄ 

att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen drar upp 

riktlinjer för en övergripande nationell forskningspolitik. där olika de

partements och samhällssektorers behov vägs samman med långsiktiga 

behov av kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad. 

att härvid högskolans roll i den samlade forskningsorganisationen preci

seras och att åtgärder i syfte att markera denna roll generellt och inom 

olika prioriterade områden anges för den närmaste femårsperioden. 

att den långsiktiga utvecklingen av högskolans forskning och forskarut

bildning planeras utifrån dels bedömningar av olika områdens och 

forskningsinsatsers inomvetenskapliga betydelse. dels efterfrågan på 

forskning med anknytning till olika samhällssektorer eller samhälls

problem. dels slutligen behov av strukturella förändringar för att stärka 

högskolan som kunskapsbas i samhället. 

att femårsplaner för högskolans forskning och forskarutbildning fastställs i 

form av riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksam

heten. 

Vidare hemställer UHÄ med stöd av vad som anförs i anslagsframställ

ningen, såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets område. 

att den allmänna inriktning av högskolans verksamhet som föreslås i an

slagsframställningen godkänns. 

att allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjcr inrättas i enlighet med 

förslag i anslagsframställningen. 

att dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen fast

ställs i enlighet med förslag i anslagsframstäl!ningen. 

att tjänster som professor inrättas, omvandlas eller får annan benämning i 

enlighet med förslag i anslagsframställningcn, 

att UHÄ för budgetåret 1982/83 bemyndigas att besluta om omföringar 

mellan olika reservationsanslag för högskoleutbildning och forskning. 
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att medel för verksamheten inom högskolan m. m. budgetåret 1982/83 

anvisas genom anslag om sammanlagt 5 115 765 000 kr. 

Förutsiittningarför högskolans arbete med ans/agsframställningen 

UHÄ redogör för arbetet med anslagsframställningar inom högskolan 

och framhåller att det breda engagemang som detta innebär ger regering 

och riksdag ett omfattande beslutsunderlag som har belysts från många 

håll. UHÄ framhåller vidare nödvändigheten av att varje nivå i processen 

har sitt ansvar och öppet redovisar sina prioriteringar och bedömningar för 

att budgetdialogen skall fungera väl. UHÄ anser att årets anslagsframställ

ningar från högskoleenheterna i dessa avseenden innebär en kvalitetshöj

ning. UHÄ arbetar på en förbättrad redovisning av högskolans verksam

het. 

Högskolans organisation och dess anslagssystem leder enligt UHÄ: s 

mening ofta till att planeringen blir allt för sektoriserad. Många högskole

styrelser avstår t. ex. från att göra prioriteringar över sektors- och fakul

tetsgränser. UHÄ strävar efter att komma till rätta med motsvarande 

problem på central planeringsnivå. De övergripande diskussioner som 

förts har lett till att UHÄ i år i sina olika budgetalternativ avseende 

grundläggande högskoleutbildning markerar vikten av att förstärka tek

nisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Vad gäller fakultetsan

slagcn prioriteras förstärkningar av de tekniska och matematisk-naturve

tenskapliga fakulteterna. 

Enligt UHÄ:s mening måste alla möjligheter tas till vara att förenkla 

arbetet med anslagsframstiillningen med minskad arbetsinsats som resul

tat. 

1 fråga om direktiv för anslagsframställningarna framhåller UHÄ som sin 

principiella mening att regeringen bör ge vägledning inför arhetet med 

anslagsframställningen i så god tid att denna vägledning kan ligga till grund 

för arbetet och besluten på alla nivåer. 

UHÄ anger några punkter på vilka uttalanden om planeringsarbetets 

inriktning under de närmaste åren är nödvändiga. 

• Kan högskolan för den aktuella femårsperioden riikna med en fortsatt 

ökning av fakultetsanslagen'? 

• Bör högskolemyndigheterna räkna med fortsatta besparingar för den 

grundläggande utbildningen'! I så fall. i vilken storleksordning'! 

• Bör planeringen - om man utgår från ett i princip oföriindrat rekryte

ringsunderlag - ta sikte på en i huvudsal,; oförändrad total kapacitet för 

den grundläggande utbildningen'? Är i så fall regering och riksdag bered

da att förutsätta att eventuella besparingar på den grundläggande utbild

ningens område kan tas ut genom sänkning av den genomsnittliga kost

naden per planerad årsstudieplats. utan att därför examinationsfrekven

sen kommer att sjunka eller utbildningskvaliteten äventyras'! 

• På vilket sätt skall problemen med den s. k. ungdomspuckeln lösas'? 

23 Riksda1t1m 1981182. I sam/. Nr /00. Rila>:a 12 
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Skall de aktuella födelsekullarna erbjudas i princip samma tillgång till 

högre utbildning som övriga årskullar? Kan högskolan för detta ändamål 

räkna med ett tillskott av medel utöver den nivå som anses motiverad av 

en planering med utgångspunkt i ett i princip oförändrat rekryteringsun

derlag? 

Grund/iiggande högskoleuthildning 

UHÄ framhåller att högskolans rekryteringsbas har vidgats kraftigt. 

Likaså har efterfrågan på högre utbildning vuxit mycket snabbt under det 

senaste decenniet. En mer väsentlig minskning av antalet platser i den 

högre utbildningen måste mot denna bakgrund enligt UHA uppfattas som 

en sänkning av samhällets allmänna kulturella och sociala standard. Tvärt

om bör, då antalet ungdomar ökar i de åldersgrupper som normalt utgör 

primärt rekryteringsunderlag för högre utbildning. antalet utbildnings

p!atser inom högskolan öka. 

UHÄ redovisar de tre budgetalternativ som ämbetet har arbetat med i 

sitt planeringsarbete. Alternativen I och 2 innebär båda enligt UHÄ:s 

mening att det ökande antalet ungdomar i 20-25-årsåldern under 1980-

talet får förhållandevis sämre tillgång till högre utbildning än ungdomar i 

motsvarande ålder fått under 1970-talet. Om man inte godtar en sådan 

utveckling måste utbildningskapaciteten enligt UHÄ:s mening ökas betyd

ligt under de tre närmaste budgetåren. behållas oförändrad några år och 

sedan åter sänkas stegvis. UHÄ:s förslag för budgetåret 1982/83 i alterna

tiv 3 innebär en ökning av antalet nybörjarplatser med ca 800. En kapaci

tetsökning av denna storlek inom alternativ I skulle enligt U HÄ kräva 

orimliga rationaliseringsåtgärder. Även om den skulle kunna förverkligas 

inom alternativ 2 skulle detta fä ske på bekostnad av vissa synnerligen 

önskvärda reformer. 
UHÄ berör frågan om en fördelning av utbildningskapaciteten som 

ansluter till arbetsmarknadsbehoven. UHÄ anser att begränsningar i prog

nosmöjligheterna inte får hindra att man söker göra arbetsmarknadsbeting

ade förändringar i fördelningen av högskolans utbildningskapacitet. UHÄ 

redovisar sina bedömningar för skilda utbildningssektorer enligt följande. 

För tekniska sektorn krävs förhållandevis stor ökning av planeringsra

marna för datatekniklinjen, elektrotekniklinjen och industriell organisa

tionslinjen. Vidare föreslås ökad kapacitet genom en ny datavetenskaplig 

linje. 

För AES-sektorn föreslås en kapacitetshöjning genom ökning av antalet 

nybörjarplatser på ekonomlinjen och systemvetenskapliga linjen. 

För vårdsektorn föreslås fler utbildningsplatser på sjukgymnastlinjen 

och logopedlinjen. 

För undervisningssektorn anser UHÄ betydande kapaeitetsökningar 

nödvändiga på lågstadielärarlinjen och i andra hand mellanstadielärarlin

jen, ämneslärarlinjerna samt industri- och hantverkslärarlinjen. En bety-
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dande minskning av kapaciteten anses motiverad i fråga om fritidspeda

goglinjen och förskollärarlinjen. 

Inom kultur- och informationssektorn föreslås bl. a. förlängning och 

resursförstärkning av kulturvetarlinjen. ökad kapacitet för musikcrlinjen 

och kyrkomusikerlinjen samt en påbyggnadslinje avseende dokumentation 

för bibliotekarier m. fl. vid högskolan i Borås. Vidare föreslår UHÄ att 

påbyggnadslinjen för journalister avvecklas successivt. 

UHÄ berör ytterligare frågan om de stora ungdomskullarna på 1980-ta

let och beräknar - med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen - att 

antalet individer som behöver beredas utbildning under de närmaste tio 

åren är 23 000 utöver vad som skulle vara möjligt med oförändrad kapaci

tet. UHÄ förutsätter då att ungdomar i 20-årsåldern under 1980-talet skall 

ha samma relativa tillgång till högre utbildning som de på 1970-talet. 

Att anta till högskoleutbildning ungefär samma andel ungdomsstude

rande under 1980-talet som i dag ser UHÄ inte bara som en rättvisefråga 

utan än mer som en samhällsekonomisk och fördelningspolitisk fråga. Att 

ge ifrågavarande ungdomar en lämplig utbildning inom högskolan anses 

vara ett bättre alternativ än att ge dem en senare arbetsmarknadsutbild

ning. 

Mot denna bakgrund föreslår U HÄ i planeringsalternativ 3 ökade pla

neringsramar under vart och ett av budgetåren 1982/83-1984/85 med i 

genomsnitt ca l 000 nybörjarplatser. Därefter bör enligt förslaget kapacite

ten hållas oförändrad under resten av den aktuella långtidsbudgetperioden. 

Detta innebär att antalet nybörjarplatser ökas med ca 12 000 under nämnda 

period. Under slutet av 1980-talet och fram till början av 1990-talet föreslås 

en nedtrappning till dagens nivå. 
Anslaget för lokala och individuella linjer och cnstllka kurser bör enligt 

UHÄ:s mening minskas förhållandevis mer än anslagen till övrig grundut

bildning för att det skall vara möjligt att uppehålla kapaciteten på allmänna 

utbildningslinjer. Vidare vill UHÄ genom sina förslag till fördelning av 

anslaget jämna ut skillnaderna mellan skilda högskoleorter. Det är nödvän

digt att också ta hänsyn till den omfattande utbildnings- och forskningsor

ganisation som finns inom de filosofiska fakulteternas område. Denna 

organisation behöver en underbyggnad av kursverksamhet som bekostas 

med medel från detta anslag. 

UHÄ anser att kurser som utnyttjas för fortbildning och vidareutbild

ning och som är arbetsmarknadsbetingade bör prioriteras, liksom kurser 

som bidrar till att säkerställa rekryteringen till forskarutbildningen. UHÄ 

förordar vidare åtgärder som åstadkommer en viss överströmning från 

enstaka kurser till linjer inom AES-sektorn. U HÄ efterlyser en menings

yttring från regering och riksdag i de nu berörda frågorna till ledning för 

regionstyrelsernas och högskoleenheternas planering. 
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Persima(l/·ägvr 

UHÄ framhåller att högskolans verksamhet är personalintensiv och att 

därför förslagen i alternativ I skulle innebära en personalminskning med 

225- 250 hela tjänster budgetåret 1982/83. Att centralt i förväg bedöma 

mera i detalj konsekvenserna av besparingar är enligt UHÄ:s mening inte 

möjligt. Detta hör samman med det styrsystem som tillämpas för högsko

lan. 

Svårigheterna som uppstår i samband med besparingar är större ju 

mindre högskoleenheten är. En av tankarna bakom högskolereformen var. 

framhåller UHÄ. att ett sammanförande av skilda högre utbildningar till 

större organisatoriska enheter skulle kunna få ett samutnyttjande av resur

serna. Skilda utbildningar skulle kunna betjänas av samm<l institutioner. 

Detta skulle ge en rationellare personalanvändning. Det är. framhåller 

UHÄ. angeläget att man drar nytta av denna organisation. Man f.'•r därige

nom möjlighet att låta nödvändiga personalminskningar delvis ske ~~enom 

naturlig avgång och i övrigt med minsta möjliga olägenhet. 

UHÄ framhåller i detta sammanhang att det är angeläget att högskolan i 
ökad utsträckning ägnar sig åt uppdragsverksamhet av olika slag. som kan 

innebära sysselsättning åt personal som eljest skulle bli övertalig. Det 

måste enligt UHÄ:s mening anses naturligt att högskoleenheterna sam

råder i syfte att finna tjänsteunderlag på annan ort för övertalig personal. 

UHÄ är berett att ta initiativ till överläggningar om lämpliga åtgärder för 

att minska de personalproblem som uppstt<r i samband med eventuella 

nedskärningar. 
UHÄ hemställer att de riktlinjer för utvecklingen av verksamheten som 

redovisats fastställs. 

Föredraganden 

Min anmiilan av detta avsnitt sker efter samrild med stats6idet Tillander. 

Inledning 

Goda möjligheter till utbildning är viktiga för varje land som söker bygga 

upp en beredskap för att möta framtida problem. En viil fungerande forsk

nings- och utvecklingsverksamhet är en annan lika viktig del i denna 

beredskap. Mellan dessa båda delar finns givetvis ocks{1 ett starkt inbördes 

samband. Det finns emellertid ankdning att än en gång understryka att 

investeringar i uthildning och forskning ger resultat först på sikt. ihland 

inte förriin på lång sikt. och att uppbyggandet och nyttiggörande! av ny 

kunskap måste vara en kontinuerlig process. Av detta följer att, trots att vi 

befinner oss i en ekonomisk situation som fordrar stark återhållsamhet 

med offentliga utgifter. utrym1111: alltjlimt mf1ste hercdas for en bred och 

omfattande utbildnings- och forskningsverksamhct. Det ekonomiska 

utrymmet för reformer inom utbildning och forskning måste diirför skapas 

genom omprioriteringar av redan tillgängliga resurser silviil inom statsbud

geten i sin helhet som inom utbildningens och forskningens egna omrt1den. 
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Mina förslag i det följande präglas av detta synsätt. I likhet med vad som 

skett närmast föregående och innevarande budgetår tillförs dock forsk

ningsområdet ett nettotillskott av resurser även budgetåret 1982/83. Jag 

beräknar att detta skall uppgå till ca 80 milj. kr., varav 12 milj. kr. utgör 

omfördelningar inom huvudtiteln. 

Högskolan ställs nu inför kravet att de stora ungdomskullar som nu 

passerar grundskolan och gymnasieskolan skall beredas möjlighet till fort

satt utbildning. Samtidigt har inom breda delar av samhället under senare 

år medvetenheten om forskningens betydelse för att långsiktigt säkerställa 

en god samhällsutveckling ökat kraftigt. För att tillgodose båda dessa 

önskemål under en period av knappa ekonomiska resurser fordras, som jag 

angav i föregående budgetproposition, en mera genomtänkt och långsiktig 

planering än hittills. Mina förslag i det följande och i en särskild forsknings

politisk proposition, som kommer att föreläggas riksdagen senare under 

innevarande riksmöte. syftar bl. a. till att stegvis bygga upp en sådan 

planering. 

De allmänna målen för högskolan ligger fast. Det innebär bl. a. att 

högskolan skall ge utbildning både åt ungdomar och åt äldre som önskar 

vidareutbilda sig. Ett centralt riktmärke i planeringen för de närmaste åren 

bör dock enligt min mening vara att de viixande ungdomskullarna skall 

beredas - relativt sett - samma tillgång till högskoleutbildning som 1970-

talets ungdomar tillförsäkrades. Jag vill emellertid betona att med detta 

mål avses inte endast att tillgodose efterfrågan på utbildning utan i lika hög 

grad att också möta behovet av högskoleutbildad personal på både nya och 

redan befintliga arbetsmarknadsområden. Målet måste emellertid, som jag 

tidigare framhållit, uppnås inom i huvudsak oförändrade resursramar för 

den grundläggande högskoleutbildningen. Därav följer att det blir nödvän

digt med kraftiga omprioriteringar och ökad effektivitet. Mina förslag i det 

följande innebär åtgärder av detta slag. Genom mina förslag anges också 

en ram för planeringen av den grundläggande högskoleutbildningens di

mensionering under de närmaste budgetåren. Detta bör ge en god grund för 

högskolemyndigheterna att genomföra de omprioriteringar och den ut

veckling av bl. a. nya utbildningslinjer som fordras. 

Genom att nu ge ramar för den mera långsiktiga planeringen av högsko

leutbildningen blir bilden över den framtida tillgången på högskoleutbildad 

personal tydligare. Därigenom förbättras också enligt min mening förut

sättningarna för bl. a. näringslivets planering. 

Också för forskningen syftar mina förslag till att ge underlag för en 

långsiktigare planering. Trots den stora ekonomiska återhållsamhet som 

måste prägla statsverksamheten har jag bedömt det som angeläget att 

fortsätta uppbyggnaden av forskningsresurserna. Jag förordar därför, som 

jag redan nämr:t. att riksdagens beslut våren 1979 att under de närmaste tre 

budgetåren förstärka forsknings verksamheten med ca 70 milj. kr. per år nu 

fullföljs. Ett visst ytterligare tillskott för budgetåret 1982/83 har blivit 
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möjligt genom omprioriteringar inom huvudtiteln. Jag kommer i det föl

jande att förorda resursökningar på områden av stor betydelse för den 

kulturella, sociala och ekonomiska utvecklingen av vårt samhälle. Även i 

detta avseende går jag vidare på den väg jag har förordat i de senaste 

budgetpropositionerna. 

Med de statslinansiella restriktioner som f. n. präglar situationen i 

många industriländer får samarbetet mellan dessa länder vad gäller utbild

ning och forskning allt större tyngd. Jag vill här särskilt beröra frågan om 

det nordiska samarbetets roll inom högskoleutbildning och forskning. De 

nordiska länderna står samtliga inför problemet att förena kravet på stor 

återhållsamhet i de offentliga utgifterna med behovet av kontinuerlig ut

veckling och förnyelse inom den högre utbildningen och forskningen. Från 

svensk sida har under det gångna året tagits initiativ till överläggningar på 

såväl bilateral som multilateral nordisk basis i syfte att främja ett ökat 

samarbete och en arbetsfördelning inom vissa delar av detta område. För 

att ett sådant samarbete skall få önskvärd omfattning kommer det dock att 

krävas bl. a. en kontinuerlig uppföljning av detta initiativ. När ett nytt 

utbildningsbehov uppstår bör högskolemyndigheterna därför alltid pröva 

möjligheten att tillgodose detta i samarbete med ett eller flera nordiska 

länder. Jag förutsätter att såväl enskilda högskoleenheter som U HÄ i sitt 

fortsatta planeringsarbete ägnar denna fråga stort intresse. 

Jag går nu över till vissa frågor rörande den grundläggande högskoleut

bildningen. 

Dimensionering ai· hiigskole111bild11ingen 

En omfattande förnyelse och utveckling av den grundläggande högskole

utbildningen har skett sedan högskolereformen år 1977. Samtidigt har den 

ekonomiska situationen i landet medfört att högskoleutbildningen inte har 

kunnat tillföras ökade resurser i någon större omfattning. Under de allra 

senaste åren har reformverksamhcten därför finansierats i huvudsak ge

nom omprioriteringar. En förbättrad planering hos högskolemyndighe

terna och en ökad insikt om vikten av överblick och framförhållning i 

planeringen har bidragit till att sådana omprioriteringar varit möjliga att 

göra. 

I föregående budgetproposition betonade jag att högskolan under det 

närmaste decenniet kommer att stå inför svåra plancringsproblem. Jag 

framhöll därvid att den strukturomvandling av näringslivet. som måste 

främjas inom ramen för den svenska ekonomiska politiken, under en följd 

av år framöver ställde nya krav på högskolan när det gäller både att variera 

utbildningsutbudet och att öppna nya forskningsomräden. Dessutom erin

rade jag om att efterfrågan på högskoleutbildning kunde väntas stiga under 

1980-talet beroende på de stora ungdomskullar som går igenom gymnasie

skolan. Jag återkommer nu till dessa frågor. 
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Universitets- och högskoleämbetet <UHÄJ har i sin anslagsframställning 

för budgetåret 1982/83 lagt fram förslag i fråga om dimensioneringen av 

högskoleutbildningen under 1980-talet. Min framställning i det följande 

bygger på UHÄ:s underlag. 

Antalet ungdomar i 20-årsåldern ökar markant under en del av 1980-

talet. Ca 115 000 fler ungdomar fyller 20 år under 1980-talet än om årskul

len 20-åringar hade legat kvar på 1980 års nivå. Omkring 1990 är antalet 20-

åringar tillbaka på denna lägre nivå. Ökningen av antalet W-åringar kul

minerar omkring år 1984. Om ungdomsgruppcn i stället betraktas i ålders

intervallet 18-24 år. blir ökningen inte lika markerad utan fördelar sig 

jämnare över ett antal år. Utvecklingen illustreras av följande figur: 
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Antalet ungdomar i åldern 18-24 år i befolkningen. 

Huvuddelen av ungdomarna genomgår efter avslutad grundskoleutbild

ning förr eller senare någon form av gymnasial utbildning. Sambandet 

mellan gymnasieskola och högskola är mera komplicerat än sambandet 

mellan grundskola och gymnasieskola. Detta hänger samman med att 

åldersspridningen hos dem som efterfrågar högskoleutbildning är stor och 

att behörigheten för sådan utbildning varierar beroende på vilken gymna-
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sieutbildning den sökande gått igenom. Det är därför svårt att ange hur stor 

andel i en årskull som någon gång söker eller påbörjar högskoleutbildning. 

Antalet sökande till grundläggande högskoleutbildning ökade markant 

inför höstterminen 1981. Ökningen var särskilt stor till de utbildningslinjer 

där antagning sker centralt genom UHÄ. medan ökningen av antalet sö

kande till enstaka kurser var mera måttlig. Också antalet anmälningar till 

den kommunala högskoleutbildningen ökade. Det går dock inte att redan 

nu fastslå om denna ökade eftc1frågan endast beror pä det ökade antalet 

ungdomar som nu börjar komma in i högskoleålder. Ökningarna kan nämli

gen också hänga samman med att ändrade urvalsregler skall träda i kraft 

från och med antagningen till uthildning som börjar hösten 1982. Dessutom 

kan situationen på arbetsmarknaden bidra till att såväl äldre som yngre vill 

stärka sin konkurrenskraft. 

Även inför vårterminen 1982 har antalet anmälningar till utbildnings

linjer ökat kraftigt. Ökningen inför hösttcrminen kan således inte betraktas 

som tillfällig. 

Den totala efterfrågan på högskoleutbildning går inte att fastslå i bestäm

da tal. Grova skattningar kan emellertid göras av övergångsfrekvensen 

mellan gymnasieskola och högskola. l slutet av 1970-talet beräknas sålun

da ca 20 procent av alla ungdomar ha påbörjat högskoleuthildning före 25 

års ålder. Om denna andel skall hållas oförändrad när ungdomskullarna 

ökar under 1980-talet. behöver högskolan tillföras 23 000 nybö1jarplatser 

under detta decennium. 

Under slutet av 1970-talet har andelen ungdomar som antagits till gym

nasieutbildning stigit och detta har bl. a. berört de tre- och fyraåriga lin

jerna. Om en oförändrad övergångsfrekvens per linje till högskolan skall 

vara utgångspunkten. innebär detta sammantaget med de demografiska 

förändringarna ett behov av totalt ytterligare 45 000 nyhörjarplatser under 

1980-talet. 

Den här redovisade utvecklingen visar enligt min mening att efterfrågan 

på högskoleutbildning med stor sannolikhet kommer att öka kraftigt under 

1980-talet. Förhlir antalet nybörjarplatser i högskolan oförändrat. innebär 

det att betydligt fler sökande till högskoleutbildning än tidigare kommer att 

avvisas. Samtidigt kan man konstatera att tillgången på kvalifä:erade sö

kande kommer att vara större inte minst däiför att ungdomarna i varje 

årskull är flera. 

Av vad statsrådet Tillander tidigare har anfört framgår att en ytterligare 

ökning av den yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan är angelägen 

och hon har därför förordat en sådan. Även om andelen yrkesinriktad 

utbildning i gymnasieskolan blir större de närmaste läsåren. kommer dock 

ett ökat antal ungdomar att under samma tid lämna gymnasieskolans 

studieförberedande linjer. Dessa ungdomar behöver en yrkesinriktad ut

bildning som påbyggnad till sin gymnasieutbildning för att förbättra sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. De som inte får en sådan utbildning 
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konkurrerar om anställning med bl. a. yngre arbetssökande utan gymna

sieutbildning. Arbetslösheten bland dessa ungdomar skulle under sådana 

förutsättningar komma att öka ytterligare. 

Möjligheten att erbjuda högskoleutbildning till de ungdomar som har fått 
studieförberedande gymnasieutbildning påverkar således arbetsmarknads

utsikterna inte bara för dessa ungdomar. utan också för de ungdomar som 

inte har gått igenom gymnasieskolan. De alternativa kostpader i form av 

t. ex. utgifter för arbetsmarknadsutbildning som kan bli en konsekvens 

härav måste självfallet vägas mot kostnaderna för en reguljär utbildnings

insats. Till detta kommer kravet på en likvärdig behandling i fråga om 

tillgång till högskoleutbildning av ungdomar i små och ungdomar i stora 

årskullar. En oförändrad dimensionering av högskoleutbildningen skulle 

under de närmaste åren medföra att mycket höga poäng skulle krävas för 

tillträde till högskoleutbildning. 

Grundtanken i högskolereformen'är att dimensioneringen skall bestäm

mas. förutom av samhällets efterfrågan på utbildade, av individernas be

hov av och efterfrågan på utbildning. Jag förordar mot denna bakgrund att 

ett riktmärke för dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbild

ningen skall vara att ge de växande ungdomskullarna samma möjlighet -

relativt sett - till sådan utbildning som ungdomskullarna under 1970-talet 

hade. Därigenom tillgodoses också. vilket enligt min mening är ett vägande 

argument. samhällets intresse av att tillvarata den resurs som ungdomarna 

utgör. 

Genom ökade utbildningsinsatser under 1980-talet kommer det att finnas 

tillgång till ett större antal välutbildade personer än tidigare. Detta är, som 

jag redan inledningsvis anförde, en tillgång för vårt land och är dessutom 

en av förutsättningarna för en expansiv näringspolitik. Redan i föregående 

budgetproposition noterade jag att en hög andel av dem som tjänstgjorde 

inom högskolan och som hade lång utbildning skulle komma att gå i 

pension under 1990-talet och att förhållandet troligen var likartat inom den 

offentliga sektorn i övrigt och inom näringslivet. Även från denna syn

punkt synes det angeläget att nu ge ett ökat antal ungdomar högskoleut

bildning och därmed tillgodose kommande behov av högskoleutbildad 

arbetskraft. 

Som jag tidigare har berört framträder behovet av att öka dimensione

ringen av den grundläggande högskoleutbildningen samtidigt som kraven 

på besparingar inom statsverksamheten är stora. I detta läge har jag 

emellertid bedömt att de besparingsmöjligheter som kan finnas inom hög

skolan bör utnyttjas för att skapa ytterligare utbildningsplatser. 

Jag har tidigare framhållit att högskolan under de senaste åren visat sig 

beredd att göra omprioriteringar, som knappast hade varit möjlig<1 att 

åstadkomma tidigare. Då tillgodosågs nya ändamål i första hand genom 

resurstillskott, även om de var relativt små. Jag vill stryka under att de 

krav som måste ställas på högskolan nu är betydligt hårdare än de som 

hittills har gällt. 
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Som jag har nämnt räknar UHÄ med att minst 23 000 nybörjarplatser bör 

tillföras högskolan under 1980-talet. Ämbetet föreslår därför att plane

ringsramarna för allmänna utbildningslinjer under vart och ett av budget

åren 1982/83-1984/85 ökas med i genomsnitt ca I 000 platser. Därefter bör 

kapaciteten hållas oförändrad fram till slutet av 1980-talet, då en nedtrapp

ning kan påbörjas så att nivån under 1990-talet i huvudsak motsvarar 

dagens. 

Den föreslagna dimensioneringen som innebär ett tillskott av 23 000 

nybörjarplatser är enligt min mening väl ägnad att ligga till grund för 

planeringen av högskoleutbildningen under 1980-talet. Detta är det huvud

alternativ utifrån vilket man hör utgå i den fortsatta planeringen. Bered

skap måste emellertid finnas för att ytterligare öka utbildningskapaciteten, 

om detta skulle visa sig angeläget. Jag förordar därför att högskolemyn

digheterna också överväger en alternativ planeringsnivå innebärande ett 

tillskott av 32 000 nybörjarplatser. Enligt min mening är det motiverat att 

bygga upp den ökade utbildningskapaciteten i snabbare takt än vad UHÄ 

föreslagit. Jag förordar därför att ca 1 500 nya platser av de totalt 3 000 nya 

platserna under budgetåren 1982/83-1984/85 som erfordras för att uppnå 

nivån 23 000 nybörjarplatser ställs till förfogande redan budgetåret 1982/83. 

För en sådan förhållandevis kraftig uppgång talar inte minst, som jag nyss 

har nämnt, de svårigheter för ungdomen på arbetsmarknaden som väntas 

råda de närmaste åren. Den ökade efterfrågan på utbildning som anmäl

ningarna till högskoliln inför vårterminen 1982 är ett uttryck för talar också 

för en satsning av denna storlek. 
I anslutning härtill vill jag ta upp frågan om möjligheterna för sädana 

sökande att genomgå en längre högskoleutbildning som redan har en lång 

sådan utbildning eller endast har ett fåtal år av sin yrkesverksamma tid 

framför sig efter avslutad utbildning. Jag har senast i mina förslag om 

ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning (prop. 1979/80: 158) 

berört frågan och framhållit att det ankommer på U HÄ att följa utveckling

en och vid behov föreslå lämpliga åtgärder. Den situation som jag nyss 

beskrivit med en väntad ökad efterfrågan på högskoleutbildning från ung

domarnas sida föranleder enligt min mening att frågan ägnas skärpt upp

märksamhet. Jag räknar därför med att UHÄ lägger fram förslag till änd

ring av gällande bestämmelser. om ungdomarnas möjlighet till högskoleut

bildning därmed kan förbättras. 

Vad angår den framtida planeringen av högskoleutbildningen förutsätter 

jag att U HÄ i anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 redovisar en 

plan för hur det ökade utbildningsbehovet under 1980-talet skall kunna 

tillgodoses och hur en nedtrappning sedermera skall kunna göras. Som jag 

tidigare anfört bör huvudalternativet i en sådan plan innebära att plats 

bereds åt ytterligare 23 000 nybörjare och det kompletterande alternativet 

innebära att 32 000 nybörjarplatser tillkommer. En oförändrad resursram 

för grundläggande högskoleutbildning är en förutsättning för båda alterna

tiven. 
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Högskolemyndigheterna har genom de riktlinjer jag nu har angivit fått 
klarare förutsättningar än tidigare för sin långsiktiga planering. Detta är 

enligt min mening nödvändigt för att högskoleorganisationen på ett rimligt 

sätt skall kunna möta de krav som nu ställs på den. Genom en långsiktig 

plan för 1980-talet bör svårigheterna att genomföra mera omfattande för

ändringar bli mindre. Samtidigt kommer det att bli nödvändigt att noga 

pröva varje utgiftspost och ta till vara alla tillfällen till besparingar och 

rationaliseringar. 

Det är särskilt angeläget att möjligheterna till besparingar inom admini

stration och förvaltning beaktas. Jag räknar därför i likhet med innevaran

de budgetår med en viss besparing för detta ändamål inom ramen för det 

s. k. huvudalternativet. Uppföljningskommitten ( U 1979: 03) har i uppdrag 

att göra en översyn av den administrativa verksamheten inom högskoleor

ganisationen i syfte att finna organisatoriska och administrativa förenkling

ar som kan möjliggöra besparingar inom denna. Jag har erfarit att kommit

ten kommer att lägga fram förslag i detta avseende under våren. 

Inriktning m. m. av högskoleutbildningen 

I föregående budgetproposition framhöll jag att högskolan kommer att 

behöva utbilda för en arbetsmarknad som i slutet av 1980-talet och i början 

av 1990-talet har en kanhända klart annorlunda sammansättning än dagens. 

Eftersom många utbildningar inom högskolan är långa, blir effekterna av 

en förändrad utbildningskapacitet märkbara på arbetsmarknaden först fle

ra år efter det att dimensioneringsbesluten har fattats. Detta gör att delvis 

ganska osäkra antaganden om den framtida arbetsmarknaden måste ligga 

till grund för besluten. Högskoleutbildningen skall emellertid heller inte 

passivt anpassas till en väntad utveckling på arbetsmarknaden. Dess möj
ligheter att påverka samhällsutvecklingen bör också tas till vara. Detta 

gäller naturligtvis i första hand innehållet i utbildningen, men även dimen

sioneringen av olika utbildningar har betydelse i detta sammanhang. Ut

bildningsekonomiska utredningen (U 1981:03) har i uppdrag att med ut

gångspunkt i bl. a. utbildningen som en förnyelsefaktor pröva frågan om 

utbildningens innehåll, organisation och dimensionering m. m. Jag förut

sätter att högskolemyndigheterna i sitt planeringsarbete håller nära kon

takt med utredningen. 

UHÄ föreslår att utbildningen av civilingenjörer, naturvetare och eko

nomer skall få ökad kapacitet. Systemvetenskaplig utbildning och bl. a. 

låg- och mellanstadielärarutbildningarna bör också enligt UHÄ öka. Ut

bildningen inom vårdområdet och för den offentliga förvaltningen bör 

enligt UHÄ dimensioneras med utgångspunkt i hur den offentliga sektorn 

utvecklas. 

En stor del av den tillkommande kapaciteten i högskoleutbildningen bör 

från de utgångspunkter jag tidigare har angett avse teknisk och naturveten

skaplig utbildning. En ökning bör också göras av kapaciteten för ekono-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 364 

misk och datainriktad utbildning. En ökning av kapaciteten på utbildnings

linjerna bör skapa utrymme för nya inriktningar och ge de studerande 

ökade möjligheter att välja alternativa kurser. Den framtida arbetsmarkna

den får därmed tillgång till bl. a. ingenjörer. naturvetare och ekonomer 

med en bred allmän kompetens men också med skilda specialkunskaper. 

Den tekniska utbildningen är förhållandevis kostnadskrävande och dd 

är enligt min mening angeläget att frigöra resurser för en omprioritering till 

bl. a. detta område. 

U H Ä har i sin anslagsframställning tagit upp frågan om dimensionering

en av läkarutbildningen. Ett bibehfillande av nuvarande utbildningskapaci

tet kan enligt min uppfattning komma att leda till ett överskott av läkare. 

Dimensioneringen av tandläkarlinjen kan ifrågasättas från samma utgangs

punkter. Härtill vill jag foga behovet av att omprioritera resurser inom 

högskoleområdet. Jag avser därför att i det följande förorda att planerings

ramarna för dessa utbildningar minskas. 

Alltsedan högskolereformens ikraftträdande har de mindre högskolorna 

uppmärksammats livligt i debatten. Det har inte minst gällt under de två 

senaste budgetåren då högskolan blivit föremftl för vissa besparingar. 

Det ger mig anledning att betona att jag för egen del inte ser några skäl 

att minska antalet högskoleorter. Tvärtom menar jag att det är angeläget 

att de mindre högskoleenheternas utveckling tryggas och att de orter som 

har en interimistisk organisation ges en mer permanent sådan. 

Jag vill också understryka att den dimen~·ioneringsökning som. enligt 

vad jag tidigare har redogjort för. kommer att bli aktudl under 1980-talet 

ökar de mindre högskoleenheternas betydelse. Målet att ge ett större antal 

sökande tillträde till högskolan förutsätter en god geografisk spridning av 

utbildningen. 
De krav på effektiv hushållning som kommer att ställas på högskolan 

under 1980-talct innebär dock även att tillgängliga resurser måste utnyttjas 

rationellt. Det betyder att några mer omfattande möjligheter att förstärka 

de mindre högskoleenheternas resurser genom omfördelningar från andra 

högskoleenheter enligt min bedömning inte kommer att finnas. En bredd

ning av de mindre högskoleenheternas bas måste därför i första hanJ ske 

inom ramen för det nytillskott av platser och utbildningar som kommer till 

stånd de närmaste åren. 

När det gäller att konsolidera utbildningsutbudet vid de mindre högsko

leenheterna erbjuder de närmaste åren alldeles speciella problem. 

Utbildningen av förskollärare ökade kraftigt under 1970-talet till följd av 

utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. Förhållandet var likartat 

med fritidspedagogutbildningen. när den kommunala fritidshemverksam

heten utökades. Återhållsamheten med de kommunala utgifterna gör att 

behovet av förskollärare och fritidspedagoger nu sjunker i förhållande till 

tidigare planering. En omfattande nedskärning av utbildningskapaciteten 

är alltså motiverad av arbetsmarknadsskäl. Om regionala arbetsmarknads-
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bedömningar läggs till grund för övervägandena om utbildningskapacite

ten, bör denna minskas kraftigt vid vissa högskoleenheter på utbyggnads

orter. Samtidigt kan det konstateras att nu nämnda utbildningar utgör 

basen i tlertalet mindre högskoleenheters utbildningsuthud. En kraftig 

nedskärning av utbildningskapaciteten vid dessa enheter skulle därmed 

äventyra deras fortsatta utveckling. 
Vid planeringen på kort sikt är det därför nödvändigt att ta hänsyn till 

utbildningens betydelse för den enskilda högskoleenhetens basorganisa

tion. Statsrådet Tillander förordar i det följande en minskad kapacitet för 

förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna, varvid sådan hänsyn har 

tagits när det gäller fördelningen av minskningen på högskoleenheter. 

Vidare förordar hon - med hänvisning till att en utökning av kapaciteten 

för låg- och mellanstadielärarutbildningen är motiverad - att sådana ut

bildningar nyetableras vid några högskoleenheter. Härigenom blir det möj

ligt att inom llertalet mindre högskoleenheter hålla utbildningskapaciteten 

på en i huvudsak oförändrad nivå totalt sett. I anslutning härtill räknar jag 

dessutom med vissa medel för att förstärka de mindre högskoleenheternas 

biblioteksresu rser. 

De mindre högskoleenheterna har i olika sammanhang alltmer kommit 

att uppfattas som en väsentlig resurs inom sina regioner med möjligheter 

att bidra till en allmän stimulans av den regionala utvecklingen. Möjlighe

terna att genom utbildning främja industriell och ekonomisk utveckling har 

jag redan betonat och detta gäller också i ett regionalt perspektiv. Det är 

därför utomordentligt angeläget att de mindre högskoleenheterna utnyttjar 

möjligheterna till samarbete med lokala företag, myndigheter och organisa

tioner. 

Under 1980-talct har högskoleenheterna på alla berörda orkr en viktig 
uppgift i att ge de stora ungdomskullarna högskoleutbildning. Högskolans 

möjligheter att bidra till regional utveckling bör tas tillvara i detta samman

hang. Samtidigt som ungdomen i regionen ges möjlighet till högskoleutbild

ning, bör den kunna utbildas för sådana behov som är viktiga för bl. a. 

näringslivet i regionen. De lokala linjerna kom till bl. a. för att tillvarata 

särskilda lokala förutsättningar och speciella resurser på en ort eller en 

läroanstalt. En intensifierad planering bör nu komma till stånd inom de 

skilda regionerna i syfte att skapa ett större utbud av lokala utbildnings

linjer för att ge framför allt ungdomar yrkesutbildning. I den planeringen 

bör det vara möjligt att utnyttja både kunskaper och resurser hos företag, 

myndigheter och organisationer inom resp. region. Regionstyrelserna bör i 

detta avseende också samverka med länsstyrelserna. som har bl. a. det 

regionalpolitiska ansvaret inom resp. liin. Mot denna bakgrund kommer 

jag att förorda att 500 nybörjarplatser tillkommer för lokala linjer nästa 

budgetår. 

Mina förslag i det följande innebär. som jag tidigare har antytt. inte bara 

en ökad dimensionering av den grundläggande högskoleutbildningen utan 

också en förnyelse av den. 
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UHÄ har lagt fram förslag om förstärkning av högre utbildning och 

forskning inom dataområdet på grundval av ett omfattande utredningsar

bete och därpå följande remissbehandling. Detta ger möjlighet till ett 

samlat ställningstagande inom ett område. där en kraftfull satsning är 

angelägen med hänsyn till den utveckling som har skett under senare tid. 

Jag kommer därför att i det följande förorda att en ny allmän utbildnings

linje, datavetenskapliga linjen, inrättas och att utbildning på datatekniklin

jen anordnas, förutom vid universitetet i Linköping. där antalet nybörjar

platser utökas, vid Chalmers tekniska högskola, universitetet i Lund och 

högskolan i Luleå. För att bygga upp forskning inom dataområdet förordar 

jag vidare att ett antal professurer inrättas och att medel ställs till vissa 

högskoleenheters förfogande för kompetensuppbyggnad. 

Vad beträffar högskoleutbildningen i övrigt förordar jag att följande nya 

allmänna utbildningslinjer inrättas. nämligen grafisk industri-linjen, textil

och konfektionsindustrilinjen, textil- och konfektionstekniklinjen, styr

och reglertekniklinjen och radiokommunikationslinjen. Vidare förordar jag 

att en ny sammanhållen psykologlinje ersätter nuvarande psykologutbild

ningar och att en ny receptarielinje samt en rehabiliteringslinje och en 

social omsorgslinje inrättas. 

I en rad sammanhang har under senare år betonats vikten av att alla 

berörda inom högskolan målmedvetet arbetar för att höja utbildningens 

kvalitet. Detta arbete som inom vissa områden redan har gett goda resultat 

måste fortsätta parallellt med att dimensioneringen ökar. Genom gemen

samma åtgärder från de inom högskolan verksamma kan kvalitetshöjande 

åtgärder genomföras utan att det fordras resurstillskott. 

Jag beräknar emellertid resurser för en kvalitativ förstärkning och ut

veckling av bl. a. ekonomlinjen. Vissa tillskott för de konstnärliga och de 

humanistiskt inriktade utbildningarna samt för internationalisering av hög

skoleutbildningen förordas också. 

UHÄ har lagt fram förslag om förstärkning av resurserna för vissa 

utbildningar för att nya kurser skall kunna rymmas inom dessa. Jag är 

medveten om·att förnyelse av en utbildning ibland kan behöva ske språng

vis och att det då behövs ökade resurser. Högskolemyndigheterna måste 

emellertid i nuvarande budgetläge fortlöpande se över fördelningen av 

resurser mellan olika utbildningar och utnyttja möjligheterna alt genom ett 

förnyelsearbete under en längre tidsperiod skapa ekonomiskt utrymme 
I 

även för relativt kostnadskrävande reformer. 

Betydande insatser ifråga om den grundläggande utbildningen måste nu. 

som jag tidigare framhållit. riktas mot ett ökat antal platser på och en 

förnyelse av de allmänna utbildningslinjerna. Trots detta måste fortsatta 

ansträngningar göras för att inom högskolan också tillgodose behovet av 

fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Det skall i 
första hand ske inom ramen för enstaka kurser. Det är enligt min mening 

angeläget att de resurser som en högskola disponerar för detta ändamål 
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används för att erbjuda kurser även utanför den egna högskokorten. 

Högskolans uppgifter i fråga om fortbildning och vidareutbildning, som de 

har angivits av riksdag och regering i tidigare beslut, ändras givetvis inte 

genom åtagandena gentemot de stora ungdomskullarna. Många yrkesverk

samma har en grundutbildning som ligger långt tillbaka i tiden och behöver 

därför komplettera sina kunskaper för att kunna bidra till utvecklingen 

inom sitt arbetsområde. Andra behöver nya kunskaper till följd av teknik

utvecklingen och strukturomvandlingen i näringslivet. Högskolans möjlig

heter att tillgodose nu nämnda behov är unika till följd av den kunskaps

kompetens som byggs upp genom forskningen och grundutbildningen. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att det är angeläget att högskolan i 

den utsträckning det är lämpligt ställer resurser till förfogande för 

uppdragsutbildning. Detta är på samma sätt som för uppdragsforskning 

möjligt under förutsättning att högskolan får ersättning för sina kostnader 

och uppdragsutbildningen inte inkräktar på den ordinarie utbildningen. 

Samtidigt som högskolan på detta sätt medverkar till att täcka angelägna 

utbildningsbehov kan den få värdefulla erfarenheter att återföra till den 

egna verksamheten. 

Frågan om inrättande av statliga högskoleenheter i Skövde och Halm

stad har på skilda sätt aktualiserats alltsedan dessa orter genom riksdags

beslut i samband med högskolereformen blev utbyggnadsorter. För hög

skoleutbildningen där finns nu interimistiska styrelser. Under senare tid 

har utbildningsutbudet på dessa orter ökat framför allt i form av enstaka 

kurser. 

Erfarenheterna av de mindre högskoleenheterna är. som jag redan tidi

gare har påpekat. positiva och de har kommit att spela en viktig roll för 

utvecklingen inom sin region. Det är mot bakgrund av dessa erfarenheter 

väsentligt att högskolans verksamhet utvecklas också inom de regioner 

som högskoleutbildningarna i Skövde och Halmstad betjänar. För att 

förutsättningarna härför skall förbättras anser jag att beslut nu bör fattas 

om att statliga högskoleenheter skall inrättas i Skövde och Halmstad. Vad 

jag tidigare har anfört om möjligheterna att ställa ytterligare resurser till de 

mindre högskoleenheternas förfogande gäller givetvis också för nu nämnda 

orter. 

Det är nödvändigt att de nya högskoleenheternas administration begrän

sas. Det behov av resurser som krävs för ändamålet bör tillgodoses genom 

omprioriteringar inom högskolan. Jag bedömer att det därför inte är möjligt 

att inrätta båda högskoleenheterna vid samma tidpunkt. Jag förordar att 

högskolan i Skövde inrättas den I juli 1983 och högskolan i Halmstad den 1 

juli 1984. 

\lissa ji1rsk11i11g.1frågor 

1 prop. 1978/79: 119 om vissa frågor rörande forskning och forskarut

bildning förordade jag att regeringen en gång per mandatperiod skulle lägga 
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fram en övergripande forskningspolitisk proposition. Avsikten iir att en 

första sådan proposition skall läggas fram våren 1982. I denna kommer att 

behandlas övergripande frågor om forskning samt vissa frågor om forskar

utbildning. I samband därmed kommer jag bl. a. att behandla forsknings

samverkanskommittcns (FOSAMI betänkande (SOU 1980:46) Högskolan 

i FoU-samverkan och kommittens rörande forskningens och forskarutbild

ningens situation i den nya högskolan betänkanden 1SOU 1981: 29) Forsk

ningens framtid och 1SOU 1981: 30l Forskarutbildningens merit värde. Jag 

kommer då också att behandla ett stort antal uppdrag till olika myndigheter 

som har syftat till att ge underlag för propositionen och som nu har 

redovisats. Bland dessa kan nämnas forskningsrådsnämndens (FRN> rap

port Svensk forskning 1982-1986: Vägar, värderingar. val (rapport nr 39. 

juni 1981 J, FRN :s uppdrag att redovisa resultat av forskning om forskning. 

FRN :s uppdrag om redovisningar av erfarenheter av tillgång till särskilda 

resurser för dyrbar vetenskaplig utrustning och för forskningsinformation, 

FRN:s uppdrag rörande s. k. big science, FRN:s uppdrag om behovet av 

FoU-statistik, UHÄ:s uppdrag om mål och riktlinjer för verksamheten 

inom disciplinorienterade fakulteter, UHÄ:s uppdrag om möjligheter att 

förbättra forskarutbildningens dimensionering, statistiska centralbyråns 

(SCB) uppdrag om statistik över forskarstuderande samt uppdraget till 

delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning om re

gister över forskningsprojekt. Jag kommer också att i den forskningspoli

tiska propositionen ta upp UHÄ:s och andra myndigheters förslag till 

långsiktig utveckling av forskningsverksamheten. 

Jag har inledningsvis nämnt att jag avser att förorda en förstärkning av 

forskningen och forskarutbildningen för budgetåret 1982/83 med ca 80 

milj. kr. Merparten av de åtgärder som inryms inom detta belopp kommer 

jag att ta upp i det följande. 

De förslag jag nu för fram om förstärkning av forskningsverksamheten 

innebär sammanfattningsvis följande. Jag förordar inrättande den I juli 

1982 av 7 nya tjänster som professor, nämligen i kvinnohistoria, litteratur

vetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur. förvaltningsforskning, da

talogi, molekylär biofysik. elektriska energisystem samt teknik och social 

förändring. Därutöver förordar jag att principbeslut fattas om inrättande av 

tjänster som professor i socialt arbete, datalogi, ekonomiska informations

systcm. datorsystemteknik m:h industriell elektronik samt om inrättande. i 

samband med alt innehavaren av en personlig professur i baltiska språk 

avgår med pension, av en professur inom detta ämnesområde. 

Jag kommer också att förorda att en personlig tjänst som professor i 

medicinsk fysik inrättas inom ramen för befintliga resurser. Jag kommer 

dessutom att senare föreslå regeringen att inom forskningsrädsorganisa

tioncn inrätta tjänster som professor i implementationsforskning och ve

tenskapshistoria. Jag beräknar ocksft medel för en Tage Erlanders gäst

professur vid naturvetenskapliga forskningsrildet. 
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Jag beräknar medel för en förstärkning av högskolans basorganisation · 
för forskning med ca 14 milj. kr. För att bereda unga forskare möjlighet till 

fördjupad vetenskaplig verksamhet och för att stärka forskarutbildningens 
organisation bör vid fördelningen av dessa medel särskild vikt läggas på 
inrättande av extra tjänster som forskarassist~nt och docent. Inrättandet 
av sådana extra tjänster är också ett viktigt medel för att skapa ökad 
rörlighet inom forskningsorganisationen. Det är enligt !11in mening angelä
get att stegvis bygga upp en sådan rörlighet. Jag avser att i annat .samman
hang återkomma till frågan om mera bestämda former för denna. Jag 
räknar med att ca 6 milj. kr. av den förstärkning av basresurserna som jag 
nu förordar då skall kunna användas för detta ändamål. För att detta skall 

vara möjligt fordras att styrelserna för de högskoleenheter som får del av 
basresursförstärkningen ser till att lägst 40 procent av denna inom resp. 

enhet används för inrättande av extra tjänster. Styrelserna får själva avgö
ra omfattningen härav inom resp. fakultet/sektion. Jag har i det följande 
gjort en sådan fördelning av medlen för förstärkningen av basresurserna på 
anslagsposter inom resp. fakultetsanslag att den bör underlätta högskole

styrelsernas och fakultetsnämndernas uppgifter i detta avseende. Jag räk
nar också med en viss fortsatt ökning av medlen för universitetslektorers 
forskning. 

Vidare beräknar jag medel för uppbyggnad av forskningskapacitet på de 
områden inom datorvetenskapen där jag nu förordar att principbeslut 
fattas om inrättande av tjänster som professor samt för forskning rörande 

administrativ databehandling inom samhällsvetenskapliga fakulteterna 
samt jämställdhetsforskning. Inom de matematisk-naturvetenskapliga fa
kulteterna förordar jag en fortsatt uppbyggnad av mikrobiologiforskning i 
Umeå samt medel till drift av den s. k. MAX-acceleratorn i Lund. Jag 

räknar också med en förstärkning av det konstnärliga utvecklingsarbetet. 
Uppbyggnaden av resurser för dyrbar vetenskaplig utrustning är enligt min 
mening angelägen och jag förordar därför en uppräkning med ca 12 milj, kr. 
av den kostnadsram för detta ändamål som står till FRN:s disposition. 
Forskningsrådens verksamhet syftar bl. a. till att stödja forskning av stor 
inomvetenskaplig betydelse. Jag förordar en uppräkning av forsknings
rådsorganisationens anslag med sammanlagt ca 60 milj. kr. I detta belopp 
ingår bl. a. medel för ökade kostnader för deltagande i internationellt 
forskningssamarbete. Slutligen tar jag upp mindre:: förstärkningar för vissa 
bibliotek och forskningsinstitutioner samt för statens delegation för rymd
verksamhet. 

I enlighet med vad chefen för budgetdepartementet tidigare har anfört 
kommer jag i annat sammanhang att föranstalta om c::n översyn av admini
strationen vid forskningsråden och forskningsråQsnämden. Syftet med 
denna skall vara bl. a. att undersöka de möjligheter till n1tionaliscringar 
som eventuellt kan finnas när de berörda fyra myndighc::ternas kanslier nu 
är belägna i anslutning till varandra. 

24 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Kortong: S. 370, rad 9 nedifrån Står: 270456000 Rättat till: 239335000 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 370 

Svenska akademiska rektorskonferensen har som bilaga till Fulbright
kommissionens anslagsframställning i skrivelse till regeringen den 15 juni 
1981 bl. a. uttalat att den understödjer. nämndens anslagsframställning för 
budgetåret 1982/83 och dess strävan att uppnå paritet mellan det svenska 
och det amerikanska bidraget. A ven jag fäster stor vikt vid Fulbrightpro
grammet och de möjligheter till forskarutbyte mellan Sverige och USA 
som programmet ger. Genom detta program kan många svenskar årligen 
forska vid amerikanska universitet samtidigt som amerikanska forskare 

kan komma till Sverige och delta i forskningsprojekt här. Det har omvitt
nats att Fulbrightprogrammet bidrar till att skapa värdefulla kontakter och 

impulser för universiteten i det för forskningen viktiga samarbetet med 

USA. 
Jag har under hand diskuterat med företrädare för rektorskonferensen 

på vad sätt medel skall föras över till nämnden i syfte att öka den svenska 
andelen av bidraget. Mot bakgrund härav vill jag anmäla att jag avser att 

föra upp ett belopp av sammanlagt 105 000 kr. fördelat mellan fakultetsan
slagen som bidrag till Fulbrightkommissionen. Jag avser att återkomma till 
regeringen med förslag till fördelning av bidraget under resp. anslag. 

Vissa anslagsfrågor 

Genom mina för<;lag ökar den totala dimensioneringen av den grundläg
gande högskoleutbildningen. Jag förordar därför att anslaget Extra medel 
för dimensioneringsåtgärder i högskolan upphör. Vid min beräkning av 
anslaget Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken har 
jag beaktat att viss utbildning som startat tidigare budgetår har ekonomiska 
konsekvenser för budgetåret 1982/83. 

För reservationsanslagen till de skilda yrkesutbildningssektorerna, till 
lokala och individuella linjer och enstaka kurser och till fakulteterna har 
VHÄ begärt en prisomräkning med 12 procent. Jag har räknat med 7,45 
procent, vilket ligger i linje med vad som för motsvarande ändamål tilläm
pas för statsbudgeten i övrigt. Procentsatsen är en genomsnittssiffra som 
grundar sig på en viktning mellan olika kostnadsslag. Det ankommer på 
högskolestyrelserna att differentiera tilldelade ramar mellan olika ändamål 
och att därvid ta hänsyn till skillnader i kostnadsutveckling. 

l löneomräkning har UHÄ för reservationsanslagen till högskolan begärt 
279 773 000 kr. Jag har för dessa kostnader för berörda avtal beräknat 
239335000 kr. Avvikelsen beror på att jag beräknat kostnaderna för de 
generella lönehöjningarna något lägre är. UHÄ. 

Jag avser att under avsnittet Vissa inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde gemensamma ändamål ta upp vissa frågor rörande 
löneomräkning, tidskrifter och utbetalningsregler för statsbidrag. 

Jag har beräknat medel för personliga tjänster avseende sådana tjänste
män som i samband med myndigheters utlokalisering garanterats fortsatt 

anställning i Stockholm (s. k. NOM-garanter). Vidare har jag beaktat att 
innehavare av personliga tjänster lämnat dessa. 
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Efter förslag från regeringen har riksdagen för innevarande budgetår 

bemyndigat regeringen. eller den myndighet regeringen i sin tur bemyndi

gar, att medge överföringar mellan anslag i statsbudgeten och mellan 

anslagsposter som har underställts riksdagen. Detta har bl. a. varit nödvän

digt för att erforderliga resurser för handikappåtgiirder skall kunna dispo

neras på det sätt riksdagen beslutade om i enlighet med förslag i budgetpro

positionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12. UbU 1980/81:20. rskr 1980/ 

81: 246). Med hänsyn till att samma ordning för disposition av resurser för 

nämnda åtgärder avses gälla även i fortsättningen bedömer jag att det även 

under nästa budgetår behövs ett bemyndigande av denna art. Regeringen 

bör dätför föreslå riksdagen att lämna ett motsvarande bemyndigande för 

budgetåret 1982/83. 

Med anledning av motioner ( 1980/81: 1681. 1980/81: 1709) om behovet av 

resurser för den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid universite

tet i Göteborg anförde utbildningsutskottet att den brist på medel vid 

fakulteten som föreligger, inte i första hand borde täckas genom att nya 

resurser tillförs universitetet. utan genom att en omfördelning sker av 

befintliga resurser vid universitetet. Utskottet förutsatte att universitetet 

skulle utarbeta ett förslag till en sådan omfördelning som regering och 

riksdag kunde ta ställning till ( UbU 1980/81: 31 ). 

Universitetet har i skrivelse den I 0 oktober 1981 inkommit med förslag 

till omfördelning av medel till den matematisk-naturvetenskapliga fakulte

ten från sektors- och fakultetsanslagen i övrigt vid universitetet. I de två 

senaste budgetpropositionerna har jag vid min fördelning av basresurser 

särskilt beaktat behovet av resursförstärkning av den matematisk-naturve

tenskapliga fakulteten. Jag kommer också att beakta detta behov vid mina 

beräkningar under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

Med hänsyn härtill förordar jag en omfördelning mellan anslagen enligt 

följande. 

Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa. ekonomiska 
och sociala yrken 
Utbildning för vårdyrken 
Utbildning för undervisningsyrkcn 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Lokala och individuella linjer och enstaka 
kurser · 
Humanistiska fakulteterna 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna 
Medicinska fakulteterna 
Odontologiska fakulteterna 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

- 400000 kr. 

- W5000 kr. 
- ~45 000 kr. 
- 5 IOOOO kr. 
- 160000 kr. 

- 700000 kr. 
- 130000kr. 
- 155000kr. 
- 320000 kr. 

60000 kr. 
+2985000kr. 

Jag förutsätter att regionstyrelsen i Göteborgs högskoleregion vid fördel

ning av anslagsposten under anslaget Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser tar hänsyn till att jag har beräknat en minskning av denna 

som motsvaras av en ökning av anslagsposten universitetet i Göteborg 

under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den omföring 
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jag har förordat bör inte påverka styrelsens fördelning av medel till övriga 

högskoleenheter inom regionen. 

St1111111w~{i.1ttning m· hudge(fi)rslag .fiJr /iiigskole11thildni11g och fi1rskning 

Mina och statsrådet Tillanders förslag i det följande till antagningstal 

!planeringsramar) för grundläggande högskoleutbildning under budgetåret 

J 982/83 kan sammanfattas i följande tabell. 

Sektorn för utbildning för tekniska yrken omfattar allmänna utbildnings

linjer enligt följande sammanställning. 

Allmänna 11thildningslinjer 

Arkitektlinjen 
Hiologlinjen 
Hyggnadsindustrilinjen CYTH l 
Datatekniklinjen 
Datavetenskapliga linjen 
Drifttc k nikcrl i njcn 
Elektroteknik linjen 
fiskcvårdslinjen 
FJygtckniklin,len 
Fordonstekniklinjen ( YTH) 
Fysikerlinjen 
Geotcknologilinjen 
Geovetarlinjen 
Grafisk industrilinjen (YTHl 
Hälso- och miljövårdslinjen 
Industriell ekonom-linjen 
Kemistlinjen · 
Kemitekniklinjen 
L1ntmiiterilinjcn 
Livsmedelsindustrilinjcn I YTH) 
Maskintcknikerlinjcn 
Maskintekniklinjen 
Matematikerlinjen 
Matcrialteknikiinjen 
P<tppers- och pappcrsmasse
industrilinjen tYTHJ 
R;idiokommunikationslinjen 
Samhällsbyggnads tekniklinjen 
Styrmanslinjen 
Stålindustrilinjcn !YTH) 
Sågverksindustrilinjen (YTHJ 
Teknisk fysik-linjen 
Teknisk fysik- och elektroteknik
linjen 
Tcxtilingenjörslinjcn 
Triiindustrilinjcn (YTHJ 
Verkstadsindustrilinjen ( YTH l 
Viig- och vattenbyggnadsiinjcn 
Summa 

p,jhyggnads/i11icr 

Driftingenjörslinjen 
Sjöingenjörslinjen 
Sjökaptenslinjen 
Summa 

Poii11g 

160 
120 
60 

160 
160 
80 

160 
80 

160 
60 

120 
160 
120 
60 

120 
160 
120 
160 
160 
60 
80 

160 
120 
160 

40 
60 

160 
80 
60 
60 

160 

160 
80 
60 
60 

160 

80 
40 
40 

A11tag11i11gstal 

150 
314 
60 

210 
60 

360 
545 

16 
75 
30 

166 
30 

132 
30 
60 

176 
253 
288 
70 
30 
96 

785 
238 
90 

0 
48 
30 

144 
30 
30 

369 

180 
15 
60 

150 
443 

5 763 

90 
T2 
T2 

234 
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Sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

omfattar utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

Allmänna utbildningslinjn 

ADB-linjen 
Beteendevetenskapliga linjen 
Ekonomlinjen 
Förvaltningslinjen 
Handels- och distributionslinjen 
Juristlinjen 
Linjen för kost och näringsekonomi 

. Linjen för offentlig förvaltning 
Psykologlinjen 
Redovisnings- och revisionslinjen 
Samhällsplanerarlinjen 
Samhällsvetarlinjen 
Sociala linjen 
Systemvetenskapliga linjen 
Transportadministrativa linjen 
Summa 

Påbyggnadslinjer 

Fortbildning i socialt behandlings
arbete 
Utbildning i kostadministration 
Utbildning i kostterapi 
Psykologutbildning efter grund
utbildningen 
Summa 

Poäng 

40 
120 
120 
140 
60 

180 
100 
140 
200 
80 

140 
120 
140 
120 
80 

20 
20 

80 

Antagning stal 

660 
420 

2720 
675 

30 
1300 

152 
215 
180 
140 
120 
290 

1200 
440 
90 

8632 

40 
60 
32 

334 
466 

Sektorn för utbildning för vårdyrken omfattar allmänna utbildningslinjer 

och påbyggnadslinjer enligt följande sammanställning. 

Allmänna utbildnin[?slinjer Poäng Antagnings tal 

Apotekarlinjen 160 80 
Arbetsterapeut linjen 120 388 
Hälso- och sjukvårdslinjen 80-90 4806 
Hörselvårdslinjen 80 58 
Logopedlinjen 120 48 
Läkarlinjen 220 936 
Medicinska servicelinjen 90 231 
Receptarielinjen 80/40 130 
Sjukgymnastlinjen 100 487 
Sjuksköterskelinjen 65 327 
Sociala servicelinjen 60-100 525 
Tandhygienistlinjen 40 253 
Tandläkarlinjen 180 380 

Påbyggnads/injer Poäng Antagnings/al 

Utbildning i blodgruppsserologi 
och hemoterapi 1-lll 6 106 
Utbildning i klinisk cytologi 24 24 
Utbildning i psykoterapi 90 64 
Utbildning till ortoptist 40 16 
Vidareutbildning av sjuksköterskor 20-50 3777 
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Sektorn för utbildning för undervisnings yrken omfattar allmänna utbild

ningslinjcr och påhyggnadslinjer enligt följande sammanställning. 

Utbildning 

Barnavårdslärarlinjen 
Folkhögskollärarlinjen 
Fritidspedagoglinjen 
Förskollärarlinjen 
Gymnastiklärarlinjen 
Handels- och kontorslärarlinjen 
Hemsprakslärarlinjen 
Hushållslärarlinjen 
Indu~tri- och hantverkslärarlinjen 
Lågstadielärarlinjen 
Mellanstadielärarlinjen 
Musiklärarlinjen 
Slöjd lärarlinjen 
Studie- och yrkesorientcringslinjen 
Teckningslärarlinjen 
TextilWrarlinjen 
Vårdlärarlinjen 
Ämneslärarlinjer: 

Historisk samhällsvetenskapliga 
Matematisk-naturvetenskapliga 
Språkvetenskapliga 

Summa 

Påbyggnadslinjcr 

Lärarlinjen för jordbruk. skogsbruk 
och trädgårdsskötsel 
Pedagogik/metodiklärarlinjen 
Speciallärarlinjen 
Summa 

Poiing 

120 
40 

100 
100 
80 
40 
80 

120 
40 

100 
120 
160 
40 

120 
120 
120 
60 

160 

20 
20 
20-100 

A11111gni11gs1a/ 

3(> 
75 

I 238 
4005 

225 
108 
192 
132 
506 
594 
792 
286 
96 

150 
% 

120 
528 
960 

10 139 

84 
30 

1473 
1587 

Sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrkcn omfattar all

männa utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande sammanställ

ning. 

Allmiimw 111hi/d11i11gs/injer 

Allmänpraktiska medielinjen 
Bibliotekarielinjen 
Danslinjen · 
Design linjen 
Konsthantverks! injen 
Grafiska linjen 
Journalistlinjen 
Kulturvetarlinjen 
Kyrkomusikerlinjen 
Linjen för fri konst 
Linjen för bild och miljö 
Linjen för grafisk formgivning/ 
illustration 
Linjen för industridesign 
Linjen för inredningsarkitcktur 
Linjen för textil formgivning 
Linjen för tredimensionell gestaltning 
Medielinjen för film/TV. radio och 
teater 
Mimlinjen 
Musikdramatiska linjen 
M usikerlinjen 

Poäng 

40 
80 

120 
170 
170 
80 
80 

120 
160 
200 
200 

170 
170 
170 
170 
170 

80/120 
120 
140 
160 

A11111g11i11gstal 

16 
240 

17 

50 
60 

240 
510 

18 
42 

95 

24 
12 
12 

119 
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Allmtln11a 111hild11ingslinjer 

Reklam- och kommunikationslinjen 
Religionsvetenskapliga linjen 
Skådcspclarlinjen 
Tolklinjen 
Summa 

Pähygwiads/injer 

Konsthögskolans arkitekturskola 
Påbyggnadslinje i dokumentation 
Vidareutbildning av journalister 
Summa 

Poii11g 

60 
140 
140 
60 

40 
20 
20 

All1e1g11iflgs1al 

50 
275 

30 
60 

1870 

26 
30 
60 
~ 

Antagningstalet för lokala och individuella linjer är I 410 platser. 

Antagnings talet för enstaka kurser är ca 73 470 vilket motsvarar ca 

36 735 årsstudieplatser. 

Enligt förslagen blir således högskolans totala antagningstal för allmänna 

utbildningslinjer och lokala och individuella linjer ca 35 000. Tillsammans 

med antagningstalet för enstaka kurser ger detta ett totalt antagningstal för 

grundläggande högskoleutbildning av 110000 platser. 

Förslagen i det följande till anslag kan för den grundläggande högskole

utbildningen sammanfattas översiktligt i följande tabell. 

Medel fi"ir grundläggande lzögskolrnthildning budgetäret 1982183 

Ändamål 

Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa. ekonomiska och 
sociala yrken 
Utbildning för vårdyrken 
Utbildning för undervisningsyrken 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

Gemensamt 

Milj. kr. 

533 

266 
567 
775 
162 
335 

21 

2659 

Förslagen till anslag såvitt avser medel som disponeras av högskoleen

heterna för forskning och forskarutbildning sammanfattas översiktligt i 
följande tabell. 

11-frdel fl>r.fimkning och forskarutbildning budgetåret 1982183 

Ändamål 

Humanistiska fakulteter 
Teologiska fakulteter 
Juridiska fakulteter 
Samhällsvetenskapliga fakulteter 
Medicinska fakulteter 
Odontologiska fakulteter 
Farmaceutisk fakultet 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteter 
Tekniska fakulteter 
Temaorienterad forskning 
Utbildningsbidrag för doktorander 
Gemensamt 

Milj. kr. 

118 
9 

12 
136 
340 

51 
13 

289 
300 

8 
78 
40 

1394 
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Medlen för grundläggande utbildning samt forskning och forskarutbild

ning kommer vid bifall till mina och statsrådet Tillandcrs förslag att förde

las på enheter i huvudsak i enlighet med följande tabell. 

Medel för grundläggande högskole11tbildning (GU) samt forskning och 

forskarutbildning (FFUJ, milj. kr. 

Högskoleenhet m. m. GU FFU Totalt 

Regionstyrelsen i Stockholm 95 95 
Universitetet i Stockholm 87 142 229 
Tekniska högskolan i Stockholm 133 95 228 
Karolinska institutet 142 127 269 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 128 2 130 
Konstnärliga högskolor i Stockholm 65 65 
Regionstyrelsen i Uppsala 80 80 
Universitetet i Uppsala 163 205 368 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 13 13 
Högskolan i Falun/Borlänge 15 15 
Högskolan i Qävle/Sandviken 19 19 
Högskolan i Orebro 46 46 
Regionstyrelsen i Linköping 19 19 
Universitetet i Linköping 134 82 216 
Högskolan i Jönköping 20 20 
Regionstyrelsen i Lund/Malmö 67 67 
Universitetet i Lund 296 249 545 
Högskolan i Växjö 27 27 
Högskolan i Kalmar 25 25 
Högskolan i Kristianstad 14 14 
Utbildning i Halmstad 4 4 
Regionstyrelsen i Göteborg 76 76 
Universitetet i Göteborg 243 143 386 
Chalmers tekniska högskola 99 84 183 
Högskolan i Borås 19 19 
Högskolan i Karlstad 30 30 
Utbildning i Skövde I I 
Regionstyrelsen i Umeå 42 42 
Universitetet i Umeå 129 137 266 
Högskolan i Luleå 63 63 
Högskolan i S.undsvall/Härnösand 25 25 
Högskolan i Ostersund Il Il 
Kommunal högskoleutbildning m. m. 166 166 
Ej fördelat 163 128 291 

Summa 2659 1394 4053 

Budgetförslaget i det följande innebär att totalt omkring 5,2 miljarder kr. 

ställs till förfogande för högskoleutbildning och forskning inom utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde. Fördelningen av detta belopp 

framgår av följande tabell. 
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Medel för forskning och högskoleutbildning inom uthildningsdepartemen

tet.1· verksamhetsområde 

Ändamål 

Högskolan 
- grundläggande högskoleutbildning 
- forskning och forskarutbildning 
- FoU för högskolan 
- lokalkostnader 
- utrustning 
- centrala och regionala myndigheter 

Forskningsråd m. m. 

Övrigt forskningsstöd 
- forskningsinstitut m. m. 
- kungl. biblioteket m. m. 

Hemställan 

Milj. kr. Milj. kr. 

5 185 
2659 
1394 

15 
844 
190 
83 

572 

78 
40 
38 

5835 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om högskoleenheter i Skövde och 
Halmstad, 

2. bemyndiga regeringen att besluta om omföringar mellan anslag 
för högskolan m. m. i enlighet med vad jag har förordat, 

3. godkänna vad jag har anfört beträffande omfördelning mellan 
vissa anslag beträffande universitetet i Göteborg. 
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Centrala och regionala myndigheter inom högskolan 
m.m. 

E 1. Universitets- och högskoleämbetet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

52206302 1 

568920001 

63030000 

Reservation 750836~.l 

1 Anslagen Universitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskostnader och Univer
sitets- och högskoleiimbetet: Utredningar m. m. 
2 Anslaget Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar m. m. 
3 Härav får 599440 kr. ej disponeras enligt regeringens heslut den 8 november 1979. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ är central förvaltningsmyn

dighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lant

bruksuniversitet. UHÄ är dessutom central förvaltningsmyndighet för de 

övriga myndigheter som regeringen bestämmer. Inom UHÄ finns sju byrå

er. nämligen tre för utbildning och forskning, en för forskning och utveck

lingsarbete för högskolan, en för budget och basresurser. en för central 

antagning samt en för förvaltningsfrågor. Inom UHÄ finns dessutom ett 

revisionskontor och en informationssektion. För UHÄ gäller förordningen 

(1976: 702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet (ändrad 

senast 1980: 632). 

Sedan den I januari 1980 prövas försöksvis en ny organisation av äm

betsverket. Denna innebär bl. a. en delning av de två större av de tre 

byråerna för utbildning och forskning så att UHÄ har sammanlagt fem 

utbildnings- och forskningsenheter. en för varje planeringsberedningsom

råde. Vidare har ett sekretariat för övergripande långsiktig planering med 

ställning motsvarande byrås inrättats. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

AnslaR 
I. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader, f 
3. Datamaskintid och 

stansningskostnader, f 
4. Utveckling m. m. av 

lokala system för 
studiedokumentation, 
statistik och antag
ning. f 

5. Högskoleprov 
6. Revisionskontor 
7. Besvärsnämnd 

1981/82 

132 
109 

241 

38 883 ()()() 
4028000 

4400000 

3 192000 
3 090000 

53593000 

Universitets- och h<)gskoleiimhetet 

I. Pris- och löneomräkning (6824000 kr.). 

Beriiknad ändring 1982/83 

UHÄ 

+4 
+I 

+s 

+3334000 
+ 2 055 000 

+ 330000 

+ 250000 
of. 

+I 229000 
+ 125 000 

+7 323000 

Före
dragamkn 

+4 
+I 

+s 

+5 531000 
+2017000 

+ 330000 

+ 255000 
of. 

+ 1204000 
+ 100000 

+9437000 

2. Vid beräkning av besparingarna behandlar UHÄ förevarande anslag 

och anslaget Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar m. m. till

sammans (- 1276000 kr.). UHÄ hänför hela besparingen till ämbetets 

förvaltningskostnader eftersom ämbetet anser att en minskning av utred

ningsverksamheten vid ämbetet inte är möjlig. 

Besparingarna berör anslagspostcrna Lönekostnad.::r ( - 700 000 kr.). 

Reseersättningar (- 100000 kr.). Expenser (- 406000 kr.) samt Utveck

ling av lokala system för studiedokumentation. statistik och antagning (-

70000 kr.). 

3. Medel för kostnader i samband med UHÄ:s öv.::rtagande från skol

överstyrelsen av tillsynsansvar för den kommunala högskoleutbildningen 

( + 1 360 000 kr.). Medlen fördelar sig på lönekostnader med 760 000 kr. 

innebärande fem tjänster. informationskostnader med 500 000 kr. samt 

expenser med 100000 kr. 

4. Antagningskostnader för sjukgymnast linjen ( + 290000 kr.). Medlen 

för detta ändamål anvisas för innevarande budgetår under anslaget Utbild

ning för vårdyrken m. m. 

5. UHÄ redovisar med anledning av regeringens beslut den 2 april 1981 

vissa särkostnader för ämbetets revisionskontor (+ 1229000 kr.). 

Från anslaget Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar m. m. 

bestrids innevarande budgetår lönekostnader för experter och tillfällig 

personal m. m. samt resccrsättningar, publikationstryck och övriga ex-
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penser, som hänger samman med utredningar inom UHÄ:s verksamhets
område. Anslaget tillförs medel som inflyter vid försäljning av publika
tioner som bekostas från anslaget. 

UHÄ har i särskild skrivelse den 28 september 1981 inkommit med 
förslag till viss resursförstärkning ( + 300 000 kr.) för de vidgade uppgifter 

ämbetet kommer att få i samband med den nya organisationen av personal
utbildningen för skolväsendet med anledning av förslag i propositionen 

<. 1980/81: 97) om skolforskning och personalutbildning. 
Med anledning av regeringens proposition om ändringar i reglerna för 

tillträde till högskoleutbildning m. m. har riksdagen bl. a. godkänt vad som 
förordats i propositionen om inrättandet av en nämnd för att slutligt hand
lägga besvär över beslut om tillträde till grundläggande högskoleutbildning 
(prop 1980/81: 184, UbU 1980/81: 39, rskr 1980/81: 418). 

Nämnden bör träda i funktion vid en tidpunkt som möjliggör att den kan 
avgöra besvär över tillträde till utbildning som börjar höstterminen 1982 -
dvs. förslagsvis den I juli 1982. 

Besvärsnämnden bör vidare bestå av en ordförande och fem andra 
ledamöter. Sysslan att vara föredragande i nämnden bör kunna uppdras åt 

tjänsteman vid annan myndighet som förutsätts erhålla tjänstledigt för den 
tid som åtgår för detta arbete. Nämndens kansliresurser bör kunna tillhan

dahållas av någon redan befintlig myndighet, förslagsvis UHÄ. 
Regeringen har den 1 oktober 1981 gett UHÄ i uppdrag att svara för de 

åtgärder som behövs för att förbereda inrättandet av nämnden samt att 
komma in med förslag till instruktion för nämnden och de ändringar i 
högskoleförordningen som den ändrade besvårsordningcn kräver, samt 
anslagsframställning för nämnden för budgetåret 1982/83. Regeringen för
utsätter att nämnden administrativt skall vara knuten till UHÄ. 

UHÄ har i skrivelse den 30 november 1981 redovisat sitt uppdrag. För 
budgetåret 1982/83 beräknar UHÄ kostnaderna för nämnden till 125000 kr. 
(exkl. lönekostnader). 

Föredraganden 

I förra årets budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12) anmälde jag 

(s. 402, 403) kommande förändringar beträffande universitets- och högsko
leämbetets (UHÄ) verksamhet, vilka motiverade att ämbetets roll inom 

högskoleorganisationen gavs en förnyad prövning. I tilläggsdirektiv ( U 
1981: 13) den 26 februari 1981 till kommitten (U 1979: 03) för uppföljning av 

högskolereformen fick kommitten i uppdrag att bl. a. beakta denna fråga. 
Ur anslaget Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar bestrids 

kostnader för delar av UHÄ:s utredningsverksamhet. I praktiken har 
anslaget de senaste åren måst tas i anspråk också för att täcka lönekost

nader för reguljär personal. Jag anser att det av praktiska skäl är mindre 
lämpligt att beräkna medel för UHÄ:s samlade verksamhet under två 
skilda anslag. Ett sammanförande av anslagen skulle underlätta UHÄ:s 
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verksamhet och ge en mer översiktlig bild av kostnaderna. Jag förordar 

därför att anslaget Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar upp

hör med utgången av innevarande budgetår. Jag har under förevarande 

anslag beräknat medel för de kostnader som hittills har bestritts ur det 

nämnda anslaget ( + 3 299 000 kr.). 

Jag förordar en fortsatt tillämpning av det s. k. huvudalternativet om två 

procent(- l 199000kr.). 

Enligt riksdagens beslut (UbU 1980/81: 38, rskr 1980/81: 395) i anledning 

av prop. 1980/81: 107 om den statliga skoladministrationen kommer UHÄ 

att få ett tillsynsansvar också för den kommunala högskolan. I propositio

nen om kommunal högskoleutbildning m. m. (1981/82: 89). har regeringen 

förordat att UHÄ skall överta det centrala myndighetsansvaret för all 

kommunal högskoleutbildning inom vårdsektorn från skolöverstyrelsen 

(SÖJ. UHÄ kommer också att ha ett visst centralt planeringsansvar för 

personalutbildningen för skolväsendets behov. I samråd med statsrådet 

Tillander beräknar jag här medel ( + I 235 000 kr.) för hithörande uppgifter. 

Beloppet fördelas med 760000 kr. för avlöningskostnader, 375000 kr. för 

informations- och antagningskostnader samt 100000 kr. för expenser. 

I enlighet med vad UHÄ föreslår i sin anslagsframställning förordar jag 

att kostnader för antagning till sjukgymnastlinjen vid karolinska institutet 

och universitetet i Lund beräknas under förevarande anslag ( + 290000 

kr.). Medlen för denna antagning anvisas innevarande budgetår under 

anslaget Utbildning för vårdyrken m. m., vilket anslag därför för nästa 

budgetår bör minskas med motsvarande belopp. 

Jag förordade i propositionen om ändringar i regler för tillträde till 

högskoleutbildning m.m. (prop. 1980/81: 184, UbU 1980/81:39, rskr 1980/ 

81: 418) att en särskild nämnd skulle inrättas för att som sista instans 

avgöra besvär över central antagningsmyndighets beslut om tillträde till 

grundläggande högskoleutbildning. UHÄ har sedermera regeringens upp

drag att utarbeta förslag till instruktion för nämnden samt till de ändringar i 

högskoleförordningen som den ändrade besvärsordningen kräver. Vidare 

har UHÄ haft att beräkna nämndens resursbehov för budgetåret 1982/83. 

UHÄ har i skrivelse den 30 november 1981 redovisat detta uppdrag. 

Som jag förordade i den nämnda propositionen bör besvärsnämnden 

bestå av en ordförande och fem andra ledamöter. Den bör träda i funktion 

den I juli 1982. Dess kansli bör förläggas i anslutning till UHÄ:s kansli. 

Nämndens fasta personal bör med hänsyn till att nämnden skall avgöra 

besvär över UHÄ:s antagningsbeslut inte ingå i UHÄ:s personalorganisa

tion. Den fasta personalen bör bestå av en eller flera föredragande i 

nämnden och en assistent. Eftersom arbetsbelastningen på nämnden kom

mer att skifta under året bör det vara möjligt för i varje fall föredragande att 

förena sin uppgift vid nämnden med annat arbete. På grund härav anser jag 

att den mest praktiska lösningen tills vidare är att föredragande och assi

stenten är anställda vid utbildningsdepartcmentet med tjänstgöringen 
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förlagd till nämnden. För nämndens arbete behövs också vissa andra 

resurser bl. a. lokaler och viss administrativ service. Jag räknar med att det 

skall vara möjligt att tillgodose dessa behov inom ramen för UHÄ:s re

surser. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag 

till förordning med instruktion m. m. för besvärsnämnden. 

I nyssnämnda proposition angav jag att besvärsnämnden bör som sista 

instans avgöra besvär över central antagningsmyndighets beslut om tillträ

de till grundläggande högskoleutbildning. Enligt vad jag har föreslagit i 

prop . .1981/82: 89 om kommunal högskoleutbildning m. m. bör nämnden 

även avgöra besvär över antagningsbeslut av landstingets antagnings

nämnd för högskoleutbildning. Innebörden härav är att studerande som 

söker till utbildning för vilken antagning görs centralt kan anföra besvär 

hos endast en instans, nämligen besvärsnämnden. UHÄ har föreslagit en 

ändring av besvärsordningen i fråga om vissa ärenden som avser beslut pil 

lokal nivå där besvär kan anföras vid två instanser. Det gälller beslut om 

antagning, anstånd, byte av utbildningslinje m.m. Av praktiska skäl föror

dar jag att även besvär över beslut av lokal högskolemyndighet om tillträde 

till grundläggande högskoleutbildning endast skall kunna anföras hos en 

instans. Denna instans bör vara U HÄ eftersom ämbetet har ett allmänt 

tillsynsansvar för den lokala antagnings verksamheten. Mitt förslag innebär 

både en decentralisering och en administrativ förenkling. 

Enligt regeringens beslut den 2 april 1981 skall för myndigheter, i vilka 

revisionskontor ingår, särkostnaderna för revisionskontoret redovisas se

parat. Jag förordar därför att en särskild anslagspost benämnd Revisions

kontor förs upp under anslaget I+ 1 204000 kr.). Förslaget innebär oför

ändrade resurser för revisionskontoretjämfört med innevarande budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

63 030 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat om besvär över beslut av lokal 

antagningsmyndighet. 

2. till Unirersitets- och hii~skoleiimhetet för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 63 030 000 kr. 

E 2. Regionstyrelserna för högskolan 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10816602 

11019000 

11593000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samord

na den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion, främja 

denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge

mensamma för två eller flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 
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förordningen ( 1977: 458) med instruktion för regionstyrelserna för högsko

lan tändrad 1980: I IOOl. Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årli

gen inkomma till universitets- och högskoleämbetet <UHÄ) med sina för

slag till anslagsframställningar. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

I. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader 

9782000 
1237000 

11019000 

Universitets- och högskoleämbetet 

1. Pris- och löneomräkning (I 158 000 kr). 

UHÄ 

+858000 
+ 83000 

+941000 

Före
draganden 

+491000 
+ 83000 

+574000 

2. Besparingarna innebär en minskning av anslaget med 217000 kr. 

Besparingarna berör anslagsposten Förvaltningskostnader. 

Föredraganden 

För regionstyrelserna räknar jag med en sammanlagd besparing på 

236 000 kr. Besparingarna berör anslagsposten Förvaltningskostnader. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Regionstyrelserna för höf.?sko/an för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett förslagsanslag av 11 593 000 kr. 

E 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7 630 187 
7787000 

8228000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) är en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra ar

betsenheter vid de statliga högskoleenheterna, de statliga arkiven, bibliote

ken och museerna. Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrätt

ningar som regeringen bestämmer särskilt. För UUH gäller förordningen 

(1978: 498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor. 
UUH deltar i forskningsrådsnämndens, statens kulturråds och högsko

leenheternas utrustningsplanering samt fastställer - inom uppförda kost

nadsramar och i förekommande fall efter samråd med universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄ) - utrustningsprogram på grundval av förslag 
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upprättade av högskoleenheterna m. fl. UUH bistår vidare UHÄ i utrust
ningsfrågor. Nämnden svarar även för effektivering och samordning av 

upphandling inom högskolesektorn och sluter i samverkan med riksrevi
sionsverket centrala avropsavtal, som kan tillämpas inom hela statsförvalt

ningen. 
UUH leds av en styrelse, som består av överdirektören som ordförande 

samt högst fem andra ledamöter. Inom UUH finns en planeringsbyrå och 

en upphandlingsbyrå. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
I. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader 

32 
17 

49 

6840000 
947000 

7787000 

UUH 

of. 
of. 

of. 

+680000 
+ 64000 

+744000 

Utrustningsnämndenför unh·ersitet och högskolor 

I. Pris- och löneomräkning (744000 kr.I. 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+377000 
+ 64000 

+441000 

2. Besparingsalternativet (- 171 000 kr.) skulle enligt nämndens bedöm

ning innebära att nämnden inte skulle kunna fullgöra viktiga delar av 
uppdrag som regeringen beslutat om. 

Föredraganden 

Jag beräknar besparingen under förevarande anslag till 168000 kr. Be

sparingen berör anslagsposten Förvaltningskostnader. 
I övrigt räknar jag inte med andra förändringar än sådana av automatisk 

natur. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utrustningsniimnden för universitet och högskolor för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 8 228 000 kr. 
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Utbildning och forskning inom högskolan 

E 4. Utbildning för tekniska yrken 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

459718089 
495416000 
532467000 

Reservation 10416069 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer 

m. m. inom sektorn. 

Sektorn för utbildning för tekniska yrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

Allmänna utbildningslinjer 

Arkitektlinjen 

Bergsvetenskapslinjen 

Biologlinjen 

Byggnadsindustrilinjen (YTH 1) 

Datatekniklinjen 

Driftteknikerlinjen 

Elektrotekniklinjen 

Fiskevårdslinjen 
Flygtekniklinjen 

Fordonstekniklinjen (YTH1) 

Fysikerlinjen 
Gcotcknologilinjen 

Geovetarlinjen 
Hälso- och miljövårdslinjen 
Industriell ekonomi-linjen 
Kemistlinjen 

Kemitekniklinjen 
Lantmäterilinjen 

Livsmedelsindustrilinjen (YTH 1) 

Maskinteknikerlinjen 

Maskintckniklinjen 

Matematikerlinjen 

Pappers- och pappersmasseindustrilinjen (YTH 1) 

Radiotelegrafistlinjen 

1 Yrkesteknisk högskoleutbildning. 

25 Riksd11gen 1981182. 1 s11m/. Nr 100. Bilaga 12 

Poäng 

160 

160 

120 

60 

160 

80 

160 

80 

160 

60 

120 
160 
120 

120 
160 

120 
160 

160 

60 

80 

160 

120 

40 

60 

Kartong: S. 386, tab. Högskolan. i Kalmar, under Föredraganden Står: 413 000 
Rättat till: 823 000 - -
S. 386, tab. Chalmers tekn. högskola, under Föredraganden Står: 
7 834 000 Rättat till: 8 355 000 
S. 387, tab. Härnösand, under Föredraganden Står: 393 000 Rättat till: 
38000 
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Allmänna utbildningslinjer 

Samhällsbyggnadsteknikliajen 

Styrmanslinjen 

Stålindustrilinjen (YTH 1) 

Sågverksindustrilinjen (YTW) 

Teknisk fysik-linjen 

Teknisk fysik- och elektroteknik-linjen 

Textilingenjörslinjen 

Träindustrilinjen (YTH 1) 

Verkstadsindustrilinjen (YTH 1) 

Väg- och vattenbyggnadslinjen 

Påbyggnadslinjer 

Driftingenjörslinjen 

Sjöingenjörslinjen 

Sjökaptenslinjen 

Poäng 

160 
80 

60 
60 

160 
160 
80 

60 
60 

160 

80 

40 
40 

Övergångsvis anordnas vidare sjöbefälsutbildning och driftingenjörsut-

bildning enligt äldre bestämmelser. 

Anslagsfördelning 

Högskoleenhet/ändamål 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- drnganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 24235000 + 2605000 + 1535000 
Tekniska högskolan i 

Stockholm 123527000 +13233000 + 9604000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 31224000 + 3115000 + 2960000 
Högskolan i Eskilstuna/ 

Västerås 2819000 + 332000 + 451 ()()() 
Högskolan i Falun/ 

Borlänge 1178000 + 114000 + 96000 
Högskolan i Gävle/ 

Sandviken 594000 .+ 57000 + 48000 
Högskolan i Örebro 844000 + 93000 + 152 000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 50630000 + 5684000 + 5304000 
Högskolan i Jönköping 1183000 + 113000 + 96000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 86226000 + 8690000 + 5149000 
Högskolan i Kalmar 5179000 + 1983000 + 823000 
Högskolan i Växjö 639000 + 153 000 + 53000 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 16917000 + 1541000 + 734000 
Chalmers tekniska högskola 91564000 +10898000 + 8355000 
Högskolan i Karlstad 621000 + 60000 + 50000 
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Högskoleenhet/ändamål 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 13091000 + 1495000 + I 080000 
Högskolan i Luleå 361040001 + 581000 + 438000 
Högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand 6935000 + 2035000 + 38000 

Stöd- och innovations-
åtgärder 374000 + 38000 + 32000 
Vissa kurser för aktiv 

sjöpersonal 1532000 + 156000 + 129000 

Utgift 495416000 +53637000 +37051000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och löneomräkning 
1.1 Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 Förändringar av anslagsteknisk 
natur 

2.1 Överföring till anslagen 
Utbildning för administrativa, 
ekonomiska och sociala yrken, 
Utbildning för undervisnings
yrken och Tekniska fakul
teterna, HLu 

3 Konsehenser m• tidigare beslut 
3.1 Nedläggning av sjöbefäls-

och driftpersonalutbildning 
enligt äldre bestämmelser 

3.2 Driftteknikerlinjen, 80 poäng 
3.3 Driftingenjörslinjen, 80 poäng 

( påbyggnadslinje J 
3.4 Styrmanslinjen, 80 poäng 
3.5 Maskinteknikerlinjen, 80 poäng 
3.6 Sjökaptenslinjen, 40 poäng 

(påbyggnadslinje) 
3.7 Sjöingenjörslinjen, 40 poäng 

(påbyggnadslinje) 
3.8 Radiotelcgrafistutbildning 
3.9 Medel för planering och utveckling 

av de nya utbildningarna inom sjö .. 
befäls- och driftpersonalområdet 

3.10 Minskning av planeringsramarna på 
arkitekt-, civilingenjörs
och naturvetarlinjerna 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 9018 
+41537 

+50555 

- 2095 

- 2116 
+ 1267 

+ 2314 
+ 331 
+ 331 

+ 1157 

+ 1157 
+ 397 

+ 827 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 112 Utbildningsdepartementet 388 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

Enligt BP 1979 (-100 platser) 
Enligt BP 1980 ( -160 platser) 
Enligt BP 1980 ( - 60 platser) 
Enligt BP 1981 (- 90 platser) 

Summa under 3 

4 Alternatil' I 
4.1 Minskad planeringsram på geo

teknologilinjen ( - I 0 platser) 
och maskintekniklinjen ("- 30) 
platser), HLu 

4.2 Minskad kostnad per utbildnings
plats 

4.3 Etablering av datatekniklinjen, 
UL (30 platser) 

4.4 Ökad planeringsram på elektrotek
niklinjen. KTH ( + 20 platser) 
och CTH ( + 30 platser) · 

4.5 Ökad planeringsram på maskintek
niklinjen, KTH ( + 15 platser) 

4.6 Ändrade planeringsramar på 
arkitektlinjen KTH (-10 platser), 
U L ( + 15 platser), CTH \-5 platser) 
samt återtagande av del av bespa
ring på arkitektlinjen vid UL 
budgetåret 1981/82 

4.7 Gemensamma ändamål 

Summa under 4 

5 Alternath' 2 
5.1 Ombenämning av bergsvetenskaps

linjcn till materialtekniklinjen 
5.2 Nya datakurser i allmänna linjer 

Delfinansiering (50 o/c) 
5.3 Återtagande av del av besparing 

under 4.2 
5.4 Nya YTH-linjer 

Grafisk industrilinje. KTH 
(30 platser) 
Textil- och konfektionsindu
strilinje, H B (30 platser) 

5.5 Fjärde året på naturvetar
linjerna 

5.6 Dataloggren på matematiker
linjen 

5.7 Nya inriktningar. planerings
medel 
Bioteknik. UL 
Transportteknik, CTH 
Breddning av materialteknik
linjen. KTH 

5.8 Gemensamma ändamål 

Summa under 5 

6 Alternath· J 
6.1 Ökad planeringsram på civilingen

jörslinjerna ( + 150 platser) 
6.2 Ökad planeringsram på natur

vetarlinjerna ( + 25 platser) 

Summa under 6 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

2425 
3878 

0 
1686 

2324 

276 

- 2753 

+ 661 

+ 496 

+ 149 

+ 545 
699 

- 1877 

+ 4407 
- 2204 

+ 1213 

+ 661 

+ 661 

+ 987 

+ 660 

+ 331 
+ 331 

+ 331 
+ 266 

+ 7644 

+ 1486 

+ 248 

+ 1734 

+53637 
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UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje. materialtekniklinjen, omfattande 160 po

äng inrättas den I juli 1982 med samtidig avveckling av bergsvetenskaps

linjen. 

2. en allmän utbildningslinje. grafisk industri-linjen. omfattande 60 po

äng inrättas den I juli 1982. 

3. en allmän utbildningslinje. textil- och konfektionsindustrilinjen, om

fattande 60 poäng inrättas den I juli 1982. 

4. en allmän utbildningslinje, styr- och reglertekniklinjen. omfattande 60 

poäng inrättas den I juli 1983, 

5. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordats. 

6. under ett reservationsanslag Utbildning för tekniska yrken för bud

getåret 1982/83 anvisas 549 053 000 kr. 

UHÄ har den 18 december 1980 inkommit med en skrivelse angående 

placering och finansiering av vissa lärartjänster vid högskolan i Örebro. 

Skrivelser rörande behovet av yrkesteknisk högskoleutbildning i grafisk 

teknik har inkommit från representanter för bl. a. den grafiska industrin i 

landet och från kommunstyrelsen i Helsingborg. 

Universitetet i Göteborg har den 10 oktober 1981 inkommit med en 

skrivelse angående omfördelning av medel för täckande av bristande me

dclstilldclning till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg. 

Genom beslut den 20 mars 1978 uppdrog regeringen åt universitets- och 

högskoleämbetet att i samråd med skolöverstyrelsen lägga fram förslag om 

Textilinstitutets i Borås framtida ställning och verksamhet. 

Universitets- och högskoleämbetet har redovisat uppdraget med skrivel

se den 7 januari 1981. 

I anledning av riksdagens beslut !prop. 1978/79: 145. NU 1978/79:48, 

rskr 1978/79: 3901 uppdrog regeringen genom beslut den 19 juli 1979 åt 
tekodelcgationen att kartlägga tillgången på yrkesutbildad arbetskraft samt 

att utreda industrins långsiktiga behov av sådan arbetskraft och möjlighe

ten att tillgodose detta behov. Tekodelegationen har redovisat uppdraget 

med skrivelse den 18 november 1980. 

Skrivelser i ärendet har inkommit från Älvsborgs läns landstingskom

mun, Borås kommun m. tl. 
Chalmers tekniska högskola har i en skrivelse anhållit att en datateknisk 

linje anordnas vid högskolan budgetåret 1982/83. Högskolan är beredd att 

starta utbildningen om medel motsvarande 50 procent av en av UHÄ 

beräknad marginalkostnad (ca 40000 kr. per nybörjarplats räknat för fyra 

årskurser) kommer att anvisas. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Kartong: S. 396, rad 4 Står: 1985 Rättat till: 1984 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetåret 1982/83 

S1ock- Uppsala E<kils- Faluni Gä\·lc! Orcbro Lin- Jön-
hohn nma; Horlange Sand- kopmg! koring 

Vastercls viken Norr-
köptnl!, 

al Arkitektlinjen 60 1 

Datatekniklinjen 90 
Driftingenjörslinjcn 11 30 1 

Driftteknikerlinjen 601 60 30 
Elektrotekniklinjen 200 1 

Flygtekniklinjen 75 1 

Geoteknologilinjen 
Hälso- och miljövårdslinjen 
lndu5triell ekonomi-linjen 176 
Kemitekniklinjen 961 

Lantmäterilinjen 70 1 

Maskinteknikerlinjen 
Maskintckniklinjen 240 1 90 
Materialtekniklinjen 90 1 

Radiokommunik;~tionslinjen 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen 
Sjöingenjörslinjen 11 

Sjökaptenslinjen 11 

Styrmanslinjen 
Teknisk fysik-linjen 110 1 99 
Teknisk fysik och 
elektrotekniklinjen 180 
Textilingenjörslinjen 
Väg- och vattenbyggnads-

1501 linjen 

Yrkl'stekniska linjer" 
B yggnadsindustrilinjen 301 

Fordons tekniklinjen 30 
Grafisk industri-linen 30 1 

Livsmedelsindustrilinjen 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen 
Stålindustrilinjen () 0 
Sågverksindustrilinjen 
Träindustrilinjen 30 
Verkstadsindustri linjen 30 0 30 

bl Biologlinjen (60) 2 (68) ( 18) 
Datavetenskapliga linjen (30) (30) 

Fiskevårdslinjen 
Fysikcrlinjen (30): (43) ( 12) 
Geovetarlinjen (27)~ (40) 
Kemistlinjen (72): (48) ()8) 
Matematikerlinjen (48)'- (45) (20) 

Planeringsram för linjer 
enl. bl 237 274 98 

1 Tekniska högskolan i Stockholm. 
2 Universitetet i Stockholm. 
1 Chalmers tekniska högskola. 
4 '' Universitetet i Göteborg. Antagning vartannat år. 
4 bLJniversitetet i Göteborg. 
~Avser Alnarp. 
0 Avser Markaryd. Antagning vartannat år. 
7 Avser Skellefteå. 
"Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetarct 1981/82. 
9 Avser Karlskrona. 
w 30 i Luleå och 30 i Skellefteå. 
11 Påbyggnadslinjer. 
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Lundi Kal- Växjo Göte- Borås Karl- Umeå Luleå Sm.·ts- Summa 
Malmö mar borg ~tad valli 

Hiirnö-
sand 

a) Arkitektlinjen 45 453 150 
Datatekniklinjen 30 60·' 30 210 
Driftingenjörslinjen 11 30 303 90 
Driftteknikerlinjen 60 60 603 30 360 
Elcktrotekniklinjen 145 200' 545 
Flygtekniklinjen 75 
Geoteknologilinjen 30 30 
Hälso- och miljövårdslinjen 60 60 
Industriell ekonomi-linjen 176 
Kemitekniklinjen 112 803 288 
Lantmäterilinjen 70 
Maskinteknikerlinjen 24 48·' 24 96 
Maskintekniklinjen 118 192-' 145 785 
Materialtekniklinjen 90 
Radiokommunikationslinjen 24 24 48 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen 30 JO 
Sjöingenjörslinjen 11 24 243 24 72 
Sjökaptenslinjen 11 24 243 24 72 
Styrmanslinjen 48 72' 24 144 
Teknisk fysik-linjen 60 1003 369 
Teknisk fysik och 
elektrotekniklinjen 180 
Textilingenjörslinjen 153 15 
Väg- och vattenbyggnads-
linjen 90 153' 50 443 

Yrkestekniska /injer8 

Byggnadsindustrilinjen 303 60 
Fordonstekniklinjen 30 
Grafisk industri-linjen 30 
Livsmedelsindustrilinjen 30~ 30 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen oi.. 0 
Stålindustrilinjen 30 30 
Sågverksindustrilinjen 30 30 
Träindustrilinjen 307 60 
Verkstadsi ndustril injen 09 303 6010 150 

b) Biologlinjen (75) (57)4b (36) 314 
Datavetenskapliga linjen 60 
Fiskevårdslinjen (16)4a 16 
Fysikerlinjen (35) (26)4b (20) 166 
Geovetarlinjen (35) (20)4h (10) 132 
Kemistlinjen (35) (40)4h (24) (16) 253 
Matematikerlinjen (35) (15) (45)4b (30) 238 

Summa 5997 
Planeringsram för linjer 

2044h en!. b) 215 15 120 16 1179 

1 Tekniska högskolan i Stockholm. 
~ Universitetet i Stockholm. 
3 Chalmers tekniska högskola. 
4

" Universitetet i Göteborg. Antagning vartannat år. 
•b Universitetet i Göteborg. 
5 Avser Alnarp. 
6 Avser Markaryd. Antagning vartannat år. 
7 A vscr Skellefteå. 
8 Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetåret 1981/82. 
9 Avser Karlskrona. 

10 30 i Luleå och 30 i Skellefteå. 
11 Påbyggnadslinjer. 
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Till följd av förvaltningsrationalisering beräknar jag en besparing av 

712000 kr. under förevarande anslag. Vidare föreslår jag att följande 

besparingar görs inom sektorn. Dessa sistnämnda besparingar är en följd 

av minskningar av planeringsramarna under tidigare budgetår. r enlighet 

med riksdagens beslut vid 1980/81 års riksmöte (prop. 1980/81: IOO. UbU 

1980/81: 23. rskr 1980/81: 272) har jag inte räknat med någon konsekvens

besparing vid universitetet i Linköping. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabellen i det 

föregående. För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram 

per linje och högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet tillsam

mans med beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och 

högskoleenhet inom parentes (b). 

Vid min beräkning av besparingarnas storlek för budgetåret 1981/82 

utgick jag från den av universitets- och högskoleämbetet ( UHÄl föreslagna 

beräkningsmodellen avseende kostnader per utbildningsplats. Jag anmälde 

emellertid att jag - i avvaktan på ett utförligare beslutsunderlag - inte var 

beredd att ta ställning till om denna modell borde tillämpas även påföljande 

budgetår. Modellen innebär en marginalkostnad per studerande och år om 

i genomsnitt 17 500 kr. på de fyraåriga civilingenjörslinjerna resp. 16000 

kr. på de treåriga naturvetarlinjerna. Kostnaderna är lägst i årskurs I för 

att sedan successivt öka. Vid inrättande av en ny linje tillförs dessutom ett 

grundbelopp på 450000 kr. under de tre eller fyra år linjen är under 

uppbyggnad. Modellen har kritiserats av en del högskoleenheter, som 

anser att beloppen bör vara endast ca hälften så stora. 

Inom UHÄ:s s. k. per capita-projekt har vissa kostnadsfrågor inom 

högskolan analyserats. En samlad redovisning av dessa frågor kommer att 

kunna ges först i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1983/ 

84, varför UHÄ nu inte föreslår någon större avvikelse från den modell 

som har tillämpats under senare år. Mot denna bakgrund förordar jag att 

beräkningsmodellen används även nästa budgetår. 

Jag har inledningsvis tagit upp frågan om de stora ungdomskullar som 

under 1980-talct kommer in i den ålder då högskoleutbildning blir aktuell. 

För att möta den förväntade efterfrågan på högre utbildning har jag föror

dat en kraftig ökning av antalet nybörjarplatser under det närmaste året. 

Kapacitetsökningen bör genomföras på så sätt att högskoleenheterna ökar 

sitt intag av studerande med tio procent. För civilingenjörsutbildningen 

och de matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna innebär detta att 

antalet nybörjarplatser budgetåret 1982/83 kommer att öka med ca 300 

resp. IOO. 

Civilingenjörsutbildningen är förhållandevis dyrbar att anordna. Med 

hänsyn till de besparingar som redan har genomförts och som planeras till 

följd av tidigare minskning av antalet nybörjarplatser inom denna utbild

ning anser jag, att högskoleenheter med sådan utbildning till viss del bör 

kompenseras för de kostnader som det ökade antalet nybörjare medför. 
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Sålunda beräknar jag för detta ändamål medel motsvarande 50 procent av 

de förut här nämnda kostnaderna enligt den nyss redovisade beräknings

modellen. 

Den ökning av utbildningskostnaderna som föranleds av ökningen av 

antalet nybörjarplatser med tio procent i civilingenjörsutbildningen fram

går av följande översikt. Jag utgår från att denna utbildning bedrivs inom 

befintliga resurser för lokaler, inredning och utrustning. För viss anskaff

ning av datateknisk utrustning avser jag dock att beräkna medel under 

anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. I 

vad avser övriga förändringar rörande civilingenjörsutbildningen återkom

mer jag i det följande. 

Högskoleenhet Linje Ändring av Kostnad 
planeringsram (tkr.) 

Ökning av planeringsramar budgetåret 1982/83 

Tekniska högskolan elektroteknik-
i Stockholm linjen + 30 + 135 

flygtekniklinjen + 15 + 68 
maskinteknik-
linjen + 15 + 68 
materialteknik-
linjen (f. d. 
bergsvetenskaps-
linjen + 10 + 45 
teknisk fysik-
linjen + 20 + 90 
väg- och vatten-
byggnadslinjen + 10 + 45 

Universitetet i teknisk fysik-
Uppsala linjen + 9 + 41 
Universitetet i industriell 
Linköping ekonomi-linjen + 6 + 27 

maskinteknik-
linjen + 10 + 45 
teknisk fysik-
och elektro-
tekniklinjen + 30 + 135 

Universitetet i Lund elektroteknik· 
linjen + 20 + 90 
kemitekniklinjen + 10 + 45 
maskin teknik-
linjen + 23 + 104 

Chalmers tekniska datateknik-
högskola linjen + 60 + 270 

väg- och vatten-
byggnadsteknik-
linjen + 23 + 104 

Högskolan i Luleå maskintekniklin-
jen (avser för-
söksverksamhet med 
tekniskt basår) + 25 + 110 

+316 + 1422 
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Ändamål/ Besparing (tkr.) 
Högskoleenhet 

us KTH uu UL UG CTH 

Minskning av 
planeringsramar 
budgetåret 
1979/80 - 880 - 880 -440 
Minskning av 
planeringsramar 
budgetåret 
1980/81 -220 - 660 -220 -1 IOO -440 
Minskning av 
planeringsramar 
budgetåret 
1981/82 -255 -255 - 765 -255 

Summa -475 -1540 -475 -2745 -255 -880 

1 US = universitetet i Stockholm, KTH =tekniska högskolan i Stockholm. UU = 
universitetet i Uppsala, UL = universitetet i Lund, UG = universitetet i Göteborg, 
CTH = Chalmers tekniska högskola, HLu = högskolan i Luleå. 

Vad avser kostnaderna som föranleds av ökningen av antalet nybörjar

platser på de matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna utgår jag ifrån 

att dessa i sin helhet bestrids inom ramen för befintliga resurser. Vid 

fördelningen av antalet nybörjarplatser på linjer bör enligt min mening 

fysikerlinjen och matematikerlinjen prioriteras ( + 35 resp. + 29 platser). 

Som en följd av nedläggningen av matematiker- och kemistlinjerna vid 

högskolan i Örebro fr. o. m. budgetåret 1981/82 saknas tillräckligt tjänst

göringsunderlag för två ordinarie tjänster som universitetslektor i matema

tik resp. fysik. 1]änsterna bör diirför föras över till universitetet i Uppsala. 

Av detta skäl beräknas en ökning av förevarande anslag med 156000 kr. 

Anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser bör samtidigt 

minskas med motsvarande belopp. 

I förra årets budgetproposition anmälde jag att det fanns ett stort antal 

obesatta nybörjarplatser i sjö- och driftpersonalutbildningarna. Detta för

hållande gäller även för innevarande budgetår, då endast 70 procent av 

utbildningskapaciteten utnyttjas. Procentuellt flest outnyttjade platser 

finns på styrmanslinjen och maskinteknikerlinjen. Jag räknar därför med 

en minskning av antalet nybörjarplatser på dessa båda linjer vid högskolan 

i Härnösand. 

Riksdagen har nyligen behandlat frågan om sjöbefälsutbildningens di

mensionering (UbU 1981/82:4). Med anledning härav avser jag att åter

komma till regeringen i denna fråga. 

Enligt UHÄ:s bedömning kommer behovet av drifttekniker att öka. I 

enlighet med vad UHÄ har föreslagit förordar jag därför att antalet nybör

jarplatser på driftteknikerlinjen ökas från 300 till 360 budgetåret 1982/83. 

För att minska bristen på driftpersonal i storstadsregionerna biträder jag 

UHÄ:s förslag att även nästa budgetår anordna dels 24 platser inom 

HLu Summa 

-2200 

-880 -3520 

-1530 

-880 -7250 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 395 

driftingcnjörsutbildning (årskurs 2l enligt äldre ordning vid tekniska hög

skolan i Stockholm <KTH). dels 60 platser i årskurs två av driftteknikerlin

jen vid universitetet i Lund. 

Enligt riksdagens beslut vid 1978/79 års riksmöte (prop. 1978179: 71. 

UbU 1978/79: 24. rskr 1978179: 206) skall den nya påbyggnadslinjen drift

ingenjörslinjcn starta hösten 1982. Möjligheterna att förlägga sådan utbild

ning till de orter där sjöbcfälsutbildningen läggs ner skulle särskilt beaktas. 

Mot denna bakgrund bör driftingenjörslinjcn i första hand förläggas till 

KTH och universitetet i Lund. Vidare bör utbildningen anordnas även vid 

Chalmers tekniska högskola <CTHl fr. o. m. nästa budgetar. Antalet nybör

jarplatser bör inledningsvis vara 30 per högskoleenhet. 

Enligt riksdagens nyssnämnda beslut skall även de nya påbyggnadslin

jerna sjökaptenslinjen och sjöingcnjörslinjen starta hösten 1982. Såsom 

UHÄ har föreslagit bör påhyggnadslinjcrna anordnas vid CTH och vid 

högskolorna i Kalmar och Sundsvall/Härnösand. Antalet nybörjarplatser 

bör vara 72 för vardera linjen. fördelade med 24 platser per linje och 

högskoleenhet. Antagningen till sjökaptens- och sjöingenjörsutbildning en

ligt äldre bestämmelser upphör fr. o. m. nästa budgetår. 

För utveckling och planering av de nya sjöbefäls- och driftpersonalut

bildningarna har jag även nästa budgetår beräknat särskilda medel (500000 

kr.) att fördelas på berörda högskoleenheter. 

Såsom jag redovisade i förra årets budgetproposition har U HÄ på rege

ringens uppdrag gjort en översyn av radiotelcgrafistutbildningen. Som ett 

resultat härav föreslår UHÄ att den nuvarande radiotdegrafistutbild

ningcn ersätts med en ny allmän utbildningslinje, radiokommunikationslin

jen, omfattande 60 poäng. Linjen syftar till utbildning av personal för 

tjänstgöring i land. Den skall också utgöra grund för en ny påbyggnads

linje, fartygsradiotelcgrafistlinjen, omfattande 30 poäng inklusive praktik. 
Sistnämnda linje skall ge kunskaper för tjänstgöring till sjöss. Radiokom

munikationslinjcn föreslås få 48 oc:h fartygsradiotelegrafistlinjen 24 nybör

jarplatser per år. 

Den undersökning som har genomförts visar att behovet av radiotelcgra

fister för landtjänstgöring går att fastställa med tämligen stor säkerhet. 

Däremot är prognosen såvitt avser fartygsradiotelegrafister mera osäker. 

Med denna situation på arbetsmarknaden är del enligt UHÄ en klar fördel 

att genom en ordning med grundläggande utbildning resp. påbyggnadsut

bildning kunna fördela utbildningskapaciteten mellan de två områdena. 

UHÄ:s översyn har övertygat mig om att den önskvärda kvalitativa 

förbättringen av radiotelcgrafistutbildningen bäst kan uppnås genom att 

den nuvarande utbildningen delas på en grundläggande utbildning för dem 

som skall tjänstgöra på land och en påhyggnadsutbildning för dem som 

behöver ytterligare kunskaper för att tjänstgöra till sjöss. Jag biträder 

därför i princip UHÄ:s förslag rörande två skilda utbildningslinjcr. Jag är 

emellertid inte nu beredd att ta ställning till påbyggnadslinjens längd med 
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hänsyn till bl. a. att frågan om praktik inom ramen för utbildningen behö

ver beredas ytterligare. Jag avser att äterkomma till regeringen med förslag 

i denna fråga i sådan tid att en påbyggnadsutbildning för fartygsradiotele

grafister kan börja höstterminen 1984. 

Jag utgår från att den nya grundläggande utbildningen startar först sedan 

den nu pågående radiotelegrafistutbildningen har avslutats. Jag förordar 

att en allmän uthildningslinje. radiokommunikationslinjen. om 60 poiing 

inrättas den I januari 1983. I enlighet med UHA:s förslag bör utbildningen 

anordnas vid högskolorna i Kalmar och Sundsvall/Härnösand med 24 

nybörjarplatser vid vardera enheten. 

Den yrkestekniska högskoleutbildningen t YTH) har funnit framgängs

rika former och givit goda resultat. De studerande har efter uthildningen 

mottagits väl på arbetsmarknaden. Inom berörda områden har utbildning

en visat sig vara av stor betydelse. Flera befintliga linjer behöver byggas ut 

ytterligare. Från ännu inte tillgodosedda branschomräden finns en stor 

efterfnlgan på YTH. I sammanhanget kan nämnas att flertalet YTH-utbild

ningar har två till tre gänger fler behöriga sökande än tillgängliga nybörjar

platser. 

LJHÄ har nu föreslagit att nya YTH-uthildningar inrättas. Ämbetet har 

funnit att det f. n. ink är möjligt att föreslå nedläggning eller omlokalise

ring av någon befintlig linje. Sålunda föresliir U HÄ att en allmiin utbild

ninglinje, grafisk industri-linjen, omfattande 60 poäng. inrättas nästa bud

getår och förläggs till KTH. LI HÄ upprepar iiven förslaget om inrättande 

av en textil- och konfcktionsindustrilinje, omfattande 60 poäng och förlagd 

till högskolan i Borås. UHÄ redovisar också vissa långsiktiga planer på 

nya YTH-utbildningar. Enligt ärr.betet blir YTH f. n. inte förläggas till 

ytterligare högskoleenheter. Som enda undantag föreslås att YTH byggs ut 

vid högskolan i Sundsvall/Härncisand och att verkstadsindustrilinjen an

ordnas där fr. o. m. hudgetåret 1983/84. Slutligen föreslås en försöks verk

samhet för tre YTH-linjer vid högskolorna i Falun/Borlänge och Gävld 

Sandviken. Försöks verksamheten innebär bl. a. att en samtidig antagning 

görs till YTH hösten 198-1 vid de bägge högskolorna. Detta möjliggör att 

undervisningen kan organiseras i s. k. basblock. anpassade för alla tre 

linjerna. Basblocket kan till skillnad från vad som nu gäller erbjudas vid 

bägge högskolorna medan den mera specialiserade delen av YTH-utbild

ningen föreslås bli förlagd till högskolan i Gävle/Sandviken vad gäller 

stälindustriutbildning och till högskolan i Falun/Borlänge vad giiller verk

stadsindustriutbildning och en planerad ny YTH-utbildning i styr- och 

reglerteknik. Säledes föreslår UHÄ att stålindustrilinjen vid högskolan i 

Falun/Borlänge upphör i och med utgången av höstterminen 1982 och att 

den inom denna linje anordnade inriktningen mot styr- och reglerteknik 

samtidigt inriittas som en allmän linje. styr- och reglertekniklinjen, omfat

tande 60 poäng. 

I fön-a årets budgetproposition behandlade jag (prop 1980/81: 100 hil. 12. 
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UbU 1980/81: 23, rskr 1980/81: 272) utförligt formerna för en rörligare 

planering av YTH. Jag vill återigen stryka under att ny YTH-utbildning i 

första hand måste anordnas inom givna ramar. När UHÄ fortsätter plane

ringen av verkstadsindustrilinjen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand bör 

ämbetet utgå från denna förutsättning. För nästa budgetår är jag dock 

beredd att tillstyrka att en ny YTH-utbildning anordnas. 

Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt inom den grafiska indu

strin. Då högre utbildning i grafisk teknik saknas i Sverige har bristen på 

kvalificerad personal blivit ett allt större problem för branschen. Möjlighe

ten att rätt utnyttja och investera i ny teknik för att därmed åstadkomma en 

högre produktivitet sammanhänger i hög grad med utbildningsnivån. Mot 

denna bakgrund anser jag det angeläget att en utbildning på området 

kommer till stånd. Sålunda biträder jag UHÄ:s förslag att den 1 juli 1982 

inrätta en allmän utbildningslinje. grafisk industri-linjen, omfattande 60 

poäng. I enlighet med vad UHÄ och ett stort antal företrädare för bran

schens organisationer och leverantörer har föreslagit, bör utbildningen 

förläggas till stockholmsregionen. (KTHJ, där ca 40 procent av landets 

grafiska industri finns. Utbildningen bör organiseras så att den kan genom

föras i samarbete med grafiska institutet och institutet för högre kommuni

kations- och reklamutbildning. Även inom civilingenjörsutbildningen kan 

det finnas ett behov av grafisk utbildning. Jag förutsätter att UHÄ åter

kommer till denna fråga med beaktande av vad jag har anfört i det föregå

ende om nordisk utbildningssamverkan. 

Den föreslagna försöksverksamheten med YTH-utbildning vid högsko

lorna i Falun/Borlänge och Gävle/Sandviken är enligt min mening ett 

intressant exempel på hur ett samarbete mellan högskolor kan utformas 

bl. a. i syfte att uppnå ett bättre resursutnyttjande. Jag förordar därför dels 

att försöksvcrksamhcten genomförs i enlighet med vad UHÄ har föresla

git. dels ock att en allmän utbildningslinje. styr- och reglertekniklinjen. 

omfattande 60 poäng inrättas den I juli 1983 och förläggs till högskolan i 

Falun/Borlänge. Stålindustrilinjen vid högskolan förutsätts upphöra med 

utgången av höstterminen 1982. Kostnaden för försöksverksamheten bör 

rymmas inom ramen för befintliga resurser. 

Frågorna om reformering av nuvarande textil- och konfcktionsutbild

ningar (tekoutbildningar) och Textilinstitutets i Borås framtida verksamhet 

har utretts av UHÄ (UHÄ-rapport 1979: 271. Frågan har även behandlats 

av tekodelegationen. som bl. a. har haft i uppdrag av regeringen att kartläg

ga tillgången på yrkesutbildad arbetskraft samt att utreda industrins lång

siktiga behov av sådan arbetskraft. På grundval av dessa båda utredningar 

har UHÄ föreslagit att Textilinstitutet, som nu har landstingskommunalt 

huvudmannaskap, förstatligas och inordnas i högskolan i Borås. UHÄ har 

vidare föreslagit att en tvåårig allmän utbildningslinje. textil- och konfek

tionstekniklinjen, jämte påbyggnadsutbildning inrättas tidigast den I juli 

1982. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 398 

För egen del vill jag anföra följande. 

Riksdag och regering har fattat långtgående beslut om åtgärder för 

tekoindustrin. Tekodelegationen har pekat på att tekobranschen är utsatt 

för betydande förändringar där framtidstron ligger i möjligheten till utveck

ling. En utbildning av hög kvalitet är en av förutsättningarna för en sådan 

utveckling. Jag delar denna uppfattning och förordar att en allmän utbild

ningslinje. textil- och konfektionstekniklinjen. omfattande 80 poäng inrät

tas. Denna linje bör ersätta flertalet av de gymnasiala kurser inom tekoom

rådet som f. n. anordnas vid Textilinstitutet i Borås. Utbildningen bör 

utformas i huvudsaklig överenskommelse med vad som har föreslagits i 

UHÄ-rapport 1979: 27. Dock bör grundläggande utbildning i handvävning 

inte ingå i linjen utan anordnas under nuvarande former (specialkurs i 

gymnasieskolan). 

Enligt min mening är det också angeläget att de som redan har ett 

yrkeskunnande inom tekoområdet får möjlighet att skaffa sig en högre 

utbildning. Jag förordar därför att även YTH-utbildning anordnas inom 

tekoområdet såsom en allmän utbildningslinje, textil- och konfektionsin

dustrilinjen, omfattande 60 poäng och förlagd till Borås. Båda de föreslag

na utbildningslinjerna bör i möjligaste mån samordnas med varandra och 

med textilingenjörsutbildningen vid CTH. Av planeringsskäl bör de inrät

tas först budgetåret 1983/84. Antalet nybörjarplatser bör vara 30 per linje. 

En överföring av Textilinstitutet från Älvsborgs läns landstingskommun 

till staten (högskolan i Borås) utgör i sig ingen nödvändig förutsättning för 

anordnande av den nya högskoleutbildningen. I dagens mycket ansträngda 

statsfinansiella liige finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett sådant 

nytt kostnadshöjande åtagande :;om ett förstatligande av Textilinstitutet 

skulle innebära (ca 3 milj. kr. per år). Jag är därför inte beredd att tillstyrka 

förslaget. Emellertid kan det av praktiska skäl vara lämpligt att all tekout

bildning i Borås samordnas inom en enda institution. vilken då kan vara en 

högskoleinstitution. Jag förordar att en sådan modell prövas. Ett viktigt 

motiv för en sådan samordning av utbildningarna är att lärare. övrig 

personal, lokaler och utrustning då kan utnyttjas gemensamt. Det bör 

ankomma på UHÄ att i samråd med skolöverstyrelsen och berörda kom

munala organ utarbeta förslag till formerna härför. 

Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Tillander samt chefen för 

handelsdepartementet och chefen för industridepartementet. 

Jag går nu över till frågan om utbildningar inom dataområdet. 

U H Ä tillsatte i oktober 1979 en s. k datareferensgrupp med uppgift att se 

över behovet av bl. a. grundläggande datautbildning. Gruppen har redovi

sat sina förslag i rapporten Förstärkning av högre utbildning och forskning 

inom dataområdet (UHÄ-rapport 1981: 16). Rapporten har remissbehand

lats. 
Med utgångspunkt i datareferensgruppens förslag och remissinstanser

nas yttranden har U HÄ i skrivelse den 15 oktober 1981 lämnat förslag 
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avseende förstärkning av högre utbildning och forskning inom dataområ

det. I korthet innebär förslagen. vad gäller grundläggande utbildning. en 

utökning av antalet nybörjarplatser på datatekniklinjen från 60 till 2 IO 

under en treårsperiod, inrättande av en datavetenskaplig linje förlagd till 

universiteten i Uppsala och Linköping med vardera 30 platser fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 samt resurser för en fyraårig dataloggren på matemati

kerlinjen vid universiteten i Stockholm och Uppsala fr. o. m. nästa budget

år och vid övriga berörda högskoleenheter fr. o. m. budgetån:t 1983/84. 

Vidare föreslår UHÄ en ökning av resurserna dels för att göra det möjligt 

att öka antalet datainriktade kurser och moment på utbildningslinjer inom 

den tekniska sektorn, dels för en utbyggnad av fortbildningen och vidare

utbildningen inom området. Kostnaderna för dessa förslag. exkl. utrust

ning och lokaler, uppgår enligt UHÄ till ca 30 milj. kr. under en femårs

period. 

Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att UHÄ har tagit 

initiativ till en övergripande bedömning av behovet av högre utbildning och 

forskning inom dataområdet. Särskilt glädjande är att ett brett grepp har 

tagits innefattande både en teknisk och humanistik-samhällsvetenskaplig 

orientering. Datareferensgruppens utredning utgör tillsammans med 

UHÄ:s bedömningar ett underlag som ger möjlighet till ett samlat ställ

ningstagande i dessa frågor. 

Det datatekniska området är det teknikområde som har genomgått den 

snabbaste förändringen under senare år. Ingen ny teknik har heller så 

snabbt gripit in i så många funktioner som datatekniken. Samtidigt tycks 

denna utveckling endast befinna sig i en inledningsfas. Jag delar den 

uppfattning som framförts av datareferensgruppen. remissinstanserna och 

UHÄ att denna utveckling kräver relativt stora utbildnings- och forsk

ningsinsatser och att dessa insatser bör genomföras förhållandevis snabht. 
En grundläggande förutsättning för svensk industri är god tillgång på 

civilingenjörer. I detta avseende är datateknikområdet eftersatt. Bristen på 

personer med utbildning i och erfarenhet av datateknik upplevs som besvä

rande på arbetsmarknaden. Jag förordar därför att en kraftfull satsning 

görs för att säkerställa tillgången på personer med god utbildning inom 

dataområdet. Enligt min mening är då en snabb utbyggnad av datateknik

linjen den viktigaste åtgärden. Sålunda förordar jag att datatekniklinjen 

nästa budgetår anordnas också vid universitetet i Lund och vid högskolan i 

Luleå med 30 platser vid vardera enheten samt vid CTH med 60 platser. 

Utbildningen vid CTH skall i enlighet med vad högskolan har föreslagit i en 

skrivelse den 3 november 1981 anordnas inom ramen för den ökning av 

antalet nybörjarplatser med tio procent som jag har föreslagit i det föregå

ende. Vidare förordar jag att datatekniklinjen vid universitetet i Linköping 

får ytterligare 30 nybörjarplatser. Den totala plancringsramen för datatek

niklinjen kommer alltså att omfatta 210 nybörjarplatser redan budgetåret 

1982/83. Jag anser det angeläget att UHÄ i samband med utbyggnaden av 
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datatekniklinjen verkar för en profilering av utbildningen mellan berörda 

högskoleenheter. 

Vad gäller datareferensgruppens förslag att inrätta en datavetenskaplig 

linje är remissopinionen delad. De flesta remissinstanser instämmer i att 

det finns ett behov av den föreslagna utbildningen men anser att beslut 

härom bör fattas först efter det att datareferensgruppen och UHÄ redovi

sat förslag avseende grundläggande utbildning på dataområdet också med 

administrativ och ekonomisk inriktning. UHÄ räknar därför med att linjen 

skall komma till stånd budgetåret 1983/84. 

Enligt min mening är det mycket viktigt att humanvetenskapliga 

aspekter och konsekvenser får ett stort utrymme vid utformning av nya 

utbildningar inom dataområdet. Såsom förslaget till datavetenskaplig linje 

är utformat bör det finnas goda möjligheter att tillgodose dessa krav. 

Vidare är det fråga om en ny och annorlunda utbildning, som kommer att 

svara mot både uttalade och förväntade behov på arbetsmarknaden. Jag 

förordar att den datavetenskapliga linjen inrättas nästa budgetår och för

läggs till universiteten i Uppsala och Linköping med 30 nybörjarplatser vid 

vardera enheten. Jag utgår härvid från att utbildningsplanerna för den nya 

linjen å ena sidan, matematikerlinjen och systemvetenskapliga linjenåden 

andra kommer att ges en sådan utformning att linjerna erhåller klara 

profiler i förhållande till varandra. 

Jag är inte beredd att beräkna särskilda medel för en datainriktad gren på 

matematikerlinjen. innebärande en förlängning av utbildningen med ett år. 

Frågan får prövas inom ramen för tillgängliga resurser. 

I vad avser fortbildning och vidareutbildning inom dataområdet åter

kommer jag under anslaget Lokala och individuella utbildningslinjer och 

enstaka kurser. 

Riksdagen beslutade hösten 1980 att arkitektutbildningens dimensione

ring och lokalisering skulle utredas förutsättningslöst. En analys av den 

framtida arbetsmarknadssituationen för arkitekter skulle ligga till grund för 

utredningen (prop. 1980/81:20 bil.8, UbU 1980/81: 12. rskr 1980/81: 120). 

Regeringen uppdrog i januari 1981 åt UHÄ att utföra utredningen. 

På grundval av en särskild utredning <UHÄ-rapport 1981: 15) har UHÄ 

nu föreslagit planeringsramar m.m. för arkitektlinjen. I likhet med utred

ningen, som i denna del i allt väsentligt tillstyrkts vid remissbehandlingen, 

föreslår UHÄ. att planeringsramen för arkitektlinjen skall vara 150 platser. 

Dessa föreslås fördelade med 60 i Stockholm och 45 vardera i Lund och 

Göteborg. 

I jämförelse med mina förslag i prop. 1980/81: 20 innebär UHÄ:s ställ

ningstagande en något högre planeringsram ( + 30 platser) och att arkitekt

linjen behålls också vid universitetet i Lund. Med hänsyn till vad som 

framkommit vid den av UHÄ redovisade utredningen är jag beredd att 

ansluta mig till UHÄ:s bedömning. Jag har också beaktat att utredningen 

anvisar vägar att med föreslagen dimensionering och lokalisering uppnå en 
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besparing motsvarande denjag förordade i prop. 1980/81: 20. Jag återkom

mer till denna fråga vid min anmälan i det följande av anslaget till de 

tekniska fakulteterna. 

Jag föreslår sålunda. att planeringsramen för arkitektlinjen fastställs till 

150 platser, fördelade med 60 platser vid KTH och 45 platser vardera vid 

universitetet i Lund och CTH. 

UHÄ har föreslagit en ettårig påbyggnadsutbildning i samhällsplanering 

vid KTH. Utbildningen är avsedd bl. a. för arkitekter, väg- och vatten

byggnadsingenjörer och lantmätare men skall även stå öppen för studeran

de med grundutbildning från sektorn för utbildning för administrativa, 

ekonomiska och sociala yrken (AES-sektorn) samt för äldre yrkesverk

samma planerare. 

Frågan om grundutbildning i samhällsplanering inom AES-sektorn 

utreds f. n. av UHÄ. Enligt min mening bör en samordning mellan utbild

ningar och sektorer eftersträvas när det gäller vidareutbildning i samhälls

planering. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till den föreslagna 

påbyggnadsutbildningen vid KTH. I detta sammanhang vill jag också peka 

på möjligheten att anordna fortbildning och vidareutbildning i samhällspla

nering inom ramen för anslaget till lokala och individuella linjer och ensta

ka kurser. 

UHÄ för i sin anslagsframställning fram ett förslag från KTH att bergs

vetenskapslinjen där skall få benämningen materialtekniklinjen. Bergsve

tenskapslinjen har sedan mitten på 1960-talet genom successiva översyner 

förändrats mot materialteknik. Dåjag liksom UHÄ anser att benämningen 

materialtekniklinjen bättre uttrycker linjens nuvarande syfte och innehåll 

biträder jag förslaget. 

Jag vill slutligen ta upp några frågor som berör högskolan i Luleå. 

Antalet nybörjarplatser på civilingenjörslinjerna vid högskolan är f. n. 
260. Dessa platser har inte gått att fylla under senare år. Inför höstterminen 

1981 har dock rekryteringsläget avsevärt förbättrats. Fortfarande förelig

ger emellertid vissa svårigheter när det gäller rekryteringen till maskintek

niklinjen och geoteknologilinjen. Däremot är utbildningen på samhälls

byggnadstekniklinjen och den nya väg- och vattenbyggnadstekniklinjen så 

attraktiv att högskolan genom lokala beslut har ökat planeringsramarna för 

dessa linjer. Med anledning av den ökande efterfrågan på utbildning har 

högskolan i en skrivelse den 18 november 1981 gått ifrån sitt tidigare 

förslag att sänka det totala antalet nybörjarplatser. 

Det är glädjande att den beslutade utbildningskapaciteten nu utnyttjas 

fullt ut vid högskolan i Luleå. Med tanke på den ökande efterfrågan på 

teknisk utbildning anser jag att det finns goda möjligheter att även fortsätt

ningsvis fylla samtliga nybörjarplatser. Dock bör - såsom högskolan har 

föreslagit - vissa smärre förändringar genomföras när det gäller dimensio

neringen av de befintliga utbildningslinjema dels för att anpassa dem till de 

faktiska förhållandena, dels för att de 30 nybörjarplatser på datatekniklin-

26 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 12 
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jen som jag har föreslagit i det föregående skall kunna rymmas inom 

totalramen. 
Liksom vid övriga högskoleenheter bör en ökning av antalet nybörjar

platser genomföras även vid högskolan i Luleå. Som framgår av tabellen 

inledningsvis bör denna ökning användas för den sedan läsåret 1973174 

pågående försöksverksamheten med antagning till maskintekniklinjen av 

studerande från gymnasieskolans treåriga samhällsvetenskapliga och eko

nomiska linjer ( + 110 000 kr.). Jag avser att senare återkomma till regering

en med förslag om att högskolan och UHÄ får i uppdrag att utvärdera 

försöksverksamheten och redovisa resultatet i samband med anslagsfram

ställningen för budgetåret 1984/85. 

I samband med att planeringsramarna justeras bör anslaget till högsko

lan i Luleå bättre anpassas till antalet studerande. Den av högskolan och 

UHÄ förordade anslagstekniska förändringen bör därför genomföras (-

2095 000 kr.). Överföringen avser medel för förvaltningskostnader som nu 

felaktigt har anvisats under förevarande anslag. Medlen bör föras över till 

anslagen Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 

(276 000 kr.). Utbildning för undervisningsyrken (992 000 kr.) och Tekniska 

fakulteterna (827000 kr.). Vidare bör högskolan tillföras ytterligare 330000 

kr.. bl. a. för täckande av kostnaderna för datatekniklinjen. Planeringsra

mar och resurser är därmed avstämda mot varandra. Vid mina beräkningar 

har jag tagit särskild hänsyn till högskolans geografiska läge. 

Regeringen har genom beslut den 17 september 1981 uppdragit åt UHÄ 

att utreda förutsättningarna att flytta metallurgisk utbildning och forskning 
från KTH till högskolan i Luleå. Den av högskolan i Luleå aktualiserade 

frågan om ombenämning av geoteknologilinjen bör bedömas i detta sam
manhang. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(495416000 + 37051000 =) 532467000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bes!uta om inrättande av en allmän utbildningslinje, dataveten

skapliga linjen, om 160 poäng den I juli 1982. 

2. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, grafisk indu

stri-linjen, om 60 poäng den I juli 1982, 

3. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, textil- och 

konfektionsindustrilinjen, om 60 poäng den I juli 1983, 

4. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, textil- och 

konfektionstekniklinjen, om 80 poäng den l juli 1983, 

5. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, styr- och 

reglertekniklinjen, om 60 poäng den i juli 1983, 

6. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, radiokom

munikationslinjen, om 60 poäng den l januari 1983, 

7. besluta om ändrad benämning på bergsvetenskapslinjen i enlighet 

med vad jag har förordat. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 403 

8. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

9. till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 532 46 7 000 kr. 

E 5. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

212710122 

221081000 

242057000 

Reservation 4 143 386 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa, ekono

miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be

räknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Svenska 

diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet. Medel för kommunal 

högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kom

munal högskoleutbildning m. m. 

Sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 

omfattar innevarande budgetår allmänna utbildningslinjer och påbyggnads

linjer enligt följande sammanställning. 

Allmänna utbildningslinjer 

ADB-linjen 1 

Beteendevetenskapliga linjen 

Ekonomlinjen 

Förvaltningslinjen 

Handels- och distributionslinjen 

Juristlinjen 

Linjen för kost och näringsekonomi 

Linjen för offentlig förvaltning 

Psykologlinjen 

Redovisnings- och revisionslinjen 

Samhällsplanerarlinjen 

Samhällsvetarlinjen 

Sekreterarlinjen2 

Sociala linjen 

Systemvetenskapliga linjen 

Transportadministrativa linjen 

Påbyggnadslinjer 

Fortbildning i socialt behandlingsarbete 

Psykologutbildning efter grund ut bildningen 

Utbildning i kostadministration 

Utbildning i kostterapi 
1 Kommunal högskoleutbildning. 
2 Inget nytt intag fr. o. m. läsåret 1981/82. 

Poäng 

40 

120 

120 

140 

60 
180 

100 

140 

120 

80 

140 

120 

80 

140 

120 

80 

20 

80 

20 
20 
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Anslag4örde/ning 

Högskoleenhet 1981/82 

St<>1·kl10lms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 44517000 

Uppsala lzågskoleregion 

Universitetet i Uppsala 26 733 000 
Högskolan i Eskilstuna/ 

Västerås 794000 
Högskolan i Falun/ 

Borlänge 700000 
Högskolan i Örebro 17 068 000 

Li11köpi11g.1· högskolere1do11 

Universitetet i Linköping 9 383 000 
Högskolan i Jönköping 678000 

Lund! Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 39160000 
Högskolan i Växjö 6175 000 

Göteborgs högskvlaegion 

Universitetet i Göteborg ~\4 655 000 
Högskolan i Borås 383000 
Högskolan i Karlstad 5085 000 
Högskoleutbildning i 

Skövde 575 000 

Umeå högskoleregion 

Universitetet i Umeå 19640000 
Högskolan i Luleå 1616000 
Högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand 1674000 
Högskolan i Östersund 9661000 
Bidrag till Svenska 

diakonsällskapets 
sociala utbildnings-
verksamhet 1571000 

Stöd- och innovations-
åtgärder I 013000 

Utgift 221081000 

Beräknad ändring 1982/83 

Myndig
heterna 

+ 5 764000 

+ 3222000 

+ 107 000 

+ 100000 
+ 1592000 

+ 2292000 
+ 92000 

+ 4 775 000 
+ I 017000 

+ 4559000 
379000 

+ I 018000 

+ 59000 

+ 2 '!.72000 
+ 354000 

+ 273000 
+ I ::!70000 

+ I 239 000 

+ 103000 

+29729000 

Före
draganden 

+ 4023000 

+ 2 136000 

+ 63000 

+ 56000 
+ 1432000 

+ 1690000 
+ 55000 

+ 3 497000 
+ 752 000 

+ 3130000 
164000 

+ 679000 

+ 46000 

+ 1659000 
+ 280000 

+ 'l,57000 
+ 1062000 

+ 139000 

+ 84000 

+20976000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskokämbctet 

(UHÄ) samt styrelsen för Svenska diakonsällskapet. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Linje/Ändamål 1 Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 

I 
I. I 
1.2 

Pris- och löneomräkning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under I 

2. Förändringar av anslagsteknisk 

2.1 
natur 
Överföring av medel från anslaget 
Utbildning för tekniska 

(tkr.) 

+ 2817 
+18776 

+21593 

yrken, HLu + 276 

2.2 Medel för gemensamma ändamål. 
HB U9 

Summa under 2 

3 Konseki>enser av tidigare beslut 
3.1 Minskade planeringsramar budget-

åren 1979/80, 1980/81 och 1981/82 
3.2 Beteendevetenskapliga linjen, UU 

Summa under 3 

4 Alternativ I 
4.1 Ökat planeringstal för ekonom

linjen, ULi, 10 platser samt 
medel för ekonomlinjen (perma
nentning av ökat planeringstal, 
JO platser). ULi 

4.2 Ökat planeringstal för system
vetenskapliga linjen. US, 
15 platser 

4.3 Minskad kostnad per utbild
ningsplats, linjen för kost 
och näringsekonomi, UU, UG 

4.4 Minskad planeringsram för 
psykologlinjen. US, UU. UL, 
UG, UUm, 60 platser 

4.5 Minskad planeringsram för 
sociala linjen, US, HÖ, UL, 
UG, 120 platser 

4.6 Minskad planeringsram för 
förvaltningslinjen, UG, 
30 platser 

4. 7 Minskat planeringstal för 
samhällsplanerarlinjen, US, 
30 platser 

4.8 Försöksverksamhet med ny ut
formning av ekonomutbildningen, 

+ 47 

3180 
+ 259 

- 2921 

+ 94 

+ 281 

+ 165 

330 

595 

- I 060 

265 

165 

alla berörda högskoleenheter + 1 003 
4. 9 Per capita-förstärkning 

ekonomlinjen, alla berörda 
högskoleenheter + 1 228 

Anslaget Utbild
ning för tekni
ska yrken före
slås reducerat 
med motsvarande 
belopp. 
Anslaget 
Utbildning för 
kultur- och 
informations
yrken föreslås 
ökat med mot
svarande 
belopp. 
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Linje/ Ändamål 1 

4.10 Försöksverksamhet med ny 
utformning av förvaltnings-
utbildningen, UUm 

4.11 Försöksverksamhet med nv utform-
ning av personaladministråtiv 
utbildning. UU, ULi. HKs. UUm 

4.12 Ökat planeringstal för ekonom-
linjen. US. UU. ULi, UL. UG. 
UUm, 210 platser 

4.13 Ökat planeringstal för system-
vetenskapliga linjen. US. UG. 
HKs. 45 platser 

4.14 Gemensamma ändamål 

Summa 1mder 4 

5. Altanati1· 2 
5.1 Återtagande av vissa bespa

ringar under 4.4, 4.5 och 
4.6 

5.2 Standardförbättring på ekonom
linjen. alla berörda högskole
enheter 

5.3 Standardförbättring på beteende
vetenskapliga linjen. linjen för 
offentlig förvaltning och sam
hällsplanerarlinjen, alla berörda 
högskoleenheter 

5 .4 Standardförbättring på system
vetenskapliga linjen. alla berörda 
högskoleenheter 

5.5 Gemensamma ändamål, US, HÖs 

Summu under 5 

6 Altemati1· 3 
6.1 Ökat planeringstal för ekonom

linjen. US. UU. HÖ. ULi. UL. HY. 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 55 

+ 198 

+ 1620 

+ 495 
358 

+ 2366 

+ I 092 

+ 1766 

+ 242 

+ 270 
+ 735 

+ 4105 

UG. HKs. UUm, 300 platser + 2310 
6.2 Ökat planeringstal för system

vetenskapliga linjen. LIS. UU. 
ULi, UL. HV. UG. 90 platser + 990 

Summa under 6 + 3 300 

+28490 

I us =universitetet i Stockholm, uu =universitetet i Uppsala. HÖ= högskolan i 
Örebro. ULi = universitetet i Linköping. UL = universitetet i Lund, HY = 
högskolan i Växjö. UG =universitetet i Göteborg. HB =högskolan i Borås. HKs = 
högskolan i Karlstad. UUm =universitetet i Umeå. HLu =högskolan i Luleå. Hös 
o= högskolan i Östersund. 

UHÄ hemställer att 

I. planeringsramar och plancringsta\ fastställs i enlighet med UHÄ:s 

förslag. 

2. under ett reservationsanslag Utbildning för administrativa, ekono

miska och sociala yrken för budgetåret 1982/83 anvisas 248 000000 kr. 
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UHÄ har i skrivelse den 22 oktober 1981 inkommit med förslag an
gående reformering av psykologutbildningen. 

UHÄ har i skrivelse den 29 oktober 1981 inkommit med kompletterande 
anslagsframställning för budgetåret 1982/83 avseende resurser för dövas 
och gravt hörselskadades studier vid universitet och högskolor. 

UHÄ har den 17 november 1981 inkommit med skrivelse angående 
bidrag till den sociala utbildningsverksamheten vid Sköndalsinstitutet. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar följande besparingar under detta anslag för budgetåret 

1982/83 som konsekvens av tidigare fattade beslut. 

Åtgärd m. m./Högskole
enhet 

Minskad planeringsram för 
förvaltnings linjen, U U m 

Minskad planeringsram för 
beteendevetenskapliga 
linjen. UG 

Minskad plancringsram 
för förvaltningslinjen, HÖ 

Minskad planeringsram 
för juristlinjen, US, UU, 
UL 

Minskad planeringsram för 
juristlinjen, US, UU 

Minskad planeringsram för 
psykologlinjen, US, UU, UG 

Minskad plancringsram för 
samhällsplanerarlinjen, UG 

Minskad planeringsram för 
sekreterarlinjen 

Anslagsförändri ng Anmärkning 
(tkr.I 

94 

- 165 

- 275 

- 465 

- 362 

- 497 

- 220 

-I 098 

Jfr prop. 
1978/79: I 00 bil. 
12 s. 466 

Jfr prop. 
1979/80: 100 bil. 
12 s. 424 

Jfr prop. 
1979/80: 100 bil. 
12s.424 

Jfr prop. 
1979/80: 100 bil. 
12 s. 424 

Jfr prop. 
1980/81: 20 bil. 
8 s. 19. prop. 
1980/81: 100 bil. 
12 s. 434 

Jfr prop. 
1980/81 : 20 bil. 
8 s. 19, prop. 
1980/81: 100 bil. 
12 s. 434 

Jfr prop. 
1980/81: 20 bil. 
8 s. 19, prop. 
1980/81: 100 bil. 
12 s. 434 

Jfr prop. 
1980/81: 20 bil. 
8 s. 19, prop. 
1980/81: 100 bil. 
12 s. 434 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 408 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1982/83 

Stock- Solna Uppsala Eskilstuna/ Falun/ 
holm Vasterås Borlänge 

Statlig hö1?skole-
utbildninf? 
a) Förvaltningslinjen 180 

Handels- och 
distributions-
linjen 
Linjen för kost och 
näringsekonomi 48 
Psykologlinjen 40 35 
Sociala linjen 240 
Kostadministration 1 24 
Kostterapi2 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEGl 90 70 

b) Beteendeveten-
skapliga linjen (160) (30) 
Ekonomlinjen (490) (465) 
Juristlinjen (480) (340) 
Linjen för offent-
lig förvaltning (60) (30) 
Redovisnings- och 
revisionslinjen (30) (30) 
Samhällsplanerar-
linjen (60) 
Samhällsvetarlinjen (60) 
Systemvetenskapliga 
linjen (90) (45) 
Transportadministra-
tiva linjen 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete (20) 

Planeringsram för 
linjer enligt b) 1360 970 30 30 

Kommunal högskole-
utbi/dninf? 

ADB-linjen (90) (120l (30) (60)) 

1 Ersätter fr. o. m. vt. 1981 kurs i administration, 20 p. 
2 Ersätter fr. o. m. vt. 1981 kurs i dietetik. 20 p. 
·
1 Avser Västerås. 
4 Avser Gävle. 
5 30 i vardera kommun. 
~Avser Malmö. 
7 Avser Sundsvall. 
H Avser grundläggande rättsutbildning, 80 p. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabellen. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet tillsammans med beräk

ningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleenhet 

inom parentes (b). För den kommunala högskoleutbildningen anges för 

sektorn ramen samt beräkningsunderlag inom parentes. 

Gävle/ Örebro 
Sandviken 

105 

240 

(30) 
(130) 

(30) 

(30) 

(30) 

250 

(30)4 (30) 
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Linkö- lön- Lund/ vaxjö Göte- Karl- Skovde Umeå 
ping! köping Malmö horg stad 
Norr-
köping 

Statlig högskole-
utbildning 
a) Förvaltningslinjen 120 120 60 

Handels- och 
distributions-
linjen 30 
Linjen för kost och 
näringsekonomi 72 32 
Psykologilinjen 35 40 30 
Sociala linjen 180 240 150 
Kostadministration 1 36 
Kostterapi2 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEG) 70 70 34 

b) Beteendeveten-
skapliga linjen (60) (30) (20) (60) (30) 
Ekonomlinjen (170) (495) (90) (445) (130) (175) 

Juristlinjen (350) (100)K (30)8 

Linjen för offent-
Jig förvaltning (30) (30) (15) (30) (20) 
Redovisnings- och 
revisionslinjen (30) (20) (30) 
Samhällsplanerar-
linjen (30) (30) 
Samhällsvetarlinjen (90) (20) (60) (30) 
Systemvetenskapliga 
linjen (45) (45) (20) (90) (15) (30) 
Transportadministra-
tiva linjen (30) 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete (20) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) 335 30 I 060 215 815 195 295 

Kommunal högskole-
utbildning 

ADB-linjen (60)5 (60)6 (30) (90) (30) 

Universitetet i Uppsala anordnar sedan budgetåret 1980/81 utbildning på 
beteendevetenskapliga linjen. Jag beräknar medel för femte och sjätte 
terminerna(+ 259000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Utbildning för 
tekniska yrken räknar jag med att förevarande anslag ökas med 276 000 kr. 
avseende högskolan i Luleå. 

I enlighet med UHÄ: s förslag beräknar jag en minskning av kostnaden 
per årsstudieplats på linjen för kost och näringsekonomi (- 330000 kr.). 

Avtal har träffats mellan staten, å ena sidan. och Jämtlands läns lands
ting och Östersunds kommun. å andra sidan, om samarbete m. m. an
gående biblioteksservice för högskolan i Östersund. UHÄ föreslår att 
högskolan i Östersund tilldelas medel för kostnader som är förenade med 

Luleå Sunds- Öster- Summa 
vall/ sund 
HärnU-
sand 

90 675 

30 

152 
180 

150 1200 
60 
32 

334 

420 
(70) (60) 2720 

1300 

215 

140 

120 
290 

(30) 440 

(30) 90 

40 

70 90 30 5775 

(30)7 66( 
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avtalets fullgörande. Jag biträder förslaget och beräknar medel härför ( + 
307000 kr.). 

Psykologutbildningen består av en allmän utbildningslinje. psykologlin

jen. om 120 poäng, och en påbyggnadslinje, psykologutbildning efter 

grundutbildningen (PEGl. om 80 poäng. Vid riksmötet 1978/79 (UbU 1978/ 
79: 44. rskr 1978/79: 391) behandlades psykologutbildningens utformning. 

Riksdagen uttalade därvid önskemål om en samlad redovisning för att 

bedöma psykologutbildningens längd med hänsyn tagen till principerna om 

återkommande utbildning och etappavgångar. I budgetpropositionen 1980 

(prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 427 l) anfördejag att en utgångspunkt för en ny 

psykologutbildning bör vara att den utformas så att den inom ramen för 

nuvarande studietid, dvs. fem år, skall kunna ge behörighet för legitima

tion som psykolog. UHÄ har nu inkommit med förslag om reformering av 

psykologutbildningen. Förslaget grundar sig på en rapport, som utarbetats 

av en arbetsgrupp inom UHÄ. Ny psykologutbildning (UHÄ-rapport 

1981: 14). Arbetsgruppen har mot bakgrund av bl. a. utbildningsutskottets 

uttalande övervägt förutsättningarna för att organisera den nya utbildning

en enligt principen om återkommande utbildning och etappavgångar. 

Gruppen har funnit att de som genomgått endast den nuvarande treåriga 

grundutbildningen för blivande psykologer mött avsevärda problem på 

arbetsmarknaden och anser därför att en etappuppdelning av psykologut

bildningen inte bör komma ifråga. Arbetsgruppens förslag om en samman

hängande femårig utbildning har fått ett starkt stöd av remissinstanserna. 

Mot denna bakgrund föreslår UHÄ att en ny sammanhängande utbildning. 

psykologlinjen. om 200 poäng inrättas den I juli 1982. Samtidigt föreslås att 

psykologlinjen om 120 poäng avvecklas, medan påbyggnadslinjen föreslås 

vara kvar under en övergångsperiod för att bl. a. de som genomgått nuva

rande psykologlinje skall få möjlighet att slutföra sin utbildning till psyko

log. 

Med hänvisning till att de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna för 

en etappavgång i psykologutbildningen är ogynnsam ansluter jag mig till 

UHÄ:s förslag och förordar inrättande av en ny sammanhängande psyko

logutbildning om 200 poäng. Jag räknar med att utbildningen kan bedrivas 

inom ramen för de resurser som disponeras för motsvarande antal årsstu

dieplatser inom motsvarande utbildning. Jag föreslår i överensstämmelse 

med UHÄ:s förslag att den nya linjen får 180 nybörjarplatser. Till följd av 

den minskade dimensioneringen räknar jag med en besparing om 595 000 
kr. för budgetåret 1982/83. Jag förutsätter att UHÄ återkommer med 

förslag i fråga om avveckling av påbyggnadslinjen senast i samband med 

anslagsframställningen för budgetåret 1985/86. 

I enlighet med UHÄ: s förslag föreslår jag att den nya psykologlinjen 

anordnas vid följande universitet: Stockholm 40 platser, Uppsala 35 

platser. Lund 35 platser, Göteborg 40 platser och Umeå 30 platser. 

Den administrativt och ekonomiskt inriktade utbildningen har varit före-
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mål för ett omfattande översynsarbete inom UHÄ. Riksdagen uttalade vid 

föregående riksmöte att det fortsatta utredningsarbctet bör bedrivas med 

utgångspunkt i att tre nya utbildningslinjer skall inrättas inom sektorn, 

nämligen ekonomlinjen och förvaltningslinjen samt en linje för personal

och arbetslivsfrågor !prop. 1980/81: 100, UbU 1980/81: 23. rskr 1980/ 

81: 272). I budgetpropositionen förordade jag att den nya studieorganisa

tionen genomförs successivt och att ekonomutbildningens kvalitet för

stärks i ett tidigt skede av genomförandet. Riksdagen hade inget att erinra 

häremot. Det förslag som UHÄ nu lägger fram innebär att medel beriiknas 

för standardförbättringar på vissa av de linjer som ingår i översynsarbetet 

samt för en försöksverksamhet med ny utformning av de föreslagna nya 

linjerna. UHÄ avser att i anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 på 

grundval av översynsarbetet lägga fram ett slutligt förslag om linjeorgani

sation, dimensionering och lokalisering m. m. 

Jag beräknar med anledning av UHÄ:s förslag och i överensstämmelse 

med intentionerna i riksdagsbeslutet medel för en förstärkning av ekonom

linjen med I 228 000 kr. Därigenom bör det också vara möjligt att intensifi

era det utvccklingsarbete som inom ramen för gällande studieordning nu 

bedrivs vid högskoleenheterna. 

Under avsnittet Vissa gemensamma frågor har jag tagit upp den ökade 

efterfrågan på högskoleutbildning och vikten av ett större antal nybörjar

platser i högskolan. Jag förordar därför att plancringstalcn för ekonomlin

jen ökas med 320 och för systemvetenskapliga linjen med 150. Jag räknar 

medel härför ( + 4 134000 kr.). Jag räknar vidare med att vissa högskoleen

heter därutöver i huvudsak inom ramen för disponibla resurser kan göra en 

ökad antagning av studerande med ca tio procent. Av praktiska skäl anger 

jag detta som en ökning av planeringstalen för ekonomlinjen. Styrelsen för 

berörd högskoleenhet har möjlighet att göra omfördelning av nybörjar

platser mellan sådana linjer inom sektorn som angivits med plancringstal 

lb-linjer) vilket gör det möjligt att genom lokala beslut förändra antalet 

nybörjarplatser på sådana linjer där en förändring bedöms mest lämplig. 

Med hänsyn till att kostnaden per utbildningsplats på vissa linjer inom 

sektorn är låg räknar jag med en viss kompensation för de kostnader som 

kan vara förenade med kapacitetsökningcn ( + 1097000 kr.). 

Jag beräknar i överensstämmelse med UHÄ:s förslag statsbidraget till 

Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsvcrksamhet till 1710000 kr. 

Vidare beräknar jag en besparing av 319000 kr. till följd av 

förvaltningsrationalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(221081000 + 20976000 =) 24~057000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje psykologlin

jen, om 200 poäng den I juli 1982 med samtidig avveckling av 

psykologlinjen om 120 poäng, 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 
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3. till Utbildning ji"ir administratira, ekonomiska och sociala yrken 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

242 057 000 kr. 

E 6. Utbildning för vårdyrken 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

297 361669 

344 770000 

369637000 

Reservation 10200739 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjcr och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning 

inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommunal högskoleut

bildning m. m. 

Sektorn för utbildning för vårdyrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

Allmänna uthildningsli1ijer 

Apotekarlinjen 

Arbetsterapeutlinjen 1 

Hörselvårdsassistentlinjen 1 

Laboratorieassistentlinjen 1 

Logoped linjen 

Läkarlinjen 

Medicinska assistentlinjen 1 

Oftalmologassistentlinjen 1 

Operationsassistentlinjen 1 

Receptarielinjen 

Sjukgymnastlinjen2 

Sjuksköterskelinjen 1 

Sociala servicelinjen 1 

Tandhygienistlinjen 1 

Tandläkarlinjen 

Påhyggnadslinjer 

Utbildning i blodgruppsserologi och hemoterapi 

1-111 1 

Utbildning i klinisk cytologi' 

Utbildning i psykoterapi 

Utbildning till ortoptist 1 

Vidareutbildning av sjuksköterskor' 
1 Kommunal högskoleutbildning. 
2 Kommunal och statlig högskoleutbildning. 

Poäng 

160 

120 

80 

100 

120 

220 

100 

80 

100 

100 

100 

105 

100 

40 

180 

6 

24 

90 

40 

50 
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' 

Ans/agsfördelning 

Högskoleenhet 

Stockholms högskoleregion 

Karolinska institutet 
Enheten vid Holländar
gatan 

Uppsala högskoleregion 

Universitetet i Uppsala 

Link<ipings högskoleregion 

Universitetet i Linköping 

Lund/Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 

Göteborgs hiigskoleref<(ion 

Universitetet i Göteborg 

Umeå högskoleregion 

Universitetet i Umeå 

Ej fördelade medel 

Stöd- och innovations
åtgärder 

Utgift 

1981/82 

107 369000 

25772000 

32083 000 

15621000 

69163000 

57955 000 

36 716000 

91000 

344770000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+10110000 

- 1310000 

+ 5583000 

+ I 557000 

+ 5536000 

+ 6531000 

+ 3905000 

+ 9000 

+31921000 

Före
draganden 

+ 8799000 

+ 3615000 

+ 1281000 

+ 3959000 

+ 4147000 

+ 3058000 

+ 8000 

+24867000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Äm.lamål/högskoleenhet m. m. 1 

I 
I. I 

Pris- och löneomriikning 
Pris- och löneomräkning av 
medel överförda från anslaget 
Bidrag till driften av gymnasie
skolor 

Summa under 1 

2. Föriindrini:ar m· anslai:steknisk 
nalllr 

2.1 Överföring av kostnader för 
antagning till sjukgymnast
linjen. Kl och UL, från 
Utbildning för vårdyrken till 
Universitets- och högskole
ämbetet 

2.2 Överföring frän anslaget 
Bidrag till driften av gymnasie
skolor för grundutbildning av 
apotekspersonal 

Summa under 2 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+33816 

+ 173 

+33989 

290 

+ 1700 

+ 1410 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

3. Konsehenser av tidigare 
beslut 

3.1 Tandläkarlinjen, omläggning 
av utbildningen, Kl, UL, UG, 
UUm - 2765 

3.2 Psykoterapiutbildning, andra 
året av steg 2, Kl + 369 

3.3 Sjukgymnastlinjen. andra års-
konsekvenser av ökat antal 
nybörjarplatser, Kl + 1201 

3.4 Logopedlinjen. UG, kostnader 
för 3:e året + 672 

3.5 Tandläkarlinjen. andra års-
konsekvenser av utökning med 20 
nybörjarplatser, U U m + 760 

3.6 Tandläkarlinjen, avveckling av 
enheten vid Holländargatan. Kl 3 835 

3.7 Biomedicinsk utbildning, andra 
års-konsekvenser av nedläggning 
av utbildningen, U U 474 

Summa under 3 4072 

4. Alternati" I 
4.1 Minskad kostnad på läkarlinjen. 

Kl, UU, ULi, UL. UG, UUm 
Alt I - 4187 
Alt Il - 3967 

4.2 Tandläkarlinjen, minskning med 
20 nybörjarplatser. UL 220 

4.3 Minskad kostnad per utbildnings-
plats, Kl, UU, UL, UG, UUm 
Alt l - 1917 
Alt Il - 2138 

4.4 Sjukgymnastlinjcn, ökning med 
10 nybörjarplatser, UL + 267 

4.5 Gemensamma ändamål 289 

Summa under .J 
Alt I - 6346 
Alt Il - 6347 

Alternath· :! 
5.1 Ny grundutbildning för apoteks-

[!ersonal, UU + 1102 
5.2 Återtagande av besparingar + 5 134 
5.3 J'jänst som professor i klinisk Yrkande även 

virologi (grundutbildningsdelJ, under anslaget 
Kl + 176 Medicinska 

fakulterna. 
5.4 Tjänst som professor i allmän-

medicin (grundutbildningsdel). Yrkande även 
UG + 176 under anslaget 

Medicinska 
fakulteterna. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5.5 Tjänst som professor i medicinsk 
rehabilitering, särskilt fysika
lisk medicin, (grundutbildnings-

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

dell, UUm + 176 Yrkande även 
under anslaget 
Medicinska 
fakulteterna. 
Yrkande även 
under anslaget 
Medicinska 
fakulteterna. 

5.6 Tjänst som professor i miljö
giftsforskning (grundutbild-
ningsdei), Kl + 176 

Summa under 5 + 6940 
+31921 

1 Kl = karolinska institutet, UU = universitetet i Uppsala, ULi = universitetet i 
Linköping, UL = universitetet i Lund, UG = universitetet i Göteborg, UUm = 
universitetet i Umeå. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 416 

UHÄ hemställer att 

1. planeringsramar för budgetåret 1982/83 fastställs i enlighet med 

UHÄ:s förslag, 

2. en allmän utbildningslinje benämnd apoteksassistentlinjen och omfat

tande 80 poäng - med en variant om 40 poäng - inrättas den 1 juli 1982 

med samtidig indragning av rcceptarielinjen och apoteksteknikerutbild

ningen. 

3. under ett reservationsanslag Utbildning för vårdyrken budgetåret 

1982/83 anvisas 376691000 kr. 

UHÄ har i skrivelse den 20 oktober 1981 inkommit med reviderad 

beräkning av kostnaderna för tandläkarutbildningen m. m. vid karolinska 

institutets enhet för tandläkarutbildning vid Holländargatan budgetåren 

1981/82-1984/85. 

UHÄ har i skrivelse den 29 juni 1981 redovisat uppdrag angående 

konsekvenserna av minskad antagning till tandläkarutbildningen i Malmö. 

Socialstyrelsen samt Sveriges Farmacevtförbund har inkommit med 

skrivelser angående benämning på ny farmacevtisk grundutbildning. 

Apoteksbolaget samt Apotekstjänstemannaförbundet har inkommit med 

skrivelser angående ny grundutbildning för personal på apotek. 

UHÄ har i skrivelse den 24 september 1981 inkommit med komplette

rande förslag angående sjukgymnastutbildning m. m. i Norrbotten <Luleå/ 

Boden). 

UHÄ och SÖ har i skrivelse den 21 september 1981 redovisat förslag om 

inrättande av rehabiliteringslinjen samt den 28 september 1981 förslag till 

reformering av sociala servicelinjen med anledning av regeringens uppdrag 

den 19 juli 1979. 

Elevkåren vid Socialpedagogiska institutet i Stockholm har inkommit 

med skrivelse med anledning av UHÄ:s och SÖ:s förslag till reformering 

av sociala servicelinjen. 

Norrbottens läns landstingskommun samt Norrbottens distrikt av Legi

timerade Sjukgymnasters Riksförbund har inkommit med skrivelse an

gående sjukgymnastutbildning m. m. i Norrbotten. 

Socialstyrelsen, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund har inkommit med skrivelser med anledning 

av UHÄ:s och SÖ:s förslag om inrättande av rehabiliteringslinjen. 

UHÄ har i skrivelse den 11 november 1981 föreslagit att antagning till 

den av UHÄ i anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 föreslagna 

utbildningen av expeditionspersonal på apotek om 80 poäng uppskjuts till 

vårterminen 1983. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 
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Jag beräknar under förevarande anslag besparingar enligt följande ta

bell: 

Ändamål/ 
högskoleenhet 1 

Tandläkarlinjen. 
omläggmngskostnad 

Kl 

av utbildningen - I 393 
Minskad kostnad 
per utbildnings-
plats - 760 
Biomedicinsk 
kurs 
Minskad plane
ringsram pft 
läkarlinjen -1432 
Minskad plane-
ringsram på 
tandläkarlinjen 

Summa -3585 

HG 

0 

uu ULi UL UG 

- 819 -547 

-179 - 413 -336 

-474 

- 600 

-653 0 -1832 -883 

1 Kl = karolinska instit_utet. HG = karolinska institutet. enheten vid Holländarga
tan. UU = universitetet i Uppsala, U Li= universitetet i Linköping, UL = universi
tetet i Lund. UG = universitetet i Göteborg. UUm = universitetet i Umeå. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i tabellen. För den statliga 

högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet. 

För den kommunala högskoleutbildningen anges i enlighet med mina för

slag i prop. 1981/82: 89 om kommunal högskoleutbildning m. m. planerings

ram per linje och landstingskommun resp. primärkommun. 

Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1982/83. Statlig 
högskoleutbildning 

Hög~koleort 

Uthildnings- Stoi:k- L~pp- l.inkl1- Lund; Gute-
linjt: holm ~ala ping Malmö borg 

Apotekarlinjen 80 
Logopedlinjen 24 24 02 
Läkarlinjen 280 I IO 864 190 168 
Receptarielinjen 1 130 
Sjukgymnastlinjen 160 100 
Tandläkarlinjen 120 60 120 
Utbild~ing i psykoterapi 403 

1 Avser ny grundutbildning för apotekspersonal. 
2 Antagning var tredje termin, ingen antagning vid UG 1982/83. 
~ Avser steg I och steg 2 i utbildningen. 
4 De första åren sker utbildningen i Uppsala. 

27 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Umeå Summa 

80 
48 

I02 936 
130 
260 

80 380 
24 64 

Kartong: S. 417, nedersta tab. Logopedlinjen, Göteborg Står: 04 Rättat till: 02 

S. 417. nedersta tab. Receptarielinjen 1
• Uppsala Står: 260 Rättat till: 130 

S. 418, översta tab., hälso- och sjukvårdslinjen'. Kronobergs LL Står: -
Rättat till: 70 

UUm Summa 

-493 

-229 

-722 -7675 



Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1982/83. Kommunal högskoleutbildning "'C .., 
Q 

I .. andstingskommunfmt>tsv. '? -Stock- L!pp- Söder- Oqcr- Jön- Hlc- Kal- Krnnu- Kristian- Malmö- Hal- Göte- ~ 
QC 

holms sal;:t manlam.b g1:itland'i köping!<! kingc mar hergs ~tad:-. hus lands borg• -UthilJningslinje LI. l.L l.L LL LL LI. LL LI. I.I. LI. LL rn.:h ttohus --QC 
LL' ~ -Arbetsterapeutlinjen 64 48 68 64 40 = 

Hälso- och sjukvårdslinjen I 044 2IO 150 210 194 190 120 158 110 461 4 90 333~ = 
Hörselvårdslinjen 12 16 14 5! Sjukgymnastlinjen 880 15 64 
Medicinska servicelinjen 232 94 1 P' 16 32 107 1 80 

;-
IJ'Q 

Sociala servicelinjen 92 10 16 32 30 15 15 16 32 1 32 ~ 

Tandhygienistlinjen 48 8 10 12 12 16 1 8 16 -N 
Sjuksköterskelinjen 
Påhyggnadslinjer i c:: 

anslutning till -Cl" 
hälso- och sjukvårdslinjen3 l 011 p'.l 90 168 135 30 68 70 140 302 130 330 i5: medicinska servicelinjen 48 48 1 26 1 8 = s· 

IJ'Q 

"' l.ands1ingskommunim~1tsv. 
Q. 
t!> 

'Cl 
Alvs- Skara- Öre-Varm- Västman- Kop- Ga\'le- V:.istcr- faml- Väster- Norr ~ 

borgs borgs lands hn1 land~ par- borgs nt)rr- lands hottcn:-. hottens 
.., -Uthi!Jningslinje LL I.I. LL LL LI. bergs I.I. LI. lands LL LL LI. LL Summa t!> a 
t!> 

Arbetsterapeutlinjen 44 60 388 = Hälso- och sjukvårdslinjen 190 )()0 120 186 120 135 110 215 70 225 165 4806 -t!> -Hörselvårdslinjen 16 58 
Sjukgymnastlinjen 60 227 
Medicinska servicelinjen 25 16 40 20 64 758 
Sociala servicelinjen 16 16 16 1'.l 16 32 30 45 32 525 

""" Tandhygienistlinjen 16 15 10 10 16 40 16 253 ;;; 
Sjuksköterskelinjen 15 23 20 30 30 15 15 327 
Påbyggnadslinjer i 

anslutning till 
hälso- och sjukvårdslinjen 104 110 90 129 76 107 69 120 75 165 136 3 777 
medicinska servicelinjen 130 

1 Avser primärkommunal huvudman. 
4 112 platser avser Malmö kommun. 

~ Inkl. Göteborgs kommun och avser Göteborgs och Bohusläns vårds ko- ~ 243 platser avser vårdskoleförbundet. 

leförhund. 
6 Varav 16 platser under den kliniska utbildningen förläggs till Örebro. 

-' Inkl. viss vidareutbildning för sjuksköterskor. 
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I enlighet med vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget Universi

tets- och högskoleämbetet har jag räknat med att medel för antagning till 

sjukgymnastlinjen vid karolinska institutet i Stockholm och universitetet i 

Lund vilka - i likhet med annan centralt genomförd antagning - fortsiitt

ningsvis skall hclasta anslaget Universitets- och högskoleämbetet (-

290000 kr.). 

Mina beräkningar vad gäller minskad kostnad per utbildningsplats avser 

apotekarlinjen, logopedlinjen. receptarielinjen. sjukgymnastlinjen. tandlä

karlinjen samt utbildning i psykoterapi. 

För sammanhangets skull behandlar jag under förevarande anslag iiven 

vissa frågor rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn 

för utbildning för vårdyrken. Medlen anvisas under anslaget Bidrag till 

kl)mmunal högskoleutbildning m. m. Jag tar upp dessa frägor först. 

Jag har tidigare denna dag föreslagit att ett nytt statsbidrngssystem och 

ett nytt planeringssystcm införs fr. o. m. den I juli 1982 för denna dd av 

högskolans vårdutbildningar (prop. 1981/82: 89). Mina förslag innebär att 

ett samlat schablonbidrag utgår per landstingskommun resp. rrimiirkom

mun. Bidraget skall beräknas utifrån antalet årsstudieplatser per utbild

ningslinje. Hiirmed skapas el! i dessa avseenden likartat planeringssystem 

för hela högskolan. Som jag har anfört i nämnda proposition bör en sådan 

ordning öka förutsiittningarna för ett fullt resursutnyttjande. 

UH.Ä. föreslår ull försöksverksamheten med !ly planeringsordning. vil

ken innebär att regionstyrelserna i samverkan med berörda huvudmän 

planerar och genomför utbildningen på sjuksköterskelinjen ut vidgas 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 till att gälla hela hälso- och sjukvårdslinjen. I 

enlighet med vad jag har föreslagit i nyss nämnda proposition bör det 

ankomma på regionstyrelserna ati vid behov omfördela nyböi:jarplatser 

mellan huvudmännen inom resp. region. Omfördelning av platser mellan 

regioner bör enligt min uppfattning ankomma på UH.Ä.. Beslut om lokalise

ring av en utbildningslinjc inom landstingskommunen eller motsv. bör 

fattas av huvudmannen själv. 

UHÄ har i anslagsframställningen uttryckt osäkerhet i fråga om dimen

sioneringen för budgetåret J 982/83 bl. a. mot bakgrund av att en ny stu

dieorganisation för vårdutbildningarna träder i kraft den I juli 1982. Det iir 

därför. enligt U HÄ. nödvändigt att ompröva bl. a. vissa ställningstaganden 

i fråga om avvägningen mellan grund- och påhyggnadsutbildningarnas 

dimensionering. Enligt min mening kan avsedd omfördelning av nybörjar

platser smidigt komma till stånd inom ramen för det planeringssystem som 

jag har föreslagit skall gälla fr. o. m. den 1 juli 1982. 

U H.Ä.:s förslag till plancringsramar för budgetåret 1982/~3 omfattar totalt 

11 249 nybörjarplatser. vilket iir 177 nybörjarplatser färre än vad som 

fastställts för budgetåret 1981/82. Minskningen är dock inte reell utan 

innebär all planeringsramarna anpassas till hur platserna utnytUas. 
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Utbildning för ortoredtckniker och ortoredingenjörer bedrivs f. n. som 

en högre specialkurs i gymnasieskolan i Jönköping. Utbildningen iir tvåilrig 

och bygger på två- dlcr treårig gymnasieutbildning. Sedan f\r 1974 iir linjen 

internordisk. U HA föreslår att utbildningen överförs till högskolan 

fr. o. m. budgetåret 1982/8.3 i form av en allmän utbildningslinje inom 

sektorn för utbildning för vårdyrken. Linjen föreslås omfatta 80 poiing. 

benämnas ortopedtekniska linjen och har varianter för ortopedingenjörer 

och ortoredtekniker. 

Jag delar i princip U HÄ: s uppfattning att linjen bör inordnas i högsko

lan. Förslaget bör dock komrlctteras avseende bl. a. de ekonomiska kon

sekvenserna. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag att ge 

UHÄ ett uprdrag på denna punkt. Jag förutsätter att uppdraget redovisas i 

sådan tid att utbildningen kan inordnas i högskolan fr. o. m. budgetäret 

198.3/84. Jag har i denna fråga samrått med statsrtldet Tillandcr. 

Efter riksdagens beslut med anledning av pror. 1978179: 179 om ny 

vårdutbildning i högskolan uppdrog regeringen ät UHÄ och SÖ att ytterli

gare utreda vissa frågor rörande reformering av sociala servicelinjen och 

den i Stockholm och Malmö anordnade lokala linjen, socialpedagoglinjen. 

U HA och SÖ har i skrivelse den 21 september 1981 redovisat förslag 

rörande sociala servicelinjens uppläggning. längd och scktorstillhörighet 

samt socialpedagoglinjens ställning. Förslagen grundar sig på en rapport 

från en av UHA utsedd arbetsgrupp (UHA-rarrort 1981: 6). Arbetsgrur

pens förslag har remissbehandlats. 

UHA och SÖ föreslår. i likhet med den övervägande delen av remissor

gancn, en allmiin utbildningslinje, sociala omsorgslinjcn, med tre inrikt

ningar nämligen mot resp. äldre- och handikapromsorg. omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda samt socialpedagogiskt behandlingsarbete. 

Linjen föreslås omfatta 80 - 100 ro;ing varvid inriktningarna mot födre

och handikapromsorg och omsorger om rsykiskt utvecklingsstörda omfat

tar 80 poäng och inriktningen mot socialpedagogiskt behandlingsarbcte 100 

poilng. 

Linjen skall förbereda för arbete med social omsorg om individer oav~ett 

ålder. Några remissinstanser menar att två av de föreslagna inriktningarna 

bör delas upp i ytterligare två inriktningar. mot barn och ungdom resp. 

vuxna. UHA och SÖ avstyrker dock en ytterligare delning av inriktningar 

och förordar i likhet med arbetsgruppen att möjligheter till fördjupade 

studier inom ett visst område skall ges inom ramen for resp. inriktning. 

UHÄ och S(J förordar att sociala omsorgslinjen förs till AES-scktorn och 

att det landstingskommunala huvudmannaskapet bibehålls. 

Ämbetsverken föreslår vidare att socialpedagoglinjcn avvecklas och 

förutsätter att regionstyrelsen i Stnckholms högskoleregion tillsammans 

med Allmänna Barnhuset och huvudmannen för den nya linjen vidtar 

erforderliga åtgärder. 

UHA avser att i anslagsframstiillningen för budgetäret 198.3/84 redovisa 

förslag till dimensionering och lokalisering rn. m. av den nya linjen. 
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För egen del får jag anföra följande. 

Enligt min mening är ämbetsverkens förslag till en reformerad social 

servicelinje väl avvägt vad gäller utbildningens uppläggning och längd. 

När det gäller frågan om linjens sektorstillhörighet finns det skäl som 

talar bihle för AES-sektorn. som UHÄ och SÖ stannat för. och för vård

sektorn. I likhet med många remissinstanser är jag i detta läge beredd att 

tillmäta de praktiska förutsättningarna i fråga om huvudmannaskap en 

avgörande betydelse. Av statsfinansiella skäl finns f. n. inga förutsättning

ar att föra över sociala servicelinjen till ett statligt huvudmannaskap. Jag 

har tidigare i prop. 1981/82: 89 förordat ett bibehållet kommunalt huvud

mannaskap för de korta vårdutbildningarna i högskolan. Sociala omsorgs

linjen bör mot denna hakgrund enligt min uppfattning i likhet med den 

nuvarande sociala servicelinjen tillhöra sektorn för utbildning för vårdyr

ken. Mitt ställningstagande i denna fråga hindrar givetvis inte att ett 

samarbete med den sociala linjen mom den statliga högskolan utvecklas. 

Tvärtom bör ett sådant samarbete kunna leda till en utveckling av de båda 

linjerna. 

Utbildningens innehåll kan komma att påverkas av regeringens och 

riksdagens ställningstagande till omsorgskommittcns betänkande (SOU 

1981: 26) Omsorger om vissa handikappade. Enligt min mening hör en 

anpassning av utbildningsinnehållet till följd härav kunna göras inom ra

men för den kommamle utbildningsplanen. 

fag föreslår sålunda att en allmän utbildningslinje. social omsorgslinje 

inrättas den I juli 1983 med en inriktning mot äldre och handikappomsorg 

om 80 poäng. en inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

om 80 poäng och en inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete 

om 1()0 poäng. Vid samma tidpunkt bör vissa utbildningar som kommer att 

ersiittas av den nya linjen avvecklas nämligen socialpedngoglinjen i Malmö 

och Stockholm (lokal linje). Medel för socialpedagoglinjen i Stockholm 

anvisas enligt regleringsbrev för budgetåret 1981/82 under anslaget Lokala 

. och individuelln linjer och enstaka kurser. 

Omfattningen av samordningen av utbildningsinnehållet får enligt min 

mening övervägas av UHÄ i samband med utarhetandet av nya utbild

ningsplaner. 

Jag avser att äterkomma till regeringen med förslag avseende linjens 

dimensionering och lokalisering i samhand med niista års budgetproposi

tion. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1978179: 197 om vårdut

bildning inom högskolan skulle inrättandet av rehabiliteringslinjen anstå 

tills dess att arbetsterapeututbildningen hade setts över i sin helhet ( UbU 

1979/80: 07. rskr 1979/80: HlO). 

U HÄ och SÖ har i skrivelse den 28 september 1981 redovisat underlag 

för slutligt ställningstagande till studieorganisation m. m. för rehabilite

ringslinjen med anledning av regeringens uppdrag den 19 juli 1979 an

gående bl. a. översyn av arbetsterapeututbildningen. Ämbetsverkens ställ-
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ningstaganden bygger på förslag från en av U H Ä och SÖ utsedd arbets

grupp ( UHÄ-rapport 1981: 11 ). Arbetsgruppens förslag har n::missbehand

lats. 

U HÄ och SÖ föreslår att en rehabilitcringslinje inrättas den I juli 1983 

med en inriktning mot sjukgymnastik om 100 poäng och en inriktning mot 

arbetsterapi om 100 poäng. 

UHÄ förordar vidare att rehabilitcringslinjcn i princip skall ha lands

tingskommunalt huvudmannaskap. På de orter där idag sjukgymnastut

bildningen har statligt huvudmannaskap föreslås dock denna ordning bestå 

under en femårig försöksperiod. Härvid förutsätter dock UHÄ att rehabili

teringslinjens båda inriktningar samordnas genom en för resp. högskoleen

het och kommunala huvudmän gemensam linjenämnd. 

För en utbildning som förbereder för ett så brett verksamhetsfiilt som 

arbetsterapeut utbildningen har påbyggnadsutbildning ett stort värde. Nöd

vändig specialisering och fördjupning är svår att åstadkomma för vissa 

områden inom ramen för en grundläggande utbildning om 100 poäng. Inom 

sådana områden är det enligt UHÄ:s och SÖ:s mening -- med hiinsyn till 

områdenas storlek 01:h utbildningsbehovens omfattning och mera perma

nenta karaktär - motiverat att utforma påbyggnadsutbildningen som på

byggnadslinjer. Dessa områden är. enligt ämbetsverkens mening, primär

vård samt somatisk 01:h psykiatrisk sjukvård. 

UHÄ tKh SÖ föreslår mot denna bakgrund att två påbyggnadslinjcr för 

vidareutbildning av arbetsterapeuter om 20 poäng dels med inriktning mot 

primärvårdens behov, dels med inriktning mot somatisk och psykiatrisk 

sjukvård inriittas den I juli 1986. 

I den nämnda rapporten föreslås en ytterligare påbyggnadsutbildning om 

20 poäng med inriktning mot vctenskapstcori och metodskolning med 

tillämpning inom karaktärsämnet arbetsterapi. Enligt U HÄ:s lKh SÖ:s 

mening bör behovet av sådan påhyggnadsutbildning kunna tillgodoses 

inom ramen för det pågående arbetet med s. k. överbryggande kurser i 

syfte att möjliggöra forskarutbildning för studerande från utbildningslinjer 

som av tradition inte har varit forskningsförbercdande. 

För t:gen del får jag anföra följande. 

Jag föreslår. i enlighet med vad jag har förordat i prop. 1980/81: 89 om 

kommunal högskoleutbildning m. m .. att en allmän mbildningslinjt:. reha

biliteringslinjen, med inriktningar mot sjukgymnastik cKh arbetsterapi in

rättas den I juli 1983. Enligt min mening föreligger inte tillräckligt underlag 

för att ta ställning till avvägningt:n mellan gemensamt och yrkcsspccifikt 

innt:håll i de båda inriktningarna. Dt:t innebär dock inte att inrättandet av 

rchabiliteringslinjcn hör anstå. Jag menar att integration av linjer/inrikt

ningar bör ges tid att utve1:klas su1:cessivt. Såsom UHÄ också har påpekat 

kan andra åtgärder än samhlsning bidra till en sådan utveckling. Jag vill här 

niimna gemensam studiemiljö. gt:mensamma seminarier. praktikomräden 

och gemensamma lärare. Omfattningen av samordning av utbildningsinne-
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hållet får enligt min mening övervägas av UHÄ i samband med utarbetan

det av nya utbildningsplaner. 

Ämbetsverkens förslag vad gäller huvudmannaskap för sjukgymnastut

bildningen m. m. har jag tagit ställning till i nyss nämnda proposition om 

kommunal högskoleutbildning m. m. 

Jag tar nu upp frågan om arbetsterapeututbildningens längd och upplägg

ning. 

Jag delar UHÄ:s och SÖ:s mening att den föreslagna utbildningen om 

100 poäng skall kunna förbereda för verksamhet som arbetsterapeut inom 

flera stora verksamhetsområden. bl. a. långtidssjukvården. 

UHÄ:s och SÖ:s förslag som bl. a. grundas på rcmissinstansernas upp

fattning har vidare övertygat mig om att vissa påhyggnadslinjcr är motive

rade för att åstadkomma nödvändig specialisering och fördjupning. 

Jag har tidigare uttalat som min bestämda mening att en kvantitativ 

utbyggnad av rehabiliteringslinjen kommer i första hand. UHÄ har nu 

presenterat ett principprogram för en utbyggnad av bl. a. sjukgymnastut

bildning. Mina förslag till planeringsramar för budgetåret 1982/83 innebär 

en utökad utbildningskapacitet av såväl sjukgymnaster som arbetsterapeu

ter. Jag är därför nu beredd att biträda ämbetsverkens förslag om en 

påbyggnadslinje om 20 poäng med inriktning mot primärvårdens behov 

och en påbyggnadslinje om 20 poäng med inriktning mot somatisk och 

psykiatrisk sjukvård för arbetsterapeuter. Linjerna avses starta den 1 juli 

1986. 

Jag avser att i samband med nästa års budgetproposition åh:rkomma 

med förslag dels till inrättande av påbyggnadslinjer. dels till lokalisering 

och dimensionering av rehabiliteringslinjen och påbyggnadslinjerna. 

Jag är väl medveten om det behov av fortbildning och vidareutbildning 

som såväl sjukgymnaster som andra yrkeskategorier inom vårdsektorn 

har. 

Enligt min uppfattning bör dock stor försiktighet iakttas vad gäller 

inrättande av ytterligare påbyggnadsutbildningar med hänsyn till begränsa

de utbildningsresurscr. UHÄ anmäler att ämbetet avser att senare redovi

sa en översyn av organisationen för vissa påbyggnadslinjcr i anslutning till 

de korta vårdutbildningarna. Enligt min mening bör inte en sädan översyn 

föregripas. I avvaktan härpå bör dessa behov kunna tillgodoses genom 

utbudet av enstaka kurser. 

Förslaget om en påbyggnadslinje om 20 poäng med inriktning mot vetcn

skapsteori och metodskolning med tillämpning inom karaktärsämnct ar

betsterapi iir enligt min uppfattning intressant. Denna uppfattning stöds av 

en stark majoritet av remissinstanserna. 

Behovet av en fördjupning inom ett karakUirsiimne för nertalet korta 

vårdutbildningar har påtalats från myndigheter och organisationer. Jag 

delar i princip UHÄ:s och SÖ: s mening att en sådan ämnesfördjupning 

inom ett karaktärsiimne inte är av linjespccilik karaktär och därför bör 
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tillgodoses inom ramen för s. k. överbryggande kurser. Att utveckla en 

sådan utbildning är dock ett arbete på sikt. Det vore. enligt min uppfatt

ning, värdefullt om man redan nu kunde pröva en modell för att tillgodose 

detta behov. En sådan försöks verksamhet skulle kunna vara ett led i 

huvudmännens förverkligande av forskningsanknytningen av utbildnings

linjer som inte har varit forskningsförberedande. Jag förordar därför att en 

fördjupningskurs om 20 poäng inom karaktärsämnet arbetsterapi och en 

fördjupningskurs om 20 poäng inom ämnet sjukgymnastik anordnas på 

försök fr. o. m. budgetåret 1983/84. Medel för försöksvis drift av sådana 

påbyggnadsutbildningar bör beräknas under anslaget Vissa särskilda ut

gifter inom högskolan. Jag utgår från att UHÄ i samband med nästa firs 

anslagsframställning redovisar förslag till organisation. dimensionering 

och lokalisering av de påbyggnadsutbildningar jag här har förordat. 

Jag har tidigare betonat vikten av att sjukgymnastutbildningen snabbt 

byggs ut. Riksdagen har instämt häri. l enlighet med mina förslag i föregå

ende budgetproposition beslöt riksdagen om en omedelbar utbyggnad av 

sjukgymnastutbildningen vid karolinska institutet fr. o. m. vårterminen 

1982 (prop. 1980/81: 100. UbU 1980/81: 29, rskr 1980/81: 3.54). Jag beräknar 

kostnaderna för andra ärets utökning till 1201 000 kr. 

U HÄ har i skrivelse den 2 mars 1981 redovisat förslag till en fortsatt 

utbyggnad av sjukgymnastutbildningen. Utgångspunkten är att på sikt 

uppnå en dimensionering motsvarande 550 antagningsplatser. fördelade 

mer jämnt över landet än f. n. och lokaliserade liven till orter utanför 

storstadsområdena. UHÄ:s förslag innebär sammanfattningsvis en succi::s

siv utbyggnad på orter som redan anordnar sjukgymnastuthildning: samt en 

nylokalisi::ring till Linköping budgetåret 1982/83, Lulcfi/Boden budgetåret 

1983/84 och Örebro år 1987. 

UHÄ:s förslag innebär att antalet nybörjarplatser pä sjukgymnastlinji::n i 

Uppsala ökar från 56 till 88 budgetåret 1982/83. Den föreslagna utökningen 

planeras ske genom att de teoretiska avsnitten genomförs i Uppsala medan 

den kliniska utbildningen förläggs till Örebro. Det är enligt min uppfattning 

angeläget att en sädan samverkan byggs upp mellan olika huvudmän så att 

ett fullt kapacitetsutnyttjandi:: kan uppnås. Förslaget innebär även att en 

framtida lokalisering av sjukgymnastutbildningen till Örebro förbereds. 

Jag tillstyrker även UHÄ:s förslag att sjukgymnastutbildning startar i 

Linköping budgetåret 1982/83 med 15 nybörjarplatser. 

Regeringen uppdrog genom beslut den 11 juni 1981 åt UHÄ att inkomma 

med kompletterande förslag rörande sjukgymnastutbildningen i Norrbot

ten ( Lulcå!Boden). Arbetet utförs i samråd med högskolan i Luleå och 

Norrbottens läns landstingskommun. Uppdraget har redovisats i skrivelse 

den 24 september 1981. 

Enligt min bedömning är det angeläget att sjukgymnastutbildning kan 

starta parallellt med arbetsterapeututbildning i Luleå/Boden 1983/84 i en

lighet med UHÄ:s förslag. 
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Jag förordar nu att rehabiliteringslinjens båda inriktningar skall få anord

nas i Luleå/Boden i landstingskommunal regi med totalt 60 antagnings

platser per år fr. o. m. budgetåret 1983/84. Det är enligt min uppfattning 

angeläget, såsom Norrbottens läns landstingskommun har påpekat. att ett 

principbeslut redan nu fattas i denna fråga för att ge huvudmannen en 

rimlig planeringstid. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om att inrätta 

de statliga tjänster som erfordras för att anordna rehabiliteringslinjen i 

Luleå/Boden. 

UHÄ föreslår vidare att sjukgymnastutbildningen i Lund ökar med 10 

nybörjarplatser budgetåret 1982/83. Jag biträder ämbetets förslag och be

räknar medel för utbyggnaden med 267 000 kr. budgetårl't 1982/83. 

Jag går nu över till vissa frågor ri:\rande övrig statlig vårdyrkesutbild

ning. 

Vid min medclsberäkning har jag beaktat behovet av medel för andra 

året av steg 2 i psykoterapiutbildningen vid Kl samt för tredje året av 

logopedlinjen i Göteborg. 

Avvecklingen av KI:s enhet för tandläkarutbildning vid Holländargatan 

pågår i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1979/80: 148, UbU 1979/ 

80: 35, rskr 1979/80: 387). I syfte att underlätta planeringen av den fortsatta 

avvecklingen förordade jag i föregående budgetproposition att de medel 

som skall inbesparas genom avvecklingen av verksamheten vid enheten i 

sin helhet redovisas på en särskild anslagspost under förevarande anslag. 

Jag beräknade denna anslags post till 25 772 000 kr. för budgetåret 1981/82. 

Samtidigt anvisades under förevarande anslag 4 milj. kr. till Kl för att 

göra det möjligt att långsiktigt hävda forskningsintressena vid karolinska 

sjukhuset även efter sjukhusets kommunalisering. Riksdagens utbildnings

utskott konstaterade att styrelsen för Kl den 12 mars 1981 beslutat att det 

för utbildningen vid Holländargatan avsatts 29 772 000 kr. för budgetåret 

1981/82 (UbU 1980/81: 29). Därmed ansåg utskottet att önskemålen att 

säkerställa tillräckliga medel för utbildningen vid Holländargatan hade 

tillgodosetts. Utskottet förutsatte att senast när tandläkarutbildningen vid 

Holländargatan är avvecklad, viss överföring övervägs av de medel som 

avsatts för en förstärkning av forskningen vid institutet från anslaget 

Utbildning för vårdyrken till anslaget Medicinska fakulteterna. 

Regeringen uppdrog den 3 september 1981 åt UHÄ att i samråd med Kl 

redovisa en reviderad beräkning av kostnaderna för den till enheten vid 

Holländargatan förlagda verksamheten för budgetåren 1981 /82-1984/85. 

UHÄ har i skrivelse den 20 oktober 1981 redovisat uppdraget. Enligt 

UHÄ: s bedömning måste ytterligare medel tillskjutas för budgetåren 1982/ 

83-1983/84 om kostnaderna av verksamheten vid Holländargatan samt 

resursförstärkningen för forskningen vid institutet skall kunna tillgodoses i 

sin helhet redan budgetåret 1982/83. 

För egen del får jag anföra följande. 

Jag delar inte UHÄ:s uppfattning att ytterligare medel skall tillskjutas till 
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Kl. Jag är dock medveten om att det under avvecklingen av en så omfat

tande verksamhet råder speciella förhållanden. Kl hör därför ges möjlighet 

att i kommande petitaarbete fortlöpande justera beräkningarna med hän

syn till den faktiska utvecklingen så att verksamheten är avvecklad senast 

vid utgången av budgetåret 1984/85. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag anslagsposten för enheten vid Hol

ländargatan till 25 772 000 kr. Jag förutsätter vidare all Kl genom omdispo

neringar mellan de anslag Kl disponerar totalt kan tillgodose behovet av de 

ytterligare medel som är erforderliga för att läcka kostnaderna för enheten 

vid Holländargalan. Samtidigt bör behovet av medel för forskningsläthe

ten vid Karolinska sjukhuset beaktas. En utgångspunkt för denna avväg

ning måste vara att utbildningsutskottets intentioner beträffande säkerstäl

lande av tillräckliga medel för utbildningen vid Holländargatan fullföljs. 

Riksdagen beslöt med anledning av föregående budgetproposition (prop. 

1980/81: 100, UbU 1980/81: 29. rskr 1980/81: 354) att den totala utbildnings

kapaciteten på tandläkarlinjen skulle omfatta 420 nybörjarplatser budget

året 1981/82. Inom socialstyrelsen pågår ett prognosarbete rörande det 

framtida tandvårdsbehovet. UHÄ finner inte anledning. i avvaktan på 

dessa reviderade prognoser, att förorda någon annan utbildningskapacitet 

än den nu beslutade. Allmänt sett menar UHÄ att dimensioneringen bör 

vara någorlunda jämnt fördelad mellan de berörda högskoleenheterna. 

Erfarenhetsmässigt medför. enligt U HÄ. en låg utbildningskapacitet per 

högskoleenhet höga kostnader per studerande. 

UHÄ redovisade i skrivelse dt~n 29juni 1981. i enlighet med regeringens 

uppdrag den 9 april 1981. besparingar m. m. vid en minskning av utbild

ningskapaciteten på ~andläkarlinjen i Malmö. Ämbetet använder som ex

empel i sina beräkningar av besparingar en minskad utbildningskapaeitet i 

Malmö med 20 nybörjarplatser per år. UHÄ beräknar tills vidare att 

utbildningskapaciteten i Umeå bör omfatta 80 nybörjarplatser per år. 

Den framtida dimensioneringen av tandläkarutbildningen bedöms av 

såviil 1978 års tandvårdsutredning tS 1978: I) som socialstyrelsen. Dåva

rande statsrådet Holm uppdrog den 12 februari 198 I åt socialstyrelsen att i 

samråd med tandvårdsutredningen utföra reviderade bedömningar av den 

långsiktiga tillgången och efterfrågan på tandvårdspersonal med utgångs

punkt i det av tandvårdspersonalutredningen framlagda materialet. Som 

jag även påpekade i föregående års budgetproposition måste de ställnings

taganden som här är aktuella också vägas samman med det material som 

tandvårdsutredningen beräknar att presentera under våren 1982. Härvid 

bör även kraven på fortsatta besparingar inom högskolan beaktas. 

Planeringsramen för tandläkarlinjen är 420 nybörjarplatser i landet. 

I avvaktan på slutligt ställningstagande om tandläkarutbildningens di

mensionering anser jag mig dock redan nu ha tillräckligt underlag för att 

föreslå en nedskärning av utbildningskapaciteten av tandläkarlinjen till 380 

platser budgetåret 1982/83. Jag förordar att tandläkarlinjen i Malmö mins-
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kas med 40 nybö1jarplatscr från n~ista budgetår. Jag har med anledning 

härav beräknat en total besparing för denna minskning om 7.1 milj. kr. 

varav 1.3 milj. kr. avser budgetåret 1982/83. Härav beräknas 600000 kr. 

under förevarande anslag. 136000 kr. under anslaget Medi<.:inska fakulte

terna. 64000 kr. under anslaget Odontologiska fakulteterna samt 500000 

kr. under anslaget Vissa tandvårdskostnader. 

Riksdagen har beslutat om en ökning av antalet platser på tandläkarlin

jen i Umeå med 20 platser fr. o. m. budgetåret 1981/82 ( UbU 1980/81: 29. 

rskr 1980/81: 354).Vid min medelsberäkning har jag beaktat behovet av 

medel för andra året av den beslutade utbyggnaden av tandliikarlinjen i 

Umeå. Mot bakgrund av den minskning av tandliikarutbildningen som jag 

nyss har förordat är jag inte nu beredd att genomföra en ytterligare ökning 

av antalet nybörjarplatser i U mcå. 

Jag har i dessa frågor samrått med statsddet Ahrland. 

Inom socialstyrelsen pågår en beräkning av den långsiktiga efterfrågan 

på läkararbetskraft. Beräkningarna genomförs på uppdrag av socialdepar

tementets sjukvårdsdclegation. Vi~st prognosmaterial har nyligen presen

terats. Arbetet med en beräkning av läkarbehovet inom olika verksamhets

områden skall senare presenteras. Innan detta prognosarbete är avslutat 

finns det enligt U HÄ inget underlag för att föreslå en ändring av dimensio

neringen av läkarlinjen. Emellertid har kraven på besparingar inom hög

skolan ökat ytterligare. 

UHÄ aktualiserar. som ett besparingsförslag. en minskning med 90 

nybörjarplatser på läkarlinjen vid karolinska institutet fr. o. m. budgetåret 

1982/83. 

Med hänsyn till att läkarsituationen har förbiittrats avsevärt och att viss 

risk finns för ett överskott på läkare i framtiden vid oförändrad utbildnings

kapacitet förordar jag. efter samråd med statsrådet Ahrland. att den totala 

utbildningskapaciteten minskas med 90 platser budgetåret 1982/83. Minsk

ningen bör i enlighet med U HÄ: s förslag genomföras vid Kl. Jag beräknar 

med anledning härav en total besparing om 9.3 milj. kr. varav 1432000 kr. 

beräknas under förevarande anslag för budgetåret 1982/83. 

När det gäller läkarlinjens dimensionering efter budgctäret 1982/83 avser 

jag att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att helysa konsekvenserna av 

en ytterligare neddragning av antalet platser. 

U HÄ föreslår att en ny grundutbildning för expeditionspersonal på 

apotek inrättas den 1 juli 1982 vid universitetet i Uppsala. Den nya linjen 

bör enligt U HÄ benämnas apoteksassistcntlinjen och omfatta 80 poäng. 

De nuvarande utbildningarna till apotekstekniker i gymnasieskolan och till 

receptarie i högskolan föreslås avveckla' samtidigt. Inom linjen skall även 

ingå en avkortad utbildning om 40 poäng. avsedd för apotekstekniker :;om 

vill vidareuthilda sig för att nå· den kompetensnivä som den föreslagna 

utbildningslinjen innebär. UHÄ utgår från att berörd linjenämnd i vanlig 

ordning prövar möjligheterna för studerande att ytterligare förkorta utbild-
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ningsti<len genom tillgodoräknan<lc av tidigare utbildning eller yrkcserfa

renhet. Ämbetet har i skrivelse den 11 november 1981 föreslagit att antag

ning till den nya linjen om 80 poäng första gången sker inför vårterminen 

1983. 

Jag biträder U HÄ:s förslag om att inrätta en allmän utbildningslinjc om 

80/40 poäng vid universitetet i Uppsala. Linjen bör starta den I januari 

1983. Utbildningen om 40 poäng bör dessutom förläggas till yllcrligarc tre 

orter i landet i form av distansundervisning. UHÄ förutsätter att Lund/ 

Malmö. Göteborg och Umeå i första hand bör komma i fråga. Det ankom

mer på universitetet i Uppsala att besluta om tili vilka orter distansunder

visningen skall förläggas. 

Jag är inte beredd att tillstyrka [imbetcts förslag till ben[imning av linjen. 

Socialstyrelsen föreslår att utbildningen skall benämnas rcccptarielinjcn. 

Efter vad jag har erfarit stämmer en sådan bcnlimning bättre överens med 

beteckningen på personal inom Norden med full expeditionsbchörighet vid 

apotek. Mot denna bakgrund föreslår jag att linjen benämns receptariclin

jcn. 

Receptarielinjen bör budgetåret 1982/83 omfatta 30 nybörjarplatser för 

den regulj~ira utbildningen om 80 poäng och I 00 nybörjarplatser för den 

avkortade utbildningen om 40 poäng. Enligt UHÄ:s bedömning bör det 

finnas förutsättningar att ställa ytterligare utbil<lningsplat<;er till förfogande 

inom högskolan om dessa finansieras i form av uppdragsutbildning. Efter 

vad jag har erfarit är Apoteksbolaget berett att medverka till en sådan 

utökning av antalet utbildningsplatser fr. o. m. budgetåret 1983/84. Jag 

utgår från att den fortsatta dimensioneringen prövas av UH.Ä. i samråd m.:d 

berörda parter. I samband med att <len nya rcceptaridinjcn inrällas bör 

den nuvarande receptariclinjen i högskolan samt ~;pecialkurscn för apo

tekstekniker i gymnasieskolan avvecklas. 

Antagning till nuvarande receptaridinje görs således sista gfingen inför 

vårterminen 1982. Jag har i dessa frågor samrått med statsrådet Tillander 

och statsrådet Ahrland. 

Jag har i min rne<lelsberäkning, beaktat behovet av ytterligare I 6) I 000 

kr. under förevarande anslag. anslags posten U nivcrsitctet i Uppsala för 

den nya receptarielinjen. 

Jag beräknar en besparing om 480000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(344 770000 + 24 867 000 =) 369637 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje. receptarie

linjen. om 80/40 poäng den I juli 1982. 

2. besluta att den nuvarande receptariclinjen om 100 poiing avveck

las fr. o. m. budgetåret 1982/83. 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 429 

3. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, rehabilite

ringslinjen, om 100 poäng den 1juli1983, 

4. besluta om inrättande av en allmän utbildninglinje, sociala om

sorgslinjen, om 80/IOO poäng den !juli 1983, 

5. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

6. godkänna att rehabiliteringslinjen får anordnas i Luleå/Boden 

fr. o. m. budgetåret 1983/84, 

7. till Utbildning för vän/yrken för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 369637000 kr. 

E 7. Utbildning för undervisningsyrken 

I 980/8 I Utgift 

I 981/82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

552738827 

592797000 

694802000 

Reservation 30624813 

Anslaget avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid de 

statliga högskoleenheterna (motsvarande) samt personalutbildning för 

skolväsendets behov inom utbildningsdepartementets verksamhetsområ

de. Under anslaget beräknas medel dels för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn samt för vissa kurser. dels för studier enligt 

äldre studieordning. Medel för kommunal högskoleutbildning inom sek

torn beräknas under anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning 

m.m. 

Sektorn för utbildning för undervisningsyrken omfattar innevarande 

budgetår allmiinna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande 

sammanstiillning. 

Allmiinna uthildningslinjer 

Barnavårdslärarlinjen 

Folkhögskollärarlinjen 

Fritidspcdagoglinjen 1 

Förskollärarlinjen 

Gymnastiklärarlinjen 

Handels- och kontorslärarlinjen 

Hemspråkslärarlinjen 

Hushållslärarlinjen 

Industri- och hantverkslärarlinjen 

Lågstadielärarlinjen 

Mellanstadielärarlinjen 

1 Kommunal och statlig högskoleutbildning. 

Poäng 

120 

40 

100 

100 

80 
40 

80 

120 

40 

100 

120 
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Musiklärarlinjcn2 

Slöjdlärarlinjen 

Studie- och yrkesorientcringslinjen 

Teckningslärarlinjen 

Textillärarlinjen 

Vårdlärarlinjen 

Ämneslärarlinjer: 

Historisk-samhällsvetenskapliga ämnes

lärarlinjen 

Matematisk-naturvetenskapliga ämnes

lärarlinjen 

Språk vetenskapliga ämneslärarlinjen 

Påhyggnadslinjer 

Lärarlinjen för jordbruk. skogsbruk och 

trädgårdsskötsel 

Pedagogik/metodiklärarlinjen 

Speciallärarlinjen 

160 
40 

120 
120 

120 
60 

160 

- 20 

20 
20-100 

~ Landstingskommunal och statlig högskoleutnildning. 

Ans/agsförddning 

Högskoleenhet/ 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 
Högskoleregion m. m. 

L: nivcrsi!t:ts- Före-
och högskok- draganden 
ämbetet 

Grundläggande högskoleuthild-
ning och påbyggnadsuthildning: 

St<•ck.110/ms hiigsk.olcrcgion 
Högskolan för lärarutbildning 
i Stockholm 114 752000 + 16919000 + I_~ 746000 

Uppsala hiigskolcregio11 

Universitetet i Uppsala 47611000 + 7 153 000 + 4620000 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västerås 7976000 + I 105000 + 1113000 
Högskolan i Falun/Borliingc 10040000 + 2 837 000 + 2 322 000 
Högskolan i (J~ivle/Sandviken 15519000 + '.! 432 lll)\\ + 2878000 
Högskolan i Orcbro 22 636000 + 3 239 000 + 2 273 000 

l.i11k..'ipi11gs lriigsk.olaegi<lll 
lJniversitctct i Linköping 43 528 000 + 668401)0 + 4812000 
Högskolan i Jönköping 15 502 000 + 2h93 000 + 2521000 

L1111d!Malmå hiigsk<1lere;:i1m 
lJniversitetct i Lund 64 734000 ~ 9968000 + 79%000 
Högskolan i Kalmar 13~31000 + 2 323 000 + 2145000 
Högskolan i Kristianstad 11945000 + 3 107000 + 2 309000 
Högskolan i V~ixjö 14 257000 + 410:!000 + 4137000 
Utbildningen i Halmstad 3 589000 + 453 000 + 315000 
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Högskoleenhet/ 
Högskoleregion m. m. 

Göteborgs hiig.1·koleregion 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

Umcä högskolen'gion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 

Ej fiirdelade medel 
Hemspråkslärarutbildning 
Utbildning av instruktörer 
för näringsliv och förvalt-
ning 
Stöd- och innovationsåtgärder 
Kurser för lärare och 
ledare i frivillig musik-
verks;1mhet 
Särskild ämneslärarutbildning 
Riktad ämneslärarutbildning 
Särskild och riktad ämnes-
lärarutbildning 
Avslutande praktisk-pedago-
gisk ämneslärarutbildning 
Särskilda utbild-
ningsåtgärder för 
obehöriga lärare 
Teknikliirarutbildning 
Till regeringens dispo-
sition 

Personalutbildning för 
skolväsendets behov: 
Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Göteborgs hiigskoleregion 
U mei\ hi'>gskoleregion 
Till lJHA:s disposition 

Utgift 

1 Engångsanvisning. 

1981182 

86414000 
6811000 

18779000 

47 197000 
20874000 

12158000 

211000 

985000 
619000 

329000 
3 198 000 
I 389000 

I 064000 1 

5 070000 
1880000 

199000 

592 797000 

592797000 

Beräknad ändring 1982i83 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 12540000 
+ 544000 
+ 3817000 

+ 5979000 
+ 4018000 

+ 4204000 

+ 22000 

+ 100000 
+ 6.~ 000 

+ 34000 
848000 

+ 1m4000 

+ 109 000 

+ I 025 000 
1880000 

+ 20000 

+ 93807000 

+ 4 180000 
+ 5 620 000 
+ 2 740000 
+ 4850000 
+ 4690000 
+ 3 100000 
+ 233 000 

+ 25413000 

+119220000 

Före
draganden 

+ 8270000 
+ 20000 
+ 3 005000 

+ 4127000 
+ 3 486000 

-r 3 102 000 

of. 

300000 
of. 

of. 
3 198 000 
1389000 

+ 2 f>57 000 

of. 

+ 934000 
I 880000 

+ 271000 

+ 70292000 

+ 5453 000 
+ 6"'i9000 
+ 3 140000 
+ 6659000 
+ 5 865 000 
+ 4037 000 

+ 31713000 

+102005000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ) den 10 augusti 1981. med justering den 16 oktober 1981 angäcnde 

kostnader för särskild decentraliserad speciallärarutbildning. Komplette

rande framställningar beträffande personalutbildning för skolväsendet har 

avgivits <4:n 25 augusti 1981. den 27 augusti 1981 samt den 28 september 
1981. 
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Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ämlamål/högskokcnhet m. m. 1 Kostnad Anmärkningar 

I Pris- oclr lii11<'<>lllr<ik11i11g 
I. I Prisomrfilrning 
1.2 Löneomräkning 
Summa 1111dcr I 
2 Föriindringar 111· <lllJ/agsteknisk 

2.1 

2.2 

1111111r 
Medel för förvaltning m. m .. 
HLu 

Tekniklärarutbildning. HY. HS!H 

Summa 1111da 2 
3 Konsehenser 111· tiJi.'!an h<'s/111 

·'·' Fritidspedagoglinjen: 
Femte termin lH.:h iindrad plane
ringsram. HLS. UL'. HE/V, HFiB. 
HG/S, HÖ. ULi. HJ. UL. HKr. HY. 

budgetåret 
1982/83 
(tkr.) 

+ 9432 
+53 783 
+63 215 

+ 992 

+ 1880 
1880 

+ 992 

uH. UG. HH, HKs, HL.u. HS/H + I 835 
3.2 Förskollärarlinjen: 

Femte termin. merkostnad l\'å
språkig utbildning 01.:h ändrad 
planeringsram. I-ILS. Ull. HE!V, 
HF!B, HG/S, HÖ. ULi. JU, lJL. 
HK. llKr. uH. UCi. llB. HKs. ULJm. 
HS/H + 6008 

J.J Gymnastikliir:.1tlinjen: 
Praktisk-pedagogisk utbildning, 
HÖ 288 
Andra ämnet i tv{1~imnesutbildning. 
HÖ -

3.4 Hemsprakslärarlinjen: 
Särskilda åtgi1rder 27h 

al Avgär kostnad 1981/82 {= 815 
441 

b) Andra iirs-kostnad + 518 
+ 24 nybörjarplatser I 98 li82. 
HLS + 690 

3.5 Hushi1llsliirarlinjen: 
+ 12 nybörjarplatser 1980/81. 
LJUm + 183 

_u, Industri- och hantverksbrar-
linjen: 
+ 54 nybörjarplatser 1981 i82. 
!ILS. UL. HSiH + 297 
Särskild utbildning andra !iret + 507 
avg~1r första ars-kostnad 253 
Teknikliiraruthildning, HV. 
HSIH + 3M 

Medel för detta 
~indamal har 
innevarande 
budgetar anvi
sats under an
slaget Utbild
ning för 
tekniska yrken. 
Medel för lktta 
ändamäl har 
innevar<mde 
budgctär anvi
sats under Ej 
fördeladt' 
medel. <tnslags
posten 28. 
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Äm.lamål/hög,koleenhet m. m. 1 Kostnad Anmiirkningar 
budgetåret 
1982/83 
(tkr. J 

3.7 I .ågstadielärarlinjen: 
Vartannat års-antagning och andra 
års-kostnad. HG/S, ULi. HJ.UL. 
HK. HKr. UG. HKs. UUm. HLu + 1 148 
Särskild utbildning avgår 
första ars-kostnad I 289 
andra års-kostnad + 1 146 
Vidareutbildning mellanstadie-
lärare till lågstadielärare 
(vartannat år), HLS 122 

3.8 fyicllanstadielärarlinjen: 
Ove1föring av nybö1jarplatscr. + 574 
HLS. UL 574 
Tillvalskurser i samiska 
(vartannat år). HLu 364 
Vidareutbildning lågstadie-
liirare till mellanstadielärare 
(vartannat år). UG + 242 
Särskilda åtgärder 364 

3.9 fyiusiklärarlinjen: 
Okad antagning 1979/80 + 25 ars-
studieplatser. HLS. UG + 1131 
Tvåämncsutbildning praktisk-
pedagogisk utbildning + 7::!3 
+ 16 årsstudieplatser. HLS 
andra ämnet. UG 110 
Särskilda åtgärder för SÄMUS-
studerande 661 

3.10 Slöjd lärarlinjen: 
40-poängsutbildning ökad antag-
ning 1981/K::!, ULi + 176 
Särskild utbildning. ULi 4% 

3.11 Studie- och yrkesorienterings-
linjei:i: 
- 30 nybörjarplatser 1981/82. 
HLS 332 

3.12 Teckningslärarlinjen: 
Särskilda åtgärder + 332 
avgår första års-kostnad. HLS 402 

3.13 Textillärarlinjen: 
Särskild utbildning andra års-
kostnad. UG + 937 
avgår första års-kostnad. UG 937 

3.14 Vårdlärarlinjen: 
Bortfall av medel enligt prop. 
1979/80: 116. HLS. Ull. UUm - I 058 
+ 24 nybörjarplatser 1981/82. 
Ull + 337 
Särskild utbildning avgår första 
års-kostnad - 1322 
andra års-kostnad + 661 

3.15 Ämneslärarlinjerna: 
Ökning av praktisk-pedagogisk 
utbildning 40 poiing I 981/82 + 49 
årsstudieplatscr. H LS. U U. U Li. 
UL. UG. Ullm + 1800 
Engångsanvisning - I 064 

28 Riksdagen 198/182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

3.16 Speciallärarlinjen: 
Förkortning av gren I. H LS. 
ULi. UL. UG. UUm 
Kurs för särskolans tränings
skola (vartannat ~1r), HLS 
Avveckling särskild special
lärarutbildning, UU. HG.IS. L:Li. 
HJ, UL, HKr. HY, UG. UUm 

Summa under 3 
4 Altcrnatil· I 
4.1 Fritidspedagoglinjen: 

- 96 nybörjarplatser. U U. 
HG/S. HÖ. ULi. UG, HB 

4.2 Förskollärarlinjen: 
- 609 nybörjarplatser, HLS. 
UU, HE/V, HF/B. HG/S, ULi, HJ. 
UL. HK. HKr. UG. HB, HKs, HLu. 
HS/H 

4.3 Handels- och kontorslärar
linjen: 
- 12 nybörjarplatser. UG 

4.4 Hemspråkslärarlinjen: 
+ 12 nybörjarplatser. HLS 
Särskild utbildning 
Påbyggnadskurser. HLS. UL. UG 

4.5 Lågstadielärarlinjen: 
+ 204 nybör:iarplatser. HLS. 
HF/B, HJ, HK. HKr. UG, UUm, 
HS/H 
Särskild utbildning 
Enstaka kurser. HLS. UG. HLu 
Vidareutbildning ~·.v förskol
lärare till lågstadielärare. 
HLS. HKr. HKs 

4.6 Mellanstadielärarlinjen: 
+ 60 nybörjarplatser, HLS. l!Li. 
UL. UG. UUm 
Särskild utbildning enstaka 
k.urser. HLS, UG. HLu 

4. 7 Amneslärarlinjerna: 
Särskild ämneslärarutbildning 

4.8 Speciallärarlinjen: 
Omfördelning av 15 årsstudic
platser. HLS, UL. UG. UUm 

4.9 Viirdlärarlinjen: 
Omstrukturering anatomi och 
fysiologikurscr. UU 

4.10 Avveckling av längtidsförord
nade handledare: 

Merkostnad korttidsförordnade 
handledare. HLS. UU. HG/S. ULi. 
HJ, UL. HK. HV. UG. HKs. UUm. 

Kostnad Anm[irkningar 
budgetåret 
1982/83 
(tkr.) 

- 5931 

+ 320 

- 1541 
+ 1732 

- I 007 

- 7291 

204 

+ -~45 
+ 849 
+ 1653 

+ 4340 
+ 926 
+ 363 

+ 1587 

+ 685 

+ 363 

I 174 

381 
+ 381 

386 

1-35500) 

HLu, HS/H + 16309 

Besparingen 
faller på an
slaget till 
bidrag till 
driften av gym
nasieskolor 
resp. grund
skolor. 

4.11 Minskning av vissa resekost
nadsersättningar och trakta
menten: 
<preliminär fördelning på hög
skoleenheter) HLS. UU. ULi. UG. 
UUm. HS/H 

4.12 Gemensamma ändamål 
Summa under 4 

+ 4243 
718 

+12337 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5 A/1crnllli1· 2 
'i. I Industri- och hantverkslärar

linjcn: 
+ 66 nybö~jarplatser HLS. UL. 
UG. HSiH 
Teknikliirarutbildning. + 30 
nybörjarplatser HY 

'i.2 Mellanstadielärarlinjen: 
+ 66 nybörjarplatser. HLS. UL. 
UG, HS/H 

5.3 Musikliirarlinjen: 
+ 18 nybö~iarplatser. HÖ. LiL 
Särskild utbildning för 
SÄM U S-studerande: 

5.4 Slöjdlärarlinjen: 
Start med 24 nybörj<1rplatscr 
i 120-poängsutbildning. U Li 
Särskild utbildning 24 ny
börjarplatser, U Li 

5.5 Tc<.:kningsliirarlinjcn: 
Särskild utbildning. HLS 

5.6 Yårdlärarlinien: 
Särskild utbildning andra delen 

5.7 Ämneslärarlinjerna: 
160-poängsutbildning + IOO 
nybörjarplatser. HL.S. Ull, ULi 
CL. UG. L'Um 
Praktisk-pedagllgisk utbildning 
40 poäng + 45 nybörjarplatser. 
HLS. UU, ULi. UL. UG 
Engångsanvisning + 35 nybörjar
platser 
Riktad ämneslärarutbildning 

Summa under 5 
6 Altcrnatii· 3 
6.1 U1gstadielärarlinjen: 

+ 54 nybörjarplatser. H LS. HY. 
UG 

6.2 Mellanstadielärarlinjen: 
+ 90 nybörjarplatser. Ull. HF/H 
HKr 

6.3 Ämneslärarlinjerna: 
+ 40 nybi.irjarplatser. HLS. UU. 
UG 

Summa under fi 

Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1982i83 
okr.) 

+ 1266 

+ 617 

+ 1577 

+ 813 

+ 661 

+ 793 

+ 496 

+ 331 

+ 661 

+ 1114 

+ 1652 

+ I 173 
+ 882 
+ l.:?036 

+ 1489 

+ 2151 

+ 445 
+ 4085 
+93807 

1 HLS =högskolan för lä~arutbildning i Stockholm. U U =universitetet i L'ppsala. 
HE/Y =högskolan i Eskilstuna/Västerås. Hf/B =högskolan i Falun/Borlänge. HGi 
S =högskolan i Gävle/Sandviken. HÖ= högsk,)lan i Örebro. ULi =universitetet i 
Linköping. HJ = högskL>lan i Jönköping. UL =universitetet i Lund. HV =högsko
lan i Växjö. HK = högskolan i Kalmar. IIKr ~ högskolan i Kristianstad, uH = 
utbildning i Halmstad, L;G = universitetet i Göteborg. HB = högskolan i Borås. 
HKs ~ högskolan i Karlstad, UUm ~ universitetet i Umd. HLu = högskolan i 
Luleå. HS/H = högskolan i Sundsvall/Hiirnösand. 
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UHÄ rlO'dovisar i årets anslagsframställning det uppdrag som iimbetet 

den 1 mars 1979 erhöll av regeringen att. i samråd med skolöverstyrelsen 

( SÖJ. niirmare undersöka vilka åtgiirder som kan vidtas för att öka dels 

intresset för att söka till lärarlinjen för jordbruk. skogsbruk och triidgårds

skötsel. dels de utexaminerades liirarbenägcnhet. 

U HÄ redovisade i anslagsfnimställningen för hudgetfiret 198 l/82 hl. a. 

hur intresset för utbildningen ökat och att det för närvarande ligger p{t en 

mycket hög nivå. SÖ har i en prognos !SÖ. PI. 1981: 3) om utbildningsbt:

hovd för ifrägavarande lärarlinje beräknat lärarbeniigenheten till i genom

snitt 58 procent. Det noteras emellertid att de uthildadt: liirarna iiven i 

annan verksamhet har nytta av sin pedagogiska utbildning. UHÄ fram

haller att den ökning av planeringsramen som skett hudgetiiret l 9!W82 

möjliggör att utbildning tillfälligt förläggs till Norrland. Förutsiittningarna 

att motverka bristen pt1 lärare främst för skogsbruksområdet ökar diirmed. 

I beslut av regeringen den 7 december 1978 erinrades U HÄ om vad 

utbildningsutskottet anfört i anledning av motion om vävlärarutbildning 

(lJbU 1978179: 9). Medel har beviljats för kurs för specialisering och för

djupning i vävning. Genom förslag om alternativa kurser i viivning i anslut

ning till textilliirarlinjen anser sig U HÄ ha fullgjort uppdraget. 

Genom beslut den 10 maj 1979 uppdrog regeringen ftt U HÄ att utarbeta 

ett förslag till utbildning av anpassningslärare för vuxna hörselskadade. 

UHÄ föreslär i annat sammanhang att en översyn av utbildningen av liirare 

för undervisning av hörselskadade och döva genomförs. I avvaktan pä en 

sådan översyn föreslår iimbetet att 15 av de 30 nyhörjarplatserna i dövlä

rarutbildningen (IJiirde terminen). under budget[1rel 1982/8.3 far användas 

för utbildning av lärare för vuxna hörselskadade. 

UHÄ fick den 10 maj 1979 också regeringens uppdrag att utarbeta ett 

förslag till lärarutbildning för undervisning av dövblinda. Ambetet föreslår 

att eventuella utbildningshehov tillgodoses genom att - allteftersom behov 

dokumenteras - utnyttja utbildningsplatser inom ramen för gren :! .. spe

ci<tllärarlinjen. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen ( prop. 1980/ 

81: 97. UbU 1980/81: 37. rskr 1980/81: 385) om skolforskning och personal

utveckling skall personalutbildning för skolväsendets behov fr. o. m. bud

getftret 1982/83 anordnas av högskolan i huvudsak i form av enstaka 

kurser. Det ankommer på SÖ att karWigga behovet av personalutbildning

en och på högskolemyndigheterna att planera densamma st1 att skolväst:n

dcts behov tillgodoses. 

SÖ har i skrivelse den 14 oktober 1981. i förhållande till tidigare avliim

nad anslagsframställning, preciserat vilka behov av personaluthildning 

inom skolväsendet som för budget<lret 1982/83 bör tillgodoses genom insat

ser av högskolan eller genom SÖ:s försorg. SÖ förutsätter diirvid att 

högskolan i betydande utsträckning vidtar spe1:iella arrangemang vad gäl

ler utbildningens innehåll, utformning etc .. för skolpersonalens utbildning 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 437 

samtidigt som det är naturligt att ocksa andra lämpliga utbildningar inom 

högskolan vid behov utnyttjas för ändamålet. Avvägningen mellan dessa 

alternativ måste enligt SÖ:s mening i första hand ske utifrån lokala och 

regionala förutsättningar. vilket förutsätter ett nära samarbete mellan sko

la och högskola. Enligt SÖ:s mening bör de särskilda resurser som ställs till 

förfogande för personalutbildning i betydande utsträckning utnyttjas för att 

tillgodose behovet av utbildning inom några viil avgränsade omrf1den med 

hög prioritet. Inom ramen för resurserna hör det därutöver finnas utrymme 

för att tillgodose ett antal andra angelägna behov utifrån de övergripande 

prioriteringar som fastslogs i ovannämnda riksdagsheslut. 

UHÄ hemställer att 

I. planeringsramar fastställs i enlighet med U HÄ:s förslag. 

2. för personalutbildning inom skolväsendet budgetåret 1982/83 anvisas 

25 713 000 kr.. 

3. under ett reservationsamlag Utbildning för undervisningsyrken för 

budgetåret 1982/83 anvisas 712017000 kr. 

FöredraRanden 

Jag hänvisar inledningsvis dels till vud jag har anfört vid min anmälan av 

Vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. dds till vad chefen för 

utbildningsdcpartementet har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor rörande högskola och forskning. Vid mina överväganden har jag 

samrått med honom. 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget Utbildning för tekniska 

yrken räknar jag med att förevarande anslag ökas med 992 000 kr. avseen

de högskolan i Luleå. Universitets- och hiigskoleiimhetet ( lJ HÄ) föresl[1r 

att anslagsposten Tekniklärarutbildning fördelas pft högskolorna i Växjö 

och Sundsvall/Härnösand. Jag bitriider ämbetets förslag. 

Inom ramen för särskilda uthildningsåtgiirder för obehöriga lärare be

drivs innevarande hudgctär utbildning inom hemspråks-. industri- och 

hantverks-. lågstadie-. mellanstadie-. musik-. slöjd-. tecknings-. textil- och 

vårdliirarlinjcrna. UHÄ föreslår att särskilda utbildningsåtgärder skall ge

nomföras även budgetåret 1982/83 och riktas till samma lärarkategorier 

som tidigare med undantag av industri- och hantverkslärare och textillära

re. Jag biträder ämbetets förslag och förutsätter diirvid att resurserna i 

första hand riktas till kommuner med stor andel obehöriga lärare i resp. 

kategori. Beträffande finansieringen av de särskilda lärarutbildningsåtgär

derna hiinvisar jag till vad jag har anfört under anslaget Särskilda åtgärder 

pii skolområdet. 

U HÄ föreslår att systemet med långtidsförordnade handledare vid 

klass-. ämnes- och speciallärarlinjerna avvecklas fr. o. m. budgetåret 1982/ 

83. Nuvarande kostnader för långtidsförordnade handledare har beräknats 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för undervisningsyrken budgetåret 1982/83 

Statlig högskoleutbildning HLS 

Barnavårdslärarlinjen 
Folkhögskollärarlinjen 
Fritidspedagoglinjcn 184 
Förskollärarlinjen 960 
Gymnastiklärarlinjen 125' 
Handels- och kontors-

lärarlinjen 36 
Hemspråkslärarlinjen 120 
H ushållslärarlinjen 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen 148 
Lågstadielärarlinjen 960 
Mellanstadielärarlinjen 96° 
Musiklärarlinjen 72K 
Slöjdlärarlinjen 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen 30 
Teckningslärarlinjen 48 10 

Textillärarlinjen 
Vårdlärarlinjen 144 
Ämneslärarlinjerna 188 
Lärarlinjen för jordbruk, 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel 

Speciallärarlinjen 407'-' 
Pcdagogik/metodiklärnr-

linjen 18 

Upp-
sala 

12 

90 
:222 

48 

36 
48 

140 11 

84 
84 

Eskils-
tuna/ 
Västerås 

60 
180 

Falun/ 
Bor-
länge 

60 
m 

30 
30 

Gävle/ 
S<md-
viken 

36 
180 

48 
60 

24 

Örebro 

72 
144 
1004 

26 

Lin-
köping 

75 
80 

207 

48 
60 

24 
110 

84 

Jön-
köping 

60 
168 

30 
60 

Lund 

120 
432 

24 
36 

124 
48 
78 
52 

60 

1 Härav avser minst 72 platser 50-poängsutbildning. Av platserna i Lund avser ~O utbildning i Helsingborg. 
'Härav avser minst 576 platser 50-poängsutbildning och minst 192 platser i Stockholm. Eskilstuna!Viisterås. 

Linköping, Lund, Göteborg och Boriis utbildning för tvåsprftkiga studerande. Inom ramen amirdnas iivcn 
utbildning för samisktalandc studerande och för studerande ur den finskspråkiga minoriteten i Norrbottens 
län. Av platserna i Stockholm avser fil) utbildning på Gotland. 
' Hiirav avser 25 platser utbildning av idrottslärare. 
• Härav avser 50 platser tvåämnesutbildning. 
·' Härav avser 24 platser tvåämnesutbildning. 
'' Härav avser 24 platser utbildning för sökande med finska som mndcrsmal. 
7 Härav får 24 platser avse utbildning för sökande med finska som modersm<ll. 

till 35 500000 kr. och belastar anslagen Bidrag till driften av grundskolor 

m. m. o<.:h Bidrag till driften av gymnasieskolor. Vid en oförändrad handle
darvolym men med handledning utförd av enbart korttidsförordnade hand

ledare bör. enligt UHÄ:s mening. anslaget för utbildning för undervis

ningsyrken för detta ändamiil tillföras 16309000 kr. Jag biträder förslaget. 
UHÄ har vidare föreslagit att vissa förmåner vad gäller resekostnadser

sättning och traktamente för studerande vid speciallärarlinjen, industri
och hantverkslärarlinjen samt handels- och kontorsliirarlinjen skall av
vecklas. Jag biträder UHÄ:s förslag och avser att senare återkomma till 

regeringen med förslag till bestämmelser med denna innebörd. 
För de delar av anslaget som betecknas som särskilda anslagsposter 

under Ej fördelade medd vill jag förorda vissa besparingar och förändring-
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Kal- Kris- Växjö Halm- Göte- Borås Karl- Umeå Lu- Sunds- Sum-
mar tian- stad borg stad leå vall/ ma 

stad Härnö-
sand 

Barnavårdslärarlinjen 12 12 36 
Folkhögskollärarlinjen 75 
Fritidspedagoglinjen 30 60 30 114 30 60 60 60 I 206'- I~ 

Förskollärarlinjen 120 180 120 60 270 120 120 120 150 120 4005~ 
Gymnastiklärarlinjen 225 
Handels- och kontors-

lärarlinjen 24 24 108 
Hemspråkslärarlinjen 36 192 
Hushållslärarlinjen 36 48' 132 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen 120 78 36 506 
Lågstadielärarlinjen 30 30 30 48" 48 30 48 30 594 
Mellanstadielärarlinjen 60 30 60 727 48 60 48 30 792 
Musiklärarlinjen 62 44 2569 

Slöjdlärarlinjcn 96 
Studie- och 

yrkesorienteringslinjen 60 150 
Teckningslärarlinjen 48 96 
Textillärarlinjen 60 24 120 
yärdlärarlinjcn 144 T2 528 
Amneslärarlinjerna 180 60 I JO 960 
Lärarlinjen förjordbruk. 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel 84 

Speciallärarlinjen 290'-' 258 14 1473 
Pedagogik/metodik lärar-

linjen 12 30 

" Utbildningen är förlagd till musikhögskolan. 
9 Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 96 platser avser tvåiimncsut

bildning. varav 16 i Stockholm. 24 i Lund. 32 i Göteborg samt 24 i Luleå. Vidare tillkommer 60 platser i 
särskild utbildning för musiklärare utan föreskriven utbildning. 
10 Utbildningen är förlagd till konstfackskolan. 
11 Hiirav avser 20 platser ämnestcoretisk utbildning i Örebro. 
1 ~ Härav avser 25 platser ämnestcoretisk utbildning i Växjö. 
1.• Härav av~er 50 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng, gren I. 
14 Härav avser 30 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng. gren I. 
15 Härtill kommer 32 platst•r kommunal fritidspedagogutbildning i Ösh:rsund. 

ar. Anslagsposten Utbildning av instruktörer föi· näringsliv och förvaltning 

har enligt vad jag har erfarit inte tagits i anspråk i full utsträckning, varför 

jag förordar att den minskas med 300000 kr. Anslagsposterna Särskild 

ämneslärarutbildning resp. Riktad ämm.:slärarutbildning bör enligt min me

ning föras samman till en anslagspost Särskild och riktad ämneslärarut

hildning. Härigenom skall platser kunna öve1föras mellan de häda utbild

ningarna så att resurserna kan utnyttjas till fullo. 

Då jag har inhämtat att det visat sig svårt att fylla alla platser i företrä

desvis den siirskilda ämnesläraruthildningen föreslår jag att den nya an

slagsposten efter sammanläggningen minskas m1;:d totalt 2316000 kr. An

slagsposten Till regeringens disposition. som huvudsakligen används för 

att bekosta vissa åtgärder som UHÄ föreslår i särskild ordning. hör ökas 

med 271000 kr. 
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Jag beräknar en besparing av 851 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Mina förslag till plam:ringsramar för sektorn för utbildning för under

visningsyrken framgår av föregtlemk tabell. För den statliga högskoleut

bildningen anges i tabellen planeringsram per linje och högskoleenhet. I 

noter till tabellen anges också planeringsramar för den kommunala fritids

pedagogutbildningen i Östersund och den landstingskommunala musiklä

rarutbildningen i Arvika, för vilka medel beräknas under anslaget Bidrag 

till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Jag övergår nu till att behandla de olika linjerna inom sektorn samt 

frt1gor rörande personalutbildning för skolväsendets behov. Jag behandlar 

därvid endast linjer där jag föreslår avvikelser i förhållande till tidigare 

beslut. 

Fritidspedagogli11je11 

Planeringsramen för fritidspedagoglinjen är innevarande budgetår I 334 

platser, innefattande 32 platser i kommunal fritidspedagogutbildning i Ös

tersund. Tillgängliga prognoser visar ett behov under den närmaste tioårs

perioden av 100-300 färre nybörjarplatser per {ir till följd av en Higre takt i 

kommunernas utbyggnad av fritidshi:mmen. UHÄ föresl[1r en minskning 

av planeringsramen för budgetåret 1982/83 med 96 nybörjarplatser som en 

första etapp i en trdrig minskning av planeringsramen. 

Jag ansluter mig till UHÄ:s förslag och beriiknar med anledning härav en 

minskning med I 007 000 kr. under anslaget. 

Fiirsf.:.ol/iirarli11je11 

förskollärarlinjens nuvarande planeringsram iir 4614 platser. Slicialsty

rclsens prognoser visar att linjens dimi:nsionering skulle behöva minskas 

med mellan 20 och 40 procent. Minskningen är en följd av kommunernas 

lägre utbyggnadstakt för daghemmen än vad som tidigare har planerats. 

UHÄ anför i årets anslagsframstiillning att ytterligare prognoser måste 

inväntas och föreslår en successiv minskning av linjens dimensionering 

under en treårsperiod. För budgetåret 1982/83 föreslår UHÄ att plane

ringsramen minskas med 609 nybörjarplatser. 

Jag delar UHÄ:s uppfattning att kommunernas vidare f1tgärder bör av

vaktas innan en mer omfattande nedskärning föresl{1s och ansluter mig till 

UHÄ:s förslag till minskning av planeringsramen för budgetåret 1982/83. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att riksdagen nyligen har beslutat 

(prop. 1980/81: 205. SoU 1981/82: I, rskr 1981/82: 38) att en plan för den 

fortsatta utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen fram till full be

hovstäekning skall upprättas. 

Beträffande frågan om vid vilka högskoleenheter minskningen bör ge

nomföras har jag, som inledningsvis har anförts. viigt in hl. a. allmänna 

synpunkter på lokalisering av högskoleutbildning samt arbetsmarknadssi-
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tuationen för förskollärare i resp. region. Jag förordar att utbildningen 

minskas med totalt 609 nybörjarplatser med fördelningen 60 platser i 

Stockholm. 48 i Uppsala, 18 i Falun/Borlänge, 6 i Örebro. 33 i Linköping. 

12 i Jönköping, 60 i Lund/Malmö. 30 i Kalmar. 36 i Kristianstad. 1:!6 i 

Göt~borg. 60 i Borås. 24 i Karlstad, 36 i Luleå och 60 i Sundsvall/Härnö

sand. Jag beräknar en minskning av anslaget med 7 219 000 kr. 

Gymnastikliirarlinjen 

För tillträde till gymnastiklärarlinjen är genomgången grundskola ett 

behörighetskrav. I skrivelse den 5 februari 1981 hemställde U HÄ bl. a. att 

högskoleförordningens bestämmelser om allmän behörighd skall gälla för 

tillträde till gymnastiklärarlinjen samt att liigst betyget fyra i gymnastik 

skall få föreskrivas som särskilt behörighetsvillkor för tillträde till linjen. 

De nya villkoren avses träda i kraft inför urval till höstterminen 1984. 

Jag biträder UHÄ:s förslag i fråga om särskild behörighet och avser att 

senare föreslå regeringen en ändring av bestämmelserna så att allmän 

behörighet skall krävas för tillträde. 

Handels- och kontors/iirarlit(ien 

Planeringsramen för linjen är innevarande budgetår 120 nybörjarplatser. 

Enligt skolöverstyrelsens (SÖ> och statistiska centralbyråns prognoser är 

behovet av utbildade på linjen 110 per år för den närmaste femårsperioden 

och 60 per år för den närmaste tioårsperioden. 

UHÄ föreslår mot denna bakgrund en minskning med 12 nybörjarplatser 

vid universitetet i Göteborg. Jag biträder förslaget och beräknar med 

anledning härav 264000 kr. mindre under anslaget. 

Il l'mspräks/iirarlinjen 

Planeringsramen är innevarande budgetår 168 nybörjarplatser. UHÄ 

föreslår i sin anslagsframställning att linjen utökas med 12 platser i Stock

holm. Jag anser att den föreslagna ökningen inte är tillräcklig och förordar 

att planeringsramen ökas med 24 nyböi:iarplatser där. Kostnaden härför 

bediknar jag till 690000 kr. Jag avser att senare återkomma till regeringen 

med förslag till språkgruppernas fördelning på de olika högskoleorterna. 

För att uppnå bästa möjliga resursutnyttjande förordar jag att regeringen, 

eller efter beslut av regeringen UHÄ. får bemyndigande att under budget

året 1982/83 från en högskoleenhet föra över utbildningsplatser som inte 

kan utnyttjas till en annan högskoleenhet där hemspråkslärarlinjen finns. 

Innevarande budgetår har påbyggnadsutbildning med specialpedagogisk 

inriktning i anslutning till hemspråkslärarlinjen pilbörjats vid universiteten 

i Lund och Göteborg. UHÄ föreslår att den utvidgas till att omfatta även 

högskolan för lärarutbildning i Stockholm samt att även alternativa på

byggnadsutbildningar i ämnestcori/ämnesmetodik får anordnas vid de tre 

högskoleenheterna. 
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Jag förordar dels att påbyggnadsutbildningen med specialpedagogisk 

inriktning anordnas även i Stockholm, dels att platsantalet i den pågående 

verksamheten vid universiteten i Lund och Göteborg ökas. För dessa 

ändamål har jag beräknat ytterligare 653 000 kr. Jag är emellertid inte 

beredd alt förorda påbyggnadsutbildning i ämnesteori/ämnesmetodik förr

än tillräcklig erfarenhet av den pågående verksamheten har vunnits. 

industri- och ha11tl'erkslärarli11jcn 

Planeringsramen för linjen iir innevarande budgetår 440 platst:r. SÖ:s 

behovsbedömning visar ett behov av 820 nyutbildade per år under den 

närmaste femårsperioden och 460 per år under den närmaste tioårsperio

den. 

UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser på linjen ökas med 66 under 

budgetåret 1982/83. De 66 nya platserna föreslås fördelas så att Stockholm 

får 16, Lund 14. Göteborg 24 och Sundsvall/Härnösand 12. De 24 nya 

platserna i Göteborg föreslås tillfälligt lokaliserade till Karlstad. Jag biträ

der UHÄ:s förslag och har beräknat medel i enlighet därmed. För de 24 

platserna i Karlstad har medel beräknats för universitetet i Göteborg. 

Tek nikläraru t h i Id ni ng 

UHÄ föreslår en ökning med 30 nybörjarplatser inom den försöksverk

samhet med tekniklärarutbildning som pågår i Växjö och Sundsvall/Härnö

sand med 30 nybörjarplatser på resp. ort. De tillkommande platserna 

föreslås förlagda till Växjö. Eftersom behovet av utbildning för lärare i 

ämnet teknik iir stort och efte1frågan på utbildningi:n dessutom har visat 

sig större än väntat biträder jag UHÄ:s förslag. Jag har beräknat 617000 

kr. för ändamålet. 

Låg stadieliirnrli11jc11 

Planeringsramen för lågstadielärarlinjen är f. n. 336 platser. SÖ redovi

sar ett behov på fem års sikt av 440 nyutbildade lågstadielärare per ar och 

på tio års sikt av 630 per år. 

Sedan föregående år har andelen obehöriga lågstadielärare ökat från 5.6 

till 6,7 procentandelar. Samtidigt kan konstateras att en ökad polarisering 

kommunerna emellan har ägt rum. Andelen obehöriga har ökat i de kom

muner som redan tidigare hade stor del obehöriga lågstadielärare. medan 

situationen i kommuner med en liten andel obehöriga har blivit ytterligare 

förbättrad. SÖ:s rapport (SÖ dnr P 81: 2141 I om dcltidstjänstgöring och 

tjänstledigheter m.m. visar samtidigt att andelen deltidsanställda lågstadie

lärare tenderar att öka. Likaså ökar andelen helt tjänstlediga lågstadielära

re. 

Planeringsramen är enligt min uppfattning för lag. En av de viktigaste 

förutsättningarna för eleverna att tillgodogöra sig den fortsatta skolgången 

är tvivelsutan att eleverna på lågstadiet undervisas av utbildade lärare. Jag 
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har erfarit att lågstadielärare. främst i storstiiderna, helst tjänstgör endast i 

årskurserna 2 och 3 och - som en följd därav - obehöriga lärare för ta 

hand om ilrskurs I. Mot den bakgrunden biträder jag UHA:s förslag om 

ytterligare 258 nybörjarplatser. Jag biträder även ämbetets förslag till 

lokalisering av utbildningen. 

UHÄ har även föreslagit vidareutbildning av förskollärare till J{1gstadie

lärarc på tre orter. nämligen i Stockholm, Kristianstad och Karlstad. 

Regeringen har tidigare medgivit försöksvcrksamhet med sådan utbildning 

i Kristianstad med start innevarande budgetår. I avvaktan på de erfarenhe

ter som kan vinnas av försöksverksamheten är jag inte nu beredd att 

biträda UHÄ:s förslag. 

De särskilda utbildningsåtgärderna som jag tidigare har föreslagit skall 

genomföras budgetåret 1982/83 berör även obehöriga lågstadielärare. Jag 

har erfarit att många sökande till utbildningen har tjänstgjort länge som 

lågstadielärare men att de inte har behörighet för tillträde till utbildningen. 

efter~om de saknar förkunskaper i vissa ämnen. Jag anser det angeläget att 

de obehöriga lärare för vilka utbildningen ursprungligen var avsedd får 

möjlighet att genomgå den. Möjlighet bör därför finnas att inom utbildning

ens ram inhämta kunskaper som saknas och som bedöms nödvändiga för 

den fortsatta utbildningen. Jag avser att senare återkomma till regeringen 

med förslag till nya föreskrifter för utbildningen. 

M e 11a11 stad i e lära rl i t~je n 

Planeringsramen för mellanstadielärarlinjen är f. n. 576 platser. SÖ n:
dovisar ett behov de närmaste fem åren av I 090 nyutbildade per ilr och de 

närmaste tio åren av 780 nyutbildade per år. Andelen obehöriga mellansta

dielärare har minskat något sedan föregående år. främst till följd av riksda

gens beslut om återsHillande av medeltalet elever per basresurs/klass till 

1975176 års nivå (prop. 1980/81:20, UbU 1980/81: 15, rskr 1980/81: 120). 

Andelen deltidsanställda och helt tjänstlediga mellanstadielärare visar en 

tendens att öka. 

Framför allt de närmaste åren men också på sikt finns behov av att öka 

planeringsramen. Jag biträder därför den av UHA föreslagna ökningen av 

plancringsramcn med 216 nybörjarplatser. Med hänvisning till vad chefen 

för utbildningsdepartementct har anfört under Vissa gemtnsamma frågor 

för högskola och forskning rörande lokalisering av den grundläggande 

högskoleutbildningen kan jag dock inte helt biträda UHÄ:s förslag till 

lokalisering av mellanstadielärarutbildning. Jag förordar att de nya plat

serna fördelas så. att Stockholm erhåller 24. Falun/Borlänge 30. Gävle/ 

Sandviken 12. Linköping 12. Jönköping 12, Lund 30. Växjö 12. Kalmar 12, 

Kristianstad 30, Umeå 12 och Sundsvall/Härnösand 30. 
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M 11sik/iirar/i11je11 

Planeringsramen för musikliirarlinjcn är f. n. 268 platser. Härtill k1m1mcr 

60 platser i sifrskild utbildning för musiklärare utan föreskriven utbildning. 

Behöright:tssituationen har flirhättrats något sedan föregc'tende år men är 

fortfarande oroande. l september l 980 var ca 51 procent av musikhirarna i 

skolväsendet obehöriga. Endast tre fjärdedelar av dem som gcnomgiltt 

utbildningen tar anstiillning som lärare. 

Jag finner anledning anta att den av organisationskommit!Cn för högre 

musikutbildning (OMUS) föreslagna uppläggningen av studierna samt det 

förhållande att den nya läroplanen för grundskolan ( Lgr 801 medför att 

musikundervisning på högstadii:t skall kunna meddelas i grupper om högst 

15 elever. innebär att musiklärartjänsterna blir mer attraktiva och bidrar 

till alt förbättra rekryteringssituationcn. 

Då utbildningen både på kort och lång sikt är undcrdimensionerad biträ

der jag UHÄ:s förslag att öka plancringsramen mi:d 18 platser i ettimnes

utbildningcn. 

Universitetet i Linköping har framfört förslag om tvåämnesutbildning i 

musik och annat ämne förlagd till Linköping. Jag instämmer i UHÄ:s 

bedömning att musiklärarutbildning inte bör lokaliseras till tler orter. 

Studie- och yrkcsoricnteringslil(je11 

I prop. 198 l/8~: 15 om studie- och yrkesoricntcring i grundskola och 

gymnasieskola m.m. 1UbU 1981/82:6. rskr 1981/82: 1151 har regeringen 

föreslagit en förändrad organisation for studie- och yrkesorienteringen 

( syoJ i skolviisendet. Oen föriindradi: organisationi:n inncbiir bl. a. i:n ny 

tjänstekonstruktion. där syo-funktioniiren förenar ~in tjiinstgöring i syo 

med undervisning. 

Den nya tjänstekonstruktionen medför att grundutbildningen av syo

funktioniirer för skolväsendet behöver ändras. Jag avser att senare åter

komma till regeringen med förslag om all ge U HA i uppdrag att lägga fram 

förslag om den nya utbildningens innehåll och organisation senast i anslut

ning till anslagsframställningen för budgetåret 1983/84. 

T extilliirarli1(jl'11 

Jag biträder UHÄ:s förslag att universitetet i Göteborg får möjlighet att 

olika år anordna en kurs med specialisering och fördjupning i viivning 

alternativt en p[1byggnadskurs med inriktning mot vävning i anslutning till 

textillärarlinjen. 

\/årdliirarli11je11 

Jag biträder UHÄ:s förslag till omstrukturering av vissa påbyggnads

kurscr i anatomi och fysiologi. 
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Ä mnesliirarlit!ierna 

UHÄ föreslår att planeringsramen för ämneslärarlinjerna ökas med 140 

nybörjarplatser i 160-poängsutbildningcn och med 80 nybörjarplatser i den 

praktisk-pedagogiska utbildningen om 40 poäng. 

SÖ: s be hovs bedömning visar ett behov av 2 800 nyutbildade ämneslära

re per år under den närmaste femårsperioden och av I 390 under den 

närmaste tioårsperioden. Plancringsramen är f. n. 960 platser. Eftersom 

behovet av en ökning är störst under de närmaste åren biträder jag den 

föreslagna ökningen av antagningen till den avslutande praktisk-pedago

giska utbildningen. Jag anser att 35 av de nya 80 platserna bör kunna 

fördelas på högskoleenheter av U HÄ på de orter som ämbetet finner 

lämpliga. I fråga om lokaliseringen av de övriga 45 nybörjarplatserna 

biträder jag UHÄ:s förslag och har baäknat medel i enlighet därmed. 

Praktisk-pedagogisk utbildning om 40 poäng kommer härigenom att anord

nas med 475 extra platser utöver de platser som ingår i 160-poängsutbild

ningen. En sådan plats i 40-poängsutbildningen bör. liksom tidigare av 

ämbetet i den omfattning som bedöms lämplig. kunna få ombildas till två 

20-poängsplatser avsedda för studerande med lång erfarenhet av lärar

tjänstgöring. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag i 

denna fråga. 

UHÄ tar i sin anslagsframställning upp frågan om rätten för studerande 

enligt äldre studieordning att genomgå praktisk-pedagogisk utbildning. 

Denna rätt kommer enligt 13* i förordningen 11977:459) om införande av 

högskoleförordningen ( 1977: 263) att upphöra i och med utgången av år 

1984. UHÄ anser att år 1984 är en för tidig gräns för rätten att genomgå 

utbildningen. eftersom ett stort antal studerande enligt äldre studieordning 

fortfarande befinner sig under utbildning. Jag delar UHÄ: s uppfattning i 

denna fråga och avser att senare föreslå regeringen att itndra lydelsen av 

fömrdningcn med innebörden att utbildningen skall kunna genomgås fram 

till utgången av år 1986. 

Spec ia 11 ii ra rl i t!ie 11 

UHÄ föreslår beträffande påbyggnaden av gren I att tio platser från 

vardera Stockholm. Malmö och Göteborg överförs till Umeå. Jag biträder 

förslaget. Jag har i min medelsfördclning tagit hänsyn till detta. 

U H Ä har vidare lagt fram förslag om utbildning av anpassningslärare för 

vuxna hörselskadade och om lärarutbildning för undervisning av döv

blinda. Jag är inte nu beredd att ta ställning till iimbetets förslag. Jag avser 

att senare föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att. i samråd med SÖ 

och berörda personalorganisationer, utvärdera utbildningen inom gren 2 av 

speciallärarutbildningen och eventuellt inkomma med förslag till nytt inne

håll och ny organisation av utbildningen. 
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Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag, för <len händelse utbildning 

på speciallärarlinjen inte skulle komma till stånd i planerad omfattning, 

finner det naturligt att anvisade medel så långt möjligt tas i anspråk för 

enstaka kurser inom motsvarande område. 

Personalutbildning för skofräsendets be hm· 

Organisationen och inriktningen av personalutbildningen inom skolvä

sendet behandlades av riksdagen våren 1981 med anledning av propositio

nen om skolforskning och personalutveckling (prop. 1980/81: 97. UbU 

1980/81: 37, rskr 1980/81: 385). Mina förslag nu är konsekvenser med an

ledning därav. 

I nämnda proposition gavs riksdagen tillfälle att ta del av vad min 

företrädare anförde om angelägna fortbildningsbehov. Riksdagen hade 

inget att erinra häremot. Jag finner inte nu anledning att föreslå någon 

förändring. Jag vill dock understryka betydelsen av att högskolan i sin 

planering av verksamheten utgår från de behov som skol väsendet bedömer 

angelägna med avseende på såväl utbildningens innehåll som längd. Delta 

stämmer väl överens med den uppfattning SÖ har givit uttryck åt i sin 

skrivelse den 14 oktober 1981. Jag förutsätter också att högskolan i sin 

utformning av verksamheten söker finna vägar till sådant samarbete med 

skolväsendet att utbildningsinsatserna kan knyta an till det lokala utveck

lingsarbetet. 

Enligt riksdagens beslut skall fortbildningsavdelningarna avvecklas som 

organ inom skolväsendet och personalen och verksamheten i huvudsak 

överföras till högskolan. Jag har beriiknat medel härför och avser att i 

annat sammanhang föreslå regeringen att göra de förordningsändringar 

m. m. som detta kräver. 

I sitt förslag till medelsfördelning budgetåret 1982/83 med anledning av 

dessa förändringar framhåller UHÄ att behovet i vaije region bör ställas i 

relation till antalet lärare i regionen. UHÄ har dock föreslagit vissa jämk

ningar. Således föreslår ämbetet att sju språkassistenttjänster överförs till 

universitetet i Uppsala. att två administrativa tjänster vid nuvarande fort

bildningsavdclningen i Linköping överförs till universitetet 1.Hir samt att 

riksansvar för fortbildning av folkhögskollärare iiven fortsättningsvis bör 

åvila fortbil<lningsavdelningen inom Linköpings högskoleregion. Jag biträ

der dessa jämkningsförslag och har vid mina förslag till medelsfördelning 

tagit hänsyn härtill. 

Nuvarande fortbildningsavdelningen i Stockholm har haft det huvudsak

liga riksansvaret för fortbildning av lärare i yrkesinriktade ämnen. Då 

fortbildning av dessa lärare berör ell mycket litet antal lärare inom vmje 

ämne lämpar sig inte här en decentralisering av verk5amheten. Jag föror

dar därför att denna del av personalutbildningen hör genomföras på samma 

sätt som hittills. Jag har vid meddsfördelningen tagit hänsyn till detta. 
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UHÄ har beräknat 233 000 kr. för information. förberedelsearbeten för 

antagning m. m. Jag är inte beredd att tillstyrka förslaget utan förutsätter 

att av ämbetet nämnda arbetsuppgifter kan utföras utan särskilda resurs

tillskott. 

UHÄ har i sin anslagsframställning föreslagit att 7713 000 kr. skall 

övc1foras från anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Summan förutsattes motsvara utbildningskostnader i samband med lärares 

deltagande i kurser i pedagogik. Regionsstyrelserna har genom regionsty

relsen i Lund/Malmö högskoleregion niirmare undersökt det faktiska läget 

vad gäller antalet lärare som med B-avdrag har studerat pedagogik. I 

samarbete med länsskolnämnderna inom resp. region har underlag tagits 

fram som visar vissa avvikelser från UHÄ:s underlag. Regionstyrelserna 

föreslår att 5 364000 kr. skall överföras från anslaget Lokala och individu

ella linjer och enstaka kurser. Jag biträder regionstyrelsernas förslag. 

Jag förordar dessutom. i enlighet med UHÄ:s förslag. att medel för 

fortbildningskurser för lärare i specialpedagogik övezförs till anslagspostcn 

Personalutbildning för skolväsendets behov. 

För att möjliggöra en oförändrad utbildningsvolym för personalutbild

ningen föreslår jag dessutom att 8 349000 kr. tillförs anslaget. Jag beräknar 

hela anslags posten till 31713000 kr. Med de undantag jag ovan angivit har 

jag fördelat medlen mellan regionerna i huvudsak med utgångspunkt i det 

totala antalet lärare i resp. region. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(592797000 + 102005000 =) 694802000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om hehörighet för tillträde till gym

nastiklärarlinjen. 

2. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att göra omfördelningar i vad gäller nybö1jarplatser på hem

språkslärarlinjen. 

3. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att fördela vissa nybörjarplatser på ämneslärarlinjerna. 

4. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestiim

mer att genomföra utbildningsinsatser för vissa obehöriga liirare 

enligt vad jag har förordat, 

5. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

6. till Utbildning fijr underl'i.rningsyrken för budgetåret 1982/83 an

visa ett reservationsanslag av 694 802 000 kr. 
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E 8. Utbildning för kultur· och informationsyrkcn 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

134962831 

147361000 

161 858000 

Reservation 9257 833 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa

tionsyrkcn vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartemen

tets verksamhdsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna 

utbildningslinjer och pi'tbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. Från anslaget 

utgår även bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier. 

Sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken omfattar inne

varande budgetår allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt 

följande sammanställning. 

Allmii1111a ut bi/d11i 11gslittier 

Allmänpraktiska medielinjen 

Bibliotekarielinjen 

Danslinjen 

Designlinjen 

Grafiska linjen 

Journalistlinjen 

Konsthant vcrkslinjen 

Kulturvetarlinjen 

Kyrkomusikerlinjen 

Linjen för bild och miljö 

Linjen för fri konst 

Linjen för grafisk formgivning/illustration 

Linjen för industridesign 

Linjen för inredningsarkitektur 

Linjen för textil formgivning 

Linjen för tredimensionell gestaltning 

Medielinjen för film/TV. radio och teater 

Mimlinjcn 

Musikdramatiska linjen 

Musikerlinjen 

Reklam- och kommunikationslinjen 

Religionsvetenskapliga linjen 

Skådespelarlinjen 

·rolklinjen 

Pähy,:: ~11adsli11jer 

Konsthögskolans arkitekturskola 

Vidareutbildning av journalister 

40 

80 

120 

170 
80 

80 

170 
120 
160 
200 

200 

170 
170 
170 

170 
170 
80 

120 
140 
160 

60 
140 
140 

60 

40 
20 
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Anslagsfördelning 

Högskoleenhet 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Universi- Före-
tets- och dragandcn 
högskole-
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 

Universitetet i Stockholm 11331000 + 1225 000 + 1191000 
Gemensamt för de konst-

närliga högskolorna 410000 + 42000 + 35000 
Dans högskolan 3 109000 + 376000 + 287000 
Dramatiska institutet 13163000 + 1518000 + I 076000 
Grafiska institutet och 

institutet för högre 
kommunikations- och 
reklamutbildning 2454000 + 329000 + 200000 

Konstfackskolan 14533000 + 1927000 + 1521000 
Konsthögskolan 8062000 + 779000 + 639000 
Musikdramatiska skolan 

i Stockholm 2 297000 + 385 000 + 338000 
Musikhögskolan i Stockholm 11384000 + 919000 + 949000 
Scenskolan i Stockholm 4072000 + 670000 + 531000 

Uppsala högskoleregion 

Universitetet) Uppsala 12002000 + 337 000 + 223000 
Högskolan i Orebro 1288000 + 128000 + 106000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 1684000 + 410000 + 370000 

Lund/Malmö högskoleregion 

Universitetet i Lund 14061000 + l 995000 + I 722000 
Högskolan i Kalmar 2819000 + 301 000 + 226000 
Högskolan i Växjö 1268000 + 113000 + 104000 

Göteborgs hiigsko/eregion 

Universitetet i Göteborg 27 141000 + 4999000 + 3917000 
Högskolan i Borås 10839000 + 1549000 + I 015 000 
Högskolan i Karlstad 1362000 + 155000 + 109000 

Umeå högskoleregio11 
Universitetet i Umeå 2169000 8000 + 3000 
Stöd- och innol'ations-

åtgärder 510000 + 52000 + 43000 
Allmänt bidrag till de 

fria samfundens teolo-
giska seminarier 1011000 99000 99000 

Bidrag till högskole-
anknuten utbildning 1•id 
de fria samfundens teo-
logiska seminarier 212000 24000 24000 

Antag11ingskos111ader för 
1·is.rn ko11stnärliga ur-
bild11ingar 180000 + 18000 + 15000 

Utgift 147 361000 + 18096000 + 14497000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
29 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2 

2.1 

2.2 

Pris- och löneomräkning 
Förändringar av anslag.l'lekni.l'k 
nalllr 
Del av vissa tjänster och viss 
utbildning vid konstnärliga 
högskoleenheter, KF, KH. SMH 

Vissa gemensamma ändamål, HB 

Summa under 2 

3 Konsehenser av tidigare beslut 
3.1 Reformering av musikdramatiska 

linjen och skådespelarlinjen, 
MOS, SS, UL. UG 

3.2 Verkstadskurser, KF 
3.3 Fotograninjen, UG 
3.4 Indragning av tolklinjen, U Um 
3.5 Minskad planeringsram för 

kulturvetarlinjen. US 
3.6 Minskad planeringsram för 

musikerlinjen, SMH 
Ökning av planeringsram för 
musikerlinjen, UG 

Summa under 3 

4 Alternllliv J 
4.1 Gemensamma ändamål, US, U U, 

ULi, UL, HY, UG, HB. HKs. 
UUm 

4.2 Minskning av stöd till de 
fria teologiska seminarierna 

4.3 Indragning av vidareutbild
ning av journalister. UG 

4.4 Indragning av tolklinjen. UU 
4.5 Nedläggning av kurs i layout, 

KF 
4.6 Kostbidrag till studerande, 

KH 

Summa under 4 

5 Alternatil• 2 
5.1 Gemensamma ändamål, US 
5.2 Inrättande av påbyggnadslinje 

för dokumentalistutbildning, 
HB 

5.3 Engagemang av yrkesdansare, 
DH 

5.4 Biblioteksresurser. Gl/IHR 

Kostnad 
budget
året 
1982/83 
(tkr.) 

+ 15976 

950 

+ 229 

721 

+ 756 
+ 186 
+ 1433 

208 

145 

139 

+ 139 

+ 2022 

218 

248 

474 
833 

88 

22 

- 1883 

+ 114 

+ 149 

+ 31 
+ 77 

Anmärkningar 

Medel för detta 
ändamål beräk
nas under ett 
nytt anslag 
till konstnär-
ligt utveck
lingsarbete. 
Medel för detta 
ändamål har 
tidigare beräk
nats under an
slaget Utbildning 
för administrativa. 
ekonomiska och 
sociala yrken. 
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Ändamf1l/högskoleenhct m. m. 1 

5.5 Ökning av kostnadsramcn per 
utbildningsplats på kultur-
vetarlinjen. US. UU, CL. CG. 
UUm 

5.1) Ökning av plancringsramen på 
kulturvetarlinjen och bredd-
ning av ämnesutbudet, U Li 

5.7 Standardökning vid linjen 
för fri konst, UG 

5.8 Inrättande av påbyggnadslinjc 
i restaureringskonst. KH 

5.9 Standardökning vid konstin-
dustriclla utbildnings-
linjer, KF. UG 

5.10 Ökning av antal platser för 
påbyggnadsutbildning till 
111usikcrlinjen. SMH. UL. UG 

5.11 Okning av planeringsramar för 
nya genrer inom musikerlinjen. 
SMH, UL. UG 

5.12 Ökning av planeringsramen för 
kyrkomusikerlinjen, UG 

Summa under 5 

6 Altemati\· 3 

6.J Ökning av planeringsramen för 
musikerlinjen. UL 

Kostnad 
budget
året 
1982/83 
(tkr.) 

+ 407 

+ 231 

+ 331 

+ 88 

+ 385 

+ 291 

+ 291 

+ 99 

+ 2494 

+ 208 

+18096 

Anmiirkningar 

1 US =universitetet i Stockholm, DH = danshögskolan. DI= dramatiska institutet, 
Gl/IHR =grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamut
bildning. KF = konstfackskolan, KH = konsthögskolan. MOS = musikdramatiska 
skolan i Stockholm. SMH = musikhögskolan i Stockholm. SS = scenskolan i 
Stockholm. UU = universitetet i Uppsala. ULi = universitetet i Linköping, UL = 
universitetet i Lund. HY = högskolan i Växjö. HB = högskolan i Borås. UG = 
universitetet i Göteborg. HKs = högskolan i Karlstad. UUm = universitetet i 
Umeå. 

U HÄ hemställer att 

l. en påbyggnadslinje. dokumentation. omfattande 20 poäng inrättas. 

2. en påbyggnadslinje. restaureringskonst, omfattande 20 poäng inrät

tas, 

3. kulturvetarlinjen förlängs till att omfatta 140 poäng fr. o. m. den I juli 

1982. 

4. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag, 

5. under ett reservationsanslag Utbildning för kultur- och informations

yrken för budgetåret 1982/83 anvisas 165457000 kr. 

Svenska artisters och musikers intresseorganisation har i skrivelse hem-
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ställt om bidrag för budgetåret 1982/83 avseende utbildning i orkesterspel

ning (praktikanttjänstgöring) för blivande orkestermusiker. 

UHÄ har i skrivelse den 21 september 1981 föreslagit inrättande av en 

tjänst som professor för högre fotografisk utbildning vid universitetet i 

Göteborg budgetåret 1982/83. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar följande kostnadsförändringar under detta anslag för bud

getåret 1982/83 som konsekvens av tidigare fattade beslut. 

Åtgärd m. m./högskoleenhet 1 

Reformering av musikdramatiska 
linjen och skådespelarlinjen, 
MDS. SS, UL, UG 

Yerkstadskurser. KF 

Fotograflinjcn, UG 

Indragning av tolklinjen. U Um 

Minskad planeringsram för 
kulturvetarlinjen. lJ S 

Minskad planeringsram för 
musikerlinjcn. SMH 

Ökning av planeringsram för 
musikerlinjen. UG 

Anslagsför
ändring 
(tkr.) 

+ 756 

+ 186 

+ 1433 

- 208 

- 145 

- J',9 } 

+ 139 

Anmärkningar 

Jfr prop. \979/80: 
69. UhU 1979/80: 2:!, 
rskr 1979/80: 257. 

Jfr prop. 1979180: 
IOO bil. 12 s. 479. 

.lfr prop. 1980/81: 
100 bil. 12 s. 489. 

Jfr prop. 1980/81: 
100 bil. 12 s. 487. 

Jfr prop. 1980/81: 
100 bil. 12 s. 487. 

Jfr prop. 1980/81: 
100 bil. 12 s. 492. 

1 US =universitetet i Stockholm. KF = konstfackskolan. MDS = musikdramatiska 
skolan i Stockholm. SMH = musikhögskolan i Stockholm. SS ~ scenskolan i 
Stockholm, UG - universitetet i Göteborg. UUm =universitetet i Urnea. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabellen. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet ta) eller per sektor och högskoleenhet (bJ tillsammans med 

heräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. 

Jag beräknar en besparing av 212 000 kr. till följd av förval!ningsratio

nalisering. 



Planeringsramar för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken budgetåret 1982/83 ~ 
Stockholm Uppsala Örebro Linköping/ Lund/ Växjö Göteborg Borås Karlstad Umeå Summa := 

Norrköping Malmö .... 
IC 
QC 

a) Allmänpraktiska medielinjen 161 16 
.... 
Qo 

Bihliotekarielinjen 240 240 N 

Danslinjen 17~ 17 -Designlinjen 
} 50 

Q 
50 Q 

Konsthantverkslinjen 
Fotogratlinjen 20 20 ~ 
Grafiska linjen 40' 20 60 ;-
Journalistlinjen 120 120 240 (JQ 

Kyrkomusikerlinjen s• 4 6 18 = 
Linjen för fri konst 305 12 42 -N 
Medielinjen för film/TV, 
radio och teater 24 1 24 ('.: 

Mimlinjen - " - -i::r 
Musikdramatiska linjen 67 12 -· 

\12 s: 
Skådespelarlinjen 128 12 30 = 
M usikerlinjen 554 32 l" 119 :r 
Reklam- och kommunikations-

(JQ 

"' linjen 50' 50 Q, 
~ 

·rolklinjen 209 209 40 'C = I ,injen för bild och miljö 

l 
.., -Linjen för grafisk form- ~ 

givning/illustration 9 
~ 

Linjen för industridesign 95 10 95 = -Linjen för inredningsarkitektur ~ -Linjen för textil formgivning 
Linjen för tredimensionell 
gestaltning 
Konsthögskolans arkitekturskola 26 26 -4 
Påbyggnadslinje i dokumentation 30 30 V. 

l.>J 

Vidareutbildning av journalister 60 60 

b) Kulturvetarlinjen (180) (60) (30) (45) (75) (30) (30) (30) (30) 510 
Religionsvetenskapliga linjen (190) (85) 275 
Planeringsram för linjer enligt bl 180 250 30 45 160 30 30 30 30 785 

1 Dramatiska institutet. 6 Danshögskolan. Antagning av 12 studerande sker vart tredje år. 2 Danshögskolan. 
3 Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och 

7 Musikdramatiska skolan i Stockholm. 
8 Scenskolan i Stockholm. 

reklamutbildning. 9 Antagning var tredje eller var fjärde termin. Totalt finns 60 nybörjar-4 Musikhögskolan i Stockholm. 
5 Konsthögskolan. 

P.latser. 
° Konstfackskolan. 
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l enlighet med universitets- och högskoleämbetets (UHÄ) förslag räknar 

jag med ett minskat medelsbehov vad gäller anslagsposterna till stöd för de 

fria samfundens teologiska seminarier med 202 000 kr. resp. 46 000 kr. 

Skälet är att huvudmannen för ett av seminarierna avstår från bidrag 

( - 248 000 kr.). 

Med anledning av förslag i prop. 1976177: 59 (UbU 1976177: 20, rskr 1976/ 

77: 246) beslutade riksdagen om en påbyggnadslinjc för journalister om 20 

poäng vid universiteten i Stockholm och Göteborg. Planeringsramen an

gavs till 60 nybörjarplatser vid vardera enheten. Utbildningen på linjen har 

anordnats sedan läsåret 1979/80 men har haft relativt få sökande. Vårtermi

nen 1981 fick den inställas i Göteborg av detta skäl. UHÄ föreslår nu som 

en besparing att samtliga 30 årsstudieplatser i Göteborg dras in budgetåret 

1982/83. För Stockholms del föreslår UHÄ preliminärt att indragningen 

sker i två steg med 15 årsstudieplatscr budgetåret 1983/84 och återstoden 

budgetåret 1984/85. om inte efterfrågan på utbildningen dessförinnan ökat 

starkt. Jag biträder förslaget vad gäller utbildningen i Göteborg (- 474 000 

kr.). l fråga om utbildningen i Stockholm förutsätter jag att UHÄ följer 

utvecklingen och föreslår åtgärder i nästa års anslagsframställning. 

Krav på en förbättring av samhällets tolkservice har rests bl. a. från 

invandrarorganisationernas sida. Ansvarsfördelningen när det gäller tolk

utbildningar med olika inriktning är dock oklar. Inom regeringskansliet har 

därför inletts översyn av behovet av och tillgången på tolkar med olika 

utbildning. Denna bör kunna ge underlag för en bedömning av möjligheter

na till ett effektivare utnyttjande av utbildningsresurserna. 

UHÄ har i sina besparingsförslag för budgetåret 1982/83 föreslagit att 

tolklinjen i Uppsala läggs ned när de studerande som nu är inne i utbild

ningen har avslutat denna med utgången av vårterminen 1982. Jag biträder 

förslaget och föreslår således att någon antagning till denna utbildning i 

Uppsala tills vidare inte skall äga rum (- 833 000 kr.). Jag betraktar dock 

denna kapacitetsminskning som en tillfällig anpassning till den f. n. mins

kade efterfrågan. 

I en kompletterande framställning har UHÄ begärt bl. a. ett principbe

slut om utveckling av förslag om tolkutbildning i teckenspråk inom hög

skolan. UHÄ framhåller att ämbetet kommer att bereda frågan och åter

komma i anslagsframställning för budgetåret 1983/84 om regering och 

riksdag är positiva i frågan. 

Teckenspråk har blivit ett naturligt uttrycksmedel för de döva barn och 

ungdomar som har fått en tidig och effektiv undervisning i detta. För alt de 

döva skall beredas ökad delaktighet i samhället krävs enligt min mening ett 

ökat antal teckentolkar. Enligt vad jag har inhämtat har förberedelser 

vidtagits vid universitetet i Stockholm för att försöksvis ge sådan utbild

ning under läsåret 1982/83. Jag har vid min anslagsberäkning tagit upp 

medel för detta ändamål ( + 200000 kr.). Jag anser det angeläget att UHÄ i 

sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 kommer in med förslag till 
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åtgärder som gör det möjligt att fullfölja en sådan utbildning i mera perma

nenta former. 

Teckenspråket har numera vunnit erkännande som de dövas språk. Som 

en följd härav bör fortbildning i teckenspråk erbjudas lärare i specialsko

lan. Inom ramen för anslaget Utbildning för undervisningsyrken har hög

skolan nu möjlighet att anordna sådan fortbildning. 

Enligt min mening bör också döva lärare kunna bli en viktig resurs i 

specialskolan. Regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion har med 

medel från anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

försöksvis startat en utbildning för döva i teckenspråk och svenska. Ut

bildningen planeras och genomförs av universitetet i Stockholm och hög

skolan för lärarutbildning i Stockholm i samverkan. 

I denna fråga har jag samrått med statsrådet Tillander. 

I sin anslagsframställning för innevarande budgetår aktualiserade UHÄ 

en besparing som innebar att den lägre planeringsram som gällt under ett 

utbyggnadsskede vid konstfackskolan skulle gälla även fortsättningsvis. 

Jag ansåg att en sådan begränsad minskning av utbildningskapaciteten var 

godtagbar. UHÄ stöder i årets anslagsframställning konstfackskolans för

slag att budgetåret 1982/83 öka planeringsramen till 95 nybörjarplatser och 

i stället göra andra besparingar, bl. a. genom att dra in viss utbildning på 

kvällstid. UHÄ motiverar sin ändrade ståndpunkt med att efterfrågan på 

utbildningen är stor och kan förväntas öka med de stora ungdomskullarna. 

Med hänsyn till den ökande efterfrågan på utbildningen och de föreslagna 

alternativa besparingarna under nästa och de två följande budgetåren, 

vilka innebär bl. a. nedläggning ·av viss undervisning på kvällstid, bör 

planeringsramen för konstfackskolans utbildningslinjer fastställas till 95 

platser för budgetåret 1982/83 ( - 88 000 kr.). 

Jag har också beaktat UHÄ: s förslag om en besparing vid konsthögsko
lan (- 22000 kr.). 

UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje för utbildning av dokumentalister 

inrättas den I juli 1982 och förläggs till högskolan i Borås. Den föreslås 

omfatta 20 poäng och ha 30 nybörjarplatser. Utbildningen vänder sig till 

utbildade bibliotekarier och andra med högskoleexamen och avser att ge 

kunskaper inom dokumentation och informationssökning. Enligt UHÄ 

finns stort intresse för utbildningen vid företagsbiblioteken då någon mot

svarande utbildning f. n. inte finns. Jag biträder UHÄ: s förslag och föror

dar att en påbyggnadslinje i dokumentation inrättas i enlighet med förslaget 

( + 149000 kr.). 

Jag tar även upp medel för en förstärkning vid danslinjen för engage

mang av yrkesdansare i koreografutbildningen i enlighet med UHÄ: s 

förslag ( + 31 000 kr.). 

UHÄ har föreslagit vissa resursförstärkningar för kulturvetarlinjen vilka 

innebär alt per capita-kostnaderna för linjen höjs vid universiteten i Stock

holm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Jag anser den begärda för-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 456 

stärkningen motiverad och angelägen för att en innehållslig och pedagogisk 

förnyelse skall bli möjlig att genomföra ( + 407 000 kr.). Vidare föreslår 

UHÄ att planeringsramen för kulturvetarlinjen vid universitetet i Linkö

ping ökas med 15 platser budgetåret 1982/83. En sådan åtgärd gör det 

möjligt att inom linjen erbjuda de studerande fler alternativ utan att stude

randegrupperna för de skilda alternativen blir alltför små. Jag biträder även 

detta förslag ( + 231 000 kr.). 

Med hänvisning till ett uttalande av riksdagen (UbU 1977/78: 22 s. 8-9) 

har under ett antal budgetår anvisats medel för att höja standarden vid 

linjen för fri konst i Göteborg. I årets anslagsframställning konstaterar 

UHÄ att det trots dessa åtgärder kvarstår en väsentlig standardskillnad i 

jämförelse med konsthögskolan och föreslår ytterligare standardförbätt

ring i Göteborg. Jag har vid min anslagsberäkning tagit upp medel för detta 

ändamål(+ 175000 kr.). 

I enlighet med UHÄ: s förslag beräknar jag medel för förstärkning vid 

konstindustriella utbildningslinjer vid konstfackskolan och universitetet i 

Göteborg(+ 385000 kr.). 

Enligt riksdagens beslut på grundval av förslag i prop. 1977/78: 14 (UbU 

1977/78: 12. rskr 1977/78: 73) om utbildning på musikområdet skulle antalet 

utbildningsplatser vid musikerlinjen öka vid musikhögskolorna i Malmö 

och Göteborg (numera universiteten i Lund och Göteborg) genom överfö

ring från musikhögskolan i Stockholm. I prop. 1980/81: 100 (bil. 12 s. 492) 

förordade jag att fyra platser överfördes till Göteborg. Samtidigt framhöll 

jag bl. a. att en utökning vid universitetet i Lund endast kan åstadkommas 

genom omprioriteringar av annat slag. I anslagsframställningen för budget

året 1982/83 föreslår UHÄ att planeringsramen för musikerlinjen vid sist

nämnda universitet skall ökas med sex platser genom tillskott av ytterliga

re medel. Jag biträder förslaget och tar upp medel för ändamålet ( + 208000 

kr.). 
Enligt gällande utbildningsplan för musikerlinjen får utbildning inom 

eftersatta repertoarområden anordnas som en 80-poängsvariant inom lin

jen. Planeringsramen för linjen bör i enlighet med UHÄ: s förslag för 

budgetåret 1982/83 ökas med åtta platser, fyra vid musikhögskolan i Stock

holm och två vardera vid universiteten i Lund och· Göteborg ( + 291 000 

kr.). Jag vill erinra om att riksdagen tidigare efter förslag i prop. 1977/ 

78: IOO (bil. 12 s. 464) och prop. 1978/79: IOO (bil. 12 s. 506) anvisat medel 

för utbildning i eftersatta repertoarområden. Dessa medel bör enligt min 

mening kunna användas såväl för ytterligare platser i den tvååriga varian

ten som för kortare kurser. 

Med hänvisning till bristen på kyrkomusikt:r och det stora antalet kvalifi

cerade sökande till kyrkomusikerutbildningen föreslår UHÄ att plane

ringsramen för kyrkomusikerlinjen ökas med två platser i Göteborg. Jag 

biträder förslaget och beräknar medel för detta { + 99 000 kr.). 

Vid min anmälan av förevarande anslag i prop. 1980/81: 100 !bil. 12 s. 
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491) redovisade jag UHÄ: s förslag att reformera medielinjen för filrnJTV, 

radio och teater. Förslaget skulle innebära en förlängning av denna från 80 

till 120 poäng. Linjen anordnas vid dramatiska institutet (Dl). Jag delade 

UHÄ: s bedömning att linjen behövde reformeras men konstaterade att 

statsfinanserna inte tillät det begärda resurstillskottet. Jag bedömde det 

som möjligt att genom rationaliseringar i utbildningen frigöra de resurser 

som krävs för förstärkning av åtminstone ett par av medielinjens inrikt

ningar. 

UHÄ har i årets anslagsframställning föreslagit en förlängning till 120 

poäng av studieinriktningarna film/TV, maskering-perukmakeri och teater 

inom medielinjen. Detta blir möjligt genom en ändrad dimensionering som 

innebär att man till film/TV antar studerande vartannat läsår och till de två 

övriga inriktningarna två av tre läsår. Radioutbildningen föreslås bli oför

ändrat tvåårig med antagning varje år. Den föreslagna förändringen förut

sätts kunna genomföras inom ramen för lokaler som DI f. n. disponerar. 

Den föreslagna periodiceringen av antagningen av studerande innebär att 

årskurser och antalet årsstudieplatser varierar från år till år. Det medför att 

kostnaderna kommer att variera mellan skilda budgetår. Den föreslagna 

förlängningen och periodiceringen av medielinjen medför att examina

tionen av studerande från linjen kommer att minska med ca en tredjedel. 

För egen del anser jag att den föreslagna förlängningen av vissa inrikt

ningar inom den allmänna utbildningslinjen för film/TV, radio och teater 

till 120 poäng är angelägen och biträder förslaget. Att denna kvalitetsför

bättring får ske genom en minskad utbildningskapacitet anser jag i nuva

rande statsfinansiella läge godtagbart. Mina förslag om linjens omfattning 

framgår av tabellen över planeringsramar. Medel för verksamheten anvi

sas över ett reservationsanslag. De skiftningar i medelsbehovet som föror

sakas av olika antal årsstudieplatser skilda budgetår kommer att ge upphov 

till reservationer vissa budgetår. Andra budgetår kommer medelsbehovet 

att överstiga medelsanvisningen, varvid uppkomna reservationer får ut

nyttjas. 

Jag har i det föregående beräknat medel för att fotograflinjen skall kunna 

anordnas vid universitetet i Göteborg budgetåret 1982/83. UHÄ har före

slagit att en tjänst som professor i fotografi samtidigt skall inrättas vid 

universitetet. Tjänsten föreslås bli förenad med konstnärligt utvecklingsar

bete och tillsättas med tidsbegränsat förordnande. 

Jag är f. n. inte beredd att föreslå att nya tjänster som professor av detta 

slag inrättas. 

Jag vill vidare förutskicka att jag i det följande vid min anmälan av 

anslaget Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt 

konstnärligt utvecklingsarbete kommer att föreslå att viss del av anslaget 

skall anvisas för konstnärligt utvecklingsarbete. 

UHÄ har i sin anslagsframställning berört frågan om ändrad uppläggning 

av journalistlinjen. UHÄ har därvid skisserat en utbildningsmodell som 
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innebär att den nuvarande linjen ersätts med en kortare journalistisk ut

bildning som påbyggnad på annan högskoleutbildning. För egen del anser 

jag att frågan om att i stället för den nuvarande journalistlinjen erbjuda en 

påbyggnadsutbildning av det slag som har antytts bör utredas. Jag avser 

därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att 

genomföra en sådan utredning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

()47361000 + 14497000 =) 161858000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. besluta att medielinjen för film/TV, radio och teater skall omfatta 

80/120 poäng. 

3. besluta om inrättande av en påbyggnadslinjc för dokumentalistut

bildning om 20 poäng den I juli 1982, 

4. till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 161858000 kr. 

E 9. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

286549855 

308662000 

335419000 

Reservation 13957672 

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjcr 

samt enstaka kurser vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbild

ning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från ansla

get. Från anslaget utgår även statsbidrag till Socialpedagogiska institutet i 

Stockholm samt till Stockholms musikpedagogiska institut. 

Anslag.~fördclning 

Högskoleregion m. m. 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Göteborgs högskoleregion 
Umeå högskoleregion 
Långdistansundervisning 
Till regeringens 

disposition 

Utgift 

1981/82 

79 553 000 
65511000 
12878000 
53 585 000 
61861000 
33999000 

666000 

609000 

308662000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 5 556000 + 7160000 
+ 6132000 + 5906000 
+ 1867000 + 1356000 
+ 5357000 + 4478000 
+ 6260000 + 5085000 
+ 3 133000 + 2674000 
+ 62000 + 51000 

+ 52000 + 47000 

+28419000 +26757000 
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Förslag till anslagsframställning har avgivits av universitets- och hög

skoleämbetet (UHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Linje/ Ändamål 1 

1 Pri.I'- och löneomriikning 
1.1 Prisomräkning -
1.2 Löneomriikning 

Summa under I 

2 Förändringar a1· ans/ags1eknisk 
nalur 

2.1 Överföring till anslaget 
Utbildning för undervisnings
yrken 

3 Konsekvenser av lidigare hes/111 
3.1 Konsekvenser av avskaffandet av 

det fria området enligt prop. 
1980/81: 100 bil. 12 

4 Alternaliv I 
5 Allernath'] 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 5033 
+ 24 874 

+29907 

- 7713 

+ 5 124 
- 6832 
+ 7933 

+28419 

Anslaget lJ !
bildning för 
undcrvisnings
yrken föreslås 
uppräknat med 
motsvarande 
belopp. 

UHÄ .fl"ires/år nedan angiven dimensionering ar lokala och individuella 

linjer och enstaka kurser budgetåret 1981182. 

Högskoleregion m. m. UHÄ: s förslag till Därav årsstudieplatser för 
årsstudieplatser 

lokala och enstaka kurser 
individuella 
utbildnings-
linjer 

alt. 1 alt. 2 alt. I alt. 2 

Stockholm 9963 10 101 (230) (9733) (9871) 
Uppsala 7808 7959 (510) (7 298) (7 449) 
Linköping I 336 1469 (230) (( I06) l I 239! 
Lund/Malmö 7 895 8108 (380) (7 515) (7 728) 
Göteborg 7729 7870 (640) (7089) (7 230) 
Umea 3301 3 421 (210) <3 091) (J 211) 
Långdistansutbildning 200 200 

Totalt J8 :m 39128 <2200) (35 832) (36 728) 

Planerings-
ramar för lo-
kala och in-
dividuella 
utbildnings-
linjer 

(90) 
(270) 
(100) 
(150) 
( 17()) 
(130) 

(910) 
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U HÄ hemställer att 

I. den allmänna inriktning av verksamheten under anslaget som i det 

föregående har förordats av UHÄ godkänns och att regeringen till ledning 

för de regionala och lokala högskolemyndigheterna ger till känna sin syn på 

verksamhetens inriktning och på de prioriteringar som måste göras. 

2. kapaciteten för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser 

fastställs i enlighet med vad som anges i anslagsframställningen. 

3. under ett reservationsanslag Lokala och individuella linjer och ensta

ka kurser för budgetåret 1982/83 anvisas 338081 000 kr. med angiven 

fördelning på anslagsposter. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar under förevarande anslag 5 124000 kr. för att höja utbild

ningens kvalitet inom det tidigare området med fritt tillträde vid universite

ten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Genom denna mcdelstill

delning kommer den plan för att återställa utbildningens kvalitet som 

riksdagen fastställt att vara genomförd. 

Jag har beräknat följande fördelning av medlen. 

universitetet i Stockholm 

universitetet i Uppsala 

universitetet i Lund 

universitetet i Göteborg 

2020000 

1239000 

16000 

1849000 

Med anledning av vad statsrådet Tillander har anfört under anslaget 

Utbildning för undervisningsyrken angående den särskilda anslagsposten 

för personalutbildning för skolväsendets behov beräknar jag en minskning 

med 5 364 000 kr. under förevarande anslag. Minskningen motsvarar ut

bildningskostnader i samband med lärares deltagande i kurser i pedagogik. 

Jag har beräknat minskningen med följande fördelning mellan högskolere-

gioner: 

Stockholms 1550000 

Uppsala 985000 

Linköpings 343000 

Lund/Malmö 448000 

Göteborgs 1392000 

Umeå 646000 

Med anledning av vad jag har anfört om dimensioneringen av den grund

läggande högskoleutbildningen under avsnittet Vissa gemensamma frågor, 

förordar jag en ökning av planeringsramarna för lokala linjer med samman

lagt 500 nybörjarplatser. Jag beräknar medel för 350 nybörjarplatser ( + 
4 200 000 kr.) och räknar med att ytterligare 150 skall tillkomma genom 

omfördelning av resurser inom anslaget. Jag har under avsnittet Vissa 
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gemensamma frågor strukit under angelägenheten av att en intensifierad 

planering för lokala linjer kommer till stånd. Det åligger regionstyrelserna 

att i samband med medelsanvisningarna noggrant pröva frågan om linjerna 

motsvarar de krav som kan ställas på dem från utgångspunkten att de skall 

ge ungdomar yrkesinriktad utbildning och svara mot ett behov på arbets

marknaden. inte minst i regionen. Jag är medveten om att det kan vara 

svårt att på den korta tid som står till buds planera nya lokala linjer som 

kan starta redan hösten 1982. Jag räknar därför med att de medel jag har 

beräknat för lokala linjer alternativt skall få disponeras för enstaka kurser 

som syftar till att ge ungdomar kortare yrkesinriktad utbildning. 

I enlighet med vad jag har anfört under anslaget Utbildning för tekniska 

yrken angående två ordinarie tjänster som universitetslektor vid högskolan 

i Örebro. beräknar jag en minskning av anslagsposten Uppsala högskolere

gion med 156 000 kr. 
Sedan år 1969 bedrivs vid universitetet i Lund en tvärvetenskaplig 

utbildning med inriktning mot naturresurs- och miljöfrågor inom det s. k. 

miljövårdsprogrammet. Verksamheten som nu fått en fast organisatorisk 

form utgör enligt mitt förmenande ett gott exempel på hur utbildning inom 

ett aktuellt område som omfattas av ett flertal traditionella högskolesek

torer kan samordnas och genomföras. Jag har under anslaget beräknat 

vissa ytterligare medel som stöd för verksamheten. 

UHÄ har föreslagit en utbyggnad av fortbildning och vidareutbildning 

inom dataområdet. I enlighet med UHÄ anser jag det angeläget att det 

behov av fortbildning och vidareutbildning, som datareferensgruppen och 

remissinstanserna är överens om tillgodoses. Jag är emellertid inte beredd 

att räkna särskilda medel för ändamålet. Mot bakgrund av de uttalanden 

om utbildningsbehovet som har gjorts av ett flertal regionstyrelser i detta 

sammanhang utgår jag från att regionstyrelserna betraktar dataområdet 

som ett högt prioriterat område vid fördelningen av medel för enstaka 
kurser. 

De planeringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 
som jag har räknat med framgår av följande översikt. 

Högskoleregion 

Stockholms 
Uppsala 
l.inköpings 
Lund/Malmö 
Göteborgs 
Umeå 
Decentraliserad 
utbildning 

Lokala och individuella 
utbildningslinjer 

Års studie- Planerings-
platser ramar 

292 165 
593 370 
290 160 
463 250 
702 245 
285 220 

2625 1410 

Enstaka kurser 

Års studie- Planerings-
platser ramar 

IOOl I 20022 
7472 14944 
1142 2284 
7625 15250 
7156 14312 
3 129 6258 

200 400 

36735 73470 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

335419000 kr. Härav bör 656000 kr. ställas till regeringens disposition. Jag 

räknar med att från denna anslagspost skall bekostas bl. a. utbildning för 

svenska studerande vid konservatorsskolan i Köpenhamn. 

Vad gäller kommunal högskoleutbildning på lokala och individuella 

linjer och enstaka kurser vill jag erinra om att vissa frågor om sådana 

utbildningar berörs i den proposition (prop. 1981/82: 89) om kommunal 

högskoleutbildning m. m. som regeringen tidigare i dag har beslutat om. l 

övrigt får jag hänvisa till vad jag kommer att anföra om kommunal högsko

leutbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer under an

slaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Lokala och individuella linjer och enstaka kurser för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 335 419 000 kr. 

E 10. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

139904725 

147431000 

165 864000 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 

för utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. 

Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskeskolor och 

kostnader för inbyggd utbildning vid vissa statliga högskoleenheter samt 

bidrag till Ericastiftelsen, Handelshögskolan i Stockholm och musiklärar

utbildning i Arvika. 

Allmänna utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer inom kommunal hög

skoleutbildning redovisas under respektive sektorsanslag. 
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AnslaJ?.~fördelning 

Y rkesutbildningssektor 
m.m. 

Administrativa, ekonomiska 
och sociala yrken 

Vårdyrken 
Undervisnings yrken 
Bidrag till Erica-

stiftclsen 
Bidrag till Handcls

högskolan 
Musiklärarutbildning i 

Arvika 
Bidrag till kostnader 

för linjenämnder 
Bidrag till kostnader 

för hörselteknisk 
utrustning 

Besparing 

Utgift 

1981/82 

14 743 000} 
110040000 

588000 

2184000 

8657000 

9255000 

1964000 

147431000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitcts
och högskole
ämbetet 

+45 596000 

+ 49000 

+ 462000 

+ I 086000 

+ 196000 

+47389000 

Före
draganden 

+44014000 

+ 44000 

+ 216000 

+ 866000 

+ I 086000 

+ 157 000 

+ 50000 
-28000000 

+18433000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). UHÄ avger inte anslagsframställning för Handelshögskolan. 

Ändringsförslagen fördelade på ändamål innebär följande. 

Linje/ Ändamål 

I Pris- och löneomriikning 
3 Konsehenser m· tidigare beslut 
3.1 Konsekvenser av tidigare beslut 

5 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

för år 2 och år 3 av vissa vård
utbildningar 

Alternatil' 2 
Minskning med 177 nybörjar-
platser 
Stöd- och innovationsåtgärder 
för kommunal högskoleutbildning 
Medel för stödundervisning 
i engelska 
Inrättande av ortopedtekniska 
linjen 
Telefonväxel till Ericastiftel-
sens lokaler 
Handledarutbildning vid Erica-
stiftelsen 

Summa under 5 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+48185 

- 2049 

+ 1000 

+ 200 

0 

+ 41 

+ 12 

796 

+47 389 

Kostnader för 
konsekvenser av 
tidigare beslut 
har inte beräk
nats särskilt. 
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UHÄ hefuställer att 

I. avtalet om Ericastiftelsen ses över, 

2. försöksverksamheten med ny planeringsordning utvidgas till att om

fatta hälso- och sjukvårdslinjen i dess helhet. 

3. en allmän utbildningslinje, ortopedtekniska linjen. omfattande 80 po

äng, inrättas och att motsvarande utbildning inom gymnasieskolan avveck

las, 

4. under ett förslagsanslag Bidrag till kommunal högskoleutbildning 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisas 186166000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag vill också erinra om förslagen i den proposition (1981/82: 89) om 

kommunal högskoleutbildning m. m. som regeringen tidigare idag har be

slutat om. 

Jag beräknar under förevarande anslag medel för bidrag till allmänna 

utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom den kommunala delen av hög

skolan. Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget 

Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

I fråga om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar 

jag till vad jag och statsrådet Tillander har anfört under resp. sektorsan

slag. Min medelsberäkning under förevarande anslag utgår från de antag

ningstal som jag där har angivit för ifrågavarande utbildningar. 

Jag har i prop. 1981/82: 89 om kommunal högskoleutbildning m. m. före

slagit att ett nytt statsbidragssystem skall gälla för vårdutbildningar inom 

kommunal högskoleutbildning fr. o. m. den I juli 1982. Enligt detta bidrags

system skall ett samlat schablonbidrag utgå per landstingskommun eller 

motsvarande. Schablonbidraget beräknas enligt mina förslag utifrån visst 

belopp per studerande per termin och uthildningslinje. 

Jag vill påpeka att i de beräkningar som ligger till grund för schablonbi

dragen har beaktats de medel som för den kommunala högskoleutbild

ningens del frigörs från det nuvarande anslaget för bidrag till studie- och 

yrkesorientering. För studie- och yrkesorientering inom kommunal hög

skoleutbildning utanför vårdsektorn bör för budgetåret 1982/83 avsättas ett 

belopp om 104000 kr. som fördelas enligt grunder som fastställs av rege

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Riksdagen beslutade under föregående riksmöte om minskning med 2 

procent av vissa statsbidrag till kommunerna och landstingskommunerna 

för deras utbildning inom bl. a. gymnasieskolan och den kommunala hög

skolan för tiden fr. o. m. den I juli 1981. Detta innebär att bl. a. bidrag till 

lönekostnader för skolledare och lärare utgår med 98 procent av de belopp 

som annars skulle ha utgetts. Statsrådet Tillander har tidigare idag föresla

git att de berörda bidragen till landstingskommunerna för deras gymnasie

skolors vårdutbildning för tiden fr. o. m. den I juli 1982 skall utgå med 80 i 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 465 

stället för 98 procent av bidragsunderlaget. Jag föreslår för kommunal 

högskoleutbildning att de föreslagna schablonbidragen till kommuner och 

landstingskommuner för allmänna linjer och påbyggnadslinjer inom vård

sektorn skall utgå med 80 procent av bidragsunderlaget för tiden fr. o. m. 

den I juli 1982. Den sammanlagda besparing som uppstår under budgetåret 

1982/83 under förevarande anslag till följd av mitt förslag beräknar jag till 

28 milj. kr. För bidrag till kommuner och landstingskommuncr för vårdut

bildning som bekostas från anslaget Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser bör samma begränsning av statsbidragen vidtagas. 

Statsrådet Tillander har tidigare i dag föreslagit att bidrag till landstings

kommuner för inbyggd utbildning i gymnasieskolans vårdutbildningar skall 

upphöra fr. o. m. den l juli 1982. Mina förslag om schablonbidrag för 

kommunal högskoleutbildning inom vårdsektorn innebär att medel mot

svarande bidrag till inbyggd utbildning för vård inräknas i schablonbidra

get. 

Statsrådet Tillander har tidigare i dag föreslagit att det nuvarande syste

met för statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisnings

materiel skall upphöra fr. o. m. den l juli 1982 såvitt gäller gymnasieskolan. 

Det nuvarande systemet gäller även för kommunal högskoleutbildning men 

skulle till följd av redan fattade riksdagsbeslut få en mycket begränsad 

betydelse fr. o. m. den l juli 1982. l den mån det skulle ha haft betydelse för 

vårdsektorn inräknas motsvarande medel i schablonbidraget. Jag föreslår 

att det nuvarande systemet för statsbidrag till första uppsättningen stadig

varande undervisningsmateriel avskaffas helt för kommunal högskoleut

bildning fr. o. m. den I juli 1982. 

Statsrådet Tillander har i det föregående lagt fram vissa förslag rörande 

skolledare i bl. a. gymnasieskolan. Enligt förslagen i propositionen ( 1981/ 

82: 89) om kommunal högskoleutbildning m. m. kommer det utanför vård

sektorn att finnas kvar resurssamband mellan den kommunala högskoleut

bildningen och bl. a. gymnasieskolan beträffande skolledare och lärare. 

Detta innebär att statsrådet Tillanders förslag får återverkningar inom 

delar av den kommunala högskoleutbildningen. 

I nyss nämnda proposition om kommunal högskoleutbildning m. m. har 

jag förordat en successiv övergång till den nya studieorganisationen röran

de vårdutbildningar som riksdagen beslöt år 1979 (prop. 1978179: 197. UbU 

1979/80: 7, rskr 1979/80: 199). Jag har beaktat kostnaderna för de åtgärder 

jag där har föreslagit under förevarande anslag för budgetåret 1982/83. 

För de kostnader för utbildning av laboratorieassistenter och tandhy

gienister som inte täcks genom schablonbidraget för vårdutbildning inom 

den kommunala delen av högskolan beräknar jag totalt 4216000 kr.(+ 

312000 kr.). Härav avser 1835000 kr. utbildning till laboratorieassistenter 

och 2 38 l 000 kr. utbildning till tandhygienister. 

Statsrådet Tillander har under anslaget Bidrag till byggnadsarbeten inom 

skolväsendet m. m. förutsatt att medel motsvarande 50000 kr. avsedda för 

30 Rihdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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bidrag till hörselteknisk utrustning inom kommunal högskoleutbildning 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 skall beräknas under förevarande anslag. Jag 

har tagit hänsyn till detta vid min beräkning av anslaget. 

Jag beräknar under förevarande anslag medel för fritidspedagogutbild

ningen i Östersund med 637 000 kr. och för musiklärarutbildningen i Arvika 

med 10 341 000 kr. 

För nästa budgetår har jag beräknat 2 400 000 kr. för bidrag till Ericastif

telsen för den av stiftelsen bedrivna lärar- och handledarutbildningen för 

barn- och ungdomspsykoterapeuter m. m. Därav avser 40000 kr. medel 

motsvarande halva kostnaden för installation av ny telefonväxel. Jag utgår 

från att Stockholms läns landstingskommun enligt gällande avtal lämnar 

ersättning med motsvarande belopp. Jag har inte beräknat några medel för 

utökad handledarutbildning. Universitets- och högskoleämbetet <UHÄ) 

har i anslagsframställningen hemställt att avtalet om Ericastiftelsen skall 

ses över. Enligt vad jag har erfarit behandlar statens förhandlingsnämnd 

denna fråga. 

Riksdagen beslöt vid 1978179 års riksmöte om generell dispens från 

kraven på allmän behörighet vad avser förkunskaper i engelska för en viss 

grupp inom de kommunala vårdutbildningarna. Enligt U HÄ: s mening 

måste extra insatser i form av stödundervisning i engelska sättas in för att 

dessa grupper skall klara reguljär undervisning. Jag delar UHÄ: s uppfatt

ning och beräknar 200000 kr. för ändamålet till UHÄ: s disposition. 

Enligt gällande avtal om statsbidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

(prop. 1978179: 15, UbU 1978/79: 13, rskr 1978179:49) har jag för nästa 

budgetår beräknat bidraget till sammanlagt 9 523 000 kr. ( + 866 000 kr.) 

v<trav 9175000 kr. som preliminärt bidrag för budgetåret 1982/83 och 

348 000 kr. slutreglering av statsbidraget för budgetåret 1979/80. 

Jag beräknar med hänsyn till belastningen en ökning av anslaget med 

30 000 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om att vissa statsbidrag till kom

munal högskoleutbildning skall utgå med 80 procent av bidrags

undcrlaget, 

2. godkänna vad jag har förordat om upphörande av statsbidrag till 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel inom 

kommunal högskoleutbildning. 

3. till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 165 864 000 kr. 

E 11. }"orskningsanknytning av grundläggande hiigskoleutbildning samt 

konstnärligt utvecklingsarbete 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

11303741 

12 200000 

13 650000 

Reservation 809862 
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Från anslaget bestrids kostnader för forskningsanknytning av grundläg

gande högskoleutbildning samt för konstnärligt utvecklingsarhete. Medlen 

disponeras av regionstyrelserna för högskolan. 

Reuionstyrelsema 

Regionstyrelserna fortsätter att prioritera fortbildning av icke forskarut

bildade lärare, vilket utgör en förutsättning för att forskningsanknytning av 

den grundläggande högskoleutbildningen inom nya områden skall kunna 

bli en realitet. Uttryck för dessa insatser är bl. a. ett ökat antal forsknings

mctodikkurser inom vård- och läraruthildningsområdcna. 

Unil'ersitets- och hiigskoleiimhetet 

Universitets- och högskoleämbetet IUHÄJ föreslår att medel för konst

närligt utveeklingsarbete fr. o. m. budgetåret 1982/83 anvisas under ett nytt 

anslag Konstnärligt utvecklingsarbete (- 2 850 000 kr.). 

UHÄ anser i likhet med regionstyrelserna att behovet av insatser för 

forskningsanknytning är stort. Enligt U HÄ är det vidare angeläget att 

verksamhet som bekostas från anslaget för forskningsanknytning respekti

ve från medlen för finansiering av universitetslektorers forskning i möjli

gaste mån samplaneras. 

UHÄ föreslår att medlen för forskningsanknytning ökas med 2 595 000 

kr. budgetåret 1982/83. 

Anslag~ji)rde/ning 

Högskoleregion 1981 /82 

Stockholm 2910000 
Uppsala I 870000 
Linköping 1200000 
Lund/Malmö 2200000 
Göteborg 2430000 
Umeå 1590000 

12200000 

Beräknad ändring 1982/!B 

UHÄ Föredraganden 

Konstnärligt Forsknings- Forsknings- Konstnärligt 
utVt'cklings- anknytning anknytning utvecklings-
arbcte 1 arbete" 

-1410000 + 480000 + ::woooo I 150000 
- + 455 000 + 280000 
- + 350000 + 80000 

- 510000 + 480000 + 380000 400000 
- 930000 + 425 000 + 360000 I 080000 

- + 405000 + 150000 

-2850000 +2595000 +1450000 2630000 

' Nytt anslag Konstnärligt utvecklingsarbete. 
2 Av det totala anslaget skall minst nedanstående summor disponeras av regionsty
relserna för konstnärligt utvet:klingsarbete. 

Föredraganden 

Universitets- och högskoleämbetet IUHÄt anmälde i anslagsframställ

ningen för budgetåret 1981 /82 sin avsikt att inrikta det fortsatta planerings

arbetet så att medel för konstnärligt utvecklingsarbete fr. o. m. nästa bud

getår skulle anvisas under ett särskilt anslag. I föregående års budgetpro

position lprop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 5041 påpekade jag bl.a. att jag utgick 
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ifrån att UHÄ i nästa anslagsframställning skulle redovisa hur en sådan 

anordning skulle kunna utformas samt vilka effekter den skulle kunna fä. 

Efter att nu ha tagit del av UHÄ: s redovisning vill jag för egen del anföra 

följande. Som jag anförde redan i föregående års budgetproposition är det 

min uppfattning att det konstnärliga utvecklingsarbetet tjänar samma syfte 

inom det konstnärliga området som forskningen inom huvuddelen av hög

skolan. liksom att det är angeläget att del konstnärliga utvecklingsarbetels 

självständiga ställning markeras. Min bedömning är dock att det tills vidare 

torde ges bättre förutsiittningar att åstadkomma en smidig och flexibel 

användning av tillgängliga resurser under ett sammanhållet anslag. dispo

nerat av regionstyrelserna, än vad som skulle bli fallet om de anvisades på 

anslagsposter direkt till de berörda högskoleenheterna under ett särskilt 

anslag. Anslagsposlen för varje berörd högskoleenhet skulle av naturliga 

skäl bli liten. Hittillsvarande erfarenheter visar att det ofta uppstår admini

strativa svårigheter att hantera små anslagsposter. Jag vill också erinra om 

att riksdagen vid föregående riksmöte har gett regeringen tillkänna att en 

översyn av de konstnärliga utbildningarna nu bör göras. Inriktningarna och 

dimensioneringen av utbildningen samt den institutionella organisationen 

för den bör därvid belysas ( Ub ll 1980/81: 20, rskr 1980/81: 246). Regering

en har sedermera uppdragit åt UHÄ och kommitten (U 1979:03) för 

uppföljning av högskolereformen att göra denna översyn. Tills vidare bör 

därför enligt min mening det konstnärliga utvecklingsarbetcts ställning 

stärkas genom en föreskrift att ett visst lägsta belopp under förevarande 

anslag skall disponeras för detta ändamål. Jag förordar all för budgetåret 

1982/83 minst 2 630000 kr. disponeras för konstnärligt utvecklingsarbctc. 

Detta innebär att resurserna för detta ändamål förstärks med 450000 kr. 

utöver vad regionstyrelserna f. n. disponerar hä1fö:·. Jag vill också betona 

att det är angeläget att berörda högskoleenheter ges en viss stahilitet för 

sitt utvecklingsarbete. Det bör kunna ske genom att regionstyrelserna vid 

sin fördelning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete när sft bedöms 

lämpligt anga en preliminär anslagsram för va1je högskoleenhet för en 

följd av år. 
Jag har vidare räknat medel (I milj. kr.) för en förstärkning av forsk

ningsanknytningen av utbildningar vid de högskoleenheter som saknar 

fasta resurser för forskning och forskarutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsanknytninx m· xrwulliiggande lzijgskole11thild11i11g 

samt konstnärligt ut1·ecklingsarbetc för budgetåret 1982183 anvisa 

ett reservationsanslag av 13 650000 kr. 
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E 12. Humanistiska fakulteterna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

95485 944 

106950000 

117763000 

Reservation 3 447 916 

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid uni

versiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. 

Anslagsfördelning 

Högskoleenhet 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms hö.~·skoleregion 
Universitetet i Stockholm 24307000 + 3039000 + 2409000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 27 686000 + 3 243 000 + 2616000 

Lund!Malmii högskolaegion 
Universitetet i Lund 21332000 + 3 151000 + 2337000 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 21873000 + 3036000 + 2275000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå I 1452000 + 1861000 + I 150000 

Till unil·ersitet.1·- och 
högskoleämbetets di.l'postion 300000 + 31000 + 26000 

Utgift 106950000 +14361000 +10813000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

I Pris- och löneomräkning 
I. I Prisomräkning + 1 663 
1.2 Löneomräkning + 8 921 
1.3 Pris- och löncomräkning av 

medel överförda från humanistisk
samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet + 36 

Summa under I + I0620 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2 Föriindrin!(ar m· anslagstekni.1k 
natur 

2.1 Avdelningen för prcssforskning 
vid litteraturvetenskapliga 
institutionen, UL 

2.2 Forskningsassistenttjänst vid 
historiska museet, UL 

2.3 Datormedel från matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, UU 

Summa under 2 

4 Alternativ I 
4.1 Gemensamma ändamål 
5 Alternatii· 2 
5.1 Professur i kvinnohistoria, UG 
5.2 Professur i litterturveten-

skap, särskilt barn- och ung-
domslitteratur, US 

5.3 Professur i musikvetenskap, UL 
5.4 Centrum för cirkumpolär kultur-

forskning, UUm 
5.5 Basresurser 

Summa under 5 

Kostnad lmdget- Anmärkningar 
året 1982/83 
ftkr.) 

+ 300 

+ 65 

+ 144 

+ 509 

98 

+ 413 

+ 413 
+ 413 

+ 441 
+ 1650 

+ 3.HO 

+14361 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av an
slag från huma
nistisk-sam
hälls vetenskap
liga forsk
ningsrådet. 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av an
slag från huma
nistisk-sam
hälls vetenskap
liga forsk
ningsrådet. 

1 US =universitetet i Stockholm, UU =universitetet i Uppsala, UL =universitetet 
i Lund, UG =universitetet i Göteborg. UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs, 

2. en tjänst som professor i Lo 22/24 i kvinnohistoria inrättas den l juli 

1982 vid universitetet i Göteborg, 

3. en tjänst som professor i Lo 22/24 i litteraturvetenskap, särskilt barn

och ungdomslitteratur, inrättas den I juli 1982 vid universitetet i Stock

holm, 
4. en tjänst som professor i Lo 22/24 i musikvetenskap inrättas den I juli 

1982 vid universitetet i Lund, 

5. universitetet i Umeå anvisas 441000 kr. för uppbyggnaden av ett 

centrum för cirkumpolär kulturforskning 1982/83, 

6. beslut fattas om att en tjänst som professor i Lo 22/24 i baltiska språk 
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skall inrättas vid universitetet i Stockholm vid den tidpunkt då V. Ruke

Dravina avgår med pension, 

7. under ett reservationsanslag Humanistiska fakulteterna för budgetåret 

1982/83 anvisas 121311000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar en besparing av 155 000 kr. till följd av förvaltnings ratio

nalisering. 

Universitets- och högskoleämbetet <UHÄl föreslår att en tjänst som 

professor (L 24) i kvinnohistoria inrättas vid universitetet i Göteborg den I 

juli 1982 och framhåller därvid att en forskartjänst som humanistisk-sam

hällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har bekostat men som genom 

innehavarens död bortfallit faktiskt motsvarat en personlig professur i 

ämnet. 

Den historiska forskningsverksamheten vid nämnda universitet har fått 

en stark inriktning mot kvinnoforskning med en tvärvetenskaplig profil. De 

kvinnohistoriska samlingarna vid universitetsbiblioteket i Göteborg erbju

der forskare en för de nordiska länderna unik dokumentation inom ämnet 

kvinnohistoria liksom andra discipliner där kvinnoaspekter kan läggas. 

Ämnesområdet har god tillströmning av forskarstuderande. Jag biträder 

UHÄ: s förslag och föreslår att en tjänst som professor (L 24) i kvinnohi

storia inrättas den 1 juli 1982 vid universitetet i Göteborg ( + 413 000 kr.). 

Barn- och ungdomslitteraturen är ett centralt område inom masskul

turen, och studiet av barnens och ungdomens kultur har alltmer kommit att 

ses som en angelägen uppgift. UHÄ föreslår att en tjänst som professor i 
litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, inrättas vid uni

versitetet i Stockholm den I juli 1982. 

UHÄ anför som skäl för att tjänsten knyts till nämnda universitet bl. a. 
att resurserna vid Bamboksinstitutet i Stockholm därmed kommer att 

utnyttjas effektivt och att forskning inom tjänstens område kan samordnas 
med angränsande forskning som redan finns vid universitetet. Den före
slagna tjänsten kommer enligt UHÄ: s mening att stödja den forskning i 

barnkulturfrågor som startat vid universitetet i enlighet med riksdagens 

beslut. Den blir också ett tillskott till den tvärvetenskapliga forskning med 

inriktning mot masskultur och massmedier som redan har organiserats 

inom humanistiska fakulteten i Stockholm. Jag vill i likhet med UHÄ 

erinra om att riksdagen på grundval av mitt förslag i prop. 1979/80: 100 har 

anvisat medel för uppbyggnad av forskning rörande barnkultur vid univer

sitetet i Stockholm. Den föreslagna tjänsten som professor (L 24) i littera

turvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, bör också enligt min 
mening kunna utgöra en naturlig breddning av forskningen på barnkultu

rens område. Jag biträder därför UHÄ: s förslag om inrättande av tjänsten 

(+ 200000 kr.). 
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Avdelningen för pressforskning inom litteraturvetenskapliga institutio

nen vid universitetet i Lund har varit verksam sedan år 1965 med stöd av 

medel från HSFR. Dess främsta uppgift har varit arbetet med svenskt 

pressregister som kan beskrivas som en kvalificerad förteckning över 

centrala delar av innehållet i ett anta! svenska dagstidningar med början år 

1880. Registret har stort vetenskapligt intresse för en rad olika discipliner 

och utgör grunden för vetenskapliga forskningsprojekt och undervisning 

på grundutbildningsnivå med inriktning på pressen. 

UHÄ föreslår i samråd med HSFR att verksamheten permanentas och 

att medel för ändamålet anvisas under detta anslag. Jag biträder detta 

förslag ( + 306 000 kr.). 

Vidare tar jag i enlighet med UHÄ:s förslag upp medel för en halv tjänst 

som forskarassistent vid universitetets i Lund historiska museum, knuten 

till ämnet arkeologi ( + 67 000 kr.). Medel för ändamålet har innevarande 

budgetår anvisats av HSFR. Jag beräknar också medel under detta anslag 

för datorbehandling vid universitetet i Uppsala ( + 144000 kr.). Motsvaran

de belopp har innevarande budgetår anvisats under anslaget Matematisk

naturvetenskapliga fakulteterna. 

Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp l 075 000 kr. 

UHÄ föreslår att benämningen av vissa tjänster som professor (L 24) 

skall ändras i samband med återbcsättande. Förslagen framgår av följande 

sammanställning. 

Nuvarande benämning 

De bildande konsternas 
teori och historia2 

Arkeologi. särskilt 
nordeuropeisk 
Engelska språket 
Engelska språket och 
litteraturen3 

Engelska språket och 
litteraturen 

Högskoleenhet 1 

us 
uu 
uu 
UG 

UG 

Föreslagen benämning 

Konst vetenskap 

Arkelogi 

Engelska 
Engelska, särskilt 
engelska språket 
Engelska, särskilt 
engelskspråkig 
litteratur 

1 US == universitetet i Stockholm. UU == universitetet i Uppsala, UG == universite
tet i Göteborg. 
2 J .A. Bergs professur. 
3 Andrew Carnegies professur. 

Jag förordar att tjänsternas benämning ändras på detta sätt. 

UHÄ har vidare föreslagit att tjänsten som professor i haitiska språk, 

personlig för Velta Ruke-Dravina, skall ersättas av en icke personlig tjänst 

som professor (L 24) vid universitetet i Stockholm vid innehavarens pen

sionering. Som ett viktigt argument anför UHÄ den beslutade förstärk

ningen av basresurserna vid nämnda universitet för detta forskningsområ

de. Jag biträder UHÄ: s förslag och föreslår att en tjänst som professor (L 

24l i baltiska språk inrättas vid universitetet vid den tidpunkt då innehava

ren av den personliga tjänsten avgår med pension. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
(106950000 + 10813000 =) 117763000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor lL 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat, 

3. till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 117 763 000 kr. 

E 13. Teologiska fakulteterna 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

6683 918 

8287000 

9067000 

Reservation 435179 

Detta anslag avser teologisk forskning och forskarutbildning vid univer

siteten i Uppsala och Lund. 

A11slagsfördelni11g 

Högskoleenhet 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 

Utgift 

1981/82 

4257000 

4030000 

8287000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+482000 +399000 

+429000 +381000 

+911000 +780000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
<UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I Pris- och löneomräkning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

4 Alternati1• I 
4.1 Gemensamma ändamål 
5 Alternati1· 2 
5. I Basresurser 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+108 
+702 

+810 

- 9 

+IIO 

+911 
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UHÄ hemställer att 
l. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs. 

2. tjänsten som professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid universite

tet i Lund i samband med återbesättande ändras till tjänst som professor i 

kyrko- och samfundsvetenskap, 

3. under reservationsanslaget Teologiska fakulteterna för budgetåret 

1982/83 anvisas 9198000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar en besparing av 11 000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 
Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 100000 kr. 
Universitets- och högskoleämbetet har föreslagit att en tjänst som pro

fessor i praktisk teologi med kyrkorätt vid universitetet i Lund i samband 

med återbesättande skall ändras till tjänst som professor i kyrko- och 

samfundsvetenskap. Jag förordar att tjänstens benämning ändras i enlighet 

med förslaget. Motsvarande tjänst i Uppsala, vars benämning ändrats i 

enlighet med förslag i prop. 1980/81: 100 (bil. 12 s. 510). bör få samma 

benämning. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(8287000 + 780000 =) 9067000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 
professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett re
servationsanslag av 9 067 000 kr. 

E 14. Juridiska fakulteterna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

9632774 

10453000 

11469000 

Reservation 143 995 

Detta anslag avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universi

teten i Stockholm, Uppsala och Lund. 
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Ans/ag.~förde/ning 

Högskoleenhet 

Stockholms hii>:skoleregion 
Universitetet i Stockholm 

Uppsala hävkoleregion 
Universitetet i Uppsala 

LundiMalmö hii>:skolere>:ion 

Universitetet i Lund 

Utgift 

1981/82 

4075000 

3 273 000 

3 105 000 

10453000 

Beräknad iindring 1982/83 

Universitcts
och högskole
ämbetet 

+ 466000 

+ 408000 

+ 357000 

+I 231000 

Före
draganden 

+ 389000 

+ 318000 

+ 309000 

+I 016000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

1 Pris- och löneomräknin>: 
1. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

4 Altemath· I 
4.1 Gemensamma ändamål 
5 Alternativ 2 
5 .1 Basresurser 

UHÄ hemställer att 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 156 
+ 854 

+I 010 

10 

+ 231 

+1231 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs, 

2. under ett reservationsanslag Juridiska fakulteterna för budgetåret 

1982/83 anvisas 11 684 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna för forskningen ( + 150000 kr.). 

Jag beräknar en besparing av 14 000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Juridiska fakulteterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 11469000 kr. 
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E 15. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

108621279 

124023000 

135 881000 

Reservation 2819531 

Detta anslag avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 

vid universiteten samt högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Under 

anslaget beräknas vidare vissa ofördelade medel för forskning samt medel 

för verksamheten vid demografiska databasen i Haparanda. 

Ans/agsfördelning 

Högskoleenhet 1981182 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 28 573 000 
Högskolan för lärarut-

bildning i Stockholm 2043000 

Uppsala hiigslwleregion 
Universitetet i Uppsala 20654000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 1633000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 22709000 

Götehorgs högskolert'gion 
Universitetet i Göteborg 2.5785 000 

Umeå högskolert'gion 
Universitetet i Umeå 14 719000 
Demografiska databasen 

i Haparanda 6 743 000 

EJ./iJrdelade medel 
Jämställdhetsforskning 880000 
Konsumentforskning 
Massmedieforskning 284000 
Professur i freds- och 

konfliktforskning 

Utgift 124023000 

1 Redovisas under universitetet i Uppsala. 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 3180000 

+ 188000 

+ 2531000 

+ 161000 

+ :\288000 

+ 2814000 

+2113000 

+ 777000 

+ 217000 

+ 29000 

+15298000 

Före
draganden 

+ 2514000 

+ 167 000 

+ 2132 000 

+ 131000 

+ 2066000 

+ 2165000 

+ 1911000 

+ 547 000 

+ 201000 

+ 24000 

+ll 858000 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 477 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och löneomräkning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

4 Alternati1• I 
4.1 Gemensamma ändamål 
5 Alternatil' 2 
5.1 Basresurser 
5.2 Professur i socialt arbete, U L 
5.3 Professur i förvaltningsforsk-

ning med regional inriktning. UUm 
5.4 Professur i sociologi med mass-

medicforskning. UL 
5.5 Professur i nationalekonomi, sär-

skilt den offentliga förvalt-
ningens ekonomi, US 

5.6 Professur i statsvetenskap, sär-
skilt planering och förvaltning, US 

5.7 Medel för ADB. UU 
5.8 Medel för jämställdhetsforskning 

Kostnad budget- Anmärkningar 
aret 1982/83 
(tkr.) 

+ 1667 
+ 10485 

+ 12152 

150 

+ 1380 
+ 413 

+ 413 

+ 413 

0 

0 
+ 220 
+ 127 

5.9 Medel för omvårdnadsforskning, UU + l 10 
5.lO Medel för föreståndartjänst för 

JES. US + 220 

Summa under 5 + 3 296 

+15298 

1 US = universitetet i Stockholm. Ull = universitetet i Uppsala. U L = universitetet 
i Lund. UUm = universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs. 

2. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i socialt 
arbete inrättas den I juli 1982, 

3. vid universitetet i Umeå en tjänst som professor i Lo 22/24 i förvalt

ningsforskning med regional inriktning inrättas den I juli 1982. 

4. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i sociologi 

med massmedieforskning inrättas den I juli 1982, 

5. principbeslut fattas att en tjänst som professor i Lo 22/24 i national

ekonomi. särskilt den offentliga förvaltningens ekonomi. skall inrättas vid 

universitetet i Stockholm vid den tidpunkten då B. Kragh avgår med 

pension från sin personliga professur, 

6. principbeslut fattas att en tjänst som professor i Lo 22/24 i statsveten

skap, särskilt planering och förvaltning skall inrättas vid universitetet i 

Stockholm vid den tidpunkt då N. Andren avgår med pension från sin 

personliga professur, 
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7. under ett reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakulteterna för 

budgetåret 1982/83 anvisas 139 321 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ förde i sin anslagsframställ

ning för budgetåret 1979/80 fram förslag om att en tjänst som professor i 

socialt arbete skulle inrättas vid universitetet i Lund. I 1979 års budgetpro

position framhöll jag angelägenheten av att få till stånd en viss profilering 

av forskningen i socialt arbete mellan de olika universiteten. Ett översikt

ligt program med denna innebörd borde ligga till grund för ställningstagan

de till att inrätta en fjärde tjänst som professor i socialt arbete. UHÄ har i 

sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 återkommit i denna fråga 

o.:h föreslår att en professur i socialt arbete inrättas vid universitetet i 

Lund. Jag delar UHÄ: s uppfattning om behovet av att gå vidare med 

uppbyggnaden av socialt arbete. Om den föreslagna tjänsten inrättas skulle 

det innebära att området socialt arbete blir företrätt av en professor vid 

vart och ett av de universitet som också har utbildning inom det sociala 

området. Jag kan också instämma i att den profilering av forskningen 

mellan berörda universitet som sker på området inte behöver ta sig uttryck 

i särskilda benämningar av professurerna. Samtidigt är det enligt min 

mening angeläget att forskningen i so.:ialt arbete sker i nära kontakt med 

verksamheter som syftar till att utveckla den sociala omvårdnaden. Jag vill 

här erinra om att ett utvecklingsarbete rörande öppenvård pågår i det så 

kallade Dalbyprojektet bl. a. under medverkan av universitetet i Lund. 

Inom regeringskansliet har nyligen gjorts en översyn av bl. a. detta projekt 

och i samband därmed har föreslagits att Dalbyprojektet skall få en fastare 

anknytning till universitetet i Lund. Därvid förutsätts också medverkan i 

det fortsatta arbetet från forskning inom området socialt arbete. Denna 

fråga bereds nu ytterligare inom regeringskansliet. 

M~d hänvisning till vad jag har anfört förordar jag att principbeslut nu 

fattas om att inrätta en tjänst som professor (L24) i socialt arbete vid 

universitetet i Lund. Jag förordar vidare att tidpunkten för inrättande av 

denna tjänst fastställs sedan ställning har tagits till förslagen i anledning av 

den omnämnda översynen. 
Den offentliga sektorn har vuxit kraftigt under de senaste årtionderna. 

Sedan ett par år tillbaka eftersträvas en kraftig begränsning av dess till

växt. Forskning om hur den offentliga sektorn fungerar centralt, regionalt 

och lokalt har varit blygsam. Det är enligt min mening viktigt att få bättre 

kunskaper i dessa frågor inte minst i en period som kan föra med sig 

kraftiga omfördelningar inom den offentliga verksamheten. Jag förordar 

därför, i enlighet med UHÄ: s förslag, att en professur (L 241 i förvaltnings

forskning med regional inriktning inrättas vid universitetet i Umeå den I 

juli 1982. 
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F. n. finns vid universitetet i Stockholm en professur (L 22) i national

ekonomi, särskilt konjunkturforskning samt en tjänst som professor (L 20) 

i statskunskap vilka tjänster är personliga. Inom kort kommer innehavarna 

att avgå med pension. I enlighet med UHA: s förslag förordar jag att det 

den 1 juli 1982 inrättas en professur (L 24) i nationalekonomi, särskilt den 

offentliga förvaltningens ekonomi, samt en professur (L 24) i statsveten

skap, särskilt planering och förvaltning, vid universitetet i Stockholm. 

UHA har föreslagit att en tjänst som professor i statskunskap vid univer

sitetet i Lund i samband med återbesättande skall ändras till tjänst som 

professor i statsvetenskap. Jag förordar att tjänstens benämning ändras i 

enlighet med förslaget. 

lnstitute for English speaking students (IES) fyller sedan många år en 

värdefull funktion vid universitetet i Stockholm. I samband med den 

nuvarande föreståndarens pensionering erfordras en ny tjänst som före

ståndare på IES. Jag beräknar medel för en sådan tjänst under förevarande 

anslag ( + 220000 kr.). 

I avsnittet Vissa gemensamma frågor har jag redovisat UHA: s förslag 

rörande utbildning och forskning inom dataområdet. UHA föreslår bl. a. 

en förstärkning inom ADB-området vid universitetet i Uppsala. Jag biträ

der förslaget och beräknar medel i enlighet härmed(+ 220000 kr.). 

UHÄ föreslår i sin anslagsframställning att ytterligare medel anvisas för 

uppbyggnad av basorganisationen för jämställdhetsforskning vid universi

teten. Jag beräknar 127 000 kr. för detta ändamål. 

Jag har vid min mcdelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna för forskning ( + 1230000 kr.). 

Jag beräknar en besparing av 177 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(124023 000 + 11 858000 =) 135 881 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänst som professor (L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänst som pro

fessor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Samhiil/s1•etenskapliga fakulteterna för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 135 881 000 kr. 

E 16. Medicinska fakulteterna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

274483453 

311338000 

339945000 

Reservation 7620264 

Detta anslag avser medicinsk forskning m:h forskarutbildning vid karo

linska institutet samt vid universiteten i Uppsala, Linköping, Lund. Göte

borg och Umeå. 
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Anslagsfördelning 

Högskoleenhet 1981/82 

Universitets- och hög-
skoleämbetet 562 800 1 

Stockholm.i· högsko/ere&ion 

Karolinska institutet 101983 000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 41 155 250 

Linköpings hiigskoleregion 

Universitetet i Linköping 19142350 

Lund/Malmö hc"igskoleregion 

Universitetet i Lund 54953250 

Göreborgs hö)!sko/eregion 
Universitetet i Göteborg 54056150 

Umeå högsko/ere;,:ion 
Universitetet i Umeå 39485 200 

Utgift 311338000 
1 Avser garantibelopp för import av försöksdjur. 

Beräknad ändring 1982/83 

U niversitcts
och högskole
ämbetet 

+ 2025000 

+12212000 

+ 5299000 

+ 2354000 

+ 6295000 

+ 6474000 

+ 5 176000 

+39835000 

Före
draganden 

+ 279000 

+ 9081000 

+ 4171000 

+ I 796000 

+ 4875000 

+ 4691000 

+ 3 714000 

+28607000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

Pris- och löneomriiknillR 
2 Föriindringar a1· anslagsteknisA. 

natur 
2.1 I tjänst som professor i chock

och brännskadevård, UU 

3 Konuk1·enser m· ridigare 
hes/ut 

3.1 I tjänst som försöksdjurs-
konsulent, UUm 

3.2 Basresurser, till försöksdjurs-
konsulenter, Kl. UL. UG, UUm 

3.3 Utökning av tamlläkarutbild-
ningen i Umeå 

Summa under 3 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
ltkr.) 

+34081 

+ 433 

+ 209 

+ 112 

+ 138 

+ 459 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
medicinska 
forsknings
radct. 
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Ändamäl/högskolecnhet m. m. 1 

4 Afternatir f 
4.1 Gemensamma ändarna! 
5 Altemati1·.? 
5.1 Basresurser. inkl. for<,kar

rekryteringstjänster och bihlio
tcksresurser samt medel för ut
veckling av forskning i lång
värdsmedicin 

5 . .::! I tjiinst som professor i 
klinisk genetik. LI L 

5.3 l tjiinst som professor i 
klinisk neurofysiologi, L:L 

5 ...I 1 tjänst som professor i 
anestesiologi. UG 

5 .. 'i l tjiinst som professor i 
fysiologi. UU 

5.6 l tjänst som professor i 
medicinsk neurokcmi. L' L 

5.7 l tjiinst som professor i 
klinisk virologi. Kl 

5 .8 l tjänst som professor i 
allmänmedicin. UG 

5. 9 l tjiinst som professor i 
medicinsk rehabilitering. sär
skilt fysikalisk medicin. UUm 

5 .10 1 tjänst som profrssor i 
miljögiftsforskning. Kl 

5.11 1 tjänst som professor i 
mcdkinsk fysik. UL 

5.12 1 tjänst som professor i 
anestesiologi 

Summa under 5 

Kostnad budget- Anmiirkningar 
;\rct I 982i83 
Okr. l 

263 

+ 3 702 

0 

0 

(l 

() 

0 

+ 320 

+ 320 

+ 320 

+ 320 

n 

+ 1-B 

+ 5 125 

+39835 

Yrkande även 
under anslaget 
Utbildning för 
vårdyrken. 

Yrkande iiven 
undcr anslaget 
lJtbildning för 
vårdyrken. 
Yrkande iiven 
under anslaget 
Utbildning för 
viirdyrkcn. 
Yrkande iiven 
undcr anslaget 
Utbildning för 
v~trdyrken. 
Yrkande iiven 
umkr anslaget 
lJthildning för 
vårdyrken. 
Yrkande iiven 
unda anslaget 
t:thildning for 
värd yrke~. 

1 Kl = karolinska institutet. UU = universitetet i Uppsala, UL ~ universitctct i 
Lund. UG ~universitetet i Götehorg. l'.Um =universitetet i t:rne<I. 

UHÄ hemställer att 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisat'> fastst~i!!s. 

2. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i chock

och br[innskadcvård inrättas den I juli 1982 med Gösta Artursson som 

förste innehavare. 

3. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i klinisk 

genetik inriittas den 1 januari 1983. eller vid den senare tidpunkt dfi tjäns-

31 RikJdagen /981182. f sam/. Nr IOO. Bilaga f.? 
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ten som professor i Lo 20/22 i patologi blir vakant, med samtidig indrag

ning av den senare tjänsten. 

4. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i klinisk 

neurofysiologi inrättas den I juli 1982 med samtidig indragning av den 

vakanta tjänsten som professor i Le 20/22 i fysiologi. särskilt hyperbar 

fysiologi, 

5. vid universitetet i Göteborg en tjänst som professor i Lo 20/22 i 

anestesiologi inrättas den I juli 1982 med samtidig indragning av en vakant 

tjänst som professor i Lo 20/22 i patologi, 

6. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

fysiologi inrättas den I januari 198.3. eller vid den senare tidpunkt då den 

personliga tjänsten som professor i fysiologi blir vakant. med samtidig 

indragning av tjänsten som prnfcssor i Lo 20/22 i experimentell fysiologi 

och medicinsk fysik. 

7. vid universitetet i Lund i:n tjänst som professor i Lo 22/24 i medicinsk 

neurokemi inrättas den I juli 1982 med samtidig indragning av den vakanta 

tjänsten som professor i Lo 20/22 i klinisk kemi. 

8. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i klinisk 

virologi inrättas den I juli 1982. 

9. vid universitetet i Göteborg en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

allmänmedicin inrättas den I juli 1982. 

10. vid universitetet i Umeå en tjänst som professor i Lo 22/24 i medi

cinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk medicin. inrättas den I juli 1982. 

11. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i miljö

giftsforskning inrättas den I juli 1982. 

12. vid universitetet i Lund en tjiinst som proft:ssor i Lo 20/22 i medi

cinsk fysik inrättas den I juli 1982 med Wolfgang Grampp som förste 

innehavare och med samtidig indragning av en docenlljänst i mi:dicinsk 

fysik, 

13. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i aneste

siologi inrättas den I juli 1982. 

14. under ett reservationsanslag Medicinska fakulteterna för budgetärel 

1982/83 anvisas 351 173 000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter. 

UHÄ har med skrivelse den 2 september 1981 överlämnat yttrande över 

sjukvårdsanknytningen m. m. dels från Göteborgs sjukvårdsstyrelse. dels 

från universitetet i Göteborg rörande en tjänst som professor i allmänmedi

cin vid universitetet i Göteborg. 

UH Ä har i skrivelse den 2.3 maj 1980 hemställt att den lcdigblivande 

extra ordinarie tjänsten som professor i sjukgymnastik vid karolinska 

institutet i samband med åtcrbesättande skulle ändras till tjänst som pro

fessor i medicinsk rehabilitering. särskilt fysikalisk medicin, samt att tjäns

ten skulle ordinariesättas. 

UHÄ har i skrivelse den .30 mars 1980 hemställt dels att en vakant tjänst 

som professor (L 20) i anatomi vid universitetet i Uppsala ändras till 
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professur i medicinsk ultrastruktuit·orskning. dels att en vakant tji"inst som 

professor <L 20} i histologi iindras till tjänst som professor i medicinsk 

cellbiologi. deh ock att den av Bo Hellman innehavda tjiinsten som profes

sor (L 22} i anatomi ändras till histologi med cellbiologi. 

Fiircdragandcn 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma fri1gor. 

Jag har i lk fragor rörande inriittande av tjänster som professor som jag i 

det följande tar upp samrått med statsrädet Ahrland. 

Universitets- m:h högskolcämhetet WHAl har föreslagit inriittande av 

tjänster som professor (L 22) i kliniska ämnen dels genom omvandling av 

vakanta tjänster. dels genom att inriitta nya tjiinster. 

Dessa tjänster skulle förenas med befattningar som överläkare vid kom

munala undervisningssjukhus. I 1977 tirs avtal mellan staten och respekti

ve sjukvårdshuvudman om läkarutbildning och forskning regleras bl. a. 

fördelningen av de kostnader som är förbundna med denna typ av tji"inst. 

Avtalen gäller till och med år 198 I. Parterna har nyligen enats om att 

förliinga avtalen till att giilla t. o. m. år 1982. 

Inrättandet av de tjänster som professor som UHÄ har föreslagit kan 

således medföra anspråk från berörda sjukdrdshuvudmiin på ersättning 

för vissa kostnader som iir förenade med motsvarande överläkarbefatt

ningar. I avvaktan pä att förhandlingar om ett nytt avtal mellan staten och 

sjukvårdshuvudmännen slutförs. är jag därför inte beredd att förorda inrät

tande av dessa tjiinster. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Ahrland. 

Kostnaderm.1 för en tjänst som professor ( L 20i i briinnskadeforskning 

bestrids innevarande budgetår Min anslaget Medicinska forskningsrådet. 

Denna tjänst innehas sedan 1965 av Gösta Arturson. som verksamt har 

bidragit till att ut veckla briinnskadevt1rden vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. UHÄ och medicinska forskningsrådet ( MFR) föreslår nu att en 

tjänst som professor med benämningen chock- och briinnskadevärd inriit

tas vid universitetet i Uppsala och förenas med överliikartjiinst vid Akade

miska sjukhuset. Enligt förslaget bör Arturson utnämnas till förste inneha

vare av tjänsten. 

Jag har erfarit att den högspecialiserade briinnskadev~rden hör koncen

treras bl. a. till Lippsala och att Arturson. som har utvecklat nya metoder 

för att rädda svårt hriinnskadade patienter. uppfyller kompetenskraven för 

tjänst som överliikare. Genom Artursons insatser har brännskadcvården 

vid Akademiska sjukhuset rönt internationell uppmiirksamhet. Jag hit räder 

sålunda förslaget och förordar att en tjiinst som professor l L 24l inrättas 

den I juli 1982 vid universitetet i Uppsala med ämnesheniimningen ehoek

m:h hrännskadevård och med Arturson som förste innehavare. ·1jiinsten 

avses bli förenad med överläkartjänst vid akademiska sjukhuset. Stahrå-
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det Ahrland har beriiknal medel för överliikararvodc umkr det under femte 

huvudtiteln upptagna förslagsanslagct Akademiska sjukhuset i Lppsala 

Avlöningar till liikare. Jag heriiknar ytterligare 4).HlOO kr. under fiircva

rande anslag samt motsvarande minskning av anslaget Medicinska forsk

ningsriidct. 

En tjänst som professor ( L 20) i experimentell fysiologi och medicinsk 

fysik vid universitetet i Uppsala hålls f. n. vakant under den tid S\)m en 

personlig tjiinsl som professor ( L 22l i fysiologi innehas av Karl-Johan 

Öbrink. UHA föreslitr all en tj~inst som professor ( L 22 J i fysiologi inriittas 

vid universitetet i Uppsala den I juli 1982 eller niir Öhrink avg(1r med 

pension. Den vakanta professuren bi.ir samtidigt dras in. Jag bitriidcr 

förslaget och förordar att en tjiinst som professor ( L 24J i fysiologi inriittas. 

Jag utgfir fri.in att omvandlingen sker inom ramen för befintliga resurser. 

Jag kommer senan: alt föresl<I regeringen att inriilla en ljiinst som profes

sor ( L 22) i medicinsk fysik vid universitetet i Lund med docenten Wolf

gang Grampp som förste innehavare. Samtidigt hör en tjänst som LiLKent 

vid universitetet i Lund dras in. 

LI HÄ har föreslagit alt en tjiinst som professor ( L 22) i mclli..:insk 

neurokcmi. fön:nad med tjiinst Sl)m överliikare vid S: t Lars sjukhus. skall 

inrättas vid uniwrsitetet i Lund med samtidig indragning av en vakant 

tjänst som professor ( L :!OJ i klinisk kemi. förenad med tjiinst som övcrlh

kare vid S: t Lars sjukhus. Den nu aktuella psykiatriska forskningen har i 

stor utsträckning neurokemisk bakgrund. Eftersom en kliniskt viil integre

rad forskning iir en förutsättning för snabbt utnyttjande av fram~tegen 

inom detta ömräde. bitriider jag förslaget och förordar att en tjänst som 

professor !L 24J i medicinsk neurokcmi inriittas vid universitetet i Lund. 

fiirenad med tjiinst som överliikare vid S: t Lars sjukhus samt utgiir fnln att 

omvandlingen bc::kostas inom ramen för befintliga resur~cr. 

Fnrskningcn inom l'mddc::t medicinsk rehabilitering iir starkt samhälls

inriktad och avser bl. a. att lösa probkm för miinniskor mcJ handikapp. 

Vidare är utbildningen av sjukgymnaster och arbetsterapeuter beroende av 

tillg[111gen pii Hirare och forskare inom rchabilitcringsomri1det. UHA har 

bl. a. mot bakgrund av den föreslagna utbyggnaden av sjukgymnastutbild

ningen i Norrbotten förordat en utökning av forskningsrcsurscrna för 

medicinsk rehabilitering inom Li meå högskoleregion genom att en tj~inst 

som professor (L 22) i medicinsk rehabilitering. siirskill fysikalisk medicin. 

vid universitetet i Umd. förenad med en tjiinst som överläkare vid region

sjukhuset i Umeii inriittas den 1 juli 1982. Jag delar UHÄ: s uppfattning om 

behovet av professuren men jag iir inte nu beredd att förorda att den 

föreslagna tjiinsten inrättas. Enligt min mening iir det angcliiget att avvakta 

ett slutligt ställningstagande till utformningen av sjukgymnastutbildningen 

i Norrbotten. innan beslut fattas om inrtittande av tjänst som professor i 

medicinsk rehabilitering. särskilt fysikalisk medicin. Diirigemim skapas en 

biillre grund för att bedöma formerna för professurens anknytning till 

sjukgymnastuthildning i hftde Vtisterbottcn och Norrbotten. 
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Vid karolinska institutet pågår en uppbyggnad av arbets- och miljömedi

cinsk forskning. Vid institutet finns sil.lumla redan tjänster som professor i 

epidemiologi, särskilt cancerepidemiologi, toxikologi och molekylär gene

tik. Med anledning av motioner till 1978/79 års riksmöte (mot. 1978/79: 299, 

1978/79: 1358 och 1978179: 1384) heslöt riksdagen (UbU 1979/80: 2. rskr 

1979/80: 26) att ge regeringen till känna vad utbildningsutskottet hadt: an

fört om en utredning av behovet av toxikologisk grund- och vidareutbild

ning. samt toxikologisk forskning och forskarutbildning. Regeringen har 

den 21 februari 1980 uppdragit ät UHÄ att utreda det långsiktiga behovet 

av toxikologisk grund- och vidareutbildning samt toxikologisk forskning 

och forskarutbildning och att på grundval hiirav föreslå en plan för utbygg

nad av toxikologisk forskning och utbildning. I avvaktan på rt:sultatet av 

denna utredning iir jag f. n. inte beredd att nu biträda U HÄ: s förslag om en 

tjänst som professor (L 22) i miljögiftsforskning vid karolinska institutet. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361. 

SK 1966: 42, rskr 1966: 12.'i) har regeringen föreskrivit att en tjänst skall 

återbesätlas med ändrad ämnesbenämning, nämligen en tjänst som profes

sor ( L 24) i medicinsk kemi vid universitetet i U mcå med benämningen 

medicinsk och fysiologisk kemi. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att den ledigblivande tjänsten 

som professor ( L 22) i sjukgymnastik vid karolinska institutet skall ordi

nariesiittas samt återbesättas med benämningen medicinsk rehabilitering, 

särskilt fysikalisk medicin. och även fortsättningsvis vara förenad med 

tjänst som överläkare vid karolinska sjukhuset. 

I fråga om ändrade ämnesbenämningar av vissa vakanta tjiinster som 

professor (L 22) vid universitetet i Uppsala ansluter jag mig till UHÄ: s 

förslag och kommer senare att föreslå regeringen följande ändrade ämnes

benämningar: 

Nuv;mmde beniimning För~'siagcn benämning 

Anatomi 
Histologi 

Medio.:ino;k ultrastrukturfor~kning 
Medicinsk .:cllbiologi 

En av de vakanta tjänsterna som professor IL 22) bör - i avvaktan på att 

UHÄ slutför det av regeringen den 7 juni 19-79 givna utredningsuppdraget 

rörande integrerad vårdyrkesutbildning vid universitetet i l .inköping -

tills vidare hållas vakant. Det bör ankomma pä styrelsen för universitetet i 

Uppsala att fastställa vilken av tjiinsterna som skall vakanthållas. 

Vidare förordar jag att den av Bo Hcllman innehavda tjänsten som 

professor (L 24) i anatomi vid universitetet i Uppsala ~indras till histologi 

med cellbiologi. 

Jag beräknar en ökning av hasresurserna för medicinsk forskning med 

2280000 kr. 

Jag har för import av försöksdjur beräknat ett garantibelopp av 400000 

kr. under förevarande anslag. 

Kartong: S. 486, tab. Universitets- - - - , Föredraganden Står: + 31100 Rättat till: 
-37200 
tab. Karolinska - - - , Föredraganden Står: I 315 000 Rättat till: 
1349200 
tab. Universitetet i Umeå, Föredraganden Står: 1240000 Rättat 
till: 1 246000 
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Med hänsyn till svårigheterna all rekrytera innehavare till de redan 

inriilta<le tjänsterna som försöksdjurskonsulent kan jag f. n. inte biträda 

förslaget att inriitta en tjiinst som försöksdjurskonsulent vid universitetet i 

Umeå. 

fog bcriiknar en besparing av 450000 kr. till följ<l av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

<J 11 338 000 + 28 607 000 =) 339 945 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inriitta tjiinster som professor (L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra heniimningen av tjän~ter som 

professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Medicinska jl1k11lteterna för budgetåi'et 1982/8J anvisa ett 

reservationsanslag av 339 945 000 kr. 

E 17. Odontologiska fakulteterna 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

43401675 

46624000 

51018000 

Ro::servation 2378052 

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid 

karolinska institutet samt universiteten i Lund. Göteborg och Umcft. 

A 11slai.:.~fc.irdclni ng 

Högskoleenhet 

Universitets- och hög
skoleämhetet 

St11ckh11/11n hi.igsk11/eregi1>11 

Karolinska institutet 

l.11ndf.M,1/1111i 1i,·igsk11/t'regio11 

l.) niversitetet i Lund 

(iii1e/111rgs hiigslt11/cregi1J11 

Cniversitctel i Göteborg 

Umeå /liigskolal'gion 

Universitetet i Umeå 

Utgift 

19K l/fC 

37 200 1 

14631350 

10266000 

9936000 

1175345\1 

46624000 

1 Avser garantibel\•pp för import av försöksdjur. 

BeriiknaJ änJring 1982/10 

Universitet-- Fön::-
och högskole- draganden 
iirnbetet 

+ 100000 -37200 

+ 16\13000 +1349200 

+I 166000 + KH7000 

+I 263 000 -r 949000 

+I 498000 +1246000 

+5630000 +4394000 

AnslagsframsUillning har avgivits av universitets- och högskolt:iimbetct 

<UH.Ä.). 
Andringsförslagen innebiir i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 

Pris- och lih1eomriikni11g 

3 Kon.1·eki·enser 111· tidigare 
beslut 

3.1 Utbyggnad av tandläkarut-
bildningen i Umeå 

4 Altematir I 
4. I Gemensamma ändamål 

5 Alternatir2 
5.1 Basresurser och forskarrck

ryteringstjänster enligt 
fakultetsnämndernas princip
program 

Kostnad hudget- Anmärkningar 
året I 982i83 
(tkr.) 

+4735 

+ 165 

42 

+ 77'2 

+5630 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Odontologiska fakulte

terna för hudgetåret 1982/83 anvisas 52254000 kr. med angiven fördelning 

på anslagsposter. 

Föredragande11 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

För den ökade tandläkaruthildningen i Umeå har jag herilknat ytterligare 

165 000 kr. under förevarande anslag. 

Jag har vid min medelsheräkning beaktat behovet av en allmiln förstärk

ning av hasresurserna (486000 kr.). 

Till följd av minskad antagning till tandläkarutbildningen i Malmö beräk

nar jag en besparing av 64000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Jag herilknar vidare en hesparing av 69000 kr. till följd av förvaltningsra

tionalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(46624000 + 4394000 =) 51018000 kr. 

fog hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Odontologiska .fokulteterna för budgetäret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 51018000 kr. 

E 18. Farmaceutiska fakulteten 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10609526 

11 551 000 

12614000 

Reservation 177849 

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskaruthildning vid 

universitetet i Uppsala. 
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Anslag.1:fi"irdelni ng 

Högskoleenhet 

Uppsala hö1<skoleregion 
Universitetet i Uppsala 

1981/~C 

11551000 

Beräknad ändring I 982i83 

U niversitcts
och högskole
ämbetet 

+ 1348000 

Före
draganden 

+I 063000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

Pris- och /iineomriikning 

4 Alternatil· I 
4. I Gemensamma ändamål 

5 Altematii· 2 
5.1 Basresurser för forskning 

och forskarutbildning 

UHÄ hemställer att 

Kostnad budget- Anmärkningar 
ärct 1982/83 
(tkr.) 

+I 178 

+ 176 

+1348 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats faststlills, 

2. under ett reservationsanslag Farmaceutiska fakulteten för budgetäret 

1982/83 anvisas 12899000 kr. 

r"C:iredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag har vid min medclsberiikning beaktat behovet av en allmän fiirstlirk

ning av basresurserna(+ 110000 kr.l. 

Jag beräknar en besparing av 15 000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 11551000 + I 063000 =J 12614000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F11rmace11tisk11 fi1k11/tete11 för hudgetfaet 1982/83 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 12 614 000 kr. 
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E 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

230647002 

255 684000 

289419000 

Reservation 2 170769 

Detta anslag avser matematisk-naturvetenskaplig forskning och fors

karutbih.lning vid universiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och 

Umeå. 

Ans/agsj("irdelning 

Högskoleenhet 1981/82 Heriiknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskok- drnganden 
ämbetet 

Stockholms /ziigskoleregion 

Universitetet i Stockholm 69942000 +10421000 + 9753000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 73483 000 + 9806000 + 7698000 

L11nd/Malm1I hugskoleregion 

Universitetet i Lund 56056000 + 8519000 + 6 793000 

Giitehorgs hiigskoleregion 

Universitetet i Göteborg 26360000 + 3 623 000 + 5820000 

Umeä /ziigskoleregion 

Universitetet i Umeå 29 843 000 1 + 3807000 + 3 671 000 

Utgift 255684000 +36176000 +33735000 

1 Härav skall lägst 700000 kr. användas till inrättande av en utvecklingsenhet för 
tillämpad mikrobiologi. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 

Ändringsförslagen innebiir i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och /iint>omriikning 
1.1 Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 
1.3 Pris- och löncomräkning av 

medel överförda från naturveten
skapliga forskningsrådet 

Summa under I 

Kostnad hudget- Anmärkningar 
året 1982/83 
ttkr.) 

+ 3827 
+22056 

+ 255 

+2fi 138 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2 Fiirii11dri11gar m· wzs/agsteknisk 
/l(J//lf 

2.1 Medel för två tjänster inom 
området atmosfärskemi, US 

2.2 Medel för drift av miittcknisk 
grupp \spiralläsargruppen). US 

2.3 Medel för professur ()er.sen) 
m. m. inom den miljötoxikologiska 
forskningsgruppen. US 

2.4 Medel för forskargrupp i biologisk 
ultrastrukturforskning. inklusive 
professur !Afzcliusl. US 

2.5 Medel för tjänster vid Gustaf 
Werners in.stitut, UU 

2.6 Medel för forskargrupp i 
oorganisk lösningskemi. inklu-
sive professur !Ahrland). UL 

2.7 Medel för tjänst vid pelletron-
acceleratorn, UL 

2.8 Datormedel överförda till huma-
nistiska fakulteten, LI U 

Summa under 2 

4 Alterrwtil' 1 
4.1 Gemensamma ändamål 
5 Alterm11i1· 2 
5.1 Omvandling av ledigblivandc 

professur i oorganisk kemi till 
professur i teoretisk kemi. UL 

5.2 Omvandling av ledigblivande 
professur i numerisk analys 
till professur i numerisk 
matematik. U L 

5.3 Omvandling av personlig 
professur i strålningsbiologi 
till icke personlig professur. 
us 

5.4 Medel för drift av MAX-
acceleratorn, UL 

5.5 Basresurser 
5.6 Professur i datalogi. U U 
5.7 Professur i molekylär biofysik. 

UL 

Summa under 5 

Kostnad budget- Anmiirkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 276 

+ 811 

+ 212 

+ 422 

+ 248 

+ 349 

+ 172 

144 

+ 2 346 

242 

0 

() 

0 

+ 882 
+ 5 730 
+ 661 

+ 661 

+ 7934 

+36176 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
naturvdenskap
liga forsk
ningsrådet. 

Motivering 
under an,laget 
Humanistiska 
fakulteterna. 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. UL =universitetet 
i Lund. 

UHÄ hemställer att 

I. de ekonomiska ramar för versamhcten som redovisats fastställs. 
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2. vid universitetet i Lund en tjänst som profe~sor i Lo 22/24 i oorganisk 

kemi inriittas den I juli J 982 och att Sten Ahrland förordnas som förste 

innehavare, 

3. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i teoretisk 

kemi inrättas den 1 juli 1982 elli:r vid den senari: tidpunkt dä tjänsten som 

professor i Lo 22/24 i oorganisk ki:mi blir vakant. med samtidig indragning 

av sistnamnda tjänst. 

4. vid universitetet i Lund en tj~inst som professor i numerisk makmatik 

inrättas den I juli 1982 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som 

professor i Lo 22/24 i numerisk analys blir vakant. med samtidig indragning 

av sistnämnua tjiinst. 

5. vid universitetet i Stm:kholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

strålningsbiologi inrättas den I juli 1982 och att Lars Ehri:nherg förordnas 

som förste innehavare, med samtidig indragning av den personliga profes

sur som Lars Ehrenbcrg nu innehar. 

6. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i datalogi 

inrättas den l juli 1982. 

7. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i molekylär 

biofysik inrättas den I juli 1982, 

8. undi:r ett reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakulte

terna för budgetåret 1982/83 anvisas 291 860000 kr. med angiven fördelning 

på anslagsposter. 

Fifreclraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jllg hllr llnfört i det föregående under 

avsnittet Vissll gemensamnlll frågor. 

I enlighet med vad jag har förordat under Hnslaget Humanistiska fakulte

terna räknar jag med en minskning av förevarande anslag med 144 000 kr. 
Vidare beräknar jag en besparing av 369000 kr. till följd av förvaltningsra

tionalisering. 

IJ nder de senaste åren har tlera forskargrupper. som finansierats genom 

anslag från forskningsråd, överförts till högskoleorganisationen. Universi

tets- och högskoleämbetet <UHÄ) har gemensamt med naturvetenskapliga 

forskningsrådet ( N FRl föreslagit ytterligare överföringar. För min egen dl!! 

har jag för nästa budgeth ber~iknat medel för följande överföringar. 

Ändamiil Högskolc:cnh:!l 1 Helorr 

Tjiinsta inom området 
atn10sfiirskemi us 2~nooo 

Drift av mätteknisk grupp 
(spirallh~argruppen) LIS 832 000 

·1jämtcr vid Gustaf 
w~rners inslitut L:U 253 (100 

Tjiin\t vid pellctronaccde-
ratorn UL 17ti000 

1 L;s =universitetet i Stockholm. UU = univer.>iletet i l'ppsala. UL ,., univ~rsitc:tct 
i Lund. 
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Härutöver har jag iivcn beräknat medel för Kostnader för \'issa forskar

grupper vid universiteten i Stockholm od1 Lund. "l)iin-;ter som proles~or 

bör inrLillas för ledarna av forskargrur;)crna vid resp. högskoleenhet. Jag 

avser att senare föreslft regeringen all den I juli 1982 inriilta en tjänst Slllll 

professor i kemisk miljöanalys vid universitetet i Stockholm samt att utse 

Sören Jensen. som f. n. har en arvodestjänst som forskare inom den 

miljötoxikologiska forskningsgruppen vid universitetet. till förste inneha

viire av tjänsten. Jag förordar även att en tjänst som professor l L 24 l i 

biologisk ultrastrukturforskning inrättas vid universitetet i Stockholm. 

P~ofcssor Björn Afzclius bör utnämnas till förste innehavare av tjiinsten. 

En professur i oorganisk kemi. inriktad mot liisningskemi. utgör en 

mycket viktig del av kemiomrfldet. .lag l"lirordar d:irfiir även att en Ljiinst 

som professor l L 24) i oorganisk kemi inrättas vid universitetet i Lund den 

I juli 1982. Sten Ahrland bör utses till förste innehavare av tjänsten. 

Kostnaderna för tjiinsten - utöver vad som likks genom överföring frän 

N FR - bör rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. 

U HÄ föreslår att den lcdigblivande professuren ( L 22) i oorganisk kemi 

vid universitetet i Lund skall återbesättas med ämnesbenämningen teore

tisk kemi (L 22). 

Teoretisk kemi är f. n. ett av NFR:s prioriterade områden. Amnesområ

det har. sett mot bakgrund av den internationella utvecklingen inom den 

kemiska vetenskapen sedan slutet av 1950-talet. varit eftersatt i Sverige. 

Det finns inte representerat meu nägon professur inom högskoleorganisa

tionen. NFR har under miinga lir stött forskningsprojekt inom 1eore1isk 

kemi och ett antal högt meriterade flirskare iir nun~era aktiva i landet. I 

likhet med N FR anser jag det i\nskviirt att :imnet ge'> en fast organisatorisk 

knytning till högskolan och biträder UHÄ: s förslag till omvandling. 

Bioteknikområdet har utvecklats mycket snahbt under de senaste ilren. 

Området är ocksft högprioriterat enligt bedömningar gjorda av styrehen för 

teknisk utveckling. NFR och lngenjörsvetenskapsakademien. Vill univer

sitetet i Lund har utbildningen inom kemiomrftdet profilerats mot biotek

nik. Eftersom forskningen inom siiväl teknisKa ·som bi,ilogiska (•Ch ke

miska ämnesomr~iden är stark vid universitetet finns goda forutsiittningar 

att diir bygga upp l\.•rskning inom det tviirvetenskapliga omrädet bioteknik. 

Jag ansluter mig därför till UHA: s förslag och förordar ittt en tjiinst som 

professor IL 24) i molekyliir biofysik inriittas den I _juli 198:!. 

Den siirskilde utredare som pi\ regeringens·uppdrag utretl behovet av 

svensk forskning inom radiobioil1gi m. m. har i juni 198 I redovisat sitt 

betänkande ( DsU 1981: 6 Radiobiologisk forskning m. m.) som diircfter har 

remissbehandlats. Utredaren fört:sl<\r i bctiinkandet hl. a. alt den för I.ars 

Ehrenberg personliga professuren i strålningsbiok1gi vid universiktet i 

Stockholm omvandlas till en permanent professur i _samma iimne. Försla

get motiveras med att den personliga tjiinsten iir den enda professuren i 
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strålningshiologi vid naturvetenskaplig fakultet och den enda professur i 

landet som har en inriktning mot riskanalys. De remissinstanser som 

behandlat frågan är positiva till att tjänsten görs permanent. 

UHÄ har föreslagit att en professur (L 22> i strålningsbiologi inrättas vid 

universitetet i Stockholm i samband med Ehrenbergs pensionering, vilket 

kan ske tidigast år 1986. Jag delar uppfattningen att ämnet strålningsbiologi 

bör företrädas av en professur även sedan Ehrenberg har pensionerats och 

förordar därför att tjänsten (numera L 24) inrättas i enlighet med UHÄ: s 

förslag. 

UHÄ har föreslagit att en tjänst som professor (L 22) i datalogi inrätlas 

vid universitetet i Uppsala den I juli 1982. Detta förslag är det högst 

prioriterade inom dataområdet. Jag biträder därför förslaget och förordar 

att tjänsten (numera L 24) inrättas. Vad gäller ytterligare tjänster som 

professor inom dataområdet återkommer jag mera utförligt under anslaget 

Tekniska fakulteterna. 

Vid universitetet i Lund har inom ramen för det s. k. MAX-projektet 

byggts upp en synkrotronljuskälla. En sådan ljuskälla har en vidsträckt 

användning inom såväl naturvetenskaplig forskning som teknisk forskning 

och ger universitetet en för landet och Norden unik forskningsutrustning. 

Den totala anliiggningskostnaden för acceleratorn är 15-20 milj. kr. NFR 

har anvis<1t medel för färdigställandet av synkrotronljuskällan. 

UHÄ pekar på att synkrotronljuskällan kan bli av stor betydelse för 

svensk naturvetenskap. För närvarande finns endast ett fåtal anläggningar 

av liknande slag i Europa. Forskargrupper från Göteborg och Linköping 

har redan börjat använda synkrotronljuskällan med hjälp av anslag från 

NFR. Jag delar UHÄ: s uppfattning att MAX-acceleratorn bör utnyttjas av 

forskare från andra universitet och högskolor och föreslår därför alt uni

versitetet i Lund som ett första steg tilldelas 450000 kr. för att täcka 

kostnader som kan hänföras till den nationella användningen av MAX

acceleratorn som synkrotronljuskiilla. Den fortsatta uppbyggnaden av 

verksamheten får prövas i budgetarbetet de niirmastc åren. Jag avser att 

senare återkomma till regeringen med förslag till bestämmelser m. m. för 

att MAX-acceleratorn skall kunna fungera som en nationell forskningsre

surs. 

För att möjliggöra en fortsättning av forsknings verksamhet rörande joni

serande strålnings sena effekter även efter det att den speciella enhet for 

denna inriktning vid försvarets forskningsanstalt upphört har regeringen 

bl. a. föreskrivit att personliga tjänster fr. o. m. den I juli 1981 skall finnas 

inriiltade vid universitetet i Stm:kholm för vissa av de till enheten hörande 

tjänstemännen. Regeringen har vidare genom särskilda åtgärder möjlig

gjort att resurser för drift- och lokalkostnader för den aktuella forsknings

verksamheten kunnat tillföras. Jag har i min beräkning av medel för uni

versitetet i Stockholm under förevarande anslag tagit hänsyn till kostna

derna för de nyss nämnda personliga tjänsterna ( + 951 000 kr.). 
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Vidare har jag beräknat 116000 kr. för verksamheten vid den neurnke

miska och neurotoxikologiska forskargruppen vid universitetet i Stock

holm. 

Under avsnittet Vissa gemensamma frågor har jag bl. a. tagit upp frågan 

om omfördelning av resurser för täckande av brist på medel vid matema

tisk-naturvetenskapliga fakulteten i universitetet i Göteborg. I enlighet 

med vad jag tidigare har förordat beräknar jag en ökning av förevarande 

anslag med 2 985 000 kr. nästa budgetår. 

Jag har vid min medclsberäkning beaktat behovet av allmän förstärkning 

av basresurserna ( + 3 741 000 kr.). Jag har även räknat medel för en 

fortsatt uppbyggnad av utvecklingscnhcten för tillämpad mikrobiologi vid 

universitetet i Umeå ( + 700000 kr.l. 

Slutligen vill jag anmäla att UHÄ har föreslagit ytterligare en omvand

ling av en ledigblivande professur. nämligen från numerisk analys till 

numerisk matematik vid universitetet i Lund. Jag förordar att tjänstens 

benämning ändras på detta sätt. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(255684000 + 33735000 =) 289419000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen alt inrätta tjänster som professor IL 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av en tjänst som 

professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Matematisk-natun·etenskapliRll Ji1kultetema för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 289419000 kr. 

E 20. Tekniska fakulteterna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

239000479 

270611000 

299482000 

Reservation 13339864 

Detta anslag avser teknisk forskning och forskarutbildning samt specia

listutbildning inom tekniska ämnesområden vid tekniska högskolan i 

Stockholm. universiteten i Uppsala, Linköping och Lund, Chalmers tek

niska högskola (CTH) och högskolan i Luleå. 
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Anslag.1fördelning 

Hiigskoleenhet 

Stocklwlms hög.1'/wleregiun 
Tekniska högskolan i 

Stockholm 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 

Linköpings hiigsknleregion 

Universitetet i Linköping 

L1md!Afalmii högskolaet?ion 
U niversitctet i Lund 

Götehorgs ll<'i)!skoleregion 
Chalmers tekniska högskola 

Umeå höt?sko/eregion 
Högskolan i Luleå 

Energifnrskning 

Utgift 

1981/82 

86291000 1 

4403000 

24621000 

52 549000 

75 4360002 

27065000 

246000 

270611000 

1 Härav skall 559 000 kr. användas till träforskning. 

Beräknad ändring 1982/83 

Univcrsitets
och högskole
ämbetet 

+ 12 345 000 

+ 655000 

+ 3579000 

+ 7341000 

+ 10563000 

+ 4879000 

+ 25000 

+39387000 

före
draganden 

+ 8 273000 

+ 515 000 

+ 2669000 

+ 5 600000 

+ 8014000 

+ 3 775 000 

+ 25000 

+28871000 

2 Härav skall lägst 500000 kr. användas till marinteknisk forskning. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- vclr t.J11eomriila1i11g 
1.1 Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2 Fiirändringar al' 1111s/agsteknisk 
nafllr 

2.1 Omföring av medel från anslaget 
Utbildning för tekniska yrken 
till anslaget Tekniska fakul
teterna, HLu 

4 Altematil' I 
4.1 Gemensamma ändamål 

5 Altemmi\' 2 
5.1 Omvandling av ledigblivna/ 

ledigblivande professurer (P): 
Pi elektronfysik (Herlofson) 
till fasta tillståndets elektro
nik. KTH 

Ko-;tnad hudget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+ 6314 
+22023 

+28337 

+ 827 

243 

() 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

Pi värmeteknik !Allanderl till 
energiteknik för den kemiska 

Kostnad budget- Anmärkningar 
aret 1982/83 
!tkr.) 

processindustrin. KTH 0 
Pi mikrovågsteknik (vakantl till 
mikrovågsteknik med fiberoptik. 
KTH 0 
Pi vattenbyggnad (Lindh) till 
teknisk vattenresurslära. U L 0 

;.2 Ändrad ämnesbenämning för 
professurer (Pl: 
P i konstruktionsmaterial 
<metaller och legeringar) (vakant) 
till metalliska konstruktions-
material. CTH O 
Pi skeppshydromekanik (Falkemol 
till marin hydrodynamik. CTH 0 

:u Basresurser: 
Medel för docent/forskar-
assistenttjiinster m. m. + 3 305 
Medel för docent/forskar-
assistenttjänster m. m. 
inom de iimnesområden där 
professurer föreslås inrättas 
enligt punkt 5.4-5.5 
Övriga hasresursförstiirk
ningar 

5.4 Energiteknik: 
Pi elektriska energisystem, 
KTH 

5.5 Dataområdet: 
I' i datalogi. CTH 
Pi datorsystemteknik. U L 
Pi ekonomiska informations
svstem. ULi 
Pi industriell elektronik. HLu 

Summa under 5 

+ 825 

+ 3 306 

+ 386 

+ 661 
+ 661 

+ 661 
+ 661 

+ 10466 

+39387 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm, U Li = universitetet i Linkiiping. L; L ~ 
universitetet i Lund. CTH = Chalmers tekniska högskol;1, HLu = högskolan i 
Luleå. 

UHÄ hemsUillcr att 

I. de ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats faststiills. 

2. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjiinst som professor i Lo 22/24 

i fasta tillståndets elektronik inriittas vid den tidpunkt dä den tjänst som 

professor i Lo 22/24 i elektronfysik. som innehas av Nicolai Hcrlofson blir 

vakant med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

3. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjiinst som professor i Lo 22/24 

i energiteknik för den kemiska processindustrin inriittas vid den tidpunkt 

då den tjänst som prof1.:ssor i Lo 22/24 i värmeteknik. som innehas av Claes 

Allander blir vakant med samtidig indragning av sistn~imnda tjanst. 
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4. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 

i mikrovågsteknik med fiberoptik inrättas den I juli 1982 med samtidig 

indragning av den vakanta tjänsten som professor i Lo 22/24 i mikrovågs

teknik, 

5. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i teknisk vattenresurs

lära inrättas vid den tidpunkt da den tjänst som professor i Lo 22/24 i 

vattenbyggnad, som innehas av Gunnar Lindh blir vakant med samtidig 

indragning av sistnämnda tjänst. 

6. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

metalliska konstruktionsmaterial inrättas den I juli 1982 med samtidig 

indragning av den vakanta tjänsten som professor i konstruktionsmaterial 

(metaller och legeringar). 

7. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

marin hydrodynamik inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor 

i Lo 22/24 i skeppshydromekanik, som innehas av Curt Falkerno hlir 

vakant med samtidig indragning av sistnämnda tjänst. 

8. vid tekniska hög5kolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo22/24 i 

elektriska energisystern inrättas den I juli 1982, 

9. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

datalogi inrättas den I juli 1982, 

10. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i datorsy

stemteknik inrättas den I juli 1982, 

11. vid universitetet i Linköping en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

ekonomiska inforrnationssystem inrättas den I juli 1982, 

12. vid högskolan i Luleå en tjänst som professor i Lo 22/24 i industriell 

elektronik inrättas den I juli 1982. 

13. under ett reservationsanslag Tekniska fakulteterna för budgetåret 

1982/83 anvisas 309 998 000 kr. med angiven fördelning på anslags poster. 

Fiiredraganden 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Under förevarande anslag har jag i enlighet med universitets- och hög

skoleämbetets förslag !UHAl räknat med en anslagsteknisk föriindring ( + 
827 000 kr.) vid högskolan i Luleå. Vidare beräknar jag en besparing av 

397 000 kr. till följd av förvaltningsrationalisering. 

UHÄ: s förslag till riktade insatser inom teknisk fakultet koncentreras 

till ett fåtal områden, där den vetenskapliga och tekniska utvecklingen sker 

mycket snabbt och vilka bedöms ha stor industriell och ekonomisk hety

delse. Bland dessa områden är dataområdet det mest prioriterade. Under 

anslaget till utbildning för tekniska yrken har jag redogjort för det utred

ningsarbete som har genomförts av UHA: s datareferensgrupp och de 

förslag som U HÄ har lagt fram med anledning härav i vad avser den 

grundläggande utbildningen. Jag tar nu upp de förslag frän datareferens-

32 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. JJilaRt1 12 
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gruppen och UHÄ angående förstärkning av forskning inom dataområdet, 

som berör förevarande anslag. 

Datareferensgruppen aktualiserar i första hand en förstärkning av sådan 

forskning, som behövs som stöd för grundläggande utbildning samt av 

angelägna forskningsområden enligt samhällets. avnämarnas och högsko

leenheternas bedömningar. Datareferensgruppens förslag till förstärkning 

omfattar totalt 28 milj. kr. varav hälften för inrättande av 28 nya profes

surer och hälften till basresurser. Behovet av nya professurer inom teknisk 

fakultet uppskattas till 16 under de närmaste fem åren. Många av dessa 

tjänster förutses komma att inrättas genom omvandling av lcdigblivande 

professurer. U HÄ har räknat med en något lägre utbyggnadstakt än data

referensgruppen. 

För egen del stöder jag i princip förslaget om en kraftig satsning på 

forskning inom dataområdet. I likhet med ett stort antal rernissinstanser, är 

jag emellertid tveksam till den föreslagna utbyggnadstakten vad gäller 

inrättande av nya professurer. 

Under dt övergångsskede kommer den kunskapsuppbyggande forsk

ningen inom data- och elektronikområdena att stödjas av styrelsen för 

teknisk utveckling vilket ger en möjlighet att snabbt öppna nya forsknings

fält. Högskolans fasta forskningsorganisation måste emellertid byggas upp 

planmässigt och i ett långsiktigt perspektiv. 

En viktig faktor i en sådan planmässig uppbyggnad är profileringen av 

forskningen vid olika högskolor. Jag syftar då särskilt på den tillämpnings

inriktade forskningen. Datareferensgruppen har med utgångspunkt i bl. a. 

behovet av en profilering av forskningen prioriterat bland högskoleenhe

ternas förslag till nya professurer. 
En annan faktor är möjligheten att under en femårsperiod rekrytera 

kompetenta innehavare till ett stort antal professurer inom ett relativt nytt 

vetenskapligt område. Majoriteten av remissinstanserna anser också att 

svårigheter kommer att uppstå då högskolan måste konkurrera med indu

strin om lämpliga personer. En koncentrerad upphyggnad av forskningsor

ganisationen kan dessutom medföra att resurser tas i anspråk i en sftdan 

omfattning att högskolan senare rår svårt att ta hand om långsiktig viktig 

forskning och högt kvalilicerade forskare inom dataområdet. 

Enligt min mening måste man diilför övergångsvis söka andra former iin 

de föreslagna för att bygga upp denna viktiga forskning. I likhet med flera 

remissinstanser anser jag att det är lämpligast att ställa rörliga forsknings

medel till högskoleenheternas förfogande istället för att nu inrätta alla de 

föreslagna professurerna. Jag förordar därför att för nästa budgetår medel 

anvisas universiteteten i Linköping och Lund. Chalmers tekniska högskola 

(CTHl och högskolan i Luleå för forskning med här berörd inriktning. 

Medlen, ca 300000 kr. för resp. högskoleenhet bör tills vidare användas för 

t. ex. mellantjänster och gästande forskare från utlandet. 

Med hänsyn till vad jag har anfört förordar jag att riksdagen nu endast 
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fattar principbeslut om att inrätta tjiinster som professor i datalogi vid 

CTH, datorsystemteknik vid universitetet i Lund. ekonomiska informa

tionssystem vid universitetet i Linköping och industriell ekktronik vid 

högskolan i Luleå. UHÄ hör på nytt pröva tidpunkten för inrättande av 

dessa tjänster som professor samt fortlöpande lämna förslag härom. 

I propositionen om besparingar i stats verksamheten m. m. (prop. 1980/ 

81: 20 bil. 8) föreslog jag. att forskningsorganisationen inom arkitekturom

rådet skulle minskas med motsvarande ca 4 milj. kr genom en avveckling 

av den forskning inom området som bedrevs vid universitetet i Lund. 

Genom riksdagens beslut ( UbU 1980/81: 120) hänsköts frågan till en sär

skild utredning om arkitekturutbildningens dimensionering och lokalise

ring. I dennu utredning skulle enligt vad utbildningsutskottet anförde. 

frågan om forskningsorganisationen och dess omfattning vägas in. 

Jag har vid min anmälan i det föregående av anslaget till utbildning för 

tekniska yrken redovisat UHÄ: s förslag och mina ställningstaganden rö

rande utbildningens dimensionering och lokalisering. I fråga om forsk

ningsorganisationen innebär UHÄ: s förslag. att frågan bör prövas inom 

ramen för den översyn av arkitekturutbildningens innehåll och upplägg

ning som inom kon inleds inom UHÄ. Som grund for sitt stfillningstagande · 

anger UHÄ. att remissinstanserna överlag är kritiska mot utredningens 

förslag om en nedskiirning av forskningsorganisationen med ca 4 milj. kr. 

För egen del anser jag, att det i prop. 1980/81: 20 angivna sparmålct bör 

stå fast. Den faktor som slutligen avgör omfattningen av forskningsorgani

sationen inom ett område är tillgången pä medel. Nägra omständigheter 

som iindrar min hedömning av denna fråga i den nyssnämnda propositio

nen har inte framkommit. Den av U HÄ redovisade utredningen anger 

vägar och former for en sådan neddragning, som bör kunna begränsa de 

negativa verkningarna pii den kvarstående förskningsorganisationcn. 

Utan att diirmed föregripa det utredningsarhete som kan erfordras. vill 

jdg i detta sammanhang erinra om. att delar av den nuvarande forsknings

organisationen inom arkitekturområdet ursprungligen uttryekligen moti

verats med den grundliiggande uthildningens hehov. Jag vill också framhål

la, att en minskning bör kunna genomföras p[i ett sådant sätt. att det vid 

varje berörd högskoleenhet finns en i fiirh;lllande till s;iväl utbildningen 

som övrigt forsknings- och utvecklingsarbete inom högskoleenheten fun

gerande fast has för forskningen. Vidare bör berörda högskoleenheter 

tillsammans med de resurser som finns vid statens institut för byggnads

forskning och inom statens räd för hyggnadsforskning på ett rimligt siitt 

kunna täeka det aktuella forskningsomriidet. Detta torde kräva. att var oeh 

en av högskoleenheterna ges en viss prolil inom arkitekturforskningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört föresl~ir jag, att forskningsorgani

sationen inom arkitekturområdet minskas med ca 4 milj. kr. Besparingen 

hör vara helt genomförd hudgetiiret l 98.'.ii86. Jag avser att i annat samman

hang uppdra åt UHA att skyndsamt komma in med förslag till hur neddrag-

Kartong: S. 500, tab. Elektrofysik, Föreslagen benämning Står: elektroteknik Rät
tat till: elektronik 
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ningen t1ör genomföras. Som ett första steg hör dock anslaget niista bud

getår min~k<h med 500000 kr. P:\ grundval av UHA:s försl<tg avscr.iag att 

återkomma till n.:gcringcn med för\lag till riksdagen i frilgan. I an:1ktan på 

att riksdagen har kunnat ta ställning till en omstrukturering av fohknings

organisationen inom arkitekturomradet bör vakanta och vakantMivande 

ordinarie tjiinstcr som professor och universitetslektor inte iiterhesättas .. 

Det ankommer pil regeringen att utförda de föreskrifter som kan fordras. 

Energiområdet står sedan en föl.id av (ir i centrum för politiskt och 

ekonomiskt intresse i Sverige likaviil som i andra l:indcr. Stora satsningar 

gilrs och har gjorts på att ut veckla ny kunskap i syfte att spara energi. 

nyttja okonventionella cnergikiilkir och producera och nyttja energi mer 

effektive. 

Elektriska energisystern iir ett viktigt delomrf1de ;1v energitekniken. Det 

iir angcliiget att utveckla nya metoder för planering och drift av elektriska 

och integrerade energisystem. Sedan mitten av 1960-talet har tekniska 

högskolan i Stockholm (KTH) hed rivit en omfallandc undervisning pch 

forskning inom detta omri\dc. Enligt min mening hör den upphyggd,1 verk

samheten hibeh{lilas och ytlerligarc forsUirkas. Jag förordar dii1for att en 

professur (L 24) i elcktri~ka energisystem inrättas vid KTH den I juli 1982. 

U HÄ har lagt fram ett stort antal förslag om omvandlingar av profcs

~urcr. J;.1g bitriidcr UHA: s förslag i vad avser föl.iandc tjänster som profes

sor <L 24l och förordar att tjänsternas beniimning iindras i samband med 

~lterbesättande. 

Nuvarande beniimning 

Ekktrofysik 

Mekanik 

Mikrovi1gsteknik 

\iiirme1eknik 

Va!h:nbyggnatl 

I nformatiunsheha mlling. 
s;irskilt 11Uml'risk analys 
Skeppshydn1111ckanik 

Hugsk.,leenhet' 

KTH 

KTH 

KTH 

KTH 

UL 

CTII 
CTll 

1 KTH "" Ickniska hilgskolan i Stocklwlm. UL 
Chalm.:rs tekniska hiig:;knht. 

Fön: slagen 
hcn:1mning 

Fasta till
ståndets elek
tronik 
l:lillkemisk !c:k
tHllugi 
Mikrnd!!>td;nik 
med fibnoptik 
En.:rgitl'lrnik for 
den kemiska 
prnl·.:ss
iml11s1rin 
Teknisk \·aiten
n:~ur-... hira 

"Jumerisk an;ilys 
~farin h~ dro
mckanik. 

universi!cte! Lund. CTll 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. 10 ~. 361. 

SU 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att professuren i 
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konstruktionsmaterial (metaller od1 legeringar) vid CTH skall återbesättas 

med ämnesbenämningen metalliska konstruktionsmaterial. 

Jag har vid min medelsheräkning beaktat behovet av allmän förstärkning 

av basresurserna ( + 5 138 000 kr.). Härav bör 200000 kr. anvisas CTH för 

täckande av vissa kostnader avseende trafiksäkerhetsforskning. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för kommunikationsdepartementet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(270611000 + 28 871000 =) 299482 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor ( L 24) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 24) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 299 482 000 kr. 

E 21. Temaorienterad forskning 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3 128572 

6810000 

8 360000 

Reservation 3043427 

Detta anslag avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sek

tion av den filosofiska fakulteten. 

Ans I ag 4iirde I 11 i ng 

Högskoleenhet 

LinkäpinRs hiiRsko/erci;ion 
Universitetet i Linköping 

1981/82 

6810000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitels
och högskole
ämbete\ 

+3202000 

Före
draganden 

+ 1550000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål 

Pris- och /ij11eomriiknit1R 

2 Alrematfr 2 
2.1 Förstärkning av forskar

resurser och basresurser 
2.2 I tjänst som prufrssor 

inom temat Teknik och 
social förä nd ring 

2.3 I tjänst som professor 
inom temat Vatten i natur 
och samhälle 

2.4 Engångsanslag till bibliotek 

Kostnad hudget- Anmärkningar 
året 1982/83 
<tkr.) 

+ 668 

+ 1984 

+ 220 

+ 220 
+ 110 
+3202 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Temaorienterad forsk

ning för hudgetåret 1982/83 anvisas I 0012 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 550000 kr. 

För närvarande finns åtta extra ordinarie tjänster som professor inrätta

de vid universitetet i Linköping för temaorienterad forskning varav två 

inom vart och ett av följande fyra teman Teknik och srn.:ial förändring. 

Vatten i natur och samhälle, Hälso- och sjukvården i samhälkt samt 

Kommunikation - överföring av information. Inom de tre förstnämnda 

temana är samtliga tjänster tillsatta. inom det sistniimnda iir endast en 

tjänst tillsatt. 

Universitets- och högskoleämbetet ( U H Ä I har föreslagit att ytterligare 

en tjänst som extra ordinarie professor inrättas inom vartdera av temana 

Teknik och social förändring samt Vatten i natur och samhälle. 

Jag har i andra sammanhang strukit under hetydclsen av upphyggnaden 

av _den temaorienterade forskningen vid universitetet i Linköping. De 

hittillsvarande erfarenheterna visar emellertid att det knappast är möjligt 

att hygga upp organisationen i den takt som U HÄ har föreslagit sil vitt 

avser tjänster som professor. Jag iir därför inte nu beredd att förorda 

inrättande av mer än en tjänst som professor budgetåret 1982/83. Med 

hänsyn till behovet av insatser för att belysa den tekniska utvecklingens 

konsekvenser för samhällsutformningen i stort förordar jag att ytterligare 

en tjänst som extra ordinarie professor (L24) inrättas den I juli 1982 inom 

temat Teknik och social förändring ( + 500000 kr.). Jag återkommer i annat 

sammanhang till regeringen i denna fråga. 

För att på sikt förbättra rekryteringen till högre tjiinster inom den te

maorienterade forskningen är det enligt min mening angeläget att förstärka 

basresurserna inom denna. Jag förordar därför en uppräkning av dessa 
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med 500000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till den av UHÄ föreslagna 

resursförstärkningen för biblioteksändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Temaorienterad j(1rsk11i11g för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 360 000 kr. 

E 22. Vissa tandvårdskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

67735888 

59076000 

65 746 000 

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odonto

logiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet samt univer

siteten i Lund. Göteborg och Umeå. Vidare utgår från anslaget vissa medel 

till de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna samt till ersättning 

åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter. 

A11slag.1ji>rdel 11ing 

Anslag 

U1gijicr 

Lönekostnader 
Materiel m. m. 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Telegram och telefon 
Renhållning och städning 

UppbiirJsmedel 

Patientavgifter m. m. 

Ncmrntgift 

1981/82 

60223 000 
15 696000 

nooo 
13000 

440000 
3 117000 

79 511 000 

20435000 1 

59076000 

1 Avser även enheten vid Holländargatan. 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets
och högskole
iimbetet 

+ 8209000 
+ 2363000 

of. 
+ 1000 
+ 55000 
+ 359 000 

+10987000 

of. 

+10987000 

Före
draganden 

+5029000 
+ 1370000 

of. 
+ 1000 
+ 30000 
+ 240000 

+6670000 

of. 

+6670000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål 

I Pris- och liint>omriikning 
I. I Prisonuäkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa unda l 

3 Konseki·enser <Il" tidiNw·e 
hes/111 

3.1 Övergångskostnader i samhand 
med genomförande av ny studie
ordning för tandläkarlinjen 

3.2 Ökat antal platser på tandläkar
linjen i Umeå 

Summa under 3 

Kostnad hudget- Anmärkningar 
aret 1981/82 
(tkr.) 

+ 1976 
+ 7184 

+ 9160 

+ 825 

+ I 002 

+ 1827 

+10987 

U HÄ hemställer att under ett förslagsanslag Vissa tandvårdskostnader 

för budgetåret 1982/83 anvisas 70063000 kr. med angiven fördelning på 

anslagsposter. 

Fiiredralo(anden 

Jag har i min anmälan av anslaget Utbildning för vårdyrken förordat en 

minskning av antalet antagningsplatser på tandläkarlinjen i Malmö med 40. 

Till följd härav beräknar jag en besparing om 500000 kr. under förevarande 

anslag för budgetåret 1982/83. 

Jag har vid mcdelsberäkningcn beaktat behovet av medel för det ökade 

antalet platser på tandläkarlinjen i Umeå som genomfördes hudgctäret 
1981/82( + 1002000kr.). 

Jag beräknar medel enligt sammansUillningen och hemstiiller att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa t1111d1·ärdskost1111der for budgetäret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 65 746000 kr. 

E 23. Kungl. biblioteket 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

30220 106 

31459000 

35 249000 

Reservation 976904 

Kungl. biblioteket (KB) fick sin nuvarande organisation genom regering

ens proposition 1978/79: 122 om vissa åtgärder på informationsförsörj

ningsomddet (UbU 1978179: 37, rskr 1978/79: 352). KB leds fr. o. m. den I 

juli 1979 av en styrelse om tio ledamöter. 
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Riksbibliotekarien är styrelsens ordförande. Verksamheten vid KB be

drivs inom tre avdelningar. nämligen administrationsavdelningen, biblio

teksavdelningen och bibliografiska avdelningen. 

Enligt sin instruktion ( 1979: 480) är KB nationalbibliotek och fullgör 

härvid dokumentära uppgifter och serviceuppgifter inom tre program som 

KB benämner nationell service. biblioteksdrift samt programmet för ge

mensamma funktioner till vilket framför allt verksamheten vid administra

tionsavdclningen hänförs. 

Kungl. biblioteket 

I. Pris- och löneomräkning (4 670 000 kr.). 

2. Kli räknar med en tvåprocentig besparing på den administrativa 

verksamheten (50000 kr.). KB kommer att göra en besparing på 250000 kr. 

genom att nya tekniska hjälpmedel tas i bruk för bevakning. 

3. Medel för städning och bevakning (+ 1035000 kr.). Medlen har 

tidigare bekostats från annat anslag. 

4. Dubblering av en tjänst som biblioteksassistent till följd av långvarig 

sjukdom t + 106000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för pris- och löneomriikning för kungl. biblioteket 

( KB) i+ 3 451000 kr.). För KB: s del har jag tillämpat det s. k. huvudalter

nativet t - 346 000 kr.). 

Vidare beräknar jag medel under anslaget för städ- och bevakningsända

mål. 

I budgetpropositionen för innevarande budgetår (prop. 1980/81: 100 bil. 

12 s. 552) hemstiillde jag om riksdagens bemyndigande för n:geringen att 

godkänna ett avtal mellan staten och Liber Förlag/ Allmänna Förlaget i vad 

avser produktionsstöd för utgivning av Svensk bokkatalog omfattande 

åren 1966-70 och 1971-75. Riksdagen gav regeringen niimnda bemyndi

gande (UbU 1980/81:21. rskr 1980/81:248). Produktionsstödet 350000 kr. 

för den första femårskatalogen har utgått under inm:varande budgetår. 

Enligt vad jag inhämtat kommer något produktionsstöd för den andra 

femårskatalogen inte att bli aktuellt för budgetåret 1982/83. varför jag 

räknar med en minskning av KB: s anslag med 350000 kr. 

l övrigt räknar jag inte med ytterligare medel för KB: s del. 

Jag förordar sålunda att anslaget till Kli räknas upp med 3 790000 kr. 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kungl. hiblioteket för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 35 249 000 kr. 
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E 24. Statens psykologisk·pedagogiska bibliotek 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

J 982/83 Förslag 

1918505 

2173000 

3 350000 

Reservation 106532 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) är enligt sin instruk

tion ( 1980: 393) ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och 

pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och bcståndsservicen 

inom dessa områden. SPPB skall anskaffa för forskning och utbildning 

väsentlig litteratur inom de~sa ämnesområden och lämna information och 

dokumentation om såväl svenskt som utländskt material. SPPB leds av en 

styrelse utsedd av regeringen. Biblioteket förestås av en förste biblioteka

rie. 

State11s psykologisk-pedag11giska hihli<1tek 

I. Pris- och löneomriikning (289 000 kr.). 

2. Besparing ( -49000 kr.). 

3. Personalförstärkning ( + 210000 kr.J innebärande I tjänst som biblio

teksassistent i högst F 8 samt I tjänst som biblioteksbitriide i befordrings

gftng I C. lönegrad F I. 

4. Medel för extra arbetskraft och konsultuppdrag m. m. ( + 80000 kr.). 

5. Ökade resurser för bokinköp och bokbindning 111. m. (+ 215500 kr. 

varav 85 000 kr. utgör engångsanvisning). 

6. Ytterligare medel för sjukvfard. reseersättningar. LIBRIS. lokalvård 

och expenser ( + 154 500 kr. varav 14 000 kr. utgör engångsanvisning). 

7. Flyttning av biblioteket till anvisade lokaler i Fn:scati medför krav på 

ytterligare resurser dels för löpande merkostnader ( + 295 000 kr.) för bl. a. 

vaktmästerifunktioncn. lokalvärd. LIBRIS och telefonservicen. dels en

gångsanvisning för tlyttningskostnader samt teleteknisk- och annan utrust

ning m. m. ( +688 000 kr. J. 

Föredraga11de11 

Jag beräknar medel för pris- och löneomriikning för statens psykologisk

pedagogiska bibliotek (SPPBJ (+ 213000 kr.J. Summan innefattar ett be

lopp ( + 25 000 kr.) till följd av avgiftsbdäggning av SPPB: s anv~indning av 

LI BRIS-systemet. Jag tillämpar det s. k. huvudalternativet för SPPB: s del 

(- 24000 kr.). 

För flyttnings kostnaderna beräknar jag medel ( + 481 000 kr.) i form av 

en engångsanvisning. vilken skall bekosta såviil teletekniska anläggningar 

och utrustning som viss ombyggnad av befintlig specialinredning. 

De nya lokalerna medför också en viss marginell ökning av de perma

nenta förvaltningskostnaderna. För dessa ändamål beräknar jag yllcrligare 

resurser ( + 157 000 kr. l. 
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I övrigt räknar jag med en allmän förstiirkning av bibliotekets resurser 

( + 350 000 kr.). 

Jag förordar sålunda att anslaget till SPPB räknas upp med I 177 000 kr. 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Statens psykologisk-pedagogiska hihliotck för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 3 350000 kr. 

E 25. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

698773957 

711371000 

844014000 

Från anslaget bestrids innevarandt: budgetår utgifter för lokalhyror. 

bränsle, lyse och vatten samt övriga fastighctsdriftkostnader vid de statliga 

högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

högskoleutbildningen i Halmstad och Skövde. Institutet för internationell 

ekonomi, kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska biblio

tek. 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten 

sammanhängande service vid universiteten, tekniska högskolan i Stock

holm. Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå. 

Utgifier 
Lokalhvror 
Kostnader för viss med 

fastighetstjiinsten 
sammanhängande service 

Upph<irdsmedcl 
Uppliitelsc av lokaler 

m.m. 

Nclloutgift 

1981i82 

708 751 000 

2640000 

711391000 

20000 

711371000 

Uni1·crsitets- och högskolciimhetct 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+138718000 + 132 432 000 

+ 304000 + 211000 

+139022000 +132643000 

of. of. 

+139022000 +132643000 

I. Prisomräkning och ökade kostnader på grund av planerad lokalut

byggnad ( 138 718 000 kr.). Härvid har beaktats att innevarande års sparmål 

om 15 milj. kr. endast resulterat i en besparing av 8631 :iOO kr. 

2. Pris- och löneomräkning för viss med fastighetstjänsten sammanhäng

ande service (304000 kr.). 
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Föredraganden 

I prnp. 1981/82: 25 om till äggsbudget I till statsbudgeten 1981/82 \bil. 6 s. 

54-57) redovisade regeringen för riksdagen att det uppstiillda besparings

målet om 15 milj. kr. avseende lokalkostnader vid högskoleenheterna för 

innevarande budgetår uppnåddes i en omfattning som enligt byggnadssty

relsens ( KBS) beräkningar motsvarade ca 8 631 000 kr. Vidare redovisades 

hur - enligt en skrivelse fr{\n universitets- och högskoleiimbctel ( UHÄJ -
merparten av resterande del av de anbefallda besparingarna av 15 milj. kr. 

skulle uppnås. Jag anslöt mig i ni.imnda proposition till UHÄ: s förslag att 

de högskoleenheter. som inte niitt upp till den av KHS faststiillda lokalbe

sparingen. genom besparingar inom andra områden skulle tillföra lokal

kostnadsanslaget sammanlagt 6 309 000 kr. Riksdagen godkiinde vad som i 

propositionen förordades i fråga om besparingar avseende lokalkostnader 

m. m. vid högskoleenheterna (UbU 1981/82: 7. r~kr 1981182: 124). 

I nämnda skrivelse från UHA tog ämbetet även upp frågan om hur det 

förhållandet att hesparingsmålet inte uppnålls skulle p[1verka medelstill

dclning m. m. till berörda högskoleenheter frän budgetilrel 1982/83. Enligt 

UHÄ borde den föreslagna minskningen av lokalkoslnads<tnslaget för bud

getåret 1981/82 betraktas som avslutad i och med att högskoleenheterna 

fullgjort sina besparingsåtgärder i form av antingen lokalreduktion1:r eller/ 

och en permanent minskning av resurserna under st:ktor~-/fakultetsansla

gen. 

Den av statsmakterna beriiknade besparingen avseende lokalkostnader 

som inte kunnat uppnäs innevarande budgetiir bör emellertid enligt min 

mening fullföljas hudgetård 19!Q/83. Målet hör hiirvid vara att för budget

åren 1981/82 och 1982/83 sammanlagt nå upp till minst 15 milj. kr. dvs. 

ytterligare ca 6.4 milj. kr. 

Vid mina beriikningar av förevarande anslag för budgetåret 1982/83 har 

jag med hänsyn härtill räknat med ytterligare besparingar avseende lokal

kostnader om 6430000 kr. Min avsikt iir att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att uppdra ät UHÄ att. om delta hesparingsmål inte uppnäs. 

hesluta att högskoleenheterna genom besparingar inom andra omradcn 

skall tillföra lokalkostnadsanslaget resterande medel. 

Vidare har jag under detta anslag beriiknat medel för lokalhyror samt 

bränsle. lyse och vatten för Nordiska institutet för samhiillsplancring. 

Med hänvisning till sammanställningen heriiknar jag för niista budgetfir 

anslaget till 844014000 kr. 

Jag avser alt vid min anmälan under avsniltet av Vissa inom uthildnings

departementet gemensamma ändamål la upp vissa frägor om lokalkost

nader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag i det föregiiende förordat i frftga om besparingar 

avseende lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

2. till Lokalko.1·t11adcr 111. m. rid hiigskoleenhctcma för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 844014000 kr. 
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E 26. Lån till studentkårlokalcr 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

Behållning 2 409 (){)() 

Lån till studcntkårlokaler tillkom genom beslut av 1963 års riksdag 

(prop. 1963: 172, SU 1963:212. rskr 1963:405). Enligt kungörelsen 

( 1964: 398) om lån för anskaffning av student kårlokaler (omtryckt 

1973: 3841 kan lån utgå till studentorganisationer vid universiteten m. fl. 

läroanstalter för anordnande av studentkår- o<.:h restauranglokaler för an

ställda och studerande. Enligt kungörelsen I 1970: 273.l om lån för inredning 

och utrustning för vissa studentkårlokakr kan lån utgä för första uppsätt

ningen av inredning och utrustning för restauranglokaler. 

Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1973: I bil. 13 s. 222. CU 
1973: 10. rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till allmänna 

samlingslokaler flyttats över till en delegation inom bostadsstyrdsen. 

Kungl. Maj: t har uppdragit åt delegationen att även vara ben:dande organ i 

frågor om lån från förevarande anslag (jfr prop. 1973: I bil. 10 s. 531 ). 

De l.:im:belopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången av 

budgetåret 1980/81 framgår av följande samman~tällning. 

Restauranglokaler 
Övriga kåriokalcr 
Inredning och utru~tning 

för restauranglokakr 

Ume
underlag 

l(i491000 
26491 000 

Låne
belopp 

1(1491000 
121'.'7500 

2 242 noo 
301N0500 

Ränte- och 
amorterings
fri del av 
lånebeloppet 

1(1491 000 
8 26h000 

2 242 Otltl 

26999000 

För budgetåren 1964/65-1981 /82 har under anslaget anvisats samman

lagt ca 36 milj. kr. Som framg~lr av sammanstiillningen har lån om ~amman

lagt ca 31 milj. kr. beviljats intill utgfö1gen av budgetitrct 1980/81. 

För innevar<tndc budgctitr har anvisats ett reservationsanslag av I 000 

kr. Vidare får lån beviljas från anslaget intill ett sammanlagt belopp av 5 

milj. kr. 

Bc1st ads.1·tyre/se11 

Bostadsstyrclsen föreslår att ett anslag av I 000 kr. fors upp för budget

året 1982/83. Lån bör under nii~ta budgetår fä beviljas intill ett sammanlagt 

belopp av 5 milj. kr. 
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f "öre dra ganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 000 kr. Vidare bör lån 

under nästa budgetar få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1982/83 lån får beviljas till student

kårlokaler intill ett sammanlagt belopp av 5 000000 kr.. 

2. till La11 till st11de11t/..:.ärlo/..:.aler för budgetåret 198'.!.i!B anvisa ett 

n:servationsanslag av I 000 kr. 

E 27. Redovisningscentralerna vid universiteten 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

70559 

I 000 

I 000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

traler. en vid vart och ett av universiteten. Till redovisningseentrah:rna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets 

verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verksamheten 

bedrivs under inseende av riksrevisionsverket. Redovisningscentralerna 

beslutar i samråd med berörda myndigheter om taxor för sina tjänster. Den 

sammanlagda omsättningen balamerar innevarande budgetår pä ca 9,6 

milj. kr. 

Uni1·ersitets- och hiigs/..:.oleiimhl't<'I foresliir att anslaget förs upp med 

oföriindrat belopp. Enligt ämbetet förväntas varje redovisning<.central vara 

sjiilvfinansierad. 

1-·iirl'draga11de11 

I enlighet med universitets- och högskoleiimbetets förslag hör anslaget 

för niista hudget{ir föras upp mt'd oföriindrat belopp. I samband med 

förslag till regleringsbrev för budgetåret 1982.'lO avser jag att äterkomma 

till regeringen med förslag till beslut ~om innebär att va1j1: redovisnings

eentral skall vara sjiilvfinan~ierad. 

Jag hemställer att regaingen föresbr riksdagen 

att till Rcdo1·i.rni11gsce11tra/1'm" vid 1111iversitetc11 för budgetåret 

1982/83 anvisa ett forslagsan~lag av I 000 kr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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E 28. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 

Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen är 

knuten till regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion och gemensam 

för universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm och karo

linska institutet samt försvarets forskningsanstalt. Regeringen har den 11 

juni 1981 meddelat bestämmelser för anslaget. 

Universitets- och lzågsko/eämhetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredraganden 

l enlighet med universitets- och högskoleämbetets f~rslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datorcentralen .fi'ir hiigre wbi/dning och j(1rskning i Stock

lwlm för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 29. Ersättning till vissa lärarkandidater 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

80177829 

63267000 

69771000 

Ur anslaget bekostas 

ersättning enligt förordningen den 3 maj 1979 om förmåner till vissa 

lärare som genomgår lärarutbildning ( UHÄ-FS 1979: 39) punkt I a) och 2 
a). 

ersättning/utbildningsarvode enligt förordningen den 3 maj 1979 om för

måner till vissa studerande på folkhögskollärarlinjen (UHÄ-FS 1979: 40) 

punkt I aJ och 3. 
utbildningsarvode enligt förordningen den 2 april 1981 om iindring av 

förordningen om förmåner vid genomgång av utbildning på speciaförarlin

jen !UHÅ-FS 1981: 4J 

utbildningsarvode enligt förordningen den 2 april 1981 om utbildningsar

vode m. m. till studerande som genomgår viss högskoleutbildning inom 

sektorn för undcrvisningsyrken 1UHÄ-FS 1981: 5). 

Högskoleenheterna står inte i något arbetsgivarförhållande till de stude

rande som erhåller utbildningsarvodc eller annan ersättning ur förevarande 

anslag. Detta innebär att lönekostnadspålägg inte skall beräknas på dessa 

arvoden/ersättningar. 
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Medel under anslaget utgår med hänsyn tagen till antagningskapaciteten 

på vissa linjer inom sektorn för utbildning för undervisningsyrken. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

CUHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Linje/ Ändamål 

Pris- o.-11 hi11eomriikning 

Kon.l'e!i1·cnser m· tidigare bes/111 
Industri- och hantverkslärar
linjen: 
+ 54 nybörjarplatser 1981182 
Vårdlärarlinjen: 
bortfall av platser enligt prop. 
1979/80: 116 - 36 iirsstudieplatser 
siirskilda åtgärder - 24 årsstudie
platser 
ökad antagning 1981/82 + 1211rs
studieplatser 

Summa 1111Jer 2 

4 

Altanatii· I 
Handels- och kontorslärarlinjen: 
- 12 nybörjnrplatser · 

Altematii· 2 
Industri- och hantverkslärarlinjen: 
+ 66 nybörj<trplatser · 
Viirdlärarlinjen: 
särskild utbildning (delad uth. l 
+ 24 årsstudieplatser 

Sun111u.1 under./. 

UHÄ hemställer alt 

Kostnad budgetåret 
1982/83 (tkr.) 

+5251 

+ 706 

-1883 

-1256 

+. 628 

-1805 

- 628 

+2904 

+1256 

+4160 

+6978 

I. under ett förslagsanslag Ersättning till vissa lärarkandidater budget

året 1982/83 anvisas 70 245 000 kr.. 

2. regeringen föranstaltar om en översyn av reglerna för speciella crsiilt

ningar inom vissa lärarutbildningar. 

FiiredraRantlen 

Jag har beräknat ko~tnadcrna under detta anslag med hänsyn till dimen

sioneringen av berörda läraruthildningslinjcr och stirskilda liirarutbild

ningsåtgärdcr. 

Universitets- och högskoleämhetct cUHÄl har hcmstiillt att regeringen 

föranstaltar om en översyn av reglerna for speciella ersättningar inom 

vissa lärarutbildningar. Jag biträder förslaget och avser att senare förcsl[1 

regeringen att U HÄ. i samrfld med centrala studiestödsn[imndcn och skol

överstyrelsen. ges i uppdrag att genomföra denna översyn. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till ErsiillninK till 1·is.111 lärarkandidater för budgctaret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 69 771 000 kr. 
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E 30. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3529539 

2 700000 

3 300000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter 

vid disputationer vid vissa statliga högskoleenheter. Regeringen har den 11 

juni 1981 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitets- och högsko/eiimhetet 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ framhåller att de arvoden 

som utbetalas från detta anslag inte har höjts sedan 1969. U HÄ har i 

yttrande den 28 augusti 1980 över en hemställan från U niversitetslärarför

bundet om ändringar av bestämmelserna om ersättning och arvoden åt 

ledamöter i tjänsteförslagsnämnder och åt opponenter vid disputationer 

m. m. anfört som sin uppfattning att arvodesbcloppen borde uppräknas i 

huvudsaklig överensstämmelse med U niversitetslärarförbundets förslag. 

UHÄ föreslår att, med hänsyn till de senaste årens belastning, anslaget 

höjs med 600000 kr. till sammanlagt 3 300000 kr. UHÄ har härvid inte 

beaktat ev. ökad anslags belastning på grund av den förordade arvodesreg

leringen. 

Forskarutbildningsniimnderna rid de medicinska fakulteterna har i skri-. 

velse föreslagit dels att arvodet för opponentuppdrag höjs från I 500 kr. till 

5 000 kr., dels att opponent med kommunal anställning som alternativ till 

arvode för uppdraget får ersättning för mistade löneförmåner för oppo

nentuppdraget på samma sätt som opponent med statlig anställning. 

I sistnämnda fråga finns även ett motsvarande förslag från S1·eriges 

liika1j('irhund. 

Föredraganden 

Förslaget om en arvodesreglering prövas i samband med den allmänna 

översyn av arvoden som f. n. pågär. Jag återkommer till regeringen i frågan 

när översynen är färdig. Forskarutbildningsnämndernas vid de medicinska 

fakulteterna och Sveriges läkarförbunds förslag att utvidga kretsen av dem 

som kan erhålla ersättning för mistade löneförmåner vid uppdrag som 

opponent är jag inte beredd att tillstyrka. 

Enligt min mening bör medel för ersättning åt vissa opponenter vid 

disputationer fr. o. m. budgetåret 1983/84, efter förslag av universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄ>. beräknas under anslagsposter till berörda hög

skoleenheter under reservationsanslagen till fakulteterna m. m. 

I enlighet med UHÄ: s förslag bör anslaget med hänsyn till de senaste 

årens belastning höjas med 600 000 kr. till 3 300 000 kr. Härvid har jag inte 

33 Riksda)?en 1981182. I sam/. Nr 100. Bila)?a 12 
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beaktat hur en eventuell arvodesreglering kan komma att påverka belast

ningen av anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt rissa opponenter \'id disputationer för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 300 000 kr. 

E 31. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6752120 

4650000 

5050000 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning åt dels sådana ledamöter 

i tjänsteförslagsnämnd som avses i 19 kap. 32 ~ 3. första stycket högskole

förordningen ( 1977: 263, omtryckt 1979: 857. ändrad senast 1980: 49, 433, 

434 och 600). dels sakkunniga eller specialsakkunniga som utsetts enligt 

bestämmelser i högskoleförordningen eller andra av regeringen utfärdade 

bestämmelser för myndigheter inom utbildningsdepartementets verksam

hetsområde. om ersättning inte skall utgå ur särskilt för ändamålet anvi

sade medel. Regeringen har den 11 juni 1981 meddelat föreskrifter för 

anslaget. 

Universitets- och högsko/eiimbetet 

Universitets- och högskole~imbetet <UHÄ) framhäller att de arvoden 

som utbetalas från detta anslag inte har höjts sedan 1975. UHÄ har i 

yttrande den 28 augusti 1980 över en hemställan från U niversitetslärarför

bundet om ändringar av bestämmelserna om ersättning och arvoden åt 

ledamöter i tjänsteförslagsnämnder och åt opponenter vid disputationer 

m. m. anfört som sin uppfattning att arvodesbeloppen borde uppräknas i 

huvudsaklig överensstämmelse med Universitetslärarförbundets förslag. 

U HÄ föreslår att med hänsyn till belastningen 1979/80 anslaget höjs med 

400000 kr. till sammanlagt 5050000 kr. UHÄ har härvid inte beaktat ev. 

ökad anslagsbelastning på grund av den förordade arvodesregleringen. 

Natun·etenskapliga forskningsrddet har i skrivelse föreslagit att ersätt

ning åt sakkunniga i ärenden om tillsättning av extra ordinarie forskartjänst 

vid forskningsråden som utgår i form av särskilt arvode höjs från högst 

2 000 kr. till högst 4 000 kr. 

S\'erigcs /iikarjorhund har i skrivelse föreslagit att sakkunnig som har 

kommunal anställning som alternativ till arvode för uppdraget får ersätt

ning för mistade löneförmåner på samma sätt som sakkunnig med statlig 

anställning. 
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Föredraganden 

Förslaget om en arvodesreglering prövas i samband med den allmänna 

översyn av arvoden som f. n. pågår. Jag återkommer till regeringen i frågan 

när översynen är färdig. 
Sveriges läkarförbunds förslag att utvidga kretsen av dem som kan 

erhålla ersättning för mistade löneförmåner vid uppdrag som sakkunnig är 

jag inte beredd att tillstyrka. 

Enligt min mening bör medel för ersättning åt vissa ledamöter i tjänste

förslagsnämnder m. m. fr. o. m. budgetåret 1983/84. efter förslag av univer

sitets- och högskoleämbetet (UHÄl. beräknas under anslag och anslags

poster till berörda högskoleenheter. forskningsråd m. m. 

I enlighet med UHÄ: s förslag bör anslaget med hänsyn till de senaste 

årens belastning höjas med 400000 kr. till 5050000 kr. Härvid har jag inte 

beaktat hur en eventuell arvodesreglering kan komma att påvaka belast

ningen av anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning <it 1·issa ledamöter i tjänsf{'.fiirslag.rniimnder m. m. 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 5 050000 kr. 

E 32. Utbildningsbidrag för doktorander 

1980/81 V tgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

72105608 

78144000 

78144000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för sammanlagt I 600 utbildningsbi

drag för doktorander. Bestämmelser för dessa har givits i förordningen 

< 1976: 536) om utbildningshidrag för doktorander. Uthildning-;bidraget ut

går med belopp som ligger mitt emellan det högsta och lkt lägsta beloppet 

för utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen (prop. 1975/ 
76: 128, UbU 1975/76: 28. rskr 1975/76: 380), f. n. 48 840 kr. för år. 

Unil'ersitets- och hiigskoleämhetet 

Universitets- och högskoleämbetet (LJHÄl föreslår att ytterligare 60 

utbildningsbidrag (+ 2930000 kr.) tillkommer budgetåret 1982/83. 

fl"iredraganden 

Jag återkommer till frågor rörande studiefinansieringen i forskarutbild

ningen i samband med anmälan av en proposition om vissa forskningsfrå

gor m. m. I avvaktan härpå bör anslaget beräknas med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition. till Uthildni11p-/1idraR för 

doktorander för budgetåret 1982/83 beräkna ett förslagsanslag av 

78 144 000 kr. 
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E 33. Forskning och utvccklingsarbcte för högskolan m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18157602 

14635 000 

14635000 

Reservation I 303478 

Ur anslaget bekostas dels uppföljnings- och utvärderingsarbete med 

syfte att verka för att målen för högskolan uppnäs. dels mer lfmgsiktig 

forskning med syfte att öka kunskapen om de grundläggande villkoren för 

högskolans verksamhet. Ur förevarande anslag bekostas också utveck

lingsarbete och personalutbildning på lokal och central nivå. En del av de 

centrala resurserna för forskning och utveckling ( FoU) disponeras av 

universitets- och högskoleämbetets (LJHÄl plancringsbercdningar; de lo

kala medlen för utvecklingsarbete och personalutbildning fördelas av 

UHÄ till högskoleenheterna. 

Unil'ersitets- och högskoleämbetet 

UHÄ: s program för uppföljning av 1977 års högskolereform kommer att 

avslutas under budgetåret 1982/83. Projekten om högskolans organisation 

och anslagssystem har slutrapportcrats. De ännu pågående projekten om 

studieorganisation, återkommande utbildning. tilltr~idc till högskolan samt 

jämlikhet och jämställdhet i högskolan kommer att i huvudsak vara full

gjorda under det kommande budgetåret. Det enda av de nuvarande projek

ten som förutses fortgå även under hela budgetåret 1982/83 är verksam

hetsvärderingsprojektct. 

I det långsiktiga forskningsprogrammet ingår studier om högskolans roll 

i samhället. högskolan som organisation. forskningrns resp. utbildningens 

villkor och möjligheter samt FoU-organisation or;h planering. Inom det 

sistnämnda delområdet studeras frågor rörande sektorsforskningens roll 

och organisation i högskolan. 

Huvuddelen av planeringsberedningarnas FoU-medel har använts till 

utvärderingar av nya utbildningslinjer: forskning och forskarutbildning har 

hittills inte berörts i någon nämnvärd omfattning. En viss förskjutning i 

denna riktning har inträffat under 1981/82. 

Alltsedan FoU-anslagets tillkomst har en betydande del av anslaget 

avsatts till lokalt utvecklingsarbete och senare även till lokal personalut

bildning. Medel för lokal personalutbildning anvisades tidigare särskilt till 

högskoleenheterna. men fr.o. m. budgetåret 1981/82 sammanfördes dessa 

medel med medel för lokalt utvecklingsarbete. Exempel pi't aktiviteter som 

finansieras helt eller delvis med medel för lokalt utvccklingsarbete är 

uppföljning och utvärdering av uthil<lning. kurs- och linjeutveckling. utar

betande av nya läromedel. rationalisering. integration och samordning av 

uthildning. försöksverksamhet med nya undervisningsformer och annan 

pedagogisk förnyelse. t. ex. utnyttjande av datorer i undervisningen samt 
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undersökningar av de studerandes situation och arbetsvillkor samt åtgär

der för anpassning av undervisningen till nya studerandegrupper. 

Personalutbildningsprogrammet är uppdelat i lokalt resp. centralt anord

nad personalutbildning. Verksamhetsåret 1980/81 disponerades totalt 

8 055 000 kr. varav 3 510 000 kr. för lokalt anordnad personalutbildning. 

UHÄ har i rådande resursläge inte möjlighet att tillgodose alla utbild

ningsbehov men har prioriterat tre delområden - Ledning och planering, 

Forskning och forskningskontakt samt Utbildning och undervisning. 

UHÄ redovisar medlens disposition budgetåret 1981/82. 

Ändamål 
(delprogram) 

Uppföljning 1 

Forskning 
Planeringsbcredningarnas FoU 
Lokalt ut vecklingsarbete 
Personalutbildning 
Information 
Planering 

Anslag 
1981/82 
(tkr.) 

1400 
2000 
161)0 
4 745 
4545 

220 
12.'i 

14635 

1 Härutöver tar UHÄ i anspråk för rcformuppföljningsändamål 280000 kr. under 
anslaget Universitets- och högskoleämbdct. 

UHÄ hemställer att anslaget pris- och löneomräknas med 1492000 kr. 

till sammanlagt 16 127 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Forskning och ut1·eck/ingsarhete får högskolan m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservalionsanslag av 14635000 kr. 

E 34. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

29592261 

36411000 

39023000 

Reservation 3617446 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för internationalisering av hög

skoleutbildningen. utveckling av lokala system för studiedokumentation, 

statistik och antagning. universitetslektorers m. fl. tjänstledighet för forsk

ning samt försöksverksamhet med kontaktforskare. Universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄ) avger inte anslagsframställning för ansh1gsposten 

avseende sistnämnda ändamål. 
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Anslag.1fördelning 

Ans lagspost 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

UHÄ Före-
draganden 

I. Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position 4365000 + 500000 + 200000 

2. Vissa kostnader för 
lokal antagning vid 
högskoleenheterna 790000 - 200000 - 200000 

3. Viss försöksverksamhet 300000 of. of. 
4. Utveckling och försöks-

vis drift av överbryg-
gande kurser och på-
byggnadsutbildning 2085 000 + 500000 of. 

5. Finansiering av universi-
tetslektorers m. fl. 
tjänstledighet för forsk-
ning 23 584000 + 1957000 +5281000 

6. Viss utredningsverksamhet 287000 of. + 331000 
7. Förstärkning av biblio-

teksresurser inom hög-
skolan 5000000 -2500000 -3000000 

36411000 + 257000 +2612000 

Anslagsframställning har avgivits av UHÄ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

Pri8- och liineomräknin)? 
I. I Universitetslektorers 

tjänstledighet, över
bryggande kurser och på
byggnadsutbildningar 

4 Altematil' I 

4.1 Vissa kostnader för lokal 
antagning 

5 Altemati1'2 

5.1 Förstärkning av biblioteks
resurser inom högskolan 

5.2 Internationalisering av 
högskoleutbildningen 

5.3 Överbryggande kurser och 
påbyggnadsutbildningar 

Summa under 5 

Föredraganden 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1982/83 
(tkr.) 

+1957 

- 200 

-2500 

+ 500 

+ 500 

-1500 

+ 257 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 
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Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ finner det möjligt att under 

anslagsposten Vissa kostnader för lokal antagning göra en besparing i 

förhållande till anslaget för innevarande budgetår. Jag beräknar medlen 

under nämnda anslagspost i enlighet härmed (- 200000 kr.). 

För finansiering av universitetslektorers (motsv.) tjänstledighet för 

forskning beräknar jag medel som kompensation för löneökningar 

(+l 781000 kr.). Jag räknar också medel(+ 3500000 kr.) fören utvidgning 

av verksamheten. 

Med anledning av vad jag anförde i budgetpropositionen för innevarande 

budgetår (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 565) fick UHÄ under våren 1981 i 

uppdrag att med utgångspunkt i dittills gjorda erfarenheter av de särskilda 

medlen för universitetslektorers forskning se över de regler som nu gäller 

för dessa medel. I överensstämmelse med UHÄ: s förslag har regeringen 

genom beslut den 11juni1981 meddelat ändrade bestämmelser för univer

sitetslektorers forskning med riktlinjer för fördelningen av resurserna för 

detta ändamål. Huvudregeln är att urval mellan behöriga sökande skall 

göras med hänsyn till de sökandes vetenskapliga skicklighet. Därefter skall 

hänsyn tas till de föreslagna forskningsuppgifternas betydelse antingen för 

metodutvecklingen och den vetenskapliga förnyelsen inom resp. ämne 

eller för forskningsanknytningen av den grundläggande utbildning till vil

ken vederbörande lärare är knuten. 

Under anslagsposten Till universitets- och högskoleämbetets disposition 

anvisas särskilda medel för arbetet med att internationalisera utbildningen. 

För detta ändamål beräknar jag en med 200000 kr. höjd medclsanvisning. 

Jag har därvid utgått ifrån att man inom ramen för dessa medel bestrider 

den svenska andelen av kostnaderna för den försöksverksamhet med nor

disk utbildningssamverkan som planeras vid universitetet i Umeå. 

Under förevarande anslag anvisades för innevarande budgetår under en 
särskild anslagspost 5 milj. kr. som förstärkning av biblioteksrcsurser om

fattande även viss museiverksamhet för de humanistiska fakulteterna. 

Detta stöd var av tillfällig natur. Enligt min mening är det dock angeläget 

att under ytterligare ett år anvisa särskilda resurser för biblioteksverksam

heten. Jag beräknar 2000000 kr. för detta ändamål. Dessa medel bör 

användas för en förstärkning av de mindre högskoleenheternas biblioteks

resurser. Jag räknar därför med en minskning av anslaget (- 3 000000 kr.). 

Jag räknar också med ett ökat behov av insatser för att förbättra rege

ringens underlag för övergripande forskningsplanering under anslagspos

ten Viss utredningsverksamhet ( + 331000 kr.). 

Jag har vid min anmälan av anslaget Utbildning för vårdyrken föreslagit 

att försöksvisa påbyggnadsutbildningar inom arbetsterapi resp. sjukgym

nastik anordnas fr. o. m. budgetåret 1983/84. Medel för sådana kurser bör 

beräknas under förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa särskilda utg(fter inom hiigskolan m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av 39 023 000 kr. 
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Vissa forskningsändamål 

E 35. Forskningsrådsnämnden 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

26619808 

37018000 

39157000 

Reservation 9359109 

Forskningsrådsnämnden (FRNJ skall enligt sin instruktion (1977: 35. 

ändrad senast 1980: 312) ta initiativ till och finansiellt stödja forskning 

främst inom områden som är angelägna ur samhällets synpunkt, sprida 

information om forskning och forskningsresultat. främja samordning och 

samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ 

när det gäller initiering och finansiering av forskning. I nämndens ansvars

område ingår fr. o. m. budgetåret 1980/81 även framtidsstudier och konse

kvensanalys. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för svenskt medlemskap i Internatio

nella institutet för tillämpad systemanalys, HASA (jfr prop. 1976/77: 25, 

UbU 1976177: 9. rskr 1976177: 73). 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1981/82 användas högst 

3860000 kr. 

Sedan budgetåret 1979/80 disponerar FRN även en särskild kostnadsram 

för finansiering av dyrbar forskningsutrustning under anslaget I 2. Inred

ning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

An slagspost 

I. Initiering. samord
ning och stöd av 
forskning 

2. Framtidsstudier 
3. Forskningsinformation 

Forsk11i11gsråds11iim11de11 

1981182 

24895000 
4560000 
7 563 000 

37 018 000 

Beräknad ändring 1982/83 

FRN 

+1992000} 
+2390000 
+ 605000 

+4987000 

Före
draganden 

+16115000 

+ 454000 

+2139000 

Nämndens engagemang i pågående långsiktiga forskningsprojckt tillsam

mans med kostnaderna för sckretariatsresurser och medlemsavgifter avse

ende internationellt samarbete innebär krav på en hård prioritering även 

vid en reellt oförändrad anslagsnivå 1982/83. Nämnden vill dock inte för 

budgetåret 1982/83 ställa krav på ökade resurser för initiering och stöd av 

forskningsprojekt med tanke på att FRN 1981/82 har möjlighet att söka 
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ökad samfinansiering av vissa större projekt och med hänsyn till att nämn

dens engagemang i nya projekt måste anpassas till anslagsutvecklingen på 

längre sikt än ett enda budgetår. Däremot betonar nämnden vikten av att 

det i den av regeringen aviserade forskningspropositionen anges plane

ringsramar för minst en treårsperiod och förordar att FRN: s medel för 

initiering, samordning och stöd av forskning höjs med 5+3+2 milj. kr. 

under tre budgetår i förhållande till nuvarande nivå fr. o. m. 1983/84. En 

sådan anslagsnivå skulle ge FRN möjlighet att på ett tillfredsställande sätt 

fullfölja redan inledda forskningssatsningar och samtidigt ta initiativ till 

nya forskningsaktiviteter. vilka måste börja planeras senast budgetåret 

1982/83. 

Nämnden önskar ökade resurser för finansiering av dyrbar forskningsut

rustning och föreslår att en kostnadsram om 50 milj. kr. 1982/83 förs upp 

urn;ler anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 

m. m. för detta ändamål. 

Nämnden önskar fortsätta forskningsinformationsverksamheten med i 

stort sett oförändrad ambitionsnivå 1982/83 inom ramen för oförändrad 

medelstilldelning. Också inom detta område vore det värdefullt om förvän

tad anslagsnivå under ett antal år kunde anges så att planeringen kan 

anpassas bättre till tillgängliga resurser. 

Nämnden har även lagt fram förslag som avser dels forskningsinforma

tion för barn och ungdom, dels nyttjarinformation. 

Framtidsstudieverksamheten bör enligt nämndens uppfattning breddas 

och ges ökade resurser fr. o. m. budgetåret 1982/83. F. n. kan endast ett till 

två större projekt drivas samtidigt och resursförbrukningen varierar kraf

tigt beroende på vilken fas dessa projekt befinner sig i. Inom ramen för den 

nya organisationen för framtidsstudierna har en utvärdering gjorts av hit

tillsvarande verksamhet och en diskussion tagits upp om framtidsstudier
nas inriktning kommande år. Därvid har förslaget om breddning och utök

ning av verksamheten fått ett kraftigt stöd. 

FRN begär för budgetåret 1982/83 ett anslag om 42005000 kr., dvs. en 

nominell ökning med 4987000 kr. Härunder begär nämnden följande. 

I. Pris- och löneomräkning (2962000 kr.). 

2. Förstärkning av framtidsstudieverksamheten ( + 2 025 000 kr.). 

Härutöver begär nämnden ökade resurser för finansiering av dyrbar 

vetenskaplig utrustning under anslaget Inredning och utrustning av lokaler 

vid högskoleenheterna m. m. 

I f a rsre s u rsdel e gat ione n 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten <DSHl har. i 

enlighet med sin instruktion. avgivit yttrande över bl. a. FRN:s anslags

framställning. 

DSH stöder FRN:s äskande om ökade resurser för dyrbar utrustning 

och finner FRN:s engagemang i långsiktiga projekt angeläget. DSH stöder 

nämndens förslag om fleråriga planeringsramar för verksamheten. 
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Föredraf{anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. I likhet med vad som gäller för övriga 

statliga myndigheter räknar jag med en besparing inom nämndens förvalt

ningskostnader ! - 82 000 kr.). 

Framtidsstudieverksamheten, som nämnden fick ansvar för från den I 

juli 1980, har nu övervägts inom nämnden och en diskussion av dess 

framtida inriktning har förts. Nämnden har redovisat ett planeringsunder

lag för framtidsstudier och föreslår att verksamheten breddas och utökas 

med bl. a. fler projekt. 

Som ett motiv för ökat stöd till framtidsstudier anför nämnden det 

önskvärda i en större kontinuitet och därmed jämnare budgetbelastning. 

Nämnden önskar nu från statsmakterna ett mer långsiktigt ställningstagan

de till frågan om vilken nivå framtidsstudieverksamhet bör ha. 

Resurserna för framtidsstudier har hittills beräknats som en särskild 

an slagspost under forskningsrådsnämndens (FRN) anslag. Anledningen 

har bl. a. varit att framtidsstudier kan ses som i viss mån särskilda från 

reguljär forskning. Enligt min mening utgör emellertid framtidsstudierna 

ett viktigt medel för FRN att forma underlag för beslut om forskningsin

satser på nya områden. Det är därför angeläget att FRN inom ramen för 

sina samlade resurser kan göra erforderliga avvägningar mellan resurser 

för framtidsstudier och resurser för andra verksamheter inom nämndens 

område. Jag vill här erinra om att jag i prop. 1978/79: 119 om vissa frågor 

rörande forskning och forskarutbildning även anförde som motiv för att 

inordna framtidsstudieverksamhetcn i PRN: s verksamhet att detta skulle 

öka möjligheterna att effektivt utnyttja tillgängliga resurser. För att ytterli

gare underlätta FRN: s arbete i detta avseende förordar jag att medel för 

framtidsstudier inte längre skall beräknas under en särskild anslagspost. 

Nämnden ges därigenom möjlighet att inom ramen för ett samlat resurs

utrymme själv svara för avvägning. prioritering och planering av hela sitt 

stöd till såväl forskning som framtidsstudier. Vidare får nämnden då också 

möjlighet att själv bedöma behovet av långsiktiga ställningstaganden i 

fråga om nivån på framtidsstudieverksamheten. Även formerna för anvis

ning av medel till FRN för forskningsinformation bör enligt min mening ses 

över när ytterligare erfarenheter har vunnits. Jag återkommer till frågor om 

forskningsinformation i den forskningspolitiska proposition som regering

en avser att lägga fram inom kort. 

FRN har i sin anslagsframstiillning tagit upp frågan om fleråriga plane

ringsramar för sin verksamhet. Jag avser att i annat sammanhang åter

komma till frågan om fleråriga ekonomiska planeringsramar för de myndig

heter som ingår i forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdeparte

mentcts verksamhetsområde. 

Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFRJ har i sin anslagsframstiillning 

diskuterat anslagsbehovet inom sitt ansvarsområde för sådana omfattande 

investeringar i utrustning som kan hänföras till s. k. big science. För att 
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tillgodose medelsbehovet för alla nu kända planer under återstoden av 

1980-talet skulle enligt rådets bedömning fordras en anvisning om drygt 60 

milj. kr. per budgetår. Rådet har dock efter prioritering valt att åskådliggö

ra en uppbyggnad av utrustningsresurser för big science inom tre ambi

tionsnivåer nämligen 5 resp. JO och 18 milj. kr. per år. 
FRN har på regeringens uppdrag och efter samråd med NFR och univer

sitets- och högskoleämbetet redovisat ett planeringsunderlag över framtida 

utrustningsbehov i anslutning till big science. Nämnden. som linner att 

sådana projekt till övervägande del kommer att falla inom NFR: s ansvars

område. har härvid utgått från det av NFR framtagna underlaget. Nämn

den ifrågasätter därvid om vissa av projekten i underlaget nått en tillräcklig 

konkretionsgrad för att nu utgöra grund för att fastställa en ekonomisk 

planeringsnivå. Nämnden !inner för sin del ett ärligt resurstillskott av ca 7 
milj. kr. vara tillräckligt för de investeringar som ligger längst fram i plane

ringen. Resurstillskott på denna nivå anser nämnden samtidigt utgöra ett 

minimialternativ för att i huvudsak medge ett rationellt utnyttjande av 

redan existerande anläggningar. Nämnden har i sammanhanget pekat på en 

rad ställningstaganden som kommer att vara avgörande för uppskattningen 

av resursbehovet för big science under 1980-talet. Där ingår bl. a. den 

svenska acceleratorbaserade forskningens framtid som för närvarande 

utreds. ett ev. svenskt deltagande i en europeisk synkrotronljusanläggning 

samt ett ev. inhemskt halvledarlaboratorium. 

Jag tillmäter den långsiktiga planeringen av framtida resurstillskott för 

big science-projekt stor betydelse. Det är av vikt att en sådan planering får 

en god förankring inom alla de olika vetenskapliga discipliner som berörs. 

Jag avser att med utgångspunkt i det av N FR och FRN redovisade underla

get senare återkomma till de långsiktiga aspekterna i denna planering 

liksom till den av FRN föreslagna avvägningen av resurser för big science

utrustning och för övrig dyrbar veknskaplig utrustning inom den kostnads

ram som FRN disponerar för ändamålet. 

Jag har vid min beräkning av anslagposten Till forskningsrådsnämndens 

disposition under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högsko

leenheterna m. m. tagit hänsyn till särskilda medel för utrustning i anslut

ning till big science-projekt. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskning.m1dsnämnden för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 39 157 000 kr. 
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E 36. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

60208612 

59027 000 

63604000 

Reservation 6513 195 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) finansierar samt för 

rådets förvaltning. Inom ramen för rådets anslag bestrids bl. a. · kostna

derna för 13 extra ordinarie tjänster som professor och 34 forskartjänster. 

För förvaltningskostnadcr får budgetåret 1981 /82 användas högst 2 900 000 

kr. 

H11ma11istisk-samhiillsvete11skapliga .fiirsk11i11gsrildet 

Huvuddelen av HSFR:s anslag för budgetåret 1980/81 har gätt till pro

jcktforskning och publiceringsverksamhct. Fördelningen har skett på äm

nesgrupper enligt följande sammanställning. 

Filosofi och teologi 
Ekonomi 
Sociologi 
Juridik 
Stats vetenskap 
Psvkologi 
Pedagogik 
Historia 
Sprakvctenskap 
Antikforskning. förhistoria och 
utomeuropeiska kulturer 
Arkeologi och bebyggelseutveckling 
.<:stetiska vetenskaper 
Metodologiska principer och viss 
projcktforskning 
Internationella åtaganden 
Tidskriftsstöd 
Övrigt 

147'.!500 
4178000 
3 532 (()0 
1188000 
I 250850 
4005900 
194180() 
3 902600 
3 805 700 

I 730400 
I 432 900 
3 485 580 

I 327 165 
1298000 
2474900 

628000 

37654395 

Publiceringsverksamhetcn som hänför sig till ovan niimnda ämnesgrup

per uppgår till ett belopp motsvarande tio procent av utdelade anslag. 

HSFR framhåller i sina förslag för budgetaret 1982/83 hehovt:t av ökade 

resurser för forskning inom framför allt följandt: omrilden: samhällsplane

ring i en utplanande ekonomi, arbt:tslivsforskning, datoriseringens följder 

för individ och samhälle. forskning rörande miljöfrågor. afrikanistik. histo

risk antropologi och kvinnoforskning. Ytterligare områden som HSFR 

betraktar som angelägna är svensk medcltidsforskning, i-världens kom

mande ekonomiska, politiska och kulturella beroende av de nuvarande u

länderna samt centrumperiferi-begreppen och dessas tilliimpning inom 

skilda vetenskaper. 

HSFR föreslår att den efter professor Torsten Hägerstrand ledigbli-
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vande professuren i kulturgeografisk process- och systemanalys övergår 

till ämnet rättsinformatik och blir personlig för docent Peter Seipel. HSFR 

föreslår vidare inrättande av professurer i vetenskapshistoria och imple

mentationsforskning. 

HSFR anhåller att regeringen snarast låter utreda frågan om överförande 

av kostnaderna för Ordbok över Sveriges dialekter från rådet till annan 

myndighet. 

HSFR begär för budgetåret 1982/83 ett anslag av 70000000 kr.. dvs. en 

ökning med 10973000 kr. Härunder begär rådet bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning (4 721600 kr.). 

2. Kostnaderna för följande av HSFR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1981 /82 bestridas från andra anslag 

- Svenskt pressregister 

- projektet Mynt från vikingatiden funna i Sverige 

- projektet Det medeltida Sverige 

- publicering av Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 

- en halv tjänst för osteologisk forskning vid universitetet i Lund. 

Kostnaderna för dessa ändamål beräknas till sammanlagt I 095 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

I likhet med vad som gäller för övriga statliga myndigheter räknar jag 

med en besparing inom rådets förvaltningskostnader (62000 kr.). 

Vad gäller humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets ( HSFRJ 

förslag att omvandla den professur i kulturgeografisk process- och system

analys som Torsten Hägerstrand innehar till en professur i rättsinformatik 

vill jag anföra följande. En professur i rättsinformatik är angelägen bl. a. 

för att befästa och vidareutveckla ett nytt tvärvetenskapligt område med 

orientering mot juridisk informationsbehandling och ADB-teknik (automa

tisk databehandling). En ökad forskning inom området bör också kunna 

höja vår beredskap att belysa konsekvenserna av den fortsatta teknikut

vecklingen samt ge underlag för åtgärder med anledning därav. Många 

andra länder har redan omfattande program inom rättsinforrnatikens områ

de och Sverige ligger väl framme bl. a. genom HSFR:s mångåriga stöd till 

en forskningsgrupp för ADB och juridik vid juridiska institutionen vid 

universitetet i Stockholm. 

Jag ansluter mig således till HSFR:s förslag och kommer i annat sam

manhang att föreslå regeringen att den I juli 1982 inrätta en professur 

(L 24) i rättsinformatik. personlig för docenten Peter Seipel, placerad vid 

universitetet i Stockholm. 

HSFR föreslår vidare inrättande av ytterligare två professurer vid rådet. 

Den ena avser vetenskapshistoria och den andra implementationsforsk

ning. 
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Vad gäller vetenskapshistoria framhåller rådet bl. a. att området är på 

stark frammarsch i andra länder. men att det för närvarande i Sverige 

saknas en direkt motsvarighet. I viss utsträckning behandlas förhållandet 

mellan vetenskap och samhälle inom ide- och lärdomshistoria, men detta 

ämne tenderar alltmer att utvecklas mot ren idehistoria. Utomlands finns 

en betydande efterfrågan på svensk forskning inom vetenskapshistoria. 

Inom den s. k. implementationsforskningen studeras politiska och soci

ala reformers effekter jämfört med de intentioner som har funnits bakom 

lagar eller reformåtgärder. Det har länge i vårt land saknats motsvarighet 

till den omfattande forskning inom området som förekommer utomlands. 

En betydande utveckling har nu emellertid ägt rum på detta fält och teori

och metodutvecklingen är för närvarande mycket snabb. 

I likhet med rådet anser jag det angeläget att inrätta en professur dels i 

vetenskapshistoria. dels i implementationsforskning. Efter förslag från 

HSFR om tjänsternas placering och innehavare avser jag att återkomma 

till regeringen med förslag att inrätta dessa tjänster. 

Jag beräknar en minskning av förevarande anslag med 306000 kr. för 

verksamheten med svenskt pressregister och 67000 kr. för en halv tjänst 

för osteologisk forskning. Medel för dessa ändamål har beräknats under 

anslaget Humanistiska fakulteterna. anslagsposten Universitetet i Lund. 

Under anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar. materiel 

m. m. har jag under anslagsposten Riksarkivet: Inköp av arkivalier och 

böcker m. m. beräknat medel för publicering av Svenskt diplomatarium 

(110000 kr.) och under anslagsposten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv 200000 kr. för publicering. Vidare har jag beräknat medel 

för projektet Det medeltida Svt::rige (409000 kr.l och för publicering av 

Sveriges kyrkor <200000 kr.) under anslaget Riksantikvarieämbetet: För

valtningskostnader samt medel för projektet Mynt från vikingatiden 

(236000 kr.) under anslaget Statens historiska museer: Förvaltningskost

nader. Förevarande anslag har minskats i motsvarande omfattning. 

För HSFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om 63 604000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till H11manistisk-samhiil/svetenskap/iga JiHskningsrådet för bud

getåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av 63 604 000 kr. 
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E 37. Medicinska forskningsrådet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

111807892 

122449000 

135 301000 

Reservation 493945 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsrådet (MFR) finansierar samt för rådets förvaltning. Inom ramen 

för rådets anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 12 extra ordinarie tjänster 

som professor och 25 forskartjänster. För förvaltningskostnader får bud

getåret 1981/82 användas högst 2 343 000 kr. 

Medicinska forskningsrådet 

MFR:s målsättning är att på bred bas stödja medicinsk forskning av hög 

kvalitet. De av MFR stödda projekten spänner över ett vitt fält från 

grundforskning till tillämpad klinisk forskning. Drygt 650 forskningspro

jekt inom olika forskningsfält drivs med anslag från MFR. De MFR-stödda 

projekten innefattar mycket betydande satsningar inom områden där 

svensk medicinsk forskning har en särskilt stark internationell ställning. 

En grundförutsättning för att svensk medicinsk forskning minst skall 

bibehålla sin nuvarande internationella standard är att det finns en kontinu

erlig tillgång på forskare i alla åldrar. MFR har tidigare analyserat rekryte

ringen av forskare till medicinen och funnit att särskilt när det gäller de 

icke-kliniska ämnena rekryteringen inte är optimal. MFR har vidtagit vissa 

åtgärder för att stimulera rekryteringen och avser att utöka dessa åtgärder. 

Ett annat problem för svensk medicinsk forskning har att göra med ålders

strukturen på nuvarande professorer vid medicinsk fakultet. Ett stort antal 

professorer kommer att avgå med ålderspension under senare delen av 
1980-talet och början av 1990-talet. Det är självfalkt utomordentligt ange

läget för den medicinska forskningens och undervisningens framtid att det 

finns en kader av högt kompetenta forskare som kan ersätta nuvarande 

professorer. MFR har funnit att det krävs insatser för att öka antalet yngre 

forskare. Härvidlag bör i första hand åtgärder inriktas på att bereda nydis

puterade fortsatta forskningsmöjligheter. Under innevarande budgetår har 

M FR genom omprioriteringar av befintliga resurser startat ett program 

med post-doktortjänster. En utökning av delta program har mycket hög 

prioritet i MFR:s förslag om resursförstärkning. 

De flesta MFR-stödda projekten har en grundvetenskaplig inriktning. 

Många av de projekt som MFR stöder inom tillämpad forskning är resultat 

av initiativ från MFR:s sida. Exempel härpå är hälso- och sjukvårdsforsk

ning. En vanlig mekanism bakom MfR:s initiativ är att göra en kartlägg

ning av pågående forskning och av forskningsbehov samt alt analysera 

huruvida problemen är forskningsbara och om ej. i vilken utsträckning 

metodologiska insatser kan göras. Tack vare att två professurer inrättats 
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vid MFR inom hälso- och sjukvårdsforskning finns förutsättningar för 

utvidgning av MFR:s insatser inom området. MFR arbetar dessutom för 

närvarande med en detaljanalys av en rad förslag som framlagts av MFR:s 

initiativgrupp för allmänmedicin. Vidare analyserar en annan initiativ

grupp frågor kring utvärdering av medicinsk teknologi. Genomförandet av 

planerade aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedicin 

och medicinsk teknologi kräver ökade resurser och en betydande del av 

den ökning MFR föreslår för sin projektverksamhet avses utnyttjas härför. 

Medicinsk forskning är ett continuum från basal grundforskning till 

tillämpad klinisk forskning och det är enligt MFR:s uppfattning mest 

ändamålsenligt att det övergripande ansvaret för den medicinska forsk

ningen i all dess bredd åvilar ett organ av MFR:s typ. MFR är sålunda 

berett och angeläget att öka sina engagemang inom forskningsområden 

som hälso- och sjukvårdsforskning, allmänmedicin och medicinsk teknolo

gi. Härför krävs ökade resurser som i nuvarande statsfinansiella läge kan 

kräva omprioriteringar i fördelningen av resurser för forskning och utveck

ling inom statsbudgeten. 

MFR begär för budgetåret 1982/83 ett anslag om 155 milj. kr., dvs. en 

ökning med 32.6 milj. kr. Härunder begär MFR följande förändringar. 

I. Pris- och löneomräkning (12245 000 kr.). 

2. Ökat stöd till MFR:s verksamhet: 

Projektanslag ( + 10 570 000 kr.) 

Post-doktortjänster och övriga 

forskartjänster ( + 3 850 000 kr.) 

Av resurserna för projektanslag och forskartjänster avses 2,6 milj. kr. 

för fortsatt övertagande av projekt stödda av Riksföreningen mot rnncer 

samt 4 milj. kr. för ökade insatser inom hälso- och sjukvårdsforskning. 

allmänmedicin och medicinsk teknologi. 

Apparatur<+ 3020000 kr.) 

Internationell verksamhet ( + I 500000 kr. J 

Merkostnader för försöksdjur ( + 2 100 000 kr.) 

Övrigt (- 264000 kr.). 

3. Överföring till universitetet i Uppsala av professuren i brännskade

forskning ( - 470000 kr.) med samtidig ändring till professur ( L 22) i chock

och brännskadevård. 

FöredraRanden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. Jag har under detta anslag räknat med en besparing 

inom medicinska. forskningsrådets <MFRJ förvaltningskostnader (-50000 

kr.). 

Medel för vissa ändamål. vilka innevarande budgetår bestrids ur ansla

get Medicinska forskningsrådet. har för nästa budgetår beräknats under 

anslaget Medicinska fakulteterna. Det gäller professuren i brännskadc-
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forskning i Uppsala med Gösta Arturson som innehavare samt basresurser 

i anslutning till denna tjänst. Förevarande anslag bör därför för nästa 

budgetår minskas med sammanlagt 470000 kr. 

Ansvaret för delar av cancerforskningen håller nu på att överföras från 

Riksföreningen mot cancer till MFR och naturvetenskapliga forskningsrå

det i enlighet med vad som angavs i föregående års budgetproposition 

(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 578). För nästa budgetår beräknar jag för 

MFR:s kostnader för denna forskning en ökning med 2600000 kr. 

För MFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 135 30 I 000 

kr., vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår om 

12 852 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Medicinskaforskninf!srådet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 135301 000 kr. 

E 38. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

232 539 553 

255 142000 

296336000 

Reservation 23056224 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som naturveten

skapliga forskningsrådet (NFR) finansierar samt för rådets förvaltning. 

lnom ramen för rådets anslag bestrids bl. a. kostnaderna för sju extra 

ordinarie tjänster som professor och för 45 forskartjänster. Vidare bestrids 

från rådets anslag kostnader för svenskt medlemskap i vissa internationella 

organisationer. För förvaltningskostnader får budgetåret 1981/82 användas 
högst 7 400000 kr. 

Från anslaget bestrids också kostnader för rymdforskningsprojekt under 

statens delegation för rymdverksamhet (jfr prop. 1972: 48 s. 37, NU 
1972: 37, rskr 1972: 216). 

I. Naturvetenskaplig 
forskning 

2. Rymdforskning 

1981/82 

240035 000 
15 107 000 

255142000 

Naturvetenskapliga forskningsrådet 

Beräknad ändring 1982/83 

Myndig
heterna 

+42577000 
+ 2845000 

+45422000 

Före
draganden 

+39788000 
+ 1406000 

+41194000 

Den naturvetenskapliga grundforskningen finansieras i Sverige till större 

delen med offentliga medel och statsmakterna har därvid åt NFR anförtrott 
34 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr /00. Bilugu 12 
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fördelningen av den rörliga medelsram som kompletterar de fasta forsk

ningsresurserna vid universitet och högskolor. Därutöver har rådet ett 

övergripande ansvar för naturvetenskapens utveckling i landet. Den veten

skapliga kunskapsuppbyggnadens allmänna betydelse i ett kultursamhälle 

är fundamental men rådet lägger i årets anslagsframställning tonvikten på 

den andra, inte mindre viktiga sidan av naturvetenskaplig grundforskning, 

nämligen dess kompetensuppbyggande funktion i samhället. 

Grundläggande för såväl själva forskningsarbetet som för de följande 

innovationsprocesserna är det internationella utbytet och rådet arbetar 

med olika medel för att skapa goda förutsättningar för Sveriges deltagande 

i detta. Därvid fordras upprätthållande och etablering av internationellt 

framstående forskargrupper som gör svensk forskning till en attraktiv 

samarbetspartner. Det fordras emellertid också stöd åt en bred kompetens

uppbyggnad på andra områden varigenom svenska forskare kan följa den 

globala utvecklingen och därmed bidra till att skapa en beredskap inför 

kommande samhällsproblem. 

Ett av rådets forskningspolitiska mål som ligger väl i linje med detta 

allmänna synsätt är en strävan att söka föra fram väsentliga delområden 

inom svensk forskning till en nära optimal nivå. Radioastronomin vid 

Onsala rymdobservatorium gavs från och med 1980/81 en rejäl nivåhöjning 

och under 1981/82 sker en motsvarande satsning på synkrotronljusforsk

ningen. För 1982/83 bör ett nytt område kunna optimeras på samma sätt. 

För detta erfordras dock ökade resurser eftersom de insatser som görs 

måste löpa över ett antal år för att ge full effekt. Motsvarande gäller för det 

urval av prioriterade forskningsområden som utgör ett viktigt instrument i 

rådets politik när det gäller stöd till forskningsprojckt inom de olika pro

gramområdena. För 1982/83 prioriterar rådet sålunda följande: 

Biologi 

- Processer inom ekosystemen 
- Forskning för bevarande av 

jordens biologiska resurser 

- Celldifferentiering och 

ut vecklingsbiologi 

- Genernas struktur och 

funktion 

Gem·etenskaper 

- Biogeokemiska kretslopp 

- Litosfärprojektet LIP 

Fysik-matematik 

- Världsbildsforskning 

- Synkrotronljusforskning 

- Gränsområdet fysik-teknik 

- Samverkan mellan teori och 

experiment 

- Elementarpartikelfysik 

(utnyttjande av CERNJ 

- Utnyttjande av EISCAT 

Kemi 

- Selektiva reaktioner 

- Kemiska primärprocesser 

och deras dynamik 

- Kemisk struktur-biologisk 

aktivitet 

- Teoretisk kemi 
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Stöd till forskningsprojekt utgör tyngdpunkten i rådets verksamhet och 

för ökat stöd. främst till de prioriterade områdena, begärs i rådets anslags

framställning 14 milj. kr. Inom denna ram räknar rådet därvid också med 

ökade medel för att kunna fortsätta utbyggnaden av de program som 

kunnat igångsättas till stor del tack vare de senaste årens resurstillskott. 

Det gäller den riktade grundforskningcn ( + 4 milj. kr.) som motiveras av 

kända kunskapsbehov och som bl. a. syftar till överbryggande av det i 

tidigare anslagsframställningar beskrivna "grundforskningsgapct" mot 

mer praktiskt och sektoriellt inriktad forskningsverksamhcl. Det gäller 

också den fortlöpande förnyelsen av de internationella samarbetsmöjlighe

terna ( + 1 milj. kr.) där rådets kontakter med forskningråd i andra länder 

inte sällan spelar en avgörande roll. Ett tredje viktigt område för vilket 

rådet från och med 1982/83 vill avsätta särskilda medel är motiverat av den 

ogynnsamma åldersstrukturen hos forskarna. En studie som för närvaran

de genomförs kommer att kunna visa var rekryterings- och rörlighctsfräm

jande åtgärder är särskilt viktiga och rådet kommer med ledning därav att 

besluta om insatsernas närmare utformning ( + 3 milj. kr.). 

NFR begär för budgetåret 1982/83 ett anslag om 282612000 kr .. dvs. en 

ökning med 42 577000 kr. Härunder begär rådet bl. a. följande: 

I. Pris- och löncomräkning (16.4 milj. kr.). 

2. Ökade medel för projektanslag ( 14 milj. kr.) vari ingår särskilda till

skott för riktad grundforskning !4 milj. kr.l. ökat internationellt samarbete 

(I milj. kr.) och rekryterings- och rörlighets främjande åtgärder ( 3 milj. kr.) 

samt kompensation för bortfall av observationsmöjlighetcr vid ESO ( 1 

milj. kr.). 

3. Ökat finansieringsansvar för Naturvetenskapliga forskningslabora-

toriet i Studsvik (I milj. kr.). 

4. Ökade medel för datorer och medeltung utrustning <4 milj. kr.). 
5. Ökning av programmet för post-doktorsstipendier (2 milj. kr.). 

6. Ökade kostnader för konventionsbundet internationellt forsknings

samarbcte (4.4 milj. kr.). 

7. Kostnader för följande av NfR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 bestridas från andra anslag: 

- Forskargrupp (Barrskogsprojektet) vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Uppsala. 

- Forskargrupp (S. Ahrland) i oorganisk lösningskemi vid universitetet i 

Lund. 

- En tjänst som forskare, F 20 !S. Jensen) vid universitetet i Stockholm. 

- En halv extra tjänst som forskare. F 20 (K-E. Bergkvist) vid forsknings-

institutet för atomfysik i Stockhlm. 

- En halv extra tjänst som forskare (G. Tihell) vid universitetet i Uppsala. 

- Forskargrupp (B. Afzelius) vid universitetet i Stockholm. 

- Två halva tjänster som forskningsassistenter (Renberg. Sundberg) vid 

universitetet i Uppsala. 
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- En tjänst som forskningsassistent (R. Hellborg) vid pelletronaccelera

torn vid fysiska institutionen vid universitetet i Lund. 

- Mätteknisk grupp <Spiralläsarprojektet) vid fysiska institutionen vid uni

versitetet i Stockholm. 

-Två tjänster som forskare resp. forskningsingenjör (Granat. Bäcklin) vid 

universitetet i Stockholm. 

Kostnaderna för dessa ändamål uppgår innevarande budgetår till sam

manlagt 3 513 300 kr. 

Statens delegation .fi)r rymd1·erksamhet 

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter. 

sondraketer och ballonger. 

Statsmakterna har beslutat om en breddning av den tillämpade nationel

la rymdverksamheten (prop. 1978179: 142. NU 1978179: 36, rskr 1978/ 

79: 292). Som en följd härav har regeringen bl. a. i augusti 1980 beslutat om 

byggande av den svenska vetenskapliga satelliten VIKING med planerad 

uppsändning under 1984. Projektet befinner sig i ett mycket intensivt skede 

under budgetåret 1982/83. Det tar stora resurser i anspråk hos de deltagan

de forskargrupperna. Som en konsekvens av projektet har rymdforsk

ningsprogrammet omprioriterats, med bl. a. reducerad sondraket verksam

het. Delegationen pekar på riskerna med en alltför drastisk minskning av 

sondraketverksamheten och föreslår att resurserna ökas ( + 500 000 kr. l så 

att kompetensen inom forskargrupper. industri och Esrange upprätthålls. 

Delegationen föreslår vidare en ökning ( + 500000 kr.J av resurserna under 

anslaget för att nå en nivå av ett rymdexperiment per år för materialforsk

ning i tyngdlöst tillstånd och för att därmed bättre kunna utnyttja de nya 

flygtillfällen som öppnas bl. a. inom ramen för program inom den europeis

ka rymdorganisationen ESA. 

Delegationen hemställer att ett anslag för nationell rymdforskningsverk

samhet för budgetåret 1982/83 förs upp med 17 952 000 kr., dvs. en ökning 

med 2 845 000 kr. 

Förslaget innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning (! 845 000 kr.). 

2. Sondraket projekt ( + 500000 kr.). 

3. Materialforskning ( + 500000 kr.). 

H a1·sres ursdele gationen 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten <DSH) har. i 

enlighet med sin instruktion, avgivit yttrande över bl. a. NFR:s anslags

framställning. 

DSH pekar i sammanhanget på angelägenheten av att stöda multidisci

plinär forskning. 
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FöredraRwzden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. Jag har under anslagsposten 1. under 

förevarande anslag räknat med en besparing inom naturvetenskapliga 

forskningsrådets (NFR) förvaltningskostnader ( - 157 000 kr.). 

Medel för vissa ändamål. vilka innevarande budgetår bekostas från detta 

anslag. har för nästa budgetår beräknats under andra anslag. 

Det gäller en tjänst som forskare inom analytiskt inriktad miljövårds

forskning, en mätteknisk grupp för experimentalfysisk partikelforskning, 

en forskargrupp inom ultrastrukturforskning samt tjänter som forskare 

resp. forskningsingenjör inom atmosfärskemisk forskning samtliga vid uni

versitetet i Stockholm. 

Vidare gäller det en halv extra forskartjänst samt två halva tjänster som 

forskningsassistent vid Gustaf Werners institut vid universitetet i Uppsala, 

en forskargrupp inom oorganisk lösningskemi samt en tjänst som forsk

ningsassistent vid pelletronaccelcratorn. båda vid universitetet i Lund. 

Dessutom gäller det en halv extra forskartjänst vid forskningsinstitutet 

för atomfysik i Stockholm. 

Anslagsposten Naturvetenskaplig forskning bör med anledning härav för 

nästa budgetår minskas med sammanlagt 2 640 000 kr. 

Regeringen har med anledning av Tage Erlanders 80-årsdag initierat 

tillkomsten av en gäst professur vid N FR fr. o. m. den I juli 1982. Avsikten 

är att svensk eller utländsk forskare med naturvetenskaplig ämnesinrikt

ning för längre eller kortare tid skall kunna förlägga sin forskning till 

universitet. högskola eller forskningsinstitut inom landet. För att betona 

tjänstens karaktär som gästprofessur bör innehavaren av tjänsten ges 

tidsbegränsat förordnande. Ämnesområdet för professuren skall bestäm
mas av NFR i samråd med Tage Erlander och möjlighet skall föreligga att 

variera detta från tid till annan. Tjänsten hör benämnas Tage Erlanders 

gästprofcssur. Jag har vid min beräkning av anslaget tagit hänsyn till den 

aktuella gästprofessuren ( + 500000 kr.). 

Jag har vidare beräknat medel för fortsatt bidrag till forskning inom 

termonuklcär fusion och plasmafysik under budgetåret 1982/83 (5 088 000 

kr.). 

I överensstämmelse med mitt ställningstagande i föregående års budget

proposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 582) att framgent låta NFR överta 

del av ansvaret för svensk cancerforskning har jag beräknat vissa medel 

under förevarande anslag ( + 600 000 kr. l. 

I min beräkning av anslaget har jag även tagit hänsyn till det ökade stöd 

till basorganisationen vid forskningslaboratoriet i Studsvik som erfordras 

genom att huvudmannaskapet för laboratoriet numera helt åvilar NFR ( + 
I 000000 kr.). 

Jag har tidigare under anslaget Forsknin~srådsnämnden berört de för

slag som forskningsrådet fört fram angående särskilt dyrbara investeringar 

i stora vetenskapliga projekt. s. k. big science. 
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Jag har i prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 588 berört de verksamheter inom 

det naturvetenskapliga området som bedrivs inom ramen för mellanstatliga 

konventioner till vilka Sverige anslutit sig. NFR utgör sålunda svenskt 

kontaktorgan för den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN ). 

den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra 

stjärnhimlen (ESO). det allmänna programmet inom den europeiska konfe

rensen för molekylärbiologi (CEBM) samt dess program för ett europeiskt 

laboratorium för molekylärbiologi (EMBLJ. 

Kostnaderna för det svenska bidraget till de internationella forsknings

organisationer som jag här nyss har redogjort för har under senare budget

år i sin helhet beräknats under anslagsposten I. Naturvetenskaplig forsk

ning varunder även kostnader för rådets projektverksamhet och förvalt

ning beräknas. 

I min redogörelse för ett svenskt deltagande i ett nytt projekt vid CERN 

(prop. 1981/82: 25 s. 57) anmälde jag min avsikt att föreslå vissa budgettek

niska förändringar inom ramen för förevarande anslag. 

Bidragskostnaderna för de aktuella organisationerna regleras efter mel

lanstatliga konventioner och påverkas bl. a. av valutaförändringar och 

kostnadsutveckling i de länder där verksamheten bedrivs. Dessa faktorer 

kan forskningsrådet inte påverka. Variationer i årligt medlemsbidrag, som 

kan bli aktuella exempelvis i det förestående stora projektet vid CERN 

genom anpassning till olika uppbyggnadsfaser. bör enligt min mening inte 

påverka rådets övriga verksamhet. Jag har därför inför budgetåret 1982/83 

under en särskild anslagspost beräknat det svenska bidraget till de interna

tionella forskningsorganisationcr vilka är konvcntiunsbundna på mellan

statlig nivå med N FR som sven~;kt kontaktorgan. Beräkningen har skett 

med utgångspunkt i föreliggande uppgifter om budget för resp. organisa

tion samt valutakurserna den 16 november 1981. Jag har sålunda beräknat 

det svenska bidraget till de angivna organisationerna för budgetåret 1982/ 

83 till sammanlagt 99448000 kr.(+ 21415000 kr.). I beloppet ingår även 

medel för de svenska representanternas deltagande i sammanträden med 

organisationernas organ. 

Statens delegation för rymd verksamhet erhåller vissa medel avsedda för 

nationell rymdforskning under detta anslag. Jag har för ändamålet under en 

särskild ans lagspost beräknat sammanlagt 16 513 000 kr. ( + 1 406 000 kr. J 

för budgetåret 1982/83. Förutom pris- och löneomräkning har beräknats 

vissa ökade resurser för sondraketverksamhct och materialforskning ( + 

500000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Naturl'etenskapliga forskningsrådet m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 296 336000 kr. 
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E 39. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8 736 799 

10227000 

10789000 

Reservation 6857211 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) 

började sin verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978/79: 122. UbU 1978/ 

79: 37, rskr 1978/79: 352). Delegationen är enligt sin instruktion ( 1979: 479) 

central myndighet för frågor om övergripande planering och samordning 

av informationsförsörjningen för forskning och utvecklingsarbete eller lik

nande verksamhet. Medel för delegationens verksamhet anvisas även över 

fjortonde huvudtiteln (8750000 kr. för innevarande budgetår). 

Dele1:atio11en fär 1·etenskapli1: och teknisk i11järmatio11.~'/årsii1j11i111: 

I. Pris- och löneomräkning (2 657 000 kr.). 

2. DFl:s verksamhet bedrivs inom tre program, nämligen 

I. planering och samordning 

2. forskning och utveckling 

3. nationella serviceuppgifter. 

DFI förordar en utbyggnad av program I och 2 och prioriterar härvid tre 

områden. nämligen 

a) bättre utnyttjande av befintliga informationstjänster 

b) snabbare dokumentleveranser 

c) forskning som ger underlag för den långsiktiga utvecklingen av infor

mationsförsörj ningen. 

Nödvändiga resursförstärkningar för de tre programmen belöper sig till 

I 022000 kr., 1348000 kr. resp. 487000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag räknar under förevarande anslag med en besparing av 52 000 kr. 

I frågor rörande anslag till delegationen för vetenskaplig och teknisk 

informationsförsörjning <DFil har jag samrått med chefen för industride

partementet. Jag har därvid erfarit att under fjortonde huvudtiteln 9000000 

kr.(+ 250000 kr.) beräknas för budgetåret 1982/83 för DFI:s verksamhet. 

För nästa budgetår hör förevarande anslag ökas med 562 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Delegationen ji!r 1·etenskaplig och teknisk inj(mnationsför

sörjning för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

10 789 000 kr. 
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E 40. Europeiskt samarbete inom rymdforskningcn 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

31328311 

29070000 

27620000 

Från detta anslag bestrids dels kostnader för Sveriges deltagande i den 

europeiska rymdorganisationens (ESAJ vetenskapliga program <.ifr prop. 

1974: I bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13. rskr 1974: 121). dels Sveriges bidrag till 

Esrange specialprojekt (prop. 1972:48 bil. I. UbU 1972:27. rskr 

1972: 217). Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESA:s grundprogram 

och tillämpningsprogram bestrids från ett särskilt anslag under industride

partementets huvudtitel (prop. 1972: 48 bil. 2. NU 1972: 37. rskr 1972: 216). 

Statens delegation för rymdvcrksamhet (DFRl är svenskt beredningsorgan 

bl. a. för kontakter med ESA. 

Statens de/1.'gation fur rymdvaksamhet 

DFR har i sina beräkningar av anslagsposten Svenskt bidrag till ESA:s 

vetenskapliga program tagit hänsyn till en kompensation under budgetåret 

1982/83 för det under innevarande budgetår jämfört med långtidsbudgeten 

förhöjda bidragsuttaget som skett. 

Samarbetsavtalet rörande driften av Esrange som utlöpte med utgången 

av år 1980 har genom ett tilläggsprotokoll undertecknat av Frankrike, 

Västtyskland och Sverige den I oktober 1980 förlängts att gälla för minst 

fem år efter år 1980. Nederländerna, England och Schweiz deltar inte 

vidare i verksamheten vid Esrange. 

Konsekvenserna av det sålunda minskade bidraget till driften av Es

rangc har emellertid kunnat begränsas genom ytterligare överenskom

melser mellan de deltagande länderna samt en omfördelning av gemensam

ma driftskostnader mellan sondraketverksamheten resp. stationen för ned

tagning av data från satelliten Landsat. DFR beräknar ökningen av den 

svenska andelen av driftskostnaderna vid Esrange under anslagsposten 

Bidrag till Esrange specialprojekt till 90 000 kr. för budgetåret 1982/83. · 

DFR beräknar det svenska bidraget till ESA:s vetenskapliga program 

budgetåret 1982/83 till 22 880000 kr. och till Esrange specialprojekt till 

4 740000 kr. 

Föredraganden 

Utgifterna under detta anslag bestäms av de avtal som Sverige har ingått 

om europeiskt samarbete inom rymdforskningen Ufr prop. 1972: 48. NU 

1972: 37. rskr 1972: 216 och prop. 1974: I bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13. rskr 

1974: 121 och prop. 1976/77: 125 bil. 12, NU 1976/77:40. rskr 1976177: 345). 

Enligt avtalen skall Sverige bidraga med vissa bestämda andelar i bl. a. 

budgeten för European Space Agencys I ESA) vetenskapliga program och 

Esrange specialprojekt. 
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Jag beräknar preliminärt utgifterna för budgetåret 1982/83 under föreva

rande anslag till 27 620000 kr. Därav utgör det beräknade svenska bidraget 

till ESA:s vetenskapliga program 22880000 kr. (- 1540000 kr.) samt 

bidraget till Esrange specialprojekt 4 740000 kr. ( + 90000 kr.). Det svens

ka bidraget till ESA kan slutgiltigt beräknas först sedan budgeten för ESA 

för åren 1982 och 1983 har fastställts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom rymdjiJrskningen för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 27 620 000 kr. 

E 41. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Telegram och telefon 

10126912 

10197000 

11602000 

1981/82 

17 
33 

50 

6691000 
18000 
12000 

3417000 
59000 

10197000 

Beräknad ändring 1982/83 

U nivcrsitets
och högskole
ämbetet 

+I 
of. 

+I 

+ 1516000 

Före
draganden 

+2 
of. 

+2 

+ 846000 
of. 

+ 3000 
+ 553000 
+ 3000 
+l 40.5000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 9 juni 1977) har 

forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva forskning och 

utbildning inom atomfysikens område. Universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄl är central myndighet för institutet. 

Unil'ersitets- och högskoleämbetet 

Utöver pris- och löneomräkning föreslår U HÄ att en personlig professur 

inrättas vid institutet för docenten Karl-Erik Bergkvist. Ämbetet föreslår 

vidare en förstärkning av institutets löneresurser med medel motsvarande 

halva kostnaden för denna tjänst i L 20 ( + 95 000 kr.) samt att ett belopp 

motsvarande den andra halva lönekostnaden ej fortsättningsvis skall belas

ta anslaget Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. utan förevarande 
anslag. 
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UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag Forskningsinstitutet för 

atomfysik: Förvaltningskostnader budgetåret l 982/83 anvisas l l 713 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag (-60000 kr.). 

Universitets- och högskoleämbetet har i samråd med naturvetenskapliga 

forskningsrådet (NFR) föreslagit att en personlig professur inrättas vid 

forskningsinstitutet för atomfysik (AFI) för docenten Karl-Erik Bergkvist. 

Bergkvist har arbetat vid institutet sedan år 1953 och är enligt de förslags

ställande myndigheterna vetenskapligt väl kvalificerad för en professur. 

Hans forskningsresultat har i samband med utvärdering av forskningspro

jekt inom områdena kärn- och partikelfysik vid NFR karaktäriserats som 

mycket goda vid en internationell jämförelse. 

Mot denna bakgrund avser jag att senare föreslå regeringen att inrätta en 

tjänst som professor <L 22) i kärnfysik. personlig för Karl-Erik Bergkvist. 

vid AFI den I juli 1982. 
Jag beräknar för ändamålet en ökning av institutets löneresurser motsva

rande lön i L 22. Vid min beräkning av anslaget Naturvetenskapliga forsk

ningsrådet m. m .. anslagsposten Naturvetenskaplig forskning, har jag tagit 

hänsyn till en samtidig minskning motsvarande halva lönekostnaden. 

På initiativ av Vetenskapsakademien bereddes år 1975 dåvarande tjeck

iske forskaren Frantisek Janouch möjlighet att bedriva forskning i Sverige 

med arbetsplats vid AFI. Janouch. som är teoretisk fysiker, har sedan juli 

1977 uppehållit en arvodestjänst vid institutet vilket gjorts möjligt genom 

att regerin·gen medgivit ett överskridande av innevarande anslag motsva

rande kostnaden för lön i L 16. 

Detta arrangemang är i längden otillfredsställande. Jag avser därför att 

senare föreslå regeringen att en tjänst som forskare i L 16, personlig för 

Frantisek Janouch, inrättas vid AFI den I juli 1982. I mina beräkningar av 

förevarande anslag har jag tagit hänsyn till de tillkommande lönekostna

derna för Bergkvist och Janouch (+ 343000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet får atomfvsik: Förraltningskostnader 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 11 602 000 kr. 
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E 42. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1843913 

2090000 

2 160 000 

Unil'ersitets- och lziigskoleiimbetet 

Reservation 720248 

Förutom pris- och löneomräkning av anslaget (249 000 kr. I har universi

tets- och högskoleämbetet ( U H Ä) föreslagit att ytterligare medel ( + 
128000 kr.) tillförs anslaget för datorkostnader samt underhåll av viss 

basutrustning vid institutet. 

Fön'draganden 

Utöver en besparing inom förevarande anslag (- 75 000 kr.) har jag inte 

räknat med andra förändringar än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till For.l"kningsinstitutet f{)r aton{f_\·.1·ik: Materiel m. m. för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2160000 kr. 

E 43. Kiruna geofysiska institut 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8404874 

9381000 

11175000 

Reservation 36644 

Kiruna geofysiska institut (KGI) har enligt förordning den 9 juni 1977 

med instruktion för KGI till uppgift att bedriva och främja forskning samt 

mät- och registreringsverksamhet inom det geokosmofysiska ämnesområ

det. KG! bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfärob

servatorierna i Lycksele (LJO) och Uppsala (UJOl och skall vidare inom 

sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid 

universiteten i Uppsala och Umeå. KGI är. vad avser forskarutbildning, en 

institution vid universitetet i Umeå. 

Universitets- och högskoleämbetet <UHÄ) är chefsmyndighet för KGI. 

Av anslaget får budgetåret 1981/82 högst 6801000 kr. användas för 

lönekostnader. 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

1981/82 

11 1/2 
39 

9381000 

l:lt:räknad ändring 19H2/83 

UHÄ 

+:! 
+I 

+2295000 

Före
draganden 

of. 
of. 

+I 794000 
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Uni1·ersitt'ts- och högsko/eiimhetet 

Ämbetet hemställer att 11676000 kr. anvisas under anslaget för budget-

året 1982/83. en ökning av anslaget med 2295000 kr. 

Ämbetets förslag innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning (821000 kr.J. 

2. Kompensation för ökade lokalkostnader ( + 923 000 kr. I. 

3. Inrättande av tre tjänster den I juli 1982 med placering i F 25. högst F 

13 resp. högst F 10 samt ett driftsanslag motsvarande 66000 kr. avsedda 

för forskning inom området atmosfäriska vägor och vibrationer vid institu

tet. 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Kiruna geofysiska 

institut budgetåret 1982/83 anvisas 11676000 kr. 

Fört'draganden 

Jag har beräknat en viss besparing under anslaget (- 110000 kr.). Jag 

har i min beräkning av förevarande anslag. utöver pris- och löneomräk

ning, tagit hänsyn till ökade lokalkostnader vid institutet. 

Jag har vidare beräknat vissa resurser för att grundläggande forskning 

inom området atmosfäriska vågor och vibrationer skall kunna bedrivas vid 

institutet ( + 300000 kr.J. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kiruna geoj)·siska institut för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 11 175 000 kr. 

E 44. Institutet för internationell ekonomi 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1913 298 

2 128 000 

2 240000 

Reservation 104968 

Institutet för internationell ekonomi lifr prop. 1962: I bil. 10 s. 525, SU 

1962: 102. rskr 1962: 245), som även är en institution vid universitetet i 

Stockholm, har enligt förordning med stadgar den 12 juni 1980 till uppgift 

att bedriva forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm bud

get (bl. a. en tjänst som professor). genom detta anslag samt genom externa 

medel från forskningsråd och stiftelser m. fl. 
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Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

1981/82 

5.5 
7 

2128000 

Beräknad ändring 1982/83 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+213000 

Före
draganden 

+112000 

Universitets- och lzöRskoleiimhetet <UHÄ) finner det inte möjligt att 

inom beräknade resursramar prioritera det av institutet redovisade beho

vet av förstärkning av de allmänna basresurserna. UHÄ:s förslag omfattar 

därför endast pris- och löneomräkning. 

UHÄ hemställer att under förevarande anslag för budgetåret 1982/83 

anvisas 2 341 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 158 000 kr. 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag <46 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Institutet för internationell ekonomi för budgetåret 1982/83 

anvisa ett rcservationsanslag av 2 240 000 kr. 

E 45. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

675 000 

716000 

777000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: I bil. 

IO s. 697. SU 1955: 8. rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fastställda av 

Kungl. Maj:t den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i 

meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att främja interna

tionellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. 

Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 

meteorologi. kemisk meteorologi och atmosfärens fysik. 

Styrelsen j("ir Internationella meteorologiska instiwtet i Stockholm 

Styrelsen hemställer att medel för budgetåret 1982/83 anvisas till ett 

belopp om 799 000 kr.. vilket innebär en ökning med 83 000 kr. 
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Styrelsens förslag om ökning innebär följande. 

I. Pris- och löneomräkning (83000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har under detta anslag beräknat ett bidrag av 777 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stock

holm för budgetåret 1982/83 anvisa ett anslag av 777 000 kr. 

E 46. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6688000 

7 438000 

8179000 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verk

samhet och till driften av vissa av dess institutioner (jfr prop. 1973: 59. 

UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 

Vetenskapsakademien 

Vetenskapsakademien hemställer för budgetåret 1982/83 om ett anslag 

om 8 795 000 kr.. vilket innebär en ökning med I 357 000 kr. Akademiens 

förslag om ökning innebär följande. 

I. Pris- och löneomräkning för budgetåret 1982/83 motsvarande 

I 082000 kr. 
2. Ökat stöd till informationsverksamheten samt den internationella 

verksamheten motsvarande 275 000 kr. 

Akademien har i ett tillägg till sin anslagsframställning den 26 november 

1981 hemställt om en ytterligare ökning av anslaget för budgetåret 1982/83 

motsvarande 380000 kr. med hänvisning till att tjänstebrevsrätten för 

akademien bortfaller. 

Föredraganden 

Jag har som bidrag till verksamheten vid V denskapsakademien under 

budgetåret 1982/83 beräknat 8 179000 kr. vilket innebär en uppräkning av 

anslaget med 741 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag har därvid 

beaktat att akademiens rätt till tjänstebrev har bortfallit. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Vetenskapsakademien för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett reservationsanslag av 8 179000 kr. 
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E 47. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3000000 

3000000 

3000000 

Från anslaget utgår bidrag till verksamheten inom Riksföreningen mot 

cancer för information och forskning (prop. 1971: I bil. 10 s. 355. UbU 

1971:3, rskr 1971:84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att .socialstyrelsen och medi

cinska forskningsrådet skall utse vardera en ledamot i Riksföreningens mot 

cancer forskningsnämnd. 

Rik5föreningen mot cancer 

Riksföreningen mot cancer hemställer om oförändrat statsbidrag budget

året 1982/83 för fortsatt stöd till cance1forskningen samt till intensifierad 

information om cancersjukdomarnas förebyggande. symtom och behand

ling. 

Föredraganden 

Allteftersom övc1föringcn från Riksföreningen mot cancer till medicins

ka och naturvetenskapliga forskningsråden av ansvaret för delar av can

cerforskningen fortgår i enlighet med vad jag anförde i föregående års 

budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 578) skall statsbidraget till 

riksföreningen i ökad utsträckning och slutligen helt komma att avse riks

föreningens informationsverksamhet. Jag vill här även hänvisa till vad jag 

anfört under anslaget Medicinska forskningsrådet. 

Förevarande anslag bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Rik.lfijreningen mot cancer för budgetåret 1982/83 

anvisa ett rescrvationsanslag av 3 000000 kr. 

E 48. Bidrag till EISCA T Scientitic Association 

1980181 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

151407 

700000 

700000 

I december 1975 ingick forskningsråd i Finland. Norge, Storbritannien. 

Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storprojektet 

European lncoherent Scatter Facility (EISCATJ startade. EISCAT är 

etablerat som en svensk stiftelse och har sitt högkvarter i Kiruna. En stor 
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radaranläggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kirn

na, Sodankylä och Tromsö beräknas fr. o. m. hösten 1981 ge viktig infor

mation om den övre atmosfären inom norrskenszonen. Den svenska ande

len av driftkostnaderna bestrids av naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Från detta anslag utgår bidrag till EISCAT Scientific Association för av 

stiftelsen erlagd tull och mervärdeskatt på till Sverige importerad veten

skaplig utrustning (prop. 1976/77: 25. UbU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 73). 

Fiiredraganden 

Jag har beräknat ett jämfört med innevarande budgetår oförändrat be

lopp av 700000 kr. under förevarande anslag för budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till t:iscat Scientific Association för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 700000 kr. 
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F. VUXENUTBILDNING 

Vissa gemensamma frågor 

Föredraganden 

Under 1960- och 1970-talen skedde en kraftig utbyggnad av vuxenutbild

ningen. Den var betingad av en vilja att utjämna den utbildningsklyfta som 

hade uppstått mellan generationerna som en följd av skolreformerna under 

1960-talet. I dag ligger vuxenutbildningen i dess olika former genom ut

byggnaden under tidigare år på en dimensioncringsmässigt hög nivå. 

Det är uppenbart att vuxenutbildningen i den situation. som samhället 

befinner sig i. ställs inför fortsatt stora krav. För att möjliggöra en om

strukturering av arbetslivet och arbetsmarknaden krävs omfattande utbild

ningsinsatser. Den tekniska utvecklingen. bl. a. på dataområdet, ställer 

liknande krav. 

Med de statsfinansiella restriktioner som gäller är det samtidigt nödvän

digt att göra avvägningar mellan utbildningsinsatserna för olika äldersgrup

per. Som jag tidigare har anfört kommer högskolan under 1980-talet att 

möta en ökad efterfrågan på utbildning från framför allt ungdomar. Dessut

om kommer. som har framgått av de förslag som statsrådet Tillander 

tidigare i dag har presenterat. skolan även framöver att behöva ta ett 

betydande ansvar i arbetet för att motverka ungdomsarbetslösheten. Mot 

denna bakgrund ser jag det som nödvändigt att göra besparingar inför 

budgetåret 1982/83 även på vuxenutbildningsområdet. 

Detta gör det särskilt angeläget för mig att understryka. att det också 

inom de ramar som eniigt mina förslag kommer att gälla. finns betydande 

möjligheter att ge vuxna den utbildning som de själva efterfrågar och som 

samhället behöver. Det blir givetvis viktigare än någonsin att vuxenut

bildningsanordnarna noga beaktar de mål. som enligt regeringens och 

riksdagens beslut gäller för olika typer av vuxenutbildning. Erfarenheterna 

hittills har visat att vuxenutbildningens olika delar snabbt kan anpassas till 

skiftande behov. Jag räknar därför med att det skall vara möjligt för 

vuxenutbildningen att även i framtiden kunna motsvara de krav som den 

pågående förändringen av samhället stiiller. 

Jag övergår nu till att redovisa de besparingsåtgärder. utöver vad som 

följer av huvudalternativet, som föreslås i det följande. 

I syfte att minska statens kostnader föreslår jag att en avgift för lärome

del skall tas ut vid statens skolor för 1·ux11a. Avgiften beräknas ge en intäkt 

om ca 1.5 milj. kr. årligen, varigenom anslaget kan minskas med drygt 1 

milj. kr. 

Riksdagen beslöt under föregående riksmöte på mitt förslag att - i likhet 

med vad som skedde i fråga om grund- och gymnasieskolan - minska 

35 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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statsbidraget till komm1111al vuxen11thildning med 2 % . Jag föreslår nu ytter

ligare besparingar inom kommunal vuxenutbildning genom en minskning 

av antalet undervisningstimmar med ca 160000timmar. Den beräknade 

besparingen uppgår till drygt 36milj. kr. Den största minskningen föreslås 

ske av undervisningstimmarna i teoretiska gymnasieämnen. En mindre 

minskning föreslås av undervisningstimmarna inom grundskolkurser. me

dan antalet timmar inom yrkesinriktad utbildning föreslås bli i stort oför

ändrat. Denna inriktning av besparingarna har gjorts med hänsyn tagen till 

det ökande behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Av samma skäl föreslår 

jag att schablontillägget ökas för den yrkesinriktade utbildningen inom 

kommunal vuxenutbildning. Detta medför ökade kostnader med ca 2.5 
milj. kr., vilka finansieras med den nämnda besparingen. 

I sammanhanget vill jag erinra om vad statsrådet Tillander tidigare har 

anfört, nämligen att en arbetsgrupp kommer att föreslå vid beredningen av 

gymnasieutredningens betänkande analysera olika alternativ för en ökad 

samverkan mellan kommunal vuxenutbildning. arbetsmarknadsutbildning 

och gymnasieskolan. 

Genom riksdagens beslut i anledning av kompletteringspropositionen 

(prop. 1980/81: 150 bil.2) skall fr.o.m. läsåret 1982/83 en gemensam re

sursram gälla för kommunal vuxenutbildning och grundwbi/dni11g för 

1'11.tna. Det blir då. enligt min mening. nödvändigt att fastställa en ram 

också för grundutbildningen. I annat fall linns risk för ytterligare neddrag

ningar inom kommunal vuxenutbildning. Ramen för grundutbildning för 

vuxna bör vara det faktiska antalet undervisningstimmar under innevaran

de budgetår. 

Jag vill erinra om att riksdagen nyligen har fattat beslut om en särskild 

läroplan för den kommunala vuxenutbildningen ( prop. 1980/81: 203. UbU 

1981/82: I. rskr 1981/82:46). Den nya läroplanen skall träda i kraft den I 

juli 1982. Den skall i tillämpliga delar gälla också för grundutbildningen av 

vuxna och för den statliga vuxenutbildningen. 

Jag vill också erinra om att statsrådet Tillander i sin anmälan av vissa 

gemensamma frågor för skolväsendet har behandlat frågan hur andelen 

kvinnliga skolledare skall kunna ökas. Vad hon har anfört bör även gälla 

inom den statliga och kommunala vuxenutbildningen. 

Reglerna för statsbidrag till folkhildning har fr. o. m. innevarande år 

ändrats. Genom det nya bidragssystemet har studieförbunden fått större 

frihet att disponera de statliga bidragen. Det är väsentligt att studieförbun

den får tid på sig att anpassa sig till de nya förhållandena och att finna 

former för att utnyttja de möjligheter som detta erbjuder. Jag är därför inte 

beredd att föreslå ytterligare besparingar inom folkbildningen. Under verk

samhetsåret 1980/81 skedde en viss minskning av studiecirkelverksamhc

tcn. Jag räknar därför nu med något lägre antal studietimmar än i fön:gåen

de års proposition (1980/81: 127) om folkbildning m. m. Den kostnads-
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minskning som därvid uppstår har gjort det möjligt att föreslå en ökning av 

bidraget per studietimme. 

Även antalet studietimmar i .ITenska .fi"ir inrnndrare minskade föregåen

de år. I fråga om sådan utbildning, som äger rum som följd av lagen om rätt 

till ledighet med bibehållen lön, är minskningen ett led i en sedan flera år 

pågående utveckling·. Då det gäller s. k. övrig undervisning innebär ned

gången en förändring i jämförelse med tidigare år. Verksamheten har under 

senare år varit föremål för utredning. SFI-kommitten har nyligen överläm

nat sitt slutbetänkande <SOU 1981: 86-87) till statsrådet Andersson. Be

tänkandet bereds f. n. i regeringskansliet. 

Vad gäller bidragen till driften av .fi.llkh1)gskolorna föreslår jag en bespa

ring om sammanlagt 25 milj. kr. Besparingen bör ta sig uttryck dels i ett 

mera strikt sätt att beräkna antalet statsbidragsberättigande elevveckor. 

dels i en viss minskning av resurstilldelningen per elevvecka. Jag föreslår 

att två nya självständiga folkhögskolor får inrättas. Jag räknar inte med att 

detta skall medföra ökade kostnader för statsbidrag. 

Jag föreslår vidare att bidraget till viss central k11r.1Terksamhct fortsätt

ningsvis skall finansieras av medel ur vuxenutbildningsavgiften. vilket 

innebär en överföring från skattefinansierad verksamhet med ca 

27 milj. kr. 

Slutligen innebär mina förslag att anslaget till kontakttolkwhildning bätt

re anpassas till verksamhetens faktiska volym under senare år. Därjämte 

föreslår jag vissa regelförändringar. Vid en jämförelse med innevarande 

budgetår innebär mina beräkningar att anslaget kan minskas med nära 

4milj. kr. 

Den snabba utvecklingen på dataområdet kräver särskilda insatser inom 

folkbildningen i en snar framtid. Jag avser därför att i samband med den 

datapolitiska proposition som f. n. förbereds inom budgetdepartementet 

återkomma med förslag om riktade insatser för att förbättra studieförbun

dens möjligheter att behandla datafrågor inom folkbildningen. Jag har i 

denna fråga samrått med statsrf1det Johansson. , 

Jag avser att under avsnittet Vissa inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde gemensamma ändamål ta upp nägra frågor rörande 

löneomräkningar. tidskrifter och utbetalningsregler för statsbidrag. 

Mina förslag innebär att det sammanlagda anslaget till vuxenutbildning 

kommer att uppgå till nära 2.2 miljarder kr. under budgetåret 1982/83. Vid 

en jämförelse med innevarande budgetår innebär detta en ökning med 

drygt ]()()milj. kr. Ökningen beror på pris- och löneomräkningar. Bespa

ringarna uppgår till sammanlagt 150 milj. kr.. varav ca 50 milj. kr. utgörs av 

att vissa kostnader för vuxenutbildningen föreslås finansierade med medel 

från vuxenutbildningsavgiften. 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 548 

F I. Sveriges Utbildningsradio aktiebolag 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

101422000 

108570000 

153558000 

Reservation 3 150000 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion av 

undervisningsprogram m. m. för radio och television. som sedan den I 

januari 1978 handhas av Sveriges Utbildningsradio aktiebolag (UR). 

UR har till uppgift att producera ljud- och bildprogram för i första hand 

etersändning. Framställningen av ljud- och bildprogram bör i första hand 

inriktas mot sådana utbildnings vägar och grupper för vilka brist p{t lärnmc

dcl råder. F.örskolan och vuxenutbildningen bör därvid prioriteras. 

Riksdagen beslöt vid 1976/77 års riksmöte att inrätta UR (prop. 1975/ 

76: 110. UbU 1976/77: 8. rskr 1976/77: 46). Det nya företaget bör:jade sin 

verksamhet den I januari 1978. Vid 1977/78 års riksmök beslöt riksdagen 

att UR skall drivas i form av ett dotterbolag till Sveriges Radio (prop. 1977/ 

78: 91, KrU 24. rskr 337). Ar 1977 beslöt regeringen att UR skulle lokali

seras till Tyresö kommun. Riksdagen har dock vid 1980/81 ilrs riksmöte 

godkänt nya riktlinjer för lokalplaneringen för UR (prop. 1980/81: 20. KrU 

13, rskr 98). Det innebär att beslutet om lokalisering av UR till Tyresö 

upphävs och att UR permanent skall beredas lokaler i niirht:ten av radio

och TV-husen på Östermalm i Stockholm. 

Sveriges Radio AB !SRl har till regeringen inlämnat anslagsframställning 

för koncernens samlade verksamhet. Denna framstiillning redovisas under 

titeln .11,fas.rniedier ni. 111. Den del av anslagsframställningen som berör lJ R 

redovisas i det följande. 

S1·crige.1· Radio 

SR understryker vikten av att UR som ett av de programproducerande 

. företagen i koncernen har likvärdiga resurser som de övriga programbola

gen. SR anser därför att det är angeläget att UR far planeringsförutsätt

ningar som motsvarar dem som gäller för de avgiftsfinansierade program

företagen. I första hand bör UR tillförsäkras möjligheter till en uthyggnad 

av verksamheten på samma villkor som dt: övriga bolagen. så att UR kan 

räkna med ett årligt resurstillskott om 2,3 'il·. 

SR förordar att UR får ett anslag för driftsverksamheten med 

80,8 milj. kr. Det innebär att UR kan förverkliga planer för regional utbygg

nad, utökad verksamhet på invandrarområdet samt kvalitetsförbättringar. 

Rationaliseringskravet om två procent innt:bär att driftmedlen minskas 

med l.6miij. kr. 

För investeringar begär SR ett anslag om 3.05 milj. kr. 

Televerket beriiknar kostnaderna för distribution av programmen till 

20.5 milj. kr. i 1982/83 års kostnadsnivå. Det är en ökning med 3 .6 milj. kr. 

från innevarande budgetår. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 549 

Kulturutskottet har i ett betänkande (1980/81: 13) med anledning av 

prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten. m. m. godkänt rege

ringens förslag om lokalisering av UR på Östermalm i Stockholm i stället 

för i Tyresö. Utskottet har därvid anfört att företaget nu ställs inför en ny 

situation och att det är angeläget att de överväganden angående behovet av 

personal, lokaler och utrustning. som förestår. grundar sig på noggranna 

interna analyser och värderingar av den nuvarande verksamhetens inrikt

ning. innehåll och omfattning samt även av användningen av företagets 

utbud. Med anledning härav har SR till anslagsframställningen bilagt en 

utvärdering av UR:s programverksamhet 1978-81. 

Fiiredraganden 

Jag har i min inledande översikt över Massmedier m. m. (s. 147) redovi

sat mina förslag till medclstilldelning för den avgiftsfinansierade verksam

heten vid Sveriges Radio AB !SR) under budgetåret 1982/83. Jag kommer 

här att redovisa mina förslag till medclstilldclning nästa budgetår för Sveri

ges Utbildningsradio AB (UR). 

Anslagsposten till programverksamhet har i budgeten för innevarande 

budgetår beräknats i genomsnittligt prisläge för budgetåret 1979/80. UR 

har under budgetåret 1980/81 fått kompensation för prisutvecklingen mot

svarande nio procent av anslagsposten, dvs. 6648000 kr. Detta belopp bör 

tillföras anslagsposten till programverksamhet. som i budgeten för nästa 

budgetår bör beräknas i 1980/81 års prisläge. UR får på motsvarande sätt 

kompensation för prisutvecklingen under 1981/82 och 1982/83 från anslags

posten 4. Kompensation för prisutvcckling, Jag beräknar denna anslags

post till 18 milj. kr. i budgeten för 1982/83. Jag har tidigare. under avsnittet 

Radio och television (s. 154), föreslagit att Sveriges Radio skall få kompen

sation för kostnadsutvecklingen enligt ett kombinerat pris- och löncindex. 

Jag föreslår att UR:s kompensation beräknas enligt samma index. 

Vid mina beräkningar för budgetåret 1982/83 har jag utgätt från att UR i 

likhet med koncernen i övrigt genom rationaliseringar skall åstadkomma 

en besparing motsvarande två procent av medlen till programverksamhet 

eller 1610000 kr. 

För distributionen räknar jag enbart med prisomräkning av de medel 

som utgår för nuvarande sändnings volym. 

Regeringen har den 25 juni 1981 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att 

bedriva den fortsatta lokalplaneringen med utgångspunkt bl. a. i att UR:s 

administration och ljudradioverksamhet skall tillgodoses inom kvarteren 

Amsterdam och Ltibeck och att TV-produktionen förläggs i huvudsak till 

Filmhuset. SR har redovisat förslag till anskaffning av teknisk utrustning 

med anledning av UR:s inflyttning i nya lokaler. Regeringen har den 25 juni 

1981 medgivit att UR som en engångsåtgärd får planera för att anskaffa 

utrustning inom en ram av 35 milj. kr. inkl. projckteringskostnader om 

högst 5 milj. kr., i prisläget den I juli 1981. Regeringen har vidare föreskri-
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vit att 20 milj. kr. av beloppet skall anses som ersättningsanskaffning av 

befintlig utrustning och att de årliga driftmedlen bör minskas med tio 

procent av det investeringsbelopp som tas i anspråk utöver 20 milj. kr. 

Jag föreslår att regeringen hemställer att riksdagen godkänner att UR får 

disponera 35 milj. kr. för utrustning på de villkor som jag har angett här. 

Jag räknar samtidigt med en viss minskning av anslagsposten till investe

ringar. 

I enlighet med riksdagsbeslutet 1976 (prop 1975/76: 110. UbU 1976/77: 8. 

rskr 1976/77: 46) om bildandet av UR är huvudprincipen att UR:s program 

distribueras genom etersändning. Riktpunkten är att högst fyra procent av 

UR:s samlade resurser får tas i anspråk för program som avses bii distribu

erade på annat sätt än genom etersändning. Samtidigt understryks starkt 

att strävan skall vara att finna de för användarna lämpligaste distributions

formerna och distributionsvägarna. 

De tre huvudområdena för UR:s verksamhet är förskola. skola och 

vuxenutbildning. Avvägningen mellan insatserna på dessa tre områden 

måste fortlöpande prövas. Enligt min mening linns det - bl. a. med hänsyn 

till de nedskärningar som vuxenutbildningen för vidkännas på vissa andra 

områden - anledning att i högre grad än hittills inrikta UR:s verksamhet 

på dessa delar av vuxenutbildningen och där på insatser i samverkan med 

användarna. 

Då det bl. a. gäller skolprogrammen - i viss mån med undantag för 

grundskolans lågstadium - används i huvudsak bandade program som 

spelas upp på bandspelare. Bandningen sker oftast i regionala eller lokala 

AV-centraler. som utrustats med inspelningsapparatur och som har perso

nal avdelad för att sköta densamma och för att distribuera programmen till 

skolorna inom AV-centralens verksamhetsområde. Det finns enligt min 

mening skäl att ifrågasätta om denna verksamhet är rationell. Det är ofta 

svårt att uppnå tillräckligt god kvalitet hos de handupptagningar som görs 

på detta sätt. AV-centralernas personal tvingas också anpassa sina arbets

tider till de sändningstillfällen som av skilda skäl är lämpliga för etersiind

ningarna. 

Enligt min mening finns det anledning att överväga om inte skolprogram

men på sikt i större omfattning borde distribueras direkt från UR till 

användarna eller AV-centralerna i bandad form. Denna fråga kräver emel

lertid ytterligare överväganden. Som ett led i dessa överväganden bör 

emellertid UR redan nu undersöka intresset hos kommuner och andra 

berörda utbildningsanordnare av att i ökad utsträckning. mot en avgift. 

erhålla färdigbandade program. Avgiften bör därvid sättas så att den mot

svarar UR:s kostnader för bandning och administrativa kostnader för 

distribution och övrig hantering av banden. För kommunernas del skulle 

kostnaden för att på dessa villkor erhålla de bandade programmen ställas 

mot den inbesparing som på kort och lång sikt kan uppnås genom att man 

kan upphöra med den inspelningsverksamhet som nu äger rum vid AV-
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centralerna. För klarhetens skull vill jag påpeka att den av mig förordade 

ökade servicen med att tillhandahålla färdiginspelade program inte ger 

anledning att nu ompröva riksdagens ställningstagande beträffande rikt

punkt för den andel av UR:s samlade resurser som bör avse annan distri

bution än eterdistribution. 

I. Programverksamhet 
2. Investeringar 
3. Distribution 
4. Kompensation för 

prisutveckling 

1 Genomsnittligt prisläge 1979/80. 

1981/82 

73 869000 1 

2800000 
16901 000 

15 000 000 

108570000 

Beräknad ändring 1982/83 

SR 

+ 6941000 
+ 250000 
+ 3 600000 

+10791000 

Före
draganden 

+ 503K0002 

+342000003 

+ 2750000 

+ 3000000 

+449880003 

2 Anslagspostcn minskas med max. 1.5 milj. kr. vid ianspråkstagandc av utrust
ningsram utöver 20 milj. kr. 
·' Inkl. engångsanvisning för utrustningsram om 35 milj. kr. i prisläget den I juli 1981. 

Med hänvisning tili sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat angående rätt för Sveriges Utbild

ningsradio AB att disponera medel för utrustning, 

2. till Sveriges Radio AB ji)r 1-erksa111hete11 vid S1·eriges Uthild-

11i11g.m1dio AB för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan

slag av 153558000kr. 

F 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11 801 399 

10 293 000 

12 171 000 

För den riksrekryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i Norr

köping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplanerna för 

grundskolan och gymnasieskolan. P<l försök bedrivs sedan vårterminen 

1977 även viss yrkesinriktad utbildning. efter medgivande av skolöversty

relsen och efter samråd med arbetsmarknadens parter i varje särskilt fall. 

Skolorna utgör ett komplement till den kommunala vuxenutbildningen. 

Undervisningen vid statens skolor för vuxna (SSV) bygger på en kombi

nation av muntlig undervisning under periodvis återkommande kurser vid 

skolorna och självstudier i form av brevstudier på hemorten (s. k. varvad 

undervisning). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag (prop. 1967: 85, 

SU 1967: 117, rskr 1967: 277) anordnas vid skolan i Norrköping liven en

bart brevundervisning. Bestämmelser om den statliga riksrekryterande 
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vuxenutbildningen har meddelats i förordningen ( 1971: 424) om kommunal 

och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1980: 530, ändrad senast 1981: 196. 

452 och 524). 

Personal 

Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

Förval!ningskostnader 
Lokalkostnader 
Tekniska stödåtgärder 

för handikappade elever 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1981/82 

39.5 
23.5 

63,0 

9396500 
877 700 

18800 

10293000 

I. Pris- och löneomräkning I 848 000 kr. 

Beräknad ändring 1982183 

Skolöva
styrelscn 

of. 
of. 

of. 

+I 755052 
+ 100000 

+ 5 700 

+l !160752 

+1861000 

före
draganden 

uf. 
uf. 

of. 

+ 1776660 
+ 100000 

+ 1500 

+1878160 

+ 1878000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖl räknar för budgetån:t 1982/83 med oförändrat 

antal elever och kursdeltagare i den varvade undervisningen i l"örhällande 

till budgetåret 1981/82. 

l den rena brevskoleundervisningcn vid Norrköpingsskolan har antalet 

studerande tidigare ökat, men kan 1982/83 beräknas till oförändrat ca 

16000 studerande, vilket motsvarar ca 28800 deltagare i olika kurser om 

varje studerande beräknas läsa i genomsnitt 1.8 kurser. 

Den yrkesinriktade utbildningen avses utökas. 

3. SÖ föreslår uppräkning av medlen för rcsecrsättning med 12 800 kr. 

på grund av planerad ökning av yrkesinriktade kurser. 

4. Den besparing som enligt budgetdirektiven skulle redovisas på detta 

anslag ( - 243 000 kr.) måste helt få belasta ans lagd Statliga skolor för 

vuxna: Undervisningmatcriel m. m. 

SÖ hemställer att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

anvisas ett förslagsanslag av 12 154 000 kr. 

SÖ hemställer vidare om bemyndigande att - efter prövning i varje 

särskilt fall - medge att yrkesinriktad utbildning får l"örliiggas utanför 

skolenheten om detta är nödvändigt för undervisningens genomförande. 

Fc"iredrag11nden 

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en lägre pris- och 

löneomräkning än vad skolöverstyrelsen (SÖ) har gjort. Jag har vidare 
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utgått från huvudalternativet. vilket dock inte bör belasta detta anslag utan 

anslaget Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

SÖ har för budgetåret 1982/83 räknat med ett oförändrat antal deltagare 

både i den varvade undervisningen och i hrevundervisningen. Riksdagen 

har för innevarande budgetår beslutat att antalet undervisningstimmar vid 

de statliga skolorna för vuxna inte får öka i förhållande till budgetåret 1980/ 

81 (prop. 1980/81: 100 bil. 12, UbU 1980/81: 18, rskr 1980/81:217). Jag 

anser att den varvade utbildningen vid de statliga skolorna för vuxna inte 

heller nästa budgetår bör få omfatta mer än det beräknade antalet under

visningstimmar för budgetåret 1980/81. dvs. 28 600 undervisningstimmar. 

Beträffande verksamhetens tyngdpunkt hänvisar jag till vad jag har 

anfört i budgetpropositionen för innevarande budgetår. Inom ramen för 

försöksverksamheten med yrkesinriktad utbildning bedrivs vid Härnö

sandsskolan viss utbildning i utpräglade glcsbygdsnäringar. Jag har inhäm

tat att chefen för industridepartementet avser att beröra denna utbildning i 

ett förslag till proposition till innevarande riksmöte rörande regionalpoliti

ken. 

SÖ bör, vid sin prövning av om yrkesinriktad utbildning skall få anord

nas även få medge att den förläggs utanför skolenheten. om det är nödvän

digt för undervisningens genomförande. Jag <1vser att återkomma till rege

ringen om detta. 

Riksdagen har hösten 1981 beslutat om ett nytt system för st<1tsbidrag till 

studie- och yrkesorientering (syo) i grundskolan och gymnasieskolan 

(prop. 1981/82: 15, UbU 1981/82: 6. rskr 1981/82: 113). Enligt de nya be

stämmelser som skall gälla fr. o. m. budgetåret 1982/83 kommer en kom

mun inte längre att i elevunderlaget för statsbidrag till syo kunn<1 inräkna 

även elever vid skolenhet med statlig vuxenutbildning. De statliga skolor

na för vuxna hör därför få resurser för att själva omhesö1:ia syo-verksam

heten för sina elever fr. o. m. den I juli 1982. J enlighet med vad statsrådet 

Tillander anfört vid sin anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolvä

sendet bör medel öve1iöras från det nuvarande anslaget Bidrag till studie

och yrkesorientering m. m. till förevarande anslag. Beloppet. som beräk

nas till 633 000 kr., bör fördelas av SÖ mellan statens skolor för vuxna för 

att av skolorna användas för syo-ins<1tser. 

Till förevarande anslag bör också föras över 278 000 kr. från anslaget 

Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. Jag beräknar detta 

belopp för Norrköpingsskolans kostnader för rättningar av svarslösningar i 

varvad utbildning i enlighet med vad jag anför under det anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Statliga skolor för 1·11.rna: Utbildningskostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 12 171 000 kr. 
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F 3. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5703131 

6451000 

5167000 

Reservation 839 300 

Ur anslaget betalas material för självstudier och kostnader i samband 

med granskning av kursdeltagarnas svarslösningar samt övrig materiel. 

böcker, utrustningskomplettering m. m. vid de statliga vuxenskolorna och 

vid viss förlängd undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan 

enligt bestämmelserna i ämbetsskrivelse till skolöverstyrelsen den 30 juni 

1972. 

Skol ö1 ·ers tyr els en 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar kostnaden för material för självstudier 

m. m. efter antalet kursdeltagare. SÖ räknar med en schablonkostnad per 

kursdeltagare om 185 kr. för den varvade undervisningen och 154 kr. för 

breveleverna. För övrig materiel. böcker samt viss utrustningskomplette

ring beräknas 432 500 kr. Behovet av anslagsökning till följd av prisomräk

ning uppgår till 1 265 700 kr. 

Besparingsalternativen för anslagen Statliga skolor för vuxna: Utbild

ningskostnader resp. Undervisningsmatericl m. m. beräknas till 243 000 + 
154 334 = 397 334 kr. SÖ anser att denna besparing bör göras så att antalet 

elever i brevundervisningen skärs ned med ca 2 500 dever. Detta medför 

att de elever som går i varvad undervisning ej blir berörda av besparingen. 

SÖ hemställer att ett belopp av 7 319000 kr. anvisas under reservations

anslaget Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

Statens skola för vuxna i Norrköping har anhållit att som försöksverk

samhet innevarande budgetår få använda medel ur förevarande anslag för 

att bekosta sådana rättningar av svarslösningar i varvad utbildning som nu 

utförs av lärare vid Liber/Hermods. Detta förutsätter att 278000kr. över

förs till anslaget Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader. 

f"iiredraganden 

För budgetåret 1982/83 har jag räknat med prisomräkning om 494 000 kr. 

Jag har vidare utgått från huvudalternativet och räknar dessutom med en 

besparing på detta anslag om ca l .1 milj. kr. Sammanlagt blir besparingen 

på detta anslag 1.5 milj. kr. 

Jag föreslår att större delen av besparingen skall göras genom att elever

na fr.o. m. den l juli 1982 får betala avgift för undervisningsmaterial som 

eleverna skaffar genom skolans försorg för eget bruk. Avgifterna bör inte 

få överstiga skolans kostnader för materialet. Genom att avgifterna tas ut 

kommer undervisningen vid de statliga skolorna för vuxna att kunna bibe

hållas vid oförändrad nivå. 
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Sammanlagt 900000 kr. bör tas ut i avgifter på studiematt:rialet i brevun

dervisningen. Medelavgiften per studiepaket i brevundervisningen kan då. 

med nuvarande studerandeantal. beräknas till 55-60 kr. Återstoden av 

besparingen, 600 000 kr.. bör fördelas mellan den varvade undervisningen i 

Härnösand och Norrköping. Skolorna bör kunna ta ut avgift för undervis

ningsmaterialct även i den varvade undervisningen. om de inte kan reduce

ra kostnaderna för detta material med sammanlagt 600 000 kr. Om bespa

ringen åstadkommes enbart genom att en avgift debiteras för undervis

ningsmaterialet även i den varvade utbildningen kan medelavgiften per 

studiepaket beräknas bli 50 kr. 

Det ankommer på regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. 

Som jag har anfört under anslaget Statliga skolor för vuxna: Utbildnings

kostnader bör under det anslaget. efter överföring från förevarande anslag. 

beräknas 278 000 kr. för kostnader vid Norrköpingsskolan för sådana rätt

ningar av svarslösningar i varvad undervisning som nu utförs av Liber/ 

Hermods. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om avgifter. 

2. till Statliga skolor för 1·11.nw: V nderl'isningsmateriel m. 111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 5167000kr. 

F 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

641595451 

652844000 

698 139000 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) omfattar enligt beslut av 1967 års 

riksdag (prop. 1967: 85, SU 1967: 117. rskr 1967: 277) utbildning som mot

svarar utbildningen enligt läroplanerna för grundskolans högstadium (i 

ämnet engelska grundskolans samtliga stadier fr. o. m. den I juli 1981) och 

för gymnasieskolans linjer och specialkurser. Dessutom finns särskild 

yrkesinriktad utbildning. som saknar motsvarighet i gymnasieskolan. Des

sa kurser räknas som gymnasicskolkurser inom komvux. Sedan budgetåret 

1978/79 har antalet undervisningstimmar i gymnasieskolkurser inte fått 
öka. Detsamma gäller sedan budgetåret 1980/81 också grundskolkurser. 

Statsbidrag utgår för löner till lärare och skolledare. Bestämmelser om 

statsbidrag finns i förordningen ( 1971: 424) om kommunal och statlig vux

enutbildning (omtryckt 1980: 530, ändrad senast 1981: 196. 452 och 524). 

Utöver bidraget till undervisningstimmar enligt timplanen för varje kurs 

inom komvux utgår statsbidrag i form av ett schablontillägg som får använ

das för stödundcrvisning, studiehandledning samt studie- och yrkesorien

tering. Schablontillägget motsvarar kostnaderna för 25 % av antalet under-
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visningstimmar på grundskolnivå. 13 l/i:- av antalet undervisningstimmar i 

teoretiska gymnasieskolkurser samt 10 o/c av antalet undervisningstimmar i 

yrkesinriktad utbildning. 

Enligt förordningen (1981: 449.l om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning skall bl. a. nämnda statsbidrag till komvux minskas 

med två procent av det belopp som annars skulle ha utgetts. 

Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1976177: 100 bil. 

12. UbU 1976177: 19. rskr 1976177: 176) också kostnaderna för grundutbild

ning för vuxna (grundvux). Utbildningen är avsedd för vuxna som saknar 

grundläggande kunskaper i läsning. skrivning eller matt:matik. Varje kom

mun skall sörja för att grundvux anordnas i kommunen för den som 

behöver den. 

Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1977: 537) om grund

utbildning för vuxna (ändrad senast 1980: 356 och 1981: 455). Statsbidrag 

utgår med 100% av utgifterna för löner till lärare och vissa skolledare. 

Utöver detta utgår statsbidrag i form av ett schablontillägg som får använ

das för information och uppsökande verksamhet, studiehandledning, stu

die- och yrkesorientering, studiebesök. kurativa insatser, tolkning samt 

stödundervisning. Schablontillägget motsvarar kostnaderna för 15 '7c av 

antalet undervisningstimmar. 

Ur anslaget utgår också statsbidrag för särskilda behov inom komvux 

och grundvux enligt en särskild förordning. 

Skolii1·crs tyrelscn 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) var under budgetåret 

1980/81 anordnad i 278 kommuner och i 19 landstingskommuncr. Särskilda 

skolenheter fanns i april 1981 inrättade i 73 kommuner. Antalet särskilda 

skolenheter i dessa uppgick då till 86. Antalet kursdeltagare lkd) och 

undervisningstimmar (Utr) framgår av följande sammanställning. 

Grund- Gymnasieskulkurscr Summa 
skol-
kurser Teoretiska Yrkes-

inriktade 

1978179 Kd 107700 137900 52400 1 298000 1 

Utr 902800 I 038900 798400 1 2 740 1001 

1979/80 Kd !09700 151200 60100 1 321 000 1 

Utr 963 500 I 086800 769 500 1 2Kl9800' 

1980/81 Kd 104400 155 600 64 700 1 324 700 1 

Utr 916480 I 089700 773 1501 2 779 3:10 1 

Beräkn. Kd 104000 145000 70000 319000 
19!\l/82 Utr 961000 I 086930 771070 2819000 

Beräkn. Kd 104000 140000 75 000 319000 
1982/83 Utr 961000 I 086930 771070 2819000 

1 Härtill kommer i yrkesinriktade kurser för arbetslösa: 

Kursdeltagare Undervisning.stimmar 
1978/79 5000 56000 
1979/80 8700 K9200 
1980/81 6500 67 120 
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Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar att antalet kommuner med rätt att 

anordna komvux skall uppgå till oförändrat 278 och antalet särskilda 

skolenheter till högst 90 under budgetåret 1982/83. 

Inom ramen för en jämfört med 1979/80 oförändrad totalresurs fördelade 

SÖ inför budgetåret 1980/81 10% av det totala antalet undervisningstim

mar i riket enligt de riktlinjer som statsmakterna fastställt. I första hand 

prioriterades grundskolkurser. Härigenom har även kravet på en bättre 

geografisk spridning av resurserna i viss mån kunnat tillgodoses. 

Den ökade tillströmningen av kursdeltagare i grundskolkurser skapar ett 

tryck även på gymnasieskolkurserna. Riksdagens beslut att avveckla vissa 

militära skolor och överföra verksamheten vid dessa till komvux skapar 

behov av ytterligare resurser. Med hänsyn till gällande budgetdirektiv ser 

sig SÖ dock förhindrad att föreslå en ökning av verksamheten. 

Ett differentierat kursutbud med yrkesinriktade kurser kräver ett relativt 

stort befolkningsunderlag. En förhållandevis större andel av resurserna för 

gymnasieskolkurser bör då på sikt tilldelas de medelstora och större kom

munerna så att de kan anordna yrkesinriktade kurser till viss del även för 

angränsande kommuners befolkning. 

Komvux har under de senaste åren spritts snabbt. Endast en kommun i 

landet saknar helt sådan utbildning. Små kommuner med nystartad kom

vux har trots restriktionerna i den totala timresursen, bl. a. genom viss 

omfördelning, kunnat expandera utan hittills alltför påtagliga olägenheter 

för de större kommunerna. Ännu är skillnaderna betydande mellan utbudet 

i olika typer av kommuner, även om det nu totalt sett är mer ändamålsen

ligt än tidigare. En extra skolledarresurs för stöd åt vissa kommuner, där 

komvux fortfarande är under uppbyggnad, motsvarande 174 veckotimmar 

bör därför beräknas även för budgetåret 1982/83. 

SÖ framhåller att vissa avvikelser råder mellan kommunernas kursutbud 

och de riktlinjer för kursutbudet som angivits de senaste åren. Främst är 

gymnasieskolkurser i allmänna ämnen starkt överrepresenterade på vissa 

yrkesinriktade kursers bekostnad. Komvux måste vara så flexibel att de 

kurser som har sökande med störst behov av utbildning bl. a. med hänsyn 

till arbetsmarknaden kan prioriteras. 

I det fortsatta arbetet med fördelningen av undervisningsresurser bör 

enligt SÖ:s mening liksom hittills kurser för korttidsutbildade och arbets

marknadsinriktade kurser prioriteras. Flera skäl talar emellertid för ett 

något mer nyanserat synsätt. En på sikt något vikande totalefterfrågan på 

grundskolkurser liksom en ökad efterfrågan på fortsatt utbildning från 

vuxna som erhållit slutbetyg från grundskolkurser skapar behov av kurser i 

ämnen motsvarande i första hand allmän behörighet för högskolstudier. 

SÖ redogör för sitt arbete med att i samråd med arbetsmarknadens 

parter utveckla läroplaner för yrkesinriktade kurser för nya yrkesgrupper. 

De yrkesinriktade kurserna för dessa nya grupper har visat sig ha en 

mycket god rekryterande effekt bland korttidsutbildade. En kombination 
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av en yrkesinriktad kurs och studier i några ämnen på grundskolnivå torde 

i framtiden bli ännu mer aktuell. Det centrala och lokala samrådet skall 

vara en garanti för att den yrkesinriktade utbildningen anpassas efter 

arbetsmarknadens behov och också för att arbetsfördelningen mellan kom

vux och studieförbund följs. Ett väl fungerande lokalt samråd är en förut

sättning för en fortsatt expansion av de yrkesinriktade kurserna i enlighet 

med statsmakternas prioritering. 

Försöks verksamhet med etappindelade kurser bedrevs under budgetåret 

1980/81 i 13 kommuner. Från enskilda kommuners sida har inför läsåret 

1981/82 stort intresse visats för att få delta i försöksverksamheten. Om de 

problem somJokalt uppstått kring frågan att bestämma omfattningen av 

lärarnas merarbete i samband med försöksverksamheten samt därmed 

följande ersättningsanspråk kan överbryggas. föreligger möjligheter att 

trots oförändrat antal undervisningstimmar kunna erbjuda vuxenutbildning 

åt fler. 

Läsåret 1982/83 skall enligt regeringens proposition ( 1980/81: 203) den av 

komvux-utredningen föreslagna nya läroplanen för grundskolkurser inom 

komvux träda i kraft. SÖ har enligt propositionen till uppgift att fastställa 

kursplaner. timplaner och föreskrifter samt att utarbeta kommentar- och 

servicematerial till den nya läroplanen för komvux. Detta arbete påbörjas 

under budgetåret 1981/82. 

För att i större utsträckning kunna motta invandrare som kursdeltagare i 

komvux bör försöksverksamhetcn med undervisning på hemspråk byggas 

ut så att den utöver grundskolkurser även får omfatta vissa yrkeskurser 

enligt SÖ:s medgivande i varje särskilt fall. 

Verksamheten inom grundutbildning för vuxna (grundvux) har 

ökat kraftigt. Antalet deltagare och undervisningstimmar redovisas i föl

jande sammanställning. 

Antal deltagare 
Antal undervisri'ingstimmar 

1978179 1 

4400 
586000 

1979/801 

5800 
770000 

1980/81 1 

8000 
I 050000 

1 Källa: SÖ:s specialundersökningar mars 1979. mars 1980 resp. mars 1981. 
Offentlig undervisningsstatistik saknas f. n. för skolformen. 

SÖ:s undersökningar visar att grundvux fortsätter att öka kraftigt. Detta 

gäller såväl spridningen till nya kommuner som antalet kursdeltagare. 

Flertalet deltagare är invandrare, men andelen svenskar har ökat betydligt 

såväl relativt som i absoluta tal. Undersökningarna visar även på flera 

problem som utgör hinder inom grundutbildningen. Hit hör brist på lokaler 

och barntillsyn s<1mt svårigheter att finna lårare för undervisning på hem

språk. Ytterligare insatser för att rekrytera svenska deltagare fordras. 

Åtgärder för att få fram för undervisningen bättre avpassade läromedel 

samt fortbildning av lärarna är också erforderliga. 
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SÖ finner att starka skäl talar för att grundvux kommer att öka kraftigt 

även under de närmaste åren bl. a. till följd av SÖ:s och kommunernas 

information om utbildningen. Hittills har utbildningen i huvudsak fått 

tillskott av kursdeltagare medan ännu så länge endast ett litet antal lämnat 

utbildningen. De närmaste åren kan förväntas en bättre balans mellan 

tillkommande och avgående deltagare. SÖ finner därför skäl räkna med en 

något dämpad ökningstakt jämfört med de inledande åren. Att uppskatta 

behovet av denna utbildning är för dagen närmast ogörligt. 

SÖ hemställer 

att försöksverksamhet med undervisning på hemspråk i grundskolkurser 

även får omfatta vissa yrkeskurser enligt SÖ:s medgivande i varje särskilt 

fall samt 

att ett belopp av 717 337 000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till 

kommunal vuxenutbildning m. m. för budgetåret 1982/83. 

E.n framställning från försvarets skolnämnd 

Riksdagen beslöt år 1979 (prop. 1979/80:7. FöU 1979/80:5, rskr 1979/ 

80: 50) att försvarets gymnasiala utbildning skall överföras till det allmänna 

skolväsendet, främst kommunal vuxenutbildning. Överförandet skall vara 

helt genomfört fr. o. m. läsåret 1982/83. Försvarets skolnämnd har i en 

skrivelse den 27 maj 1981 erinrat om att försvarsutskottet starkt betonade 

föredragande statsrådets uttalande att man måste sträva efter att reformen 

inte skall innebära en försämring när det gäller att tillgodose den militära 

personalens behov av att vid rätt tidpunkt få kompletterande utbildning på 

kortast möjliga tid. För att detta skall bli möjligt måste enligt försvarets 

skolnämnd utbildningsplatser för de militära eleverna säkerställas vid tid

punkter som är anpassade till utbildningen för officerare. Nämnden he

dömer det nödvändigt med regler om extra timtilldclning för försvarets 

gymnasiala utbildningsbehov i de fall dessa ej kan tillgodoses genom om

prioriteringar. Nämnden anser vidare att det behövs kompletterande be

stämmelser på följande punkter: 

- Antalet elever för att få anordna komvux-utbildning måste få underskri

das efter medgivande av regeringen. 

- Utbildningsplatser för militära elever måste säkerställas vid rätt tid

punkt. 

- Utbildningen måste kunna genomföras på kortast möjliga tid. 

- Av förordningen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning 

resp. av skollagen (1962: 319) bör klart framgå att föreskrifterna om 

interkommunal ersättning äger tillämpning på militära elever. 

Enligt nämndens uppfattning är det möjligt att i flertalet fall lösa upp

komna problem genom ömsesidig anpassning och information. För att ge 

en samlad information till alla berörda myndigheter om vad riksdagsbeslu

tet innebär och för att skapa ett stöd för myndigheternas agerande i de fall 
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överenskommelser inte kan träffas på frivillig väg hemställer nämnden att 

regeringen kompletterar bestämmelserna. 

SÖ har den 21 juli 1981 yttrat sig över försvarets skolnämnds skrivelse 

och bl. a. anfört att det inte är brist på bestämmelser utan snarare oklarhet 

om tolkningar som kan åstadkomma vissa problem. SÖ konstaterar att 

kommunerna inte kan åläggas att anordna kurser inom komvux, att de -

om kurser anordnas - måste iaktta gällande bestämmelser för start och 

delning av kurser samt urvalsbestämmelser. Bristande tillgång på under

visningstimmar behöver enligt SÖ:s mening inte föranleda att militära 

elever inte kan beredas plats men svårigheter kan uppstå om önskemålen 

kommer sent eller är mycket specifika. SÖ framhåller vidare att krav på 

lägre elevantal för kursstart framförs av olika grupper, som skulle vara 

betjänta av detta. Att då låta en viss grupp erhålla fördelar av detta slag 

synes knappast rimligt. SÖ anför att kraven på undervisningstidcns för

läggning i vissa fall varit mycket detaljerade och helt avvikande från övrig 

undervisning i komvux. Under förutsättning att de militära eleverna får 

använda normal studietakt kan enligt SÖ den aktuella utbildningen mcd

hinnas under de bl. a. i försvarets gymnasieutredning diskuterade tidsperi

oderna. Problem uppstår däremot, om de inte ges möjlighet att följa stu

dierna under de förutsättningar som gäller för komvux. Då måste antingen 

separata kurser anordnas för de militära eleverna eller extra stöd ges de 

"icke-militära" deltagarna i kursen, i båda fallen med åtföljande kostna

der. Om medel ställs till förfogande bör en lösning vara möjlig enligt SÖ. 

Gällande bestämmelser om interkommunal ersättning är enligt SÖ:s 

mening tillämpliga även vad gäller militära elever under förutsättning att 

intagningsnämndcn har tagit in vederbörande som elev. 

SÖ delar skolnämndens uppfattning att nertalet problem torde kunna 

lösas med ömsesidig anpassning och information. SÖ förutsätter att nämn

den med SÖ tar upp de problem som kan finnas under ett inledningsskcde. 

SÖ finner däremot inte att särskilda bestämmelser erfordras. SÖ bör efter 

samråd med nämnden till regeringen inge anhållan om de ytterligare medel 

som kan erfordras för att kunna tillgodose såväl de militära eleverna som 

övriga kursdeltagare. 

Försvarets skolnämnd noterar i påminnelse den 23 september 1981 med 

tillfredsställelse att SÖ efter samråd med nämnden är beredd att anhålla 

om erforderliga medel. Nämnden vidhåller - trots vad SÖ har anfört -

kravet på att regeringen utfärdar kompletterande bestämmelser. 

En rapport om grundvux 

SÖ har med skrivelse den 25 augusti 1981 överlämnat en rapport om 

grundutbildning för vuxna våren 1981. I mars 1981 genomförde statistiska 

centralbyrån på uppdrag av SÖ en insamling av statistiska uppgifter röran

de verksamheten inom grundvux på motsvarande sätt som gjorts sedan 

utbildningens start läsåret 1977/78. Av rapporten framgår sammanfatt

ningsvis följande. 
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Under läsåret 1980/81 planerades totalt I 050000 undervisningstimmar. 

Antalet kommuner som anordnade grundvux var 243, dvs. 87% av samtli

ga. Deltagarantalet i mars 1981 var 8042. vilket innebär en ökning med 

37 % från föregående år. Andelen svenska deltagare ökade mest och ut

gjorde 33 % av deltagargruppen. Majoriteten (67 %) av svenskarna var män 

och andelen under 35 år var 61 %. 

De största språkgrupperna var (i storleksordning) turkiska. finska. gre

kiska, spanska, arabiska. kinesiska, serbokroatiska och thailändska. Del

tagare med assyrisk/syriansk härkomst (språk: arabiska, kurdiska, syriska 

och turkiska) utgjorde 24 % av invandrargruppen. Av invandrarna var 34 % 

män och 56 % var 35 år eller äldre. Mycket stora skillnader fanns vad avser 

kön och ålder mellan olika invandrargrupper. 

Undervisningen var organiserad i enskild undervisning ( 13 % av delta

garna), grupper om 2-3 deltagare (20%). grupper om 4-6 deltagare (36%) 

och grupper om 7 eller fler deltagare (31 %). Deltagarna studerade i genom

snitt 15 timmar/vecka, en liten minskning från föregående år ( 15,5). Antalet 

deltagare per grupp (medräknat enskild undervisning) var i genomsnitt 3, I 

deltagare, vilket är 0.2 enheter högre än föregående år. Skillnaden mellan 

undervisningen för svenskar resp. invandrare var stor. Svenskar deltog 

oftare i enskild undervisning och i små grupper. Antal timmar per vecka i 

genomsnitt var betydligt lägre för svenskar. även då svenskar undervi

sades i stora grupper. Andelen invandrare som erhöll undervisning helt 

eller delvis på hemspråk var 32 %. Störst var andelen för deltagare med 

grekiska (56%), spanska (56%1 och turkiska (55%) som hemspråk. 

En rapport om undervisning på finska 

SÖ har med skrivelse den 29 oktober 1981 överlämnat en rapport om 

undervisning på finska inom kommunal vuxenutbildning, en utvärdering 

av försöksverksamheten under läsåret 1980/81. Utvärderingen har omfat

tat grundskolkurser, gymnasieskolkurser i allmänna ämnen samt barnskö

tarkurser. 

Gymnasieskolkurser med undervisning på finska har endast anordnats i 

Stockholms kommun. Av rapporten framgår bl. a. att flertalet kurser har 

anordnats i svenska. engelska. matematik och i samhällsorienterande äm

nen. Sedan höstterminen 1979 har även en barnskötarkurs anordnats varje 

termin. De största problemen vid genomförandet av dessa kurser har varit 

att finna tvåspråkiga lärare i barn- och ungdomskunskap samt lämpliga 

läromedel. De flesta deltagarna har fått arbete efter utbildningen. Möjlig

heten för deltagarna att göra framsteg i sina svenskkunskaper under kur

sens gång har varit liten. SÖ menar att en kombination med grundskolut

bildning i svenska måste övervägas. SÖ anser att behov av utbildning på 

finska finns även inom andra områden, exempelvis sjukvården. 

36 Riksdagen 198/182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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En skrivelse angående komvux 

Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande. Svenska Fack

lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet har inkom

mit med en gemensam skrivelse med uttalanden bl. a. mot nedskärningar 

inom kommunal vuxenutbildning. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut skall vissa statsbidrag till den kommunala vux

enutbildningen (komvux) fr. o. m. den I juli 1981 minskas med två procent 

av det belopp som annars skulle ha utgetts (prop. 1980/81:20, UbU 1980/ 

81: 15, rskr 1980/81: 120. prop. 1980/81: 100 bil. 12 p. E 4. UbU 1980/81: 18. 

rskr 1980/81: 217). Motsvarande gäller för vissa bidrag till bl. a. gymnasie

skolan. De aktuella bidragen utgår alltså med 98 % av bidragsunderlaget. 

Statsrådet Tillander har tidigare i dag under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor föreslagit att bidragen till landstingskommunal vårdyrkes

utbildning i gymnasieskolan för tiden fr. o. m. den 1 juli 1982 bör utgå med 

80 i stället för 98 % av bidragsunderlaget. Jag föreslår motsvarande för de 

bidrag till landstingskommunerna för utbildning på vårdområdet inom 

komvux som i dag minskas med två procent. Jag uppskattar den besparing 

på statsbudgeten som uppkommer till drygt 600000 kr. 

Jag beräknar medel för en löneomräkning men förordar. att ett lägre 

antal undervisningstimmar ställs till förfogande än vad skolöverstyrelsen 

(SÖ) har föreslagit. Härigenom uppnås en besparing på sammanlagt ca 36 

milj. kr. När det gäller prisomräkning räknar jag med ett lägre belopp än 

sö. 
Jag vill närmare motivera min syn på hur volymminskningen i komvux 

bör genomföras och vilka andra åtgärder den bör kombineras med. 

SÖ förutser enligt anslagsframställningen en på sikt något vikande efter

frågan på grundskolkurser. Jag utgår därför från att antalet undervisnings

timmar för grundskolkurscr kan minskas till ungefär det antal timmar som 

togs i anspråk under läsåret 1980/81. 

SÖ framhåller vidare i anslagsframställningcn att kommunernas kursut

bud uppvisar vissa avvikelser från de av riksdag och regering angivna 

riktlinjerna för kursutbudet. Främst är gymnasieskolkurser i allmänna 

ämnen starkt överrepresc:nterade på vissa yrkesinriktade utbildningars 

bekostnad. 

I propositionen om folkbildning m. m. (prop. 1980/81: 127) har regering

en redovisat sin syn på komvux mål och målgrupper samt på prioriteringar 

inom komvux. Riksdagen hade ingen erinran mot denna redovisning (UbU 

1980/81: 36. rskr 1980/81: 386). Utbildningsmöjligheter bör framför allt er

bjudas dem som tidigare fått minst av utbildningsresurserna i samhället. 

Med hänsyn till bl. a. utvecklingen på arbetsmarknaden är det därvid 

angeläget att komvux - utöver grundskolkurser - i första hand erbjuder 
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arbetsmarknadsinriktad utbildning. Jag vill i sammanhanget framhålla att 

jag i begreppet arbetsmarknadsinriktad utbildning innefattar såväl yrkesin

riktad utbildning som sådan teoretisk utbildning som krävs för yrkesutbild

ning eller yrkesverksamhet. Det ankommer på resp. skolstyrelse att. vid 

sina beslut om vilken utbildning som skall anordnas i komvux, ta hänsyn 

till arbetsmarknadens behov inom den egna regionen. I fråga om gymna

sieskolkurser bör, enligt de riktlinjer som gäller, företräde utöver yrkesin

riktad utbildning ges åt utbildning i naturvetenskapliga och tekniska äm

nen. 

Med ledning av den angelägenhetsgradering jag nu har erinrat om och 

mot bakgrund av SÖ:s nyssnämnda påpekanden i anslagsframställningen 

förordar jag att huvuddelen av den minskning av antalet undervisningstim

mar som måste ske skall avse teoretiska ämnen på gymnasieskolnivå. 

Sammanfattningsvis föreslår jag att följande antal undervisningstimmar 

får disponeras för kurser inom komvux under budgetåret 1982/83: 

för grundskolkurser 
för teoretiska gymnasieskol

kurser 
för yrkesinriktade gymnasie

skolkurser (inkl. sär
skilda yrkesinriktade 
kurser) 

920000 undervisningstimmar 

965 000 undervisningstimmar 

771 000 undervisningstimmar 

SÖ bör liksom nu ha rätt att efter ansökan från en kommun medge 

omfördelning mellan timmar för olika slag av kurser inom totalramen av 

undervisningstimmar. 

Jag har tidigare (prop. 1977/78: 100 bil. 12. s. 563 och prop. 1980/81: 100 

bil. 12. s. 622-623) pekat på vikten av att komvux kursutbud planeras 

noga i kommunerna. Särskilt när de resurser som kan ställas till fö1fogande 

är begränsade, krävs noggranna överväganden i fråga om vilka kurser som 

skall anordnas. Jag vill återigen starkt framhålla detta. Enligt min mening 

är det också ytterst angeläget att skolstyrelserna eftersträvar att genom 

samverkan över kommungränserna och genom flerårsplanering kunna er

bjuda ett varierat kursutbud, vad gäller både innehåll och genomförande på 

dag- resp. kvällstid. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1980/81:20J. UhU 1981/82: I, rskr 1981/ 

82: 46) bifallit regeringens förslag om en särskild läroplan för komvux, som 

bl. a. innebär en ökad vuxenanpassning av kursplanerna i de olika ämnena 

på grundskolnivå. Enligt min mening är det väsentligt att all verksamhet i 

komvux vuxenanpassas även på så sätt att varje vuxenstuderandes tidigare 

erfarenheter tas till vara i en individuell studieplanering. Detta innebär att 

många bara behöver komplettera sina kunskaper genom att studera ett 

begränsat antal ämnen som grund för fortsatt utbildning eller yrkesverk

samhet. Att skaffa sig ett fullständigt slutbetyg resp. avgångsbetyg hör 
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alltså inte ses som ett mål i sig för en vuxenstuderande. Både för de 

studerande själva och for samhället är det viktigt att studierna så snabbt 

som möjligt leder fram till yrkesvcrksamhet. 

Det är också viktigt att redan yrkesverksamma har möjlighet att delta i 

vuxenstudier för fort- och viuareutbildning. Den föreslagna minskningen 

av timresurserna får därför inte tas till intäkt för att inskränka studiemöj

ligheterna enbart för dem som vill studera på deltid eller fritid. 

Den yrkesinriktade utbildningen är en angelägen del av verksamheten i 

komvux. Trots detta har den under de senaste åren inte utvecklats på det 

sätt som hade varit önskviirt. SÖ framhåller tvärtom att teoretisk utbild

ning är överrepresenterad på bekostnad av viss yrkesutbildning. Skolsty

relsernas inställning. sådan den kommer till uttryck i beslut om vilken 

utbildning som skall erbjudas inom komvux. spelar en stor roll för utveck

lingen av verksamheten. Dessutom har skolledarna en stor betydelse för 

hur verksamheten sedan fungerar. Den yrkesinriktade utbildningen är den 

mest krävande delen av komvux vad gäller planering och förarbete. Trots 

detta beräknas f. n. skolpoäng och därmed skolledarresurscr på samma 

sätt för all undervisning i komvux. Jag förordar att en omprioritering 

genomförs i syfte att stärka skolledarresurserna för yrkesinriktad utbild

ning. För tid fr. o. m. den 1 juli 1982 bör vid beräkningen av skolpoäng den 

yrkesinriktade utbildningen väga tyngre än den teoretiska. Det bör få 
ankomma på regeringen att avgöra vilka närmare grunder som skall gälla 

för beräkningen. 

För att ytterligare betona vikten av den yrkesinriktade delen av komvux 

föreslår jag att schablontillägget för yrkesinriktad utbildr.ing höjs från 10 

till 13 o/c för tiden fr. o. m. den I juli 1982. Kostnaderna härför uppgår till ca 

2.5 milj. kr. De ryms inom ramen för den tidigare nämnda totala besparing

en på anslaget. 

Sedan budgetåret 1978/79 har antalet undervisningstimmar i komvux 

kunnat utökas genom beslut av regeringen för att bereda utbildningsmöjlig

heter för arbetslösa. Härigenom har ca 6500 personer beretts utbildning 

under budgetåret 1980/81. I den mån det är påkallat av arbetsmarknadsskäl 

bör liknande åtgärder kunna vidtas även under budgetåret 1982/83. I detta 

sammanhang vill jag på förekommen anledning betona. att regeringen 

genom att begära detta bemyndigande inte utfäster sig att utnyttja det. 

Detta bör avgöras först när förhållandena på arbetsmarknaden under bud

getåret 1982/83 är närmare kända. 

Efter beslut vid föregående riksmöte (prop. 1980/81: )()0 bil. 12 p. E 4. 

UbU 1980/81: 18. rskr 1980/81: 217) utgår sedan den I juli 1981 statsbidrag 

för särskilda behov inom komvux och grundvux. Tillgängliga medel förde

las av SÖ. De skall i första hand användas för behov inom komvux. Under 

budgetåret 1982/83 räknar jag med 2 736 000 kr. för ändamålet. 

Försöksverksamhet med finska som undervisningsspråk har bedrivits 

inom komvux sedan läsåret 1976/77. Till större delen har försöket bedrivits 
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i grundskolkurser. En begränsad försöksverksamhet har också bedrivits i 

gymnasieskolkurser i Stockholms kommun sedan läsåret 1977/78. De flesta 

gymnasieskolkurserna har gällt teoretiska ämnen. Sedan 1979 har dessut

om några barnskötarkurser anordnats. Efter beslut av riksdagen (prop. 

1980/81: 100 bil. 12 s. 624. UbU 1980/81: 18, rskr 1980/81:217) har SÖ 

sedan den 1 juli 1981 rätt att medge försöksverksamhet i grundskolkurser 

med undervisning på invandrarspråk. alltså även andra språk än finska. SÖ 

skall följa och utvärdera denna verksamhet och, när så kan ske. framlägga 

förslag om vilka föreskrifter som bör gälla i framtiden om undervisning på 

invandrarspråk. SÖ har i anslagsframställningen hemställt att försöksverk

samheten även får omfatta vissa yrkeskurser enligt SÖ:s medgivande i 

varje särskilt fall. Av SÖ:s utvärdering av den hittillsvarande. mycket 

begränsade, försöksverksamheten med yrkesinriktad utbildning på finska 

framgår att det har varit vissa svårigheter vid genomförandet. SÖ menar 

dock att behov av utbildning finns även inom andra områden. exempelvis 

sjukvården. Innan definitiv ställning tas till vad som bör gälla för framtiden 

om undervisning inom komvux på språk som talas av invandrare. bör 

enligt min mening viss försöksverksamhet få bedrivas även med annan 

yrkesinriktad utbildning än barnskötarkurser. Det vore vidare värdefullt 

med erfarenheter fr. o. m. den I juli 1982 från ytterligare några kommuner. 

Det bör ankomma på regeringen eller på myndighet som regeringen be

stämmer att avgöra vilka närmare regler som bör gälla om försöksverksam

het med gymnasieskolkurscr på språk som talas av invandrare. 

SÖ har sedan budgetåret 1978/79 haft rätt att tilldela kommuner med en 

svagt utvecklad komvux en förstärkning av skolledarresursen. SÖ har 

årligen kunnat lämna medgivande att nedsätta undervisningsskyldigheten 

för skolledare med sammanlagt 174 veckotimmar utöver vad som annars är 
möjligt enligt gällande bestämmelsi:r. Komvux finns nu i_ nästan alla kom

muner. SÖ framhåller att små kommuner med nystartad komvux genom 

viss omfördelning har kunnat expandera utan alltför påtagliga olägenheter 

för de större kommunerna. Ännu är skillnaderna dock betydande mellan 

utbudet i olika typer av kommuner. SÖ anser däitor att den extra skolle

darresursen motsvarande 174 veckotimmar för stöd åt vissa kommuner. 

där komvux fortfarande är under uppbyggnad, bör beräknas även för 

budgetåret 1982/83. Jag delar denna uppfattning. 

Efter beslut år 1977 (prop. 1976/77: 150 bil. 5, UbU 1976/77: 2y. FiU 

1976/77: 30. rskr 1976/77: 341) skall kommuner. som har inrättat en eller 

flera särskilda skolenheter för vuxenutbildning. hänföra all komvux inom 

kommunen till dessa enheter. Enligt riksdagens beslut skulle detta vara 

genomfört senast den 1juli1978. Det är genomfört utom i Stockholm. Med 

hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter medgav regeringen di

spens för Stockholms kommun till den l juli l 979. Stockholms kommun 

behövde därefter. av skäl som jag redovisade i budgetpropositionen 1979. 

en ytterligare tidsfrist för att hinna lösa de organisatoriska och pedagogiska 
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problem som är förknippade med en sådan omorganisation. Med stöd av 

riksdagens bemyndigande (prop. 1978/79: 100 bil. 12, UbU 1978/79: 20, 

rskr 1978/79: t 74) medgav regeringen ytterligare dispens så att Stockholms 

kommun fick vänta till senast den t juli 1981 med att hänföra all komvux i 

kommunen till särskilda skolenheter för vuxenutbildning. Regeringen före

skrev att den del av komvux som fortfarande låg vid gymnasieskolor i 

etapper skulle föras över till sådana enheter. Regeringen uppdrog åt SÖ att 

uppmärksamt följa detta. 

Med anledning av att regeringsbeslutet även 1979 var tidsbegränsat. fann 

Stockholms skolförvaltning det nödvändigt att i en övergripande utredning 

undersöka hur komvux i Stockholm skulle kunna organiseras för att upp

fylla bestämmelserna. Utredningen innebar bl. a. ett förslag om fördelning 

av komvux på nio särskilda skolenheter för vuxenutbildning. Grundvux 

var i förslaget fördelat på fem av dem. Utredningsförslagec var inte genom

förbart i sin helhet fr. o. m. den I juli 1981. Vidare innebar det i tre fa!I 

avsteg från principen att all vuxenutbildning skall administreras inom 

särskilda enheter för vuxenutbildning. Avstegen gällde viss utbildning 

inom bygg- och anläggningsteknisk linje och inom grafisk teknik samt 

planerad kommunal vuxenutbildning i dans. Skolförvaltningen ansåg att 

utredningsförslagct i väsentliga hänseenden måste bearbetas vidare och 

förordade en i princip oförändrad organisation och fördelning på skolenhe

ter av komvux i Stockholm även efter den I juli 1981. Stockholms skoldi

rektion överlämnade med en skrivelse den 26 juni 1980 skolförvaltningens 

utlåtande till SÖ och hemställde återigen om dispens från riksdagsbcslutet 

1977. SÖ överlämnade med eget yttrande den 12 mars 1981, jämte yttrande 

från länsskolnämnden i Stockholms län den 2 september 1980, ärendet till 

regeringen för prövning. Med hänsyn till föreliggande särskilda omständig

heter medgav regeringen den l l juni 1981 att Stockholms kommun får 

ytterligare anstånd med att hänföra återstående del av den kommunala 

vuxenutbildningen till särskilda skolenheter för vuxenutbildning, dock 

längst till den I juli 1982. 
Det är välbekant att skolplaneringen i Stockholms kommun är en kom

plicerad fråga. Jag har därför viss förståelse för att kommunen ännu inte 

har kunnat genomföra riksdagsbeslutet från 1977. Jag har under hand 

erfarit att en stor del av den yrkesinriktade komvux som fortfarande är 

organisatoriskt knuten till gymnasieskolor kommer att överföras till sär

skilda skolenheter för vuxenutbildning fr. o. m. den I juli l 982. Jag noterar 

detta med tillfredsställelse. Det innebär att en mindre del av yrkesinriktad 

komvux i Stockholm fortfarande kommer att vara knuten till gymnasie~ko

lan. Stockholms kommun uppger att ytterligare en tidsfrist behövs för att 

på ett tillfredsställande sätt kunna lösa de skolorganisatoriska problemen i 

kommunen i enlighet med riksdagens beslut. Jag förordar därför att rege

ringen inhämtar riksdagens bemyndigande att medge fortsatt undantag för 
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Stockholms kommun från regeln att all komvux skall hänföras till särskilda 

skolenheter för vuxenutbildning. 

Som jag tidigare redovisat har riksdagen år 1979 beslutat att överföra 

försvarets gymnasiala utbildning till det allmänna skolväsendet. främst 

komvux. Överförandet skall vara helt genomfört fr. o. m. läsåret 1982/83. 

SÖ anger att detta beslut skapar behov av ytterligare resurser inom kom

vux. 
Försvarsutskottet underströk vid sin behandling av förslaget att föra 

över den gymnasiala utbildningen från försvaret till skolväsendet bl. a. 

föredragande statsrådets uttalande i propositionen att man måste sträva 

efter att reformen inte skall innebära en försämring när det gäller att 

tillgodose personalens behov att vid rätt tidpunkt få kompletterande utbild

ning på kortaste möjliga tid. Försvarets skolnämnd har i en skrivelse 

erinrat om detta. Nämnden anser att det behövs vissa kompletterande 

bestämmelser i syfte att säkerställa utbildningen för militära elever i kom

vux. Nämnden bedömer det vidare nödvändigt med regler om extra timtill

delning för försvarets gymnasiala utbildningsbehov i vissa fall. 

Jag vill erinra om att den kommunala beslutanderätten över komvux är 

betydande. Gällande regler medger inte att en kommun kan åläggas att 

anordna komvux i någon viss lägsta omfattning eller av någon viss typ. 

Både SÖ och försvarets skolnämnd har emellertid uttalat att nertalet 

problem bör kunna lösas med ömsesidig anpassning. Jag delar denna 

uppfattning. Besparingar måste nu genomföras beträffande komvux. Jag 

har nyss föreslagit att de bör göras främst i form av en nedskärning av 

teoretiska gymnasieskoltimmar, vilket begränsar möjligheterna att tillgo

dose samma behov som tidigare. I detta läge anser jag att det är väsentli

gare än hittills att i första hand tillgodose behovet av utbildning bland inom 

vuxenutbildningen prioriterade målgrupper. De militära elever som be

handlas i försvarets skolnämnds skrivelse är i detta sammanhang hänför

liga till kategorin elever med behov av behörighetskomplettering. som 

tillhör de prioriterade grupperna. Jag anser därför inte att några ytterligare 

bestämmelser i detta avseende är erforderliga. Jag är heller inte beredd att 

förorda några generella regler om extra timtilldelning. För att nedskärning

en av undervisningstimmar skall kunna genomföras med så små inskränk

ningar som möjligt i utbildningen krävs. som jag redan nämnt. en noggrann 

planering i kommunerna och även över kommungränserna. En samplane

ring med de militära myndigheterna bör givetvis också ske. För de militära 

eleverna utgör utbildningen inom komvux obligatoriska delar i deras be

fälsutbildning. Detta ställer särskilda krav på såväl de militära myndighe

ternas som berörda skolmyndigheters planering. I den mån försvarets 

behov av utbildning inom ramen för komvux inte kan tillgodoses genom 

den generella tilldelning av gymnasieskoltimmar som jag nyss har förordat. 

ankommer det på försvarets skolnämnd och SÖ att anmäla detta förhållan

de till regeringen samt att komma med förslag till lösninga;, Det bör 
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således ankomma på regeringen att fatta erforderliga beslut. Jag har sam

rått med chefen för försvarsdepartementet i denna fråga. 

Jag övergår nu till att behandla frågor som rör grundutbildningen för 

vuxna (grundvux). Jag beräknar medel för en löneomräkning. För prisom

räkning beräknar jag ett lägre belopp än SÖ. 

Det åligger kommunerna att informera om grundvux och att anordna 

utbildning för var och en som behöver och önskar det. Jag uttalade i 

budgetpropositionen 1981(prop.1980/81: 100 bil. 12 s. 625) att den som är 

behörig att intas i grundvux bör ha rätt att tas in och få starta sin utbildning 

relativt omgående även i ett trängt ekonomiskt läge. Det är en princip som 

inte bör ifrågasättas. Grundvux har expanderat kraftigt alltsedan starten 

1977, både vad gäller antal deltagare och det antal umlervisningstimmar 

som utnyttjas. SÖ finner det svårt att uppskatta behovet av grundvux men 

anser sig ha skäl att räkna med en dämpad ökningstakt. Enligt min uppfatt

ning har vi nu nått det stadium, då man inte längre bör räkna med en lika 

kraftig tillströmning av nya deltagare som under de första åren efter till

komsten av denna nya utbildningsform. Vidare bör ett ökande antal perso

ner nu komma att lämna grundvux efter slutförd utbildning. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1980/81: 150. FiU 1980/81:40, rskr 1980/ 

81: 420) att komvux måste dras ner i motsvarande mån som grundvux 

tillåts expandera fr.o.m. läsåret 1982/83. Jag har nyss i besparingssyfte 

föreslagit nedskärningar av antalet undervisningstimmar i komvux. Mot 

denna bakgrund är det nödvändigt att fastställa en ram även för antalet 

undervisningstimmar i grundvux. Denna ram bör under budgetåret 1982/83 

vara det antal undervisningstimmar som tas i anspråk under budgetåret 

1981/82. 

Jag räknar med att behovet av undervisningstimmar kommer att kunna 

skifta starkt i olika kommuner. SÖ bör därför få i uppdrag att fördela en del 

av de tillgängliga timresurserna mellan kommunerna på liknande sätt som 

f. n .. efter beslut av regeringen. sker med komvux-timmar. Mot bakgrund 

av riksdagens nyss nämnda beslut att grundvux får expandera endast på 

komvux bekostnad. förordar jag att SÖ dessutom får rätt att medge omför

delning från komvux-timmar till grundvux-timmar. Det hör ankomma på 

regeringen att avgöra, vilka närmare föreskrifter som erfordras. 

Reguljär statistik för grundvux saknas f. n. Statistiska centralbyrån har 

inte beräknat några medel för ändamålet i sin anslagsframstiillning för 

budgetåret 1982/83. men anger kostnaderna för en löpande årlig statistik till 

125 000 kr. per år. Efter samråd med chefen för ekonomidepartementet 

förordar jag att 125 000 kr. överförs från detta anslag till sjunde huvudti

telns anslag Statistiska centralbyrån: Stati~tik, register och prognoser, så 

att en löpande årlig statistik över grundvux kan införas fr. o. m. läsåret 

1982/83. 

Avslutningsvis vill jag ta upp ytterligare några frågor av betydelse för 

både komvux och grundvux. 
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Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling (prop. 1980/81:97. UbU 1980/81:37. rskr 

1980/81: 385) skall fr. o. m. budgetåret 1982/83 ett nytt system införas för 

statsbidrag till lokal skolutveckling inom skolan och den av kommunerna 

bedrivna vuxenutbildningen. Bidraget skall få användas dels för att anstäl

la ersättare för skolledare eller lärare i grundskolan som är tjänstlediga 

med högst B-avdrag för studier eller för att betala bibehållna löneförmåner 

för skolledare eller lärare i gymnasieskolan, komvux och grundvux under 

sådan tjänstledighet. dels för att bestrida lokala kostnader för personalut

bildning och för det lokala utvecklingsarbetet. Det är skolstyrelserna, för 

landstingskommunerna utbildningsnämnderna. som inom vissa ramar skall 

besluta om användningen av bidraget till lokal skolutvcckling. 

Statsrådet Tillander har tidigare i dag under anslagen Bidrag till driften 

av grundskolor m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor lagt fram 

förslag som bygger vidare på riksdagens beslut med anledning av nämnda 

proposition. En del av hennes förslag rör även komvux och grundvux och 

innebär i fråga om fördelningen på anslag en ändring i förhållande till vad 

som förutsattes i propositionen. Jag vill här erinra om att hon efter samråd 

med mig har föreslagit att medel för bidrag till lokal skolutveckling av 

tekniska skäl skall beräknas endast under grundskol- och gymnasieskol

anslagcn. Hon har beträffande anslagsposten under gymnasieskolanslaget 

föreslagit att kommunerna skall få bidrag med viss procent av ett underlag 

som består av vissa av deras bidrag till gymnasieskolan. Bidrag som 

kommunerna får för komvux och grundvux ingår alltså inte i underlaget. I 

stället är procentsatsen högre än den annars skulle ha varit. I enlighet med 

statsrådet Tillanders förslag vill jag betona att bidragen till lokal skolut

veckling från grundskol- och gymnasieskolanslagen skall användas för 

angivna iindamål inom såväl grundskolan och gymnasieskolan som kom

vux och grundvux oberoende av ur vilket anslag medlen erhållits. Det är 

angeläget att skolstyrelserna beaktar detta. 

SÖ bör få i uppdrag att följa statsbidragsgivningens effekter särskilt i vad 

avser komvux och grundvux. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Tillandcr. 

Med hänsyn till att kostnader för bidrag till löneförmåncr till skolledare 

och lärare. som är tjänstlediga från komvux och grundvux med högst B

avdrag för studier. inte längre skall belasta förevarande anslag har jag 

minskat anslaget med 7 155 000 kr. 

För genomförandet av den nya läroplanen krävs utbildnings- och fort

bildningsinsatser för både skolledning och lärare inom komvux och grund

vux. Sådana insatser behövs också för att skolledarna i samråd med 

arbetsmarknadens parter skall kunna främja den yrkesinriktade utbildning

en i kornvux så som är avsett. 

Jag räknar med att kommunerna inom ramen för sina resurser för lokal 

skolutveckling kommer att beakta bl. a. dessa behov. Jag förutsätter också 
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att SÖ och länsskolnämnderna tar erforderliga initiativ för att inom ramen 

för sina resurser stödja och samordna verksamheten. I sammanhanget vill 

jag erinra om dels det informationsansvar som har ålagts SÖ i den nya 

skoladministrationen. dels vad statsrådet Tillander har anfört under ansla

get Information om läroplan för grundskolan. Jag vill också erinra om att 

jag i propositionen ( 1980/81 :203) om läroplan för den kommunala vuxenut

bildningen uttalade, att det schablontillägg som står till kommunernas 

förfogande bör kunna användas för planering och information på lokal nivå 

i samband med genomförandet av läroplanen. 

Ett omfattande lokalt. regionalt och centralt utvecklingsarbete är också 

en väsentlig förutsättning för utvecklingen inom komvux och grundvux. 

Jag räknar med att skolstyrelserna. länsskolnämnderna och SÖ beaktar 

detta inom ramen för tillgängliga resurser. 

Jag har nyss betonat skolledarnas nyckelroll för hur verksamheten ut

vecklas i komvux och grundvux. Jag har också föreslagit åtgärder i syfte 

att främja den yrkesinriktade delen av komvux. 

Den nya läroplanen för komvux och grundvux innebär även en viss 

vidgning av den lokala friheten genom att lokala arbetsplaner införs. Skol

ledningens inställning och arbetssätt kommer enligt min mening att ha stor 

betydelse för hur den kommande utvecklingen av komvux och grundvux 

anpassas efter lokala behov och förutsättningar. 

Den allt större andelen studerande med sociala och andra problem 

påverkar också skolledarnas arbetssituation i komvux och grundvux. 

Statsrådet Tillander har tidigare i dag tagit upp liknande frågor beträffan
de skolledarnas situation i grundskolan och gymnasieskolan. Härvid har 

hon bl. a. föreslagit utökningar av skolledningsresursen vid vissa typer av 

skolenheter med gymnasieskola. Komvux och grundvux berörs givetvis av 

dessa förändringar i den mån vuxenutbildningen är organisatoriskt knuten 

till sådana skolenheter. 

Beträffande den del av komvux och grundvux som är förlagd till särskil

da skolenheter för vuxenutbildning finns det i nuvarande ekonomiska läge 

inga förutsättningar att åstadkomma utökningar av antalet skolledare. I 

stället måste åtgärderna inriktas på att lokalt skapa förutsättningar för en 

organisation som kan medge en viss avlastning av skolledarna. 

Statsrådet Tillander har bl. a. förordat ett nytt system för att bestämma 

omfattningen av skolledarnas undervisning. Skolledarna i komvux och 

grundvux omfattas i dag av samma slags regler i detta avseende som 

skolledarna i grundskolan och gymnasieskolan. I en del fall tjänstgör en 

och samma person som skolledare inom både ungdomsskolan och vuxen

utbildningen. En samordning av reglerna är nödvändig. Jag förordar att 

nuvarande system med centralt fastställd undervisningsskyldighet för skol

ledare inom komvux ändras för tiden fr. o. m. den I juli 1982 enligt i 

huvudsak samma riktlinjer som statsrådet Tillander tidigare i dag har 

föreslagit beträffande grundskolan och gymnasieskolan. De innebär i kort-
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het att undervisningsskyldigheten skall få fastställas av skolstyrelsen i en 

kommun. Den övre gränsen för den undervisningsskyldighet som gäller i 

dag bör utgöra en högsta nivå som inte får överskridas. Skolledarna bör ha 

rätt att undervisa i större utsträckning än vad skolstyrelsen har fastställt. 

Inte heller i detta fall bör den nivå som gäller i dag få överskridas. Jag vill 

dock framhålla att jag här endast avser undervisning. som skolledarna 

utför i stället för lärare. Skolledarnas rätt att t. ex. i stödjande syfte följa 

undervisningen under en lektion. som en lärare har ansvaret för, berörs 

inte. 

Statsbidraget till kostnader för skolledare bör även inom vuxenutbild

ningen beräknas med utgångspunkt i att skolledarna undervisar i den 

omfattning som framgår av nuvarande regler. När undervisningen för 

skolledare till följd av lokala beslut får mindre omfattning och lärare 

undervisar i stället. utgår statsbidrag till lärarlönekostnaderna. Avdrag bör 

då göras i bidraget till kostnader för skolledare. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat om 

ett nytt system för att bestämma omfattningen av skolledarnas undervis

ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om en minskning med ytterligare 

18 procentenheter av vissa statsbidrag till landstingskommunerna 

för komvux. 

2. godkänna vad jag har förordat om undervisningstimmar i kom

vux. 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - öka antalet undervisningstimmar i komvux för att 

bereda utbildningsmöjlighetcr för arbetslösa. 

4. godkänna vad jag har förordat om beräkning av skolpoäng för 

komvux. 

5. godkänna vad jag har förordat om höjning av schablontillägget 

för yrkesinriktad utbildning inom komvux. 

6. godkänna vad jag har förordat om försöksvcrksamhet med vissa 

gymnasieskolkurser på invandrarspråk. 

7. bemyndiga regeringen att medge Stockholms kommun fortsatt 

dispens från bestämmelsen om att all komvux skall föras till 

särskilda skolenheter för vuxenutbildning. 

8. godkänna vad jag har förordat om undervisningstimmar i grund

vux och om möjlighet till omfördelning från komvux-timmar till 

grundvux-timmar, 

9. godkänna vad jag har förordat om ett nytt system för att bestäm

ma omfattningen av skolledares undervisning, 

10. till Bidrag till kommunal rnxenutbildning m. m. anvisa ett för

s lagsanslag av 698139000 kr. 
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}" 5. Bidrag till folkbildning 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

765367036 1 

781915000 

799502000 
1 Anslagen Bidra11 rill kuliurprowam inum .forc11ing.1lil"<'t 111. 111 .• Bidrag rill swdie
fi'irh1111d. Bidrag till st11diecirke/1·erksa111het, anslaget Bidrag rill k11/1111Tcrksa111het 
inom organisationer. anslagsposten till experimelll och 11f\'cckli11g.rnrhetc. samt 
anslaget Bidra{? till särskilda r11xe1111thi/,/11i11f?.1iltgiirder. anslagsposkrna till kurs
och ko11/i·rc11n·erk.rnmher samt till stiid år förs"ik.1Tcrksamhet och 1111Jersiik11i11i:ar 
inom .fi1ikhild11i11g.rnrbetet. . . 

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 års riksdag <prop. 1980/ 

81: 127, UbU 1980/81: 36. KrU 1980/81: 6y. rskr 1980/81: 386) utgårur detta 

anslag bidrag till studiecirklar, till kulturverksamhet i folkbildningen. till 

studieförbundens organisation och pedagogiska verksamhet. till Folkbild

ningsförbundct och länsbildningsförbunden samt till försöksverksamhct 

med uppsökande verksamhet i bostadsområden. Dessutom utgår ur ansla

get bidrag till utbildning av teckcnspråkstolkar. tolkar för vuxendöva och 

dövblinda samt av tolkutbildare. Medlen till kulturvcrksamhet samt till 

Folkbildningsförbundct och länsbildningsförbunden disponeras av statens 

kulturråd. Övriga medel disponeras av skolöverstyrelsen. 

Enligt förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

liindrad 1981: 1331) utgår schablonbidrag. tilläggsbidrag och bidrag till 

kostnader för resckostnadsersättningar och traktamenten for vissa studie

cirklar. Schablonbidrag utgår med 80 resp. 25 kr. för varje studietimme. 

Det högre schablonbidraget utgär under innevarande budgetår f<ir 6 720000 

studietimmar. Tilläggsbidrag utgär till vissa studiecirklar med 10 resp. 8 kr. 

per studietimme. 

Enligt förordningen ( 1981: 519) om statsbidrag till kulturvcrksamhet i 

folkbildningen m. m. utgår bidrag till sådan verksamhet som anordnas av 

studieförbund. föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar. 

Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader, deras 

pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete samt till deras verksamhet 

för handikappade, utgår enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag 

till studiecirklar m. m. 

Budgetåret 1981/82 finns under anslaget Bidrag till folkbildning två an

slagsposter för övergångskostnader med anledning av omläggningen av 

statsbidragssystemet'till folkbildningen den I juli 1981. Den ena posten, 

JO milj. kr., skall fördelas mellan studieförbunden, den andra. sammanlagt 

800000kr., disponeras av skolöverstyrelsen och statens kulturråd. 

70milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbild

ningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera 

anslaget Bidrag till folkbildning. 
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1. Bidrag till studie
cirklar. förslagsl"is 

2. Bidrag till kultur
verksamhet 

3. Bidrag till studie
förbundens centrala 
organisations
kostnader 

4. Bidrag till studie
förbundens pedagogiska 
verksamhet och ut
vecklingsarbete 

5. Bidrag till studie
förbundens verksamhet 
för handikappade 

6. Bidrag till Folkbild
ningsförbundet och 
länshildnings
förbunden 

7. Bidrag till uppsökande 
verksamhet i bostads
områden 

8. Utbildning av tolkar 
för döva m. m. 

9. Bidrag till övcrgångs
kostnader 

10. Medel till SÖ:s och 
KUR:s disposition 

1981/82 

643615000 

70000000 

15700000 

20000000 

10000000 

2600000 

6000000 

3 200000 

10000000 

800000 

781915000 

Beräknad ändring 1982/83 

Skolöver
styrelsen 
Statens 
kulturråd 

+60985000 

+ 7000000 

+ I 099000 

+ 1400000 

+ 700000 

+ 260000 

+ 356000 

-10000000 

800000 

+61369000 

Före
draganden 

+22865000 

+ 3 368000 

+ 800000 

+ 1000000 

+ 100000 

+ 254000 

-10000000 

800000 1 

+17587000 

1 Varav 259000kr. avser överföring till anslaget Skolöverstyrelsen och 70000kr. 
överföring till anslaget Statens kulturråd. 

Skolö1·erstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ), som räknar med oförändrat antal studietimmar 

jämfört med innevarande budgetår, föreslår en prisomräkning med tio 
procent för de båda schablonbidragen. Bidragen skulle då omfatta 88 kr. 

resp. 27:50 kr. per studietimme. 
För bidragen till studieförbundens centrala organisationskostnader, till 

deras pedagogiska verksamhet och utvccklingsarbete samt till deras verk

samhet för handikappade föreslår SÖ en prisomräkning med sju procent. 

SÖ föreslår att anslagsposten 9. Medel till skolöverstyrelsens och sta

tens kulturråds disposition. omvandlas till en post med bidrag till kurs- och 

konferens verksamhet samt undersökningar inom folkbildningsarbetet. och 

att 200000 kr. anvisas under denna anslagspost. 
Vissa personalkostnader som har bekostats under förevarande anslag 

föreslås fortsättningsvis bekostas ur förslagsanslaget Skolöverstyrelsen. 

För utbildningen av teckenspråkstolkar. tolkar för vuxendöva och döv-
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blinda samt av tolkutbildare räknar SÖ med en prisomräkning av 

356000kr. 

SÖ hemställer att för SÖ:s del av anslaget Bidrag till folkbildning för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 762924000kr. 

Organisationskommitten ( U 1981 :02) j(Jr den statliga sko/administra

tionen föreslår i sin anslagsframställning för anslagen till skolöverstyrelsen 

och länsskolnämnderna att medlen för en tjänst som f. n. beräknas under 

förevarande anslag överförs till anslaget Skolöverstyrelsen. SÖ föreslår 

motsvarande överföring av medel i sin anslagsframställning. 

Statens kulturråd 

För budgetåret 1982/83 förordar statens kulturråd en uppräkning av 

bidraget till kulturverksamhet i folkbildningen m. m. med 7 milj. kr. som 

kompensati•Jn för pris- och löneökningar. Den uppräkningen är enligt 

kulturrådet ytterst angelägen för att inte folkbildningsreformen omedelbart 

skall börja urholkas. Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden 

föreslås få en ökning av sitt statsbidrag med 260 000 kr. som kompensation 

för pris- och löneökningar. Det innebär i båda fallen en ökning med tio 

procent av nuvarande bidrag. 

Kulturrådets uppgift och ansvar som tillsynsmyndighet för kulturverk

samheten i folkbildningen har ökat i och med bidragsomläggningen den I 

juli 1981. Det hade därför enligt kulturrådet varit önskvärt med viss per

sonalförstärkning för dessa uppgifter. Med hänsyn till det statliga budgetlä

get är man dock beredd att försöka klara tillsynsansvaret inom ramen för 

oförändrad personal. Däremot är en minskning inte möjlig. Hälften av en 

handläggartjänst för folkbildningsfrågor finansieras budgetåret 1981/82 ur 

anslaget Bidrag till folkbildning. Fr. o. m. nästa budgetår måste dessa 

tillsynsfunktioner enligt kulturrådets mening tryggas inom ramen för kul

turrådets förvaltningskostnadsanslag. 

Kulturrådet framhåller vidare i sin anslagsframställning att studieförbun

den under ett flertal år redovisat behov av centrala medel för administra

tion av kulturverksamheten. Detta behov har ytterligare accentuerats vid 

införandet av det nya kulturvcrksamhetsbidragct. Behovet bör enligt kul

turrådets mening beaktas under anslagsposten Bidrag till studieförbundens 

centrala organisationskostnader. 

Fiiredraganden 

Statsbidrag till studiecirklar utgår budgetåret 1981/82 enligt ett nytt 

bidragssystem som beslutades av riksdagen våren 1981. Av naturliga skäl 

kan förslagen i årets budgetproposition inte bygga på några erfarenheter av 

hur det nya systemet fungerar i praktiken. Under hösten 1981 har studie

förbunden slutrapporterat sin verksamhet för budgetåret 1980/81. Rappor

terna visar att verksamheten sjönk med ca fem procent jämfört med 

budgetåret 1979/80. 
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De rapporter beträffande verksamheten innevarande budgetår som har 

inkommit från studieförbunden tyder på att volymen kommer att ligga kvar 

på ungefär samma nivå som budgetåret 1980/81. Minskningen om fem 

procent av studieverksamheten motsvarar ett statsbidrag om ca 

30,5milj. kr. Det är rimligt att anta att ett av skälen till studieverksamhe

tens minskning är att studieförbunden under senare år har tvingats ta ut 

högre deltagaravgifter än tidigare. Jag anser det viktigt att en sådan utveck

ling kan motverkas och föreslår därför att de medel som har frigjorts 

genom studieverksamhctens minskade volym får utgå till studieförbunden 

i form av högre statsbidrag per studiecirkeltimme. Jag återkommer i det 

följande till frågan om bidragens storlek. 

Innevarande budgetår har med anledning av statsbidragsomläggningen 

medel avdelats för övergångskostnader, dels hos studieförbunden, dels 

hos skolöverstyrelsen (SÖ) och statens kulturråd. Sammanlagt omfattar 

dessa medel 10,8milj.kr. Fr.o.m. nästa budgetår kan I0,5milj.kr. av 

dessa medel användas till studieförbundens reguljära studiecirkel- och 

kulturverksamhet. 

Jag har räknat med en prisomräkning om ca 18,3 milj. kr. på förevarande 

anslag. 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet driver en förbe

redande konstskola. Jag bedömer konstskolans undervisning som ett vär

defullt inslag i Göteborgs-regionens konstutbildning. Denna utbildnings

form är dock inte avsedd för samma ändamål som det fria och frivilliga 

folkbildningsarbetet. Den uppfyller inte heller de villkor för statsbidrag till 

studiecirklar som har uppställts av regeringen och SÖ. Jag föreslår därför. 

efter samråd med statsrådet Tillander. att medel motsvarande 4 800 cirkel

tirnmar (384 000 kr.) överförs till anslaget Bidrag till driften av enskild 

yrkesutbildning. för att användas till statsbidrag för Kursverksamhetens 

konstskola enligt förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkesskolor. 

I enlighet med vad jag nyss har anfört föreslår jag att antalet cirkeltim

mar med högre schablonbidrag minskas till 6 384 000. För dessa timmar bör 

nästa budgetår utgå ett schablonbidrag om 87 kr. per studietimme. För 

övriga godkända studiecirkeltimmar bör utgå ett schablonbidrag om 27 kr. 

per studietimme. 

Innevarande budgetår utgår tilläggsbidrag med IOkr. per timme för 

verksamhet i glesbygd. för studiecirklar i hemspråk samt för handikapp

verksamhet. För samhällsinriktad verksamhet utgår ett tilläggsbidrag om 

8 kr. per studietimme. Jag föreslår att samtliga tilläggsbidrag skall utgå med 

IOkr. fr. o. m. den I juli 1982. 

Budgetåret 1981/82 utgår bidrag till kulturwrksamhet i studieförbund. 

föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar med sammanlagt 

70 milj. kr. För nästa budgetftr räknar jag med en prisomräkning om 

3,37milj. kr. på detta bidrag. 

Jag föreslår vidare att bidraget till studieförbundens centrala organisa-
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tionskostnader ökas med 0,8 milj. kr. och att bidraget till studieförbundens 

pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete ökas med I milj. kr. 

Innevarande budgetår bestrids en arvodestjänst vid SÖ med medel ur 

anslaget Bidrag till folkbildning. Vidare bekostas SÖ:s kurs- och konfe

rensverksamhet på folkbildningens område ur förevarande anslag. Jag 

räknar med att sammanlagt 259 000 kr. överförs till anslaget Skolöversty

relsen för de ändamål som har nämnts här. I denna fråga har jag samrått 

med statsrådet Tillander. 

Vidare har jag fört över 70000kr. till anslaget Statens kulturråd för att 

bestrida de kostnader som är förbundna med handläggningen av bidrags

givningen och som budgetåret 1981/82 betalas med medel ur anslaget 

Bidrag till folkbildning. 

Anslaget bör tillföras 95 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 95 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1982/83 används 

till att delvis finansiera anslaget Bidrag till folkbildning. 

2. till Bidrag till jiJ/khildning för budgetåret l 982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 799 502 000 kr. 

F 6. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

l 982/83 Förslag 

71935438 

104324000 

112127000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. grundläggande undervisning i 

svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare som är 

stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarutbildning, 

pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Frän anslaget utgår 

även medel till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet m. m. 

bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974175 bestrids från 

anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens <SÖI register över den 

lagstadgade invandrarundervisningen ( S FI-registret ). 

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 maj 1973 har bestämmelser medck

lats om undervisning för invandrart: i svt:nska spdket m. m. Bestämmel

serna har ändrats av regeringen senast den 18 juni 1981. Bestämmelserna 

innebär bl. a. att statsbidrag utgi'tr vid undervisning i svenska språket med 

samhällsorientering som är en följd av lagstiftning med högst 138 kr. 10 öre 

per studietimme och med 124kr. 10 öre per studietimme för övrig under

visning samt vid särskild samhällsundervisning. Bidraget iir uppdelat på 

kostnader för ledararvode. studiemateriel, lokaler, uppsökande verksam

het och lokal administration samt lönebikostnader. Härtill kommer bidrag 
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med 2 kr. per studietimme för central administration. Undervisningen. som 

bedrivs som försöksverksamhet, får innevarande budgetår omfatta högst 

675 000 studietimmar. U ndervisningcn bedrivs av SÖ i samråd med arbets

marknadsstyrelsen och statens invandrarverk och anordnas av studieför

bunden. 

S ki 1/ii1 ·ers tyr els en 

Omfattningen av svenskundervisningen för invandrare under de fem 

senaste budgetfiren framgår av följande uppställning: 

Budgetår Deltagare' Studie-
timmar 

1976/77 1%243 957909 
1977178 181 592 945 160 
1978179 151 128 823 931 
1979/80 135 151 769 140 
1980/81 114826 652 873 

1 Cirkelkdarna inriiknadc 
~ Inkl. kostnader för deltagare med utbildningsbidrag 
' Preliminär kostnad 

Kost-
nadcr. kr.~ 

89887909 
88 535 436 
82 973 810 
83312725' 
71706677 

För budgetåret 1982/83 föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) en oförändrad 

verksamhetsvolym om 150000 studietimmar för sådan undervisning som 

är en följd av lagstiftning och 525 000 studietimmar för övrig undervisning. 

För särskild samhällsundervisning beräknas. likaså oförändrat, 13 000 stu

dietimmar. 

Vissa personalkostnader som bestridits ur förevarande anslag föreslås 

fortsättningsvis bestridas ur förslagsanslaget Skolöverstyrelsen. I övrigt 

föreslås endast ökningar av automatisk karaktär. 

SÖ har den 9 september 1981 redovisat en rapport över försöks verksam

heten med undervisning för invandrare i svenska språket m. m. budgetåret 

1980/81. 

SÖ hemställer 

att 675 000 studietimmar beräknas för svenskundervisning för invandra

re varav 150 000 studietimmar fiir lagbunden undervisning och 525 000 

studietimmar för övrig svenskundervisning. 

att 13 000 studietimmar beräknas för siirskild samhällsundervisning samt 

att ett belopp av 106371000 kr. anvisas under förslagsanslaget Under

visning för invandrare i svenska språket m. m. 

FiiredraRandcn 

Undervisning som ges enligt 1972 års lag får innevarande budgetår 

omfatta högst 150000 studietimmar samt övrig undervisning sammanlagt 

525 000 studietimmar. Motsvarande antal studietimmar har gällt även för 

budgetåret 1980/81. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 9 september 1981 

37 Riksda!(en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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redovisat en rapport över försöksverksamheten med undervisning för in

vandrare i svenska språket m. m. hudgetåret 1980/81 varav framgär all 

undervisningen inte nått upp till denna nivf1 under budgetåret 1980/81. Den 

lagbundna undervisningen omfallade säledes ca 136000 studietimmar och 

den övriga undervisningen ca 450000 studietimmar. Detta innebar en 

minskning i förhållande till budgetåret 1979/80 med rn 29000 resp. ca 

31 000 studietimmar. Jag föreslår därför en viss minskning av antalet stu

dietimmar jämfört med vad som budgeterats för innevarande budgetår. För 

den lagbundna undervisningc~ bör medel beräknas för 125 000 studielim

mar och för den övriga undervisningen 500000 studietimmar. Jag betraktar 

del av mig föreslagna antalet studietimmar som ett tak. som inte bör få 
överskridas. Den angivna ramen för undervisning enligt 1972 års lag bör 

emellertid vid behov kunna ändras av regeringen. 

Vissa ändringar av statsbidragen per studietimme till svenskundervis

ningen för invandrare har nyligen fastställts (prop. 1981/82: 25. UbU 1981/ 

82: 7, rskr 1981/82: 124). Därvid har riksdagen beslutat att statsbidrag 

skall utgå per studietimme med 142 kr. 40öre i den lagbundna undervis

ningen och med 128 kr. 40 öre i den övriga undervisningen. Enligt det avtal 

som slutits mellan Folkbildningsförbundet och Svenska facklärarförbumlet 

om nya löne- och anställningsvillkor för cirkelledare i svenska med sam

hällsorientering kommer timarvodet för cirkclledare fr. o. m. den I juli 

1982 att höjas till 75 kr. 75 öre. För en tillsvidareanstiilld cirkelledare med 

tjänstgöring 960 timmar/år (heltidsanställd I motsvarar della en månadslön 

av 6061 kr. Fr. o. m. den I januari 1983 kommer arvodesnivån att höjas för 

tillsvidareanstiillda med tjiinstgöring 480 timmar elkr mera per är. som har 

anställts före år 1979. För den, som har anställts under åren 1976-1978 

kommer all utgf1 för månadsavlönade tillsvidareanställda med tjänstgöring 

900 timmar/år en månadslön av 6249kr .. för anställda mellan 1973-1975 

en månadslön av 6449 kr. och för anställda 1972 och tidigare en månadslön 

av 6 649 kr. För timavlönade tillsvidareansliillda kommer att utgå ett timar

vodc av resp. 78kr. IOöre, 80kr. 60öre och 83kr. IOörc. För övriga 

cirkdlcdare iir timarvodet 75 kr. 75 öre. Jag förordar att den del av statsbi

draget som avser att täcka cirkelledaravOllct höjs i motsvarande grad. Jag 

förordar även att bidraget till lönebikostnader höjs med 35 öre per studie

timme. Jag har vid min bedömning av den totala statsbidragsnivån per 

studietimme vidare räknat med en viss prisomräkning för studiemateriel 

samt för lokal administration, lokaler och uppsökande verksamhet. 

I den lagbundna undervisningen räknar jag således med ett bidrag per 

studietimme om 153 kr. 25 öre och för övrig undervisning 138 kr. 15 öre per 

studietimme under tiden den I juli 1982 l. o. m. den 31 decemhcr 1982. 

Fr. o. m. den I januari 1983 bör ett bidrag utgå som per studietimme 

varierar mellan 153 kr. 25 öre och 160 kr. 80 öre för lagbunden undervisning 

och mellan 138kr. 15öre och 145kr. 50öre för övrig undervisning beroen

de på arvodesnivån för cirkelledaren. Bidraget hör fördelas enligt följande. 
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Bidrag per studietimme 

Ändamål Nuvarande bidrag föreslagna bidrag 

för tiden I /7 - for tiden 
31112 1982 I/I 1983-

Lag- Övrig Lag- Övrig Lag-
bunden bunden bunden 

C'irkelledararvode 70,55 70,.'i5 75.75 75,75 75.75-83.10 
Studiemateril!I 8.00 8,00 8,60 fU10 8.60 
Lokal administra-

tion. lokaler. 
uppsökande verk-

49.IÖ samhd 59.00 45.50 63.70 63.70 
Lönebikostnada 4,85 4.35 5.20 4.70 5.20 

Totalt 142,40 128,40 153,25 138,15 153,25-160,60 

Jag räknar med ett oförändrat behov av )) 000 studietimmar för s. k. 

särskild samhällsundervisning. 

För försöksverksamhcten med uppsökande verksamhet bland hemarbe

tande invandrare beräknar jag I 159 000 kr.. varav 34000 kr. utgör prisom

räkning. För utbildning av cirkelledare och pedagogiskt utvecklingsarbetc 

räknar jag med 845 400 kr. Socialförsäkringsavgifterna beräknar jag till 

14 280000 kr. För den centrala registreringen av vissa arbetstagares delta

gande i svenskundervisningen beräknar jag 385 000 kr. Medel för att Hicka 

kostnader för central administration samt för skötseln av SFI-registrct 

föreslås fr. o. m. budgetåret 1982/83 utgt1 ur anslaget Skolöverstyrelsen. Av 

besparingsskäl har jag inte beräknat några medel för siirskilda kurser vid 

folkhögskola i svenska med samhällsorientering I -620000 kr.}. Ur ansla

get utgår f. n. bidrag om 500000kr. till dels lokala fackliga organisationer 

för information genom uppsökande verksamhet på arbetsplatserna för att 

stimulera anställda invandrare att delta i undervisning i svenska, dels till de 

centrala fackliga organisationerna för utbildning av kontaktmän för den 

uppsökande verksamheten. Jag riiknar inte med några särskilda medel for 

itndamålct under detta anslag för nästa budgetär. Antalet anställda invand

rare med rätt till lagbunden undervisning iir nu så pass litet att den uppsö

kande verksamheten bör kunna klaras av inom ramen för den uppsökande 

verksamhet till vilken bidrag utgär ur anslaget Vuxenstudiestöd m. m. 

Under anslaget Fortbildning m. m. har under innevarande budgetår be

räknats 900 000 kr. för fortbildning av studieförbundens cirkelledare i 

svenska språket. Efter samråd med statsrådet Tillander förordar jag att 

medel för detta ändamål skall utgtl ur förevarande anslag fr. o. m. budget

året 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till U11dnTi.111i11g .f('ir i11m11dmre i .1Tc11ska sprilkl't 111. 111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 112 127 000 kr. 

Övrig 

75.75-83. IO 
8,60 

49.10 
4.70 

138.15-145,50 
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l' 7. Bidrag till driften a\' folkhögskolor m. m. 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

399414579 

368431 000 

371280000 

Från anslaget utgt\r statsbidrag till driftkostnader för 120 folkhögskolor 

enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551. iindrad senast 1980: 390 och 

1981: 522) i form av ett schablonbidrag per elevvecka om ll,0038 av kostna

den för lärarlön enligt L 12:4 jämte sociala avgifter. För viss fritidsledarut

hildning vid folkhögskolor utgår tilliiggshidrag inom en kostnadsram av 

1461 500 kr. För att bereda folkhögskoll~irare fortsatt anstiillning vid vi

kande elevunderlag utgiir medel inom en siirskild kostnadsram. För handi

kappades folkhögskolestudier utg~1r bidrag till extrastöd samt hidrag till 

extra förstiirkningsätgiirder. Viss del av sistniimnda hidrag skall reserveras 

för kompletteringar i byggnader som ökar de enskilda skolornas iitkom

lighet för handikappade studerande. Bidrag till extrastöd utg{ir för musik

kurser vid folkhögskolor. 

Siirskilda statsbidrag utgfo· till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och 

Finska folkhögskolan i Haparanda. Medel utgår därutöver l'lir specialkurs i 

samisk och nordisk slöjd samt för undervisning i samiska spräk vid Samer

nas folkhögskola i Jokkmokk. Vidare utgår tilliiggshidrag för tjiinstledig

hetslöner och kallortstilliigg för rektorer och liirare vid folkhögskolan samt 

statsbidrag motsvarande tre garantitjänster för rektorer som iir i behov av 

att övergii till lärartjiinsL 

För korta anpassningskurser för syn~;kadade och heminstruktlirsutbild

ning utgår bidrag inom en kostnadsram av 4 300000 kr. 

Ur anslaget utgår vidare statsbidrag till byggprojekt enligt punkt 9 i 

övergängshesliimmelserna till folkhögskoleflirnrdningen imrn1 en kost

nadsram om 6.1 milj. kr. för hmlgeti\ret 1981/82. Dessutom utgår bl. a. 

ersiittning till domänverkets fond för uppHitcn mark p<'t Biskops-Arnö. 

Skolål'erstyrelsc11 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 

budgct~iren framgflr av följande uppställning. 

Budgetår Antal deltagare Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser urn minst Kurser kortare sammanlagt 
30 veckor iin 30 veckor 

1976/77 12 800 114000 126800 
1977/78 13 200 13~001) 148 200 
1978/79 12 500 200700 213 200 
1979i80 13 ouo 223 000 236000 
1980/81 13 300 230l)l)(l 243 300 
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Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar att den totala utbildningsvolymen för 

budgetåret 1982/83 inom folkhögskolan kommer att uppgå till ca 655 000 

elevveckor. vilket innebär en något minskad volym i förhållande till bud

getåret 1981/82. 

Löncomräkningen uppgär till 29 512 257 kr. Kostnaden för lärarlön har 

beräknats efter L 12:4 jämte sociala avgifter. 

SÖ föreslog i fört:gående års anslagsframställning att ytterligare fem 

folkhögskolor skulle bli självständiga under de två närmast kommande 

budgetåren. Riksdagen har fattat beslut om två nya folkhögskolor fr. o. m. 

budgetåret 1981/82. SÖ föreslår nu att statsbidrag skall utgå till tre nya 

självständiga skolor fr. o. m. 1982/83. nämligen Viebäcksskolan. Skepps

holmens folkhögskola - Sjöfolkhögsskolan i Stockholm och Göteborgs 

Arbetares folkhögskola. 

Möjligheten. som fr. o. m. budgetåret 1977/78 öppnats för rektorer att 

övergå till lärartjänst, bör kvarstå. Den utnyttjas av genomsnittligt 2-3 

rektorer varje år. Oförändrat belopp förcsli"is. 

För vissa folkhögskollärare. som genomgår folkhögskollärarutbildning. 

utgår siirskilt bidrag liksom för folkhögskolrektorcr som deltar i särskild 

skolledarutbildning. Kostnaden beriiknas till 400000 kr. 

Beloppet för tjänstledighetslöncr för rektorer och lärare beräknas till 7 .0 

milj. kr. och kallortstillägg till 926250kr. 

Totalt deltog handikappade i folkhögskolkurser i en omfattning som 

motsvarar cirka 65 000 elevveckor. Tilläggs schablon utgick för 40 000 elev

veckor. SÖ räknar oförändrad tilläggskostnad. 

SÖ föreslår dessutom extra förstiirkningsåtgiirder utöver tilläggsschab

lonen med syfte att möjliggöra folkhögskolestudier för handikappade även 

då tilläggsschablonen ej täcker tillräckligt stor del av extrakostnaderna. 

Trots ökande krav på elevassistans och åtgärde-r för all förbiittra tillgiing

ligheten för handikappade vid många skolor framför SÖ i detta avseende 

endast krav på kostnadsuppräkning. dvs. beloppet föreslås uppg{1 till 

6615000kr. 

Som hidrag till de redan budgetåret 1980/81 vid vissa folkhögskolor 

anordnade korta anpassningskurserna för synskadade och i anslutning 

härtill genomförda kurserna för heminstruktörer. föreslår SÖ en kostnads

uppräkning avseende såväl budgetård 1981/82 som 1982/83 till 5.2 milj. kr. 

För kurser för arbetslös ungdom beriiknas en oförändrad resurs om 3 000 

elevveckor. Tilläggskostnaden per 10-veckorskurs beräknas av SÖ till 

30000 kr. med hänsyn till att de kostnader bidraget skall täcka stigit kraf

tigt. 

Undervisningsvolyrnen vid specialkursen för samisk och nordisk sli.ijd 

och samiska spräk vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk beriiknas uppgå 

till oförändrat I 200 elevveckor för vilka en lärartäthet om 4.0 får tillämpas. 

Statens bidrag per praktikplats för fritidslcdaruthildningcn föreslås oför

ändrat till 840 kr. Antalet bidrag förcslfrs också vara oförändrat högst 

1740. 
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Sedan 1975/76 har 500000 kr. disponerats av SÖ för att trygga lärarnas 

anställning. SÖ föreslår oförändrat belopp. 

Det särskilda bidrag om 775 000 kr. som utgår till Finska folkhögskolan i 

Haparanda och Samernas folkhögskola i Jokkmokk föreslås oförändrat. 

I folkhögskolepropositionen 197h/77: 55 föreslogs att de folkhögskolor 

som före den I oktober 1976 ansökt om statsbidrag till byggenskap skulle 

få särskilt statsbidrag härtill. För budgetåret 1981 /82 uppgtu· bidraget till 

6, I milj. kr. Den uppräkning som då gjordes motsvarar inte helt kostnads

stcgringarna. För budgetåret 1982/83 bonk det sammanlagda bidraget 

uppgå till IOmilj. kr. SÖ har dock på grund av besparingsdircktiven före

slagit en lägre prisomräkning. 

SÖ har i skrivdse den 28 september 1981 fullgjort sitt av regeringen 

givna uppdrag att redovisa omfattningen av den externa kursverksamhet 

som finns i landet, särskilt sådan som på grund av sin omfattning. karaktiir 

m. m. kan komma att leda till krav p[t statsbidrag som självstiindig folkhög

skola. 

Av redovisningen framgår att budgetåret 1980/81 var mer än 5 600 kurser 

kortare än 15 veckor förlagda till annan ort. Av dessa organiserar LO

skolan 515 kurser, Brunnsviks folkhögskola 449. Ädelfors 301. Munka

Ljungby 294. Bollnäs 248, Viskadalcn 246, Tomelilla 239, Marieborg 193. 

Tärna 176, Mediefors 159, Markaryd 150, Hillströmska U7. Jakobsberg 

106, Hola 98. Önnestad 81 och Hålland 80. 

Mellan 50 och 69 kurser på annan ort genomfördes av 14 skolor. mellan 

30 och 49 organiserades av 15 sktilor. 38 skolor genomförde mellan 10 och 

29 kurser. 29 skolor genomförde mindre än I 0 kurser och 6 skolor genom

förde inte nägon kurs kortare än 15 veckor förlagda till andra lokaler iin 

skolans egna. Merparten av denna typ av kurser omfattar 2-3 dagar. De 

flesta iir kurser för vilka dagstudiestöd utg<ir. 

Totalt organiserades 10600 kurser kortare än 15 veckor. Ca 50r;f var 

s[tledcs förlagda till andra lokaler iin skolans egna. De över 5 600 kurserna 

omfattade sammanlagt drygt 92 000 elevveckor. 

Kurser längre än 15 vet:kor i andra lokaler iin skolans egna organiserades 

budgetåret 1980/81 av 50 skolor. Sammanlagt genomfördes ca I 00 !tinga 

kurser om totalt drygt 84 000 elevveckor. 85 av dessa kurser kommer att 

genomföras iivcn under budgetåret 1981/82. Dessutom tillkommer 15 nya 

längre kurser. Bland de sålunda utlokaliserade kurserna finns s{tledes en 

viss rörlighet. Vissa kurser har emellertid verkat sil länge och visat sig 

svara mot ett sådant behov. att nuvarande huvudman har planerat begära 

att skolan blir självständig. SÖ har inhämtat att s<\dana önskemäl föreligger 

för följande tio enheter. 

Önskemålen giiller Nordens folkhögskola. Biskops-Arnö (föreningen 

Norden) verksamhet pä Skeppsholmen, Mariannelunds folkhögskolas 

(pingströrelsen) verksamhet i Viebfö:k och Göteborgs Arbetares folkhög

skolas kursverksamhet i samverkan med Viskadalcns folkhögskola 1arbe-
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tarrörelsen). SÖ stiiller sig positivt till alt dessa verksamheter ge~ en 

självständig ställning. 

SÖ avstyrker däremot önskemål från pingströrelsen att Mariannelunds 

verksamhet i Lycksele görs till en självständig skola. 

SÖ har inte tagit ställning i frågan om nya folkhögskolor i Stockholm 

med anledning av minskningen av verksamheten vid S:t Eriks folkhög

skola. 

Riksförbundet Kyrkans ungdom har aktualiserat ett förslag om en egen 

självständig folkhögskola. Nu bedrivs dess kursverksamhet i samverkan 

med Sigtuna folkhögskola. Pågående förhandlingar medför att fri:igan f. n. 

är vilande. 

Stensunds folkhögskola har länge bedrivit kursverksamhet i Nyköping. 

Regionala organisationer inom arbetarrörelsen har förklarat sig intressera

de av att som huvudmän driva verksamheten som en självständig folkhög

skola. Någon formell framställning föreligger inte. 

Ridfrämjandet har sedan 1978 framfört önskemill om en självständig 

folkhögskola förlagd till Strömsholm. Dess behov tillgodoses nu delvis av 

Valla folkhögskola. SÖ anser inte detta önskemål högt prioriterat i dagens 

ekonomiska läge. Huvudmannen för Visingsö folkhögskola. Kursverksam

heten vid Stockholms universitet. har 1978 framfört önskemål om att den 

utlandsförlagda verksamheten skulle hli en självständig folkhögskola. SÖ 

anser inte att utlandsverksamheten skall vara fristäende. Enligt uppgift 

från Västerhergs folkhögskola önskar en variant av den resande folkhög

skolan. som kallas Den Nödvändiga skolan. bli sjiilvstiindig. SÖ bedömer 

att det inte finns någon huvudman som uppfyller de krav pft bredd och 

resurser som krävs för självständighet av denna verksamhet. 

SÖ bedömer. att det är ytterst få av de utlokalist:rade folkhögskolcverk

samheterna som inom de niirmaste :\ren kan bli aktualiserade för sjiilvstän

dighet. 

SÖ hemställer 

att den totala utbildningsvolymcn för budgetåret 1982/83 beräknas till 

655 000 elevveckor, 

att följande skolor får bli självständiga folkhögskolor nämligen 

Viebiicksskolan med Pingströrelst:n som huvudman. Skeppsholmens 

folkhögskola - Sjöfolkhögskolan i Stockholm och Gött:borgs Arbetares 

folkhögskola. 

att 397 536000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till driften av 

folkhögskolor m. m. budgetåret 1982/83. 

Fr"iredraga11dl'11 

Jag förutskickade i hudgetpropositi(,)!1t:n för innt:varamle hudgetår (pror.. 

1980/81: 100 bil. 12 s. 631) att besparingar kunde bli nödvändiga rå vuxen

utbildningens område inom de närmaste fircn. varför huvudmännen noga 
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borde pröva omfattningen av och undvika en expansion av folkhögskole

verksamheten. Enligt vad jag har inhämtat från skolöverstyrelsen (SÖ) 

synes de !lesta huvudmännen ha följt denna maning. Inför budgetåret 1982/ 

83 måste vissa besparingar göras även inom folkhögskolan. Jag kommer i 

det följande att redogöra för hur dessa besparingar enligt min mening bör 

tas ut. 

Allmänt bidrag enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551) berliknas 

med hänsyn till bl. a. antalet elevveckor under redovisningsiiret för folk

högskolan. Antalet elevveckor skall enligt förordningen anses. med visst 

undantag, motsvara summan av de tal som erhålls för varje kurs när a_n_talet 

kursveckor multipliceras med antalet kursdeltagare. 

Enligt SÖ:s anvisningar (SÖ- FS 1977: 23) får som kursdeltagare riiknas 

den som antagits vid viss tidpunkt före kursens bör:jan. dock högst 14 dagar 

före. Senare inkommande återbud beräknas inte påverka kursorganisa

tionen och behöver således inte reducera det bidragsgrundande antalet 

kursdeltagare. Tillkommande kursdeltagare fär tillgodoräknas endast i den 

mån de påverkat organisationen så att liirartätheten ökat. Dessa anvisning

ar ligger i linje med vad som har fastlagts av regering och riksdag i samband 

med folkhögskolepropositionen (prop. 1976177: 55. UbU 1976177: 30. rskr 

1976177: 318). 
1973 års folkhögskoleutredning ( U 1972: 08) anst1g i sitt betiinkande 

tSOU 1976: 16) Folkhögskolan att det var otillfredställande att statsbidrag 

ges för deltagare, som avbrutit en kurs eller inte ens kommit till den. 

Därför föreslog utredningen att antalet deltagare i kurser kortare [in 8 

veckor räknas vid kursens första dag. I liingre kurser skulle deltagarna 

riiknas en gång två veckor efter start och en g{mg tvä veckor före kursens 

slut. varvid medelviirdet av des~;a tal skulle utgöra bidragsunderlag. Till 

detta skulle kopplas en garanti om bidrag för ett elevveckotal som var 95 C:·~ 

av de tre senaste årens genomsnitt. 

I ett besparingsperspcktiv finns det skäl att på nytt pröva folkhögskole

utredningens förslag i detta hänseende. Enligt vad jag har inhiimtat har SÖ 

och statistiska centralbyrån i en undersökning, som genomförts varje höst i 

vecka 40. fatt fram att differensen mellan antalet bidragsberättigande ele

ver i långa kurser och antalet faktiska kursdeltagare varje ~1r uppgått till ca 

I 000 elever. vilket motsvarar ca .B 000 elevveckor. Om de korta kurserna 

läggs till kan man räkna med ca 35 000 nettoekvveckor. Kostnaden för 

staten kan beräknas till ca 18 milj. kr. 

Mot den bakgrunden föreslår jag för tiden fr. o. m. den I juli 1982, att 

statsbidraget bör beräknas utifrån det antal elever, som faktiskt påbörjar 

en kurs. Jag är medveten om alt den nu föreslagna förändringen kan leda 

till osäkerhet i planeringen. Enligt min bedömning bör därför 2.5 milj. kr. 

ställas till SÖ:s förfogande för att föras tillbaka till de skolor. som kan 

påvisa särskilt stor differens mellan sökande som bekräftat antagning och 

inte lämnat återbud till en kurs senast 14 dagar före kursstarten 01.:h elever 
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som påbörjat studierna. Den totala besparingen för staten blir då ca 

15.5 milj. kr. Jag utgår från att SÖ. som har inseende över folkhögskolorna 

uppmärksamt följer tillämpningen av de nya reglerna och genomför den 

kontroll och vidtar de åtgärder. som kan visa sig påkallade. 

Under budgetåret 1980/81 har antalet deltagare i folkhögskolekurser om 

minst 30 veckor varit 13 300. Föregående budgetår var antalet deltagare 

13 000. I de korta kurserna har antalet deltagare under budgetåret 1980/81 

varit 230 000. medan antalet deltagare varit 22.3000 under budgetåret 1979/ 

80. För budgetåret 1981/82 har beräknats en undervisningsvolym om 

660000 nettoelcvveckor. SÖ har vid sin bedömning av antalet nettoclev

veckor för budgetåret I 982/83 kommit fram till 655 000 nettoelevveckor. 

Som jag tidigare har anfört skulle en ändrad beräkningsgrund för all 

fastställa antalet bidragsberättigande elever medföra en minskning med 

35 000 nettoelcvveckor. Jag har vid min medelsberiikning för budgetåret 

1982/83 därför utgått ifrån en undervisningsvolym om 620 000 nettoclev

veckor. 

Av det allmänna bidraget utgår merparten i form av ett schablonbidrag 

som beräknas på grundval av följandt: formel: antalet elevveckor x koeffi

cienten 0.0038 x lärarlön inkl. sociala avgifter enligt lönegrad L 12: 4. 

Enligt min mening är en viss nedskärning av det allmänna bidraget det 

bästa sättet att i övrigt åstadkomma en besparing inom folkhögskolans 

område. Genom att minska koefficienten 0.0038 till 0,0037 dvs. med ca 

2,6 'Jf, når man en besparing på ca 9 .5 milj. kr. jämfört med vad som budge

terats för innevarande budgetår. Jag förordar diirfor att en minskning av 

koefficienten till 0.0037 genomförs fr. o. m. den 1 juli 1982. 

Det schahloniserade statsbidraget får f. n. disponeras av varje folkhög

skola på det sätt den finner lämpligt och fördelas mellan personal. materiel 

och kapitalkostnader. En hcgriinsning finns dock i att lärartätheten, något 

förenklat uttryckt. inte får understiga 2.2 lärartimmar per elevvecka för att 

fullt statsbidrag skall utgå. Statsbidraget bör även fortsättningsvis få dispo

neras på det sätt som skolans styrelse finner lämpligast. Enligt min mening 

är det angeläget att understryka att en minskning av statbidraget på det sätt 

som jag nu föreslår inte automatiskt skall medföra att huvudmannen för 

skolan går in med egna medel för att täcka bortfallet av statsbidrag. 

Minskningen av statsbidraget hör därför åtföljas av en viss ~änkning av 

kravet på lärartäthet. för att inte besparingen helt skall behöva tas ifrån 

posterna övrig personal, materiel och kapitalkostnader. Jag föreslår därför 

att de nuvarande bestämmelserna vars syfte är att upprätthålla en lärar

täthet av i genomsnitt 2.2 lärartimmar per elevvecka ändras fr. o. m. den 1 

juli 1982. så att lärartätheten inte skall behöva uppgå till mer än 2.15 

lärartimmar per elevvecka. Motsvarande förändring bör göras vid omräk

ning av tjänstgöringstimmar i studiecirkelarbete till elevveckor enligt 84 § 

f olkhögskoleforordningen. 

Den sammanlagda besparingen under detta anslag uppgår säledes enligt 

mina beräkningar till ca 25 milj. kr. fr. o. m. budgetåret 1982/83. 
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Folkhögskoleförordningen trädde i kraft den I juli 1977. Enligt punkt 3 i 

övergångsbestämmelserna skall föreskrifterna i 29. R7 och 94*~ gälla t.v. 

under en försöksperiod om tre år. Föreskrifterna innehiir följande. Enligt 

29 * får till kurs om högst tre veckor. som anordnas i samarbete med 

ungdomsorganisation på skolorten och i skolans lokaler. antas studerande. 

som har fyllt bara 14 år. Enligt 87 * skall vid beräkningen av det allmänna 

bidraget antalet elevveckor vari har ingfttt studerande, som är fysiskt. 

psykiskt, socialt eller språkligt handikappade. höjas med det tal som mot

svarar antalet kursveckor multiplicerat med halva antalet handikappade 

deltagare. Enligt 94 § kan tilläggsbidrag utgå som särskilt stöd till kostna

der under ett redovisningsår för åtgärder för studerande. som är fysiskt. 

psykiskt. socialt eller språkligt handikappade. Fråga om sådant tilläggsbi

drag prövas av SÖ med hänsyn till varje folkhögskolas särskilda hehov. 

Försöksperioden om tre år löpte ut den 30 juni 1980. Verksamheten har 

dock pågått även därefter under oförändrade former. Jag föreslär nu att 

försöksperioden utsträcks till att omfatta tiden intill utgången av juni 1983. 

Min avsikt är att senare föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att redovisa 

erfarenheterna av de provisoriska bestämmelserna såsom underlag för ett 

ställningstagande till vad som bör gälla efter försöksperiodens utgång. 

Totalt räknar jag med att anslagsposten Allmänt bidrag m. m. skall 

uppgå till 350694500kr. under budgetåret 1982/83. Jag har inom denna 

anslagspost beräknat oförändrat 300000 kr. för kostnader för rektorer som 

övergår till liirartjänst. 900000kr. för de skolor, vilkas personal är berätti

gad till kallortstillägg samt 7 000 000 kr. för det särskilda bidrag. som utgår 

till skolor vilkas liirare och/eller rektor uppbär tjänstledighetslön. Inom 

an slagsposten har jag vidare beräknat 143 000 kr. för undervisning i sa

miska språk och sameslöjd vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. medel 

för en särskild resurs haserad på oförändrat 25 000 elevveckor till kvalifi

cerad musikundervisning samt medel för fortsatt försöksverksamhet med 

en särskild resurs baserad på 40000 elevveckor för handikappade. 

Det särskilda bidraget för fritidsledaruthildning beräknar jag i likhet med 

SÖ till oförändrat 1 461 500 kr. 

För att lösa lärares anställningsproblem vid vikande elevunderlag beräk

nar jag ett oförändrat medelsbehov av 500000kr. budgetåret 1982/83. 

För fortsatt försöksvcrksamhet med det särskilda bidrag som utgår för 

handikappade elever vid folkhögskolor, när tilläggschablonen är otillräck

lig. beräknar jag 6 319 000 kr.. varav 1000000 kr. för att göra fler skolor 

anpassade för handikappade elever. 

Det särskilda bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda 

och till Samernas folkhögskola i Jokkmokk beräknar jag i likhet med SÖ till 

oförändrat 775 000 kr. I bidraget ingår även kostnader för en konsulent

tjänst vid folkhögskolan i Jokkmokk. 

För kostnader för korta anpassningskurser för synskadade och hcmin

struktörsutbildning beräknar jag 4 515 000 kr. 
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För de skolor, som före den I oktoher 1976 hade inkommit till SÖ med 

ansökan om statsbidrag för viss byggenskap. och som därvid hade fått sin 

ansökan prövad av SÖ. beräknar jag ett belopp av 7015 000 kr. 

Regeringen medgav genom särskild förordning 18 juni 1981 att vissa 

kurser för arbetslös ungdom för anordnas på folkhögskolor även under 

innevarande budgetår. Beslutet innebär att folkhögskolorna inom en ram 

av sammanlagt 3 000 elevveckor får anordna särskilda kurser upp till tio 

veckors längd för arbetslös ungdom. Utöver gällande statsbidrag kan be

rörda folkhögskolor erht1lla statsbidrag med högst 25 000 kr. per kurs till ett 

sammanlagt belopp om högst 750 000 kr. För kurserna utgår statsbidrag 

utan hinder av bestämmelserna i 83 ~ folkhögskoleförordningen. Motsva

rande åtgiirder kan behöva vidtas iiven under hudgetårel 1982/83. Rege

ringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att - i den mån arbetsmark

nadsskäl så påkallar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom pä 

folkhögskolor. Jag vill betona. att regeringen genom att begära detta be

mymligande inte utfäster sig att utnyttja det. Detta bör avgöras först när 

förhållandena på arbetsmarknaden under hudgetåret 1982/83 är närmare 

kända. 

Jag har i det föregående ingående redogjort för SÖ:s redovisning av 

omfattningen av den externa kursverksamhet som finns i landet. särskilt 

sådan som på grund av sin omfattning. karaktär m. m. kan komma att leda 

till krav på statsbidrag som sjiilvstiindig folkhögskola. Jag delar SÖ:s 

uppfattning att det är ytterst få av de utlokaliserade folkhögskolcverksam

heterna som inom de närmaste aren kan förutses bli aktualiserade som 

självständiga folkhögskolor. Jag finner därför att man som hittills bör 

kunna pröva frågan om nya folkhögskolor från fall till fall. varvid riksda

gens uttalande att en ökning av antalet nya. självständiga folkhögskolor 

borde bedömas restriktivt bör vara vägledande (UbU 1978/79: 21. rskr 

1978179: 175). 

Såvill gäller frågan om nya självständiga folkhögskolor fr. o. m. hudget

året 1982/83 vill jag anföra följande. Enligt vad jag har inhämtat från SÖ 

omfattade verksamheten vid Mariannelunds folkhögskola under budget

året 1980/81 totalt 8 721 elevveckor av vilka 4 148 elevveckor kan hänföras 

till verksamheten vid Viehäeksskolan. Verksamheten vid Nordens folk

högskola, Biskops-Arnö omfattade sammanlagt 4546 devveckor varav 

I 806 elevveckor kan hänföras till verksamhet vid Skeppsholmens folkhög

skola - Sjöfolkhögskolan. 

Elevveckorna för en folkhögskola får läggas till grund för allmänt bidrag 

i sin helhet eller med viss procentuell andel av varje elevvecka enligt en 

tabell i 83 §folkhögskoleförordningen. Elevveckor upp till 5 100 fär tillgo

doräknas till 100%. I intervallen 5 101- 7 500, 7 501-9 500 och 

9 501-11 000 får elevveckorna tillgodoräknas till 80. 50 resp. 20 % . Det 

antal elevveckor som överstiger 11 000 får inh: tillgodoräknas. 

Om Nordens folkhögskola. Biskops-Arnö delas i två skolor medför detta 
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på kort sikt inte några ökade kostnader för staten. eftersom skolorna 

tillsammans inte överstiger den gräns (5 I 00 elevveckor) upp till vilken 

HlO % av antalet elevveckor får tillgodoräknas i statsbidragshänseende. 

Om en eller båda skolorna utökar sin verksamhet uppstår dock snart en 

merkostnad för staten. Det räcker med att en eller båda tillsammans ökar 

med ca 550 elevveckor för att en merkostnad skall upp!'itå för staten 

jämfört med om verksamheten vid Skcppsholmens folkhögskola - Sjö

folkhögskolan inte hade gjorts självständig. 

De 8 721 elcvve1:kor, som verksamheten vid Mariannelunds folkhög

skola omfattade under budgetåret 1980/81 motsvarar. om hiinsyn tas till 

avtrappning enligt 83 * folkhögskoleförordningen. endast 7 630 fullt statsbi

dragsberättigande elevveckor. Om Viebä1:ksskolan ges en självständig 

ställning. medför detta. om verksamheten har samma omfattning. som 

uppnåtts under 1980/81. en merkostnad för staten om rn 560000kr. Anled

ningen härtill är att vid självständighet för Vicbiicksskolan skulle var och 

en av skolorna understiga 5 IOO elevveckor. varför nfigon avtrappning av 

statsbidragsberättigande devve<.:kor inte sker. 

Det statsfinansiella läget talar således emot att fran1for allt Viebäckssko

lan fftr bli en självständig folkhögskola. Pedagogiska och andra skäl talar 

dock för att Viebäcksskolan och Skeppsholmens folkhögskola-Sjöfolk

högskolan ges en självständig ställning. 

Frågan bör enligt min mening lösas på sådant sätt att de två folkhögsko

lorna får bli självständiga på villkor att antalet statsbidragsberiittigande 

elevveckor. efter en uppdelning. beräknas på ett annat sätt för de fyra 

aktuella skolorna iin vad som annars giiller enligt 83 ~ folkhögskoleförord

ningen. Antalet elevveckor bör beräknas på följande sätt. Elevveckorna 

för de fyra folkhögskolorna får läggas till grund för allmänt bidrag i sin 

helhet eller med viss procentuell andel av elevvecka enligt följande tabell. 

Antal elevveckor 

upp till 2 550 
2551-3 750 
3 751-4 750 
4 751-5 500 

Procentuell andel 
av va1jc.: elevvecka 

100~; 
KOC:·( 
5()'>(. 
20':.:c. 

Det antal clevve<.:kor som överstiger 5 500 f'år inte läggas till grund för 

allmänt bidrag. 

Det får ankomma på huvudmännen för Mariannclunds folkhögskola och 

Nordens folkhögskola. Biskops-Arnö att avgöra. om de vill att de nuvaran

de verksamheterna vid Viebäcksskolan och Skeppsholmen folkhögskola

Sjöfolkhögskolan skall bli självständiga folkhögskolor pa dessa villkor. 

Nu föreslaget sätt att beräkna antalet statsbidragsberättigande elev

veckor bör tillämpas för budgetåret 1982/83. I budgetarbetet för därefter 

kommande budgetår får frågan prövas på nytt. 
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Motsvarande modell är inte möjlig att tillämpa på Göteborgs Arbetares 

folkhögskola. Därför är jag inte beredd tillstyrka att denna folkhögskola 

blir självständig. 

Jag vill ta upp en ytterligare fråga rörande folkhögskoleförordningen. 

Riksdagen har tidigare som sin mening uttalat att en översyn av folk

högskoleförordningens bestämmelser om lärartjänster och tjänst som rek

tor bör komma till stånd för att säkerställa en god överensstämmelse 

mellan å ena sidan folkhögskolans inriktning och verksamhetsformcr och å 
andra sidan tjänsteorganisationen ( Ub U 1979/80: 23, rskr 1979/80: 258). 

Vad gäller tjänst som rektor gäller f. n. som bchörighetskrav att vederbö

rande är behörig till ordinarie tjänst som ämneslärare vid folkhögskola. Om 

rektorstjänsten avser skola med internat fordras också tidigare tjänstgöring 

vid folkhögskola med internatverksamhet under minst ett år. SÖ får medge 

undantag från dessa villkor, om särskilda skäl föreligger. Ordinarieskapet 

för lärartjänster kommer att upphöra till följd av riksdagens beslut våren 

1981 om den statliga skoladministrationen m.m. (prop. 1980/81: 107, UbU 

1980/81: 38, rskr 1980/81: 395). Jag anser att behörighctskraven för tjänst 

som rektor vid folkhögskola i samband med detta bör ändras på så sätt. att 

villkoret om behörighet till ämneslärartjänst byts ut mot ett villkor om 

behörighet till tjänst som lärare vid folkhögskola. Regeringen bör bereda 

riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om behörighet till 

rektorstjänst. Vad gLiller folkhögskoleförordningens bestämmelser om lä

rartjänster är jag f. n. inte beredd att föreslå några förändringar utöver dem 

som följer av riksdagens beslut om den statliga skoladministrationen m. m. 

Jag hemställer att regeringen 

dels 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

behörighet till rcktorstjänst, 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänna vad jag har förordat om ändringar i statsbidragsreg

lerna fr. o. m. den I juli 1982, 

3. godkänna vad jag har förordat om förlängd försöksperiod för 

vissa särskilda regler om ålderskrav m. m., 

4. bemyndiga regeringen att - i den män arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på folkhög

skolor, 

5. godkänna att två nya självständiga folkhögskolor får inrättas på 

de vill kor, som jag har förordat. 

6. till Bidrag till dr{ften lll",folkhögskolor 111. m. för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett förslagsanslag av 371 280 000 kr. 
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F 8. Lån till byggnadsarbctcn vid folkhögskolor 

1. 980/81 Utgift 

!981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

760800 

I 000 

I 000 

Reservation 33961095 

Denna fond tillkom genom beslut av riksdagen våren 1977 (prop. 1976/ 

77: 55. UbU 1976/77: 30. rskr 1976177: 318). Enligt förordningen ( 1977: 552) 

om lån för byggnadsarbeten vid folkhögskolor kan lån från fonden utgå för 

byggnadsarbeten vid sådan folkhögskola som regeringen har förklarat be

rättigad till statsbidrag enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551, tindrad 

senast 1980: 390 och 1981: 522). 

Lån får utgå med högst 55 % av kostnaderna för de byggnadsarbeten 

som lånet avser. Lånet får dock inte överstiga 2 000 000 kr. 

Lånet löper med ränta och skall genom regelbundna avbetalningar beta

las äter inom viss tid, högst 30 år, från dagen för utbetalningen. Skolöver

styrelsen fastställer avbetalningsplanen. 

Skolö1 ·erstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att lån får beviljas från fonden intill ett 

sammanlagt belopp av 12 milj. kr. budgetåret 1982/83. Fonden bibehttller 

sitt ursprungsvärde utan något tillskott. 

SÖ hemställer 

att I 000 kr. anvisas under reservationsanslaget Lån till byggnadsarbeten 

vid folkhögskolor budgetåret 1982/83. 

F öredra[:anden 

Enligt vad jag har inhiimtat föreligger ansökningar om lån från åtta 

folkhögskolor. Den sammanlagda begärda lånesumman uppgår till ca 

3, 7 milj. kr. Som jag tidigare har redovisat uppgår reservationen till ca 

34 milj. kr. vilket väsentligt överstiger vad som kan förväntas tas i anspråk 

under det närmaste budgetåret. Reservationen bör därför minskas med 

30 milj. kr. genom att motsvarande belopp förs över till inkomsttiteln Övri

ga inkomster av statens verksamhet. 

Jag förordar i övrigt att I 000 kr. anvisas för budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till hyggnaJsarheten 1•id Ji.1/khiigskolor for budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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F 9. Bidrag till viss central kursverksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

25607 507 

26978000 

26978000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970171 till löntagarorganisationer

na för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna är 

1970 (prop. 1970: 35. SU 1970: 107. rskr 1970: 273). Vidare utgår statsbi

drag till central kursverksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund. Sveri

ges fiskares riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion-Familjeföretagen. Enligt bestämmelserna i förordningen ( 1970: 272) 

om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet (änd

rad senast 1980: 353> utgår statsbidrag till kostnader för undervisning. 

resor. kost och logi. Till ersättning för undervisningskostnader utgår stats

bidrag med 100% av de faktiskt utgående ersättningarna. dock högst 

170 kr. per elevvecka. Till kostnader för deltagares resor utgår bidrag med 

75 % av de faktiska kostnaderna och för kost med 53 kr. för var:ie kursdel

tagare och kursdag samt för logi med 53 kr. för va1je kursdellagare och 

övernattning. 

Bidragsberättigad kurs skall omfalla minst fem kursdagar eller. i fråga 

om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgl'mg 

uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser). sammanlagt minst fem kursda

gar. Vidare skall kurs för all vara bidragsberättigad till inte obetydlig del 

avse utbildning i allmänna ämnen som samhiillskunskap. nationalekonomi. 

psykologi, svenska. matematik eller produktionsteknik. 

S/.:.1 ilii1·ers tvrelsen 

Den centrala kursverksamhetcn under budgetåret 1980/81 omfattade 

1 038 kurser. 6 009 kursdagar och 25 421 kursdeltagare. För budgeti\ret 

1982/83 beräknas verksamheten uppgå till I 000 kurser och 24 700 kursdel
tagare. 

Skolöverstyrelsen !SÖ) föreslär all bidraget till undervisningskostnader 

höjs från 170 kr. till 178 kr. per deltagare och all bidraget till kostnader för 

kost hQis från 53 kr. till 57 kr. för va1:ie kursdeltagare och kursdag samt att 

bidraget till kostnader för logi höjs från 53 kr. till 57 kr. för kursdeltagare 

och övernattning. Den statsbidragsberättigade resekostnaden beräknas av 

SÖ till 230 kr. 25 öre per deltagare. 

SÖ hemställer 

all bidraget till undervisningskostnader höjs till 178 kr. per elevvecka. 

all bidraget till kost och logi höjs till 57 kr. vardera per kursdeltagare och 

kursdag resp. övernattning samt 

att under förslagsanslaget Bidrag till viss central kursverksamhet anvi

sas ett belopp av 26 978 000 kr. 
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Landsorganisationen i Sverige och 'Jjänstemännens centralorganisation 

har inkommit med två gemensamma skrivelser. 

Fiircdraganden 

Statsbidrag fär innevarande budgetår utgå för högst lika många kurser 

som redovisats för budgetåret 1980/81. 

Den ram för verksamhetens omfattning som fastställts för innevarande 

budgetår bör tillämpas även under budgetåret 1982/83. Det bör således 

ankomma på skolöverstyrelsen att för budgetåret 1982/83 tilldela löntagar

organisationerna. Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges liskares riksför

bund och Sveriges hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen 

statsbidrag för högst lika mänga kurser. som de har redovisat för budget

året 1980/81 . 

Med hänsyn till budgetläget iir jag inte beredd att tillstyrka ökade bidrag 

till kostnader för undervisning samt kost och logi. 

Av besparingsskiil bör anslaget i fortsiittningen finansieras genom medel 

som inflyter från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 26 978 000 kr. av de medel. som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1982/83 anviinds 

till atl finansiera anslaget Bidrag till viss central kurs verksamhet, 

2. till Bidrag till i·is.1· central k11r.1·1·erksa111het för budgeti'irt:t 1982/83 

anvisa ett anslag av 26 978 000 kr. 

F 10. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1980/8 ( LJ tgift I 

1981/82 Anslag 1 

1982/83 Förslag1 

2 955 555 
8 038 000 

4574000 
1 Avser merkostnader för kontakttolkutl:iildningcn. Diirutöver utg[ir medc:I till kost
naderna under anslagc:n Bidrag till folkl:iildning och Bidrag till driften av folkhögsko
lor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖl för bidrag enligt förord

ning ( 1977: 461) om statsbidrag till kontaktlolkutbildning \ändrad 1981: 523 l 

samt förordning ISÖ-FS 1978: 165) om ersiittning för rese- och inackorde

ringskostnader samt ersättning fi.ir förlorad arbetsförtjänst för deltagare i 

kontakttolkutbildning m. m. (ändrad SÖ-FS 1981: 60). 

Fdn anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning, utbyggd 

handledarutbildning. framtagning av studiemateriel. administrativa och 

pedagogiska merkostnader för anordnarna. information samt central admi

ni5tration. 

Utbildning anordnas inom fem huvudområden. so.:ialtolkning. sjuk

vårdstolkning. arbctsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rätts-
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tolkning. För undervisning i studiecirklar utgår ett siirskilt statsbidrag med 

51:50 kr. per studietimme. Ett siirskilt statsbidrag med högst I. I lärartim

mar för elev och kursvecka utgår för undervisning i iimneskurs pil folkhög

skola. Under budgetåret får högst I 800 personer utbildas till kontakttol

kar. Utbildningen bör utformas sä att varje kontakttolk normalt for under

visning inom två av huvudområdena. Utbildningen av tolkar för 

arbetsplatstolkning får utgöra högst 401/( av det sammanlagda antalet 

studietimmar. 

S /.;, < 1/ii1 ·ers tyr I! Is e 11 

Skolöverstyrelsen tSÖ> finner det angeliiget att förordningen lindras s~I 

att utbildningsvolymen fastställs som ett antal utbildningsplatser per 90-

timmarskurs årligen och inte som nu knyts till I 800 personer a 180 timmar. 

SÖ föreslår att utbildningen fr. om. budgetåret 1982/83 delvis organi

seras på ett nytt sätt. 

En särskild introduktionskurs föresh'is kunna inleda grundutbildningen. 

varefter den egentliga tolkutbildningen sker inom huvudområdena social

tolkning. sjukvårdstolkning. arbetsplatstolkning. arbetsmarknadstolkning 

och rättstolkning. Vidare föreslås huvudomddena riittstolkning och sjuk

vårdstolkning kunna kompletteras med fördjupningskurser. lntroduktions

kursen foresli\s omfatta högst 30 timmar och tolkutbildningen ca 90 timmar 

per kurs inom va1:je huvudområde. Antalet utbildningsplatser i introduk

tionskurscn beräknas till 300 per år. Antalet platser i tolkutbildningen 

beräknas till 2 400 ~t 90 timmar. Omliiggningen av utbildningen medför en 

minskning av totalvolymen. Delar av sillunda inbesparade medel föreslås 

omdisponeras till materialproduktion och pedagogiskt utveeklingsarbete 

(81 485 kr.) samt till handledarutbildning <38 655 kr.). 

Det särskilda statsbidraget om 51 kr. 50 öre per studietimme föreslås höjt 

till 70kr. per studietimme. 

SÖ har i en siirskild skrivelse den 4 maj 1981 hemstiillt om viss försöks

verksamhet med introduktionskurser under budgetåret 1981182. 

FöredraRC111d1•11 

Enligt nu gällande bestämmelser for kontakttolkutbildningen far under 

va1:je läsär högst I 800 personer utbildas till kontakttolkar. Utbildningen 

bör utformas pf1 sådant sätt att va1:ie kontakttolk normalt får undervisning 

inom td huvudområden med 90 studietimmar inom varje omr:lde. 

Vad beträffar skolöverstyrelsens (SÖl förslag om att iindra förordningen 

på sådant siitt, att utbildningsvolymen faststiills som ett antal utbildnings

platser per 90-timmarskurs ilrligen samt att inleda utbildningen med en 

särskild introduktionskurs. vill jag anföra följande. 

Jag delar SÖ:s uppfattning om att nuvarande siitt att dimensionera 

utbildningen bör ändras. Jag föreslår att kontakttolkutbildningen under 

budgetåret 1982/83 får omfatta totalt högst 180000 studietimmar. vilket 

38 Riksd11gen 198//X:!. I sam/. Nr JVO. Bilaga 12 
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motsvarar den faktiska nivå som uppnåtts under hudgetåret 1980/81. Inom 

denna totalsumma bör det ankomma på SÖ att fördela studietimmarna på 

resp. studieförbund och folkhögskola. Inom ramen för sålunda fastlagda 

studietimmar bör SÖ även få vidta de åtgärder som erfordras för att 

grundutbildningen skall kunna inledas med en introduktionskurs där så 

anses lämpligt. Införandet av en introduktionskurs medför under denna 

förutsättning ingen ökad kostnad totalt för staten. men kan hidra till en 

kvalitetshöjning. Den nuvarande bestämmelsen om att varje kontakttolk 

normalt får undervisning inom två av huvudområdena med 90 timmar inom 

varje område bör upphöra. För utbildning av kontakttolkar i studiecirklar. 

på folkhögskola och kombinationskurser med studiecirkel- och folkhög

skolestudier beräknar jag ett medelsbchov av I 4\6500kr. 

Jag beräknar vidare 189 800 kr. för studiemateriel och pedagogiskt ut

vecklingsarhete och 160 700 kr. för administration och pedagogiska mer

kostnader för anordnarna. För information beräknar jag 139000 kr. Sävitt 

gäller den centrala administrationen har statsrådet Tillander beräknat me

del häiför under anslaget Skolöverstyrelsen. Det särskilda statsbidraget 

beräknar jag oförändrat till 51 kr. 50 öre per studietimme i studiecirkel. 

för deltagarna i kontakttolkutbildningen och handledarutbildningen ut

går vissa studiesociala förmåner. Jag förordar att bidraget för förlorad 

arbetsförtjänst vid deltagande i folkhögskolekurs höjs från 170 kr. till 

175 kr. per dygn och att motsvarande bidrag vid studiecirkelstudier höjs 

från 29 kr. till 30 kr. per studietimme. 

Bidraget till inackorderingskostnad bör höjas från 145 kr. till 149 kr. per 

dygn. Medclsbchovet för de studiesociala förmilnerna bt:räknar jag uppg{1 

till 2 668 000 kr. 

Totalt undi::r detta anslag beriiknar jag ett medelsbchov av 4 574 000 kr. 

Jag vill slutligen erinra om, att jag under anslaget Utbildning för kultur 

och informationsyrken har anmält att en översyn av vissa tolkfrågor har 

påbö1:iats inom regeringskansliet. Inom ramen för den översynen kommer 

även frågor rörande kontakttolkutbildningen att behandlas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar i fråga om kontakttolkutbildning som jag 

har förordat. 

2. till Bidrag till kontak11olk11thildning för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 57 4 000 kr. 
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G. STUDIESTÖD M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

FöredraJ:anden 

I den avvägning som varit nödvändig för att uppnå det besparingsmål 

som uppställts för utbildnings- och kulturomrttdet harjag bedömt att det på 

det studiesociala området bör åstadkommas besparingar i storleksordning

en 359 milj. kr. från budgetåret 1982/83. Flera av de {1tgiirdcr. som jag 

föreslår i detta syfte, innebär att utgående stöd begränsas till den ursprung

liga målgruppen eller att kraven för att erhålla studiestöd skärps. Enligt 

min mening är de föreslagna besparingarna möjliga att genomföra utan att 

det grundläggande syftet med de studiesociala stöden rubbas. Besparingar

nas storlek ger även utrymme för vissa förbättringar. bl. a. höjs totalbelop

pet i studiemedelssystemet. 

Redan i föregående års budgetproposition anmälde jag för riksdagen att 

jag hade givit centrala studiestödsniimnden !CSN) i uppdrag att utvärdera 

de nuvarande reglerna för stödet till 18-19-ilringar i gymnasieskolan. CSN 

har nu inkommit med den begärda utvärderingen och föreslår med denna 

som grund att bestämmelserna ändras i vissa avseenden. Enligt CSN:s 

förslag skall de återbetalningspliktiga studiemedlen till sådana 18-19-åring

ar. som har brutit med föräldraekonomin. i fortsättningen endast kunna 

utgå till de elever som också har nyttat hemifrån. Härigenom kommer ett 

betydligt färre antal elever att bli berättigade till stöd, samtidigt som stödet 

kommer att utgå till de grupper som reformen i första hand avsett. Jag är 

beredd att förorda CSN: s förslag och beräknar besparingen till ca 120 milj. 

kr. 

På studiemedelsområdet föreslår jag en rad förändringar. som innebär en 

viss åtstramning av rätten att erhålla studiemedel. Flertalet föreslagna 

regeländringar är av den karaktären att det hade funnits skiil att överviiga 

dem även bortsett från behovet att åstadkomma besparingar. Det gäller 

t. ex. siinkt antal terminer för rätt till studiemedel. förbättrad studiekon

troll och ändrade regler för rätt till korrespondensstudier. Jag föreslår 

också en schablonreduktion av studiemedlen för de studerande som har 

tillgång till fria läromedel och fria skolmåltider. Jag beräknar att mina 

förslag minskar utflödet av studiemedel med ca 223 milj. kr. Vissa föränd

ringar som rör återbetalningen beräknas härutöver ge ca 16 milj. kr. i 

besparing. 

CSN föreslår i sin anslagsframställning en uppräkning av studiemedlens 

totalbelopp från 140 o/c av basbeloppet till 145 ':L CSN anför att studiemed

lens anknytning till basbeloppet visserligen inneburit att stigande priser 

automatiskt lett till en höjd stlidnivå. men att kostnaderna för mat och 
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husrum ändå ökat mer än vad höjningen av studiemedlen utvisar. Samti

digt har en standardförbättring för låginkomsltagare skett sedan 196.:\ då 
studiemedelssystemet infördes. Denna standardhiijning har inte kommit de 

studerande till del. 

Jag delar CSN:s uppfattning att det iir angeliiget att höja studiemedlens 

totalbelopp. inte minst mot bakgrund av behovet att skapa en snabbare 

genomströmning inom högskolan. För att de studeranue skall kunna stude

ra på heltid och uppnå goda studieresultat. miiste de kunna finansiera sina 

studier på ett adekvat sätt genom det studiesociala systemet. 

Starka skiil talar således för en höjning av studiemedlens totalbelopp. 

Samtidigt har emellertid det kärva statsfinansiella läget lett till att många 

grupper får avstå från i och för sig berättigade förbiittringar. Det har i den 

situationen inte varit möjligt att föresl{1 något annat än en mindre höjning 

av beloppet. Studiemedlen hör således fr. o. m. budgetåret 1982183 utgå 

med 1421J'tc· av basbeloppet. För att finansiera detta föreslf1r jag att ett 

reducerat belopp skall utgå till de äldre studerande i gymnasieskolan som 

erhåller fria skolmåltider eller fria läromedel genom kommunernas försorg. 

Studiestödsutrcdningen har arbetat sedan 1975 och har avlämnat flera 

betänkanden unda denna period. Mot bakgrund av det mycket kiirva 

samhällsekonomiska läget har jag inte bedömt det som meningsfullt för 

utredningen att fortsätta ett arbete, som kan förutsiittas leda till omfat

tande och kostnadskrävande förslag. Regeringen har diirfor i tilliiggsdirek

tiv (Oir 1981: 44) uppdragit åt utredningen att fullfölja vissa pi{hö1:iade 

undersökningar och sedan avsluta sitt arbete under hösten 1981. Det iir i 

stället min avsikt att inom uthildningsdepartementd nciga följa de studie

sociala frågorna och föreslå nödvändiga föriindringar och omprioriteringar 

inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. 

Jag beräknar inkomsterna frtln vuxenutbildningsavgiften till 703 milj. kr. 

för budgetåret 1982/83. Härtill kommer 84 milj. kr. som utgör slutreglcring 

för budgetåret 1980/81. Det tillgängliga utrymmet ökar därmed i förhållan

de till föregående budgetår med 131 milj. kr. Därigenom blir en kraftig 

ökning av antalet särskilda vuxenstudiestöd möjlig. 

Redan för budgetåret 1981/82 förordade jag att 70 milj. kr. av inkomster

na från vuxenutbildningsavgiften skulle överföras till anslaget för folkhild

ning och därigenom åstadkomma motsvarande besparing för statsverket. 

Riksdagen godkände detta. Jag föreslår nu att ytterligare 25 milj. kr. 

överförs budgetåret 1982/83. 

Under anslaget Bidrag till viss central kursvcrksamhet utgfir medel till 

löntagarorganisationernas fackliga kurser. Detta anslag har tidigare i sin 

helhet finansierats med skattemedel. Jag föreslfir nu att bidraget i fortsiitt

ningen täcks av medel fran vuxenutbildningsavgiften. 

I övrigt förordar jag att medlen från vuxenutbildningsavgiften dispone

ras på följande sätt: 
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milj. kr. 

Uppsökande verksamhet :26 
Utbildning av studieorganisatörer 9 
Riksförsäkringsverket 7.4 
Administration och information 20.4 
Timcrsättning vid grundutbildning för vuxna 23 
Överföring till fölkbildningsanslagct 95 
Överföring till anslaget för central 

kurs verksamhet 27 
Vuxenstudiestöd 579.2 

Totalt 787 

Jag avser att under avsnittet Vissa inom utbildningsdepartcmentets 

verksamhetsområde gemensamma ändamål ta upp några frågor rörande 

löneomräkningar, tidskrifter och utbetalningsregler för statsbidrag. 

G I. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

62088542 

64188000 

68291000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen ( 1978: 500) 

med instruktion för centrala studiestödsnämnden central förvaltningsmyn

dighet för ärenden om studiesocial verksamhet och därmed sammanhäng

ande frågor i den män sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är chefsmyndighet för sex studiemedelsnämnder och 24 vuxen

utbildningsnämndcr. CSN :s delegation för utliindska studerande handliig

ger vissa frågor rörande utländska studerandes principiell•1 rätt till svenskt 
studiestöd. 

CSN leds av en styrelse. Chef för CSN är en övenlirektör. Inom nämn

den linns två byråer, en för studiestödsfrågor och en för administrativa 
frågor. 

Studiemedclsnämndcrna (SMN) handhar iirenden lim studiemedel. För 

studiemedclsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1965: 745). 

Vuxcnutbildningsnämndcrna (VUN) handhar än:nden om vuxenstudie

stöd och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxen

utbildningsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1975: 394). 
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Centrala studiestödsniimmien. st11diemedel.rniim11dema och 1·11xc1111thild-

11ings11iim11derna 

Centrala .1·tudiestiids11ä111nde11 
och st11diemedels11iim11derna 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

\'11xe1111thild11i11gs11ii11111d1'm<1 

Personal 

Handliiggandt: personal 
Övrig personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader för CSN 

och SMN 

Anslag enligt stats-
budgeten 

Avrumlat 

1981/82 

94.5 
96 

190,5 

44 
27 

71 

59 370 400 

4817600 

64188000 

Rcriiknad ändring l 982i83 

Centrala studie- Förc-
stödsnämnden draganden 

nf. 
uf. 

or. 

of. 
uf. 

of. 

+3941 (1()0 

+ 892400 

+4834000 

of. 
of. 

or. 

of. 
nr. 
of. 

+3255800 

+ 84(1800 

+4102600 
+4103000 

20400000 kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och 

information om vuxenstudiestöden och täcks av medel från vuxenutbild

ningsavgiften. 

Resultatanalys 

Centrala studiestöd.rnii 11111de11 

Under budgetåret 1980/81 har verksamheten i allt väsentligt kunnat 

fullföljas i enlighet med beslutade verksamhetsplaner. Ärendehandliigg

ningen har skett inom de hehamllingstider som fastlagts för myndigheten. 

Utredningsarht:tet har syftat till dels konsolidering och effektivisering av 

befintlig organisation och verksamhet med målsättningen att skapa bästa 

förutsättningar för en framtida effektiv verksamhet. dels genomförande av 

rationaliseringsprojekt i syfte att klara de ekonomiska nedskiirningarna. 

Vid CSN har verksamheten organiserats om så att anvisningsarbcte och 

besviirshandläggning utförs samordnat inom tre nyinriittade enheter be

niimnda resp. studiemedels-, studiehjälps- och vuxenstudiestödsenhet. 

Delegationen för utländska studerande (DUS) och utlandsscktionerna har 

bildat egna enheter direkt under chefen för studiestödsbyrån. Målsiittning

en med organisationsförändringen har varit att dels förstärka anvisnings

och tillsynsarbetet och därigenom verka för en säkrare handliiggning av 

ärenden vid SMN och VUN. dels öka förutsättningarna för en effektiv 

utvecklingsverksamhet inom området. 
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Stora resurser har satsats på utveckling av ett nytt atcrkravssystcm. 

vilket tagits i drift den 1 juli 1981. införandet av en ändringsrutin för 

studicmedelstagare samt genomförandet av utbetalning av studiemedel två 

gånger per termin. 

ADB-verksamheten har under året varit mycket omfattande. Störningar 

har skett genom personalavgångar vilka temporärt tvingat fram en väsent

ligt ökad konsultupphandling. Ersättningsrekryteringar har nu skett. sam

tidigt som verksamheten försHirkts med två tjänster. Förskjutning i verk

samhetsplanen har dock fått ske så att en övergång till direktuppdatering 

av databaser fått skjutas till budgetåret 1981/82. 

Informationsarbetet har under året ändrat karaktär och anpassats till att 

vid sidan av den löpande. återkommande informationen bli ett stöd i 

myndighetens effektiviseringsarbete. Samordningen och samverkan mel

lan CSN och andra myndigheter i informationsarbetet har fortsatt. 

Utbildningsverksamheten vid CSN och nämnderna har liksom de när

mast föregående budgetåren till stor del präglats av grundläggande utbild

ning inom förvaltnings- och sakområdena. Under året har dock en förskjut

ning påbörjats mot en större andel vidareutbildning inom sakområdet. 

Konferenserna har främst avsett områdena planering och studiestöd. 

med speciell inriktning på besparingar och omprioriteringar. 

Den löpande administrativa verksamheten har under verksamhetsåret 

varit inriktad på ett fortsatt rationaliserings- och besparingsarbete i syfte 

att inom ramen för krympande resurser på bästa möjliga sätt klara verk

samheten. Arbetet med en konkret och för myndighetsområdet samordnad 

personalpolitik har påbörjats. Inom ekonomiadministrationen har en fort

satt utveckling skett av främst systemen för budgetuppföljning. 

Volymökningar i den löpande verksamheten vid CSN har främst inträf

fat för ansökan om uppskov med ftterbetalning av studiemedel samt i 

prövningen av utländska medborgares principiella rätt till svenskt studie

stöd. Volymökningarna vid CSN motsvarar ett merarbete i storleksord

ningen en tjänst. 

Studicmcde/.rniimndcma { SMN) 

Det omfattande förändringsarbete som pägätt vid studiemcdelsnämnder

nas kanslier iir avslutat. Under t1ret har ny organisation införts vid SMN i 

Stockholm. vilken givit mycket positiva effekter för såväl målgrupp som 

egen personal. Vissa problem har funnits vid SMN i Göteborg. varför en 

detaljerad organisationsstudic genomförts vid nämndens kansli. Som re

sultat av denna har omfattande förändringar i organisation och arbetssätt 

genomförts våren 1981. Utbildningsinsatser har likasä skett i samband med 

genomförandet. Effekterna har liksom i Stockholm blivit mycket positiva. 

Enligt CSN:s mening har SMN nu tindamftlsenliga och väl fungerande 

organisationer. 

Budgetåret 1979/80 utreddes de administrativa effekterna av STIS vid 
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SMN. Därvid konstaterades bl. a. att SMN fötfogade över de personalre

surser som krävdes för att under rimliga arbetsförhällanden klara verksam

heten inom uppsatta mål. Studien visade dock att resursfördelningen mel

lan nämnderna ej var rättvis varför vi~:; omfördelning av medel skulle ske 

mellan nämnderna. En sådan omfördelning har skett budgetåret 1980/81 

mellan i första hand SMN i Stockholm och SMN i Göteborg. Totalt har 

personalminskningar skett vid SMN motsvarande en tjänst. 

Antalet ansökningar om studiemedel har under budgetåret 1980/81 ökat 

med 13 000 eller 7 %. Samtidigt har antalet ansökningar om återbetalnings

pliktiga studiemedel för yngre elever ökat kraftigt från ca 11 000 till ca 

19000 ansökningar dvs. med 73 %. Antalet anmälningar om ändrad ekono

mi eller utbildning har likaså ökat kraftigt. 

Genom organisationsutvecklingen. det bedrivna' elTektiviseringsarbetet 

samt ett gott utfört lagarbete vid nämnderna har den kraftiga volymökning

en vid SMN kunnat klaras med oförändrade resurser. Uttryckt i tjiinster 

motsvarar volymökningen ca sex tjänster. 

l'11xen11thi/dning.rniimnderna ( VUN) 

Den väntade ökningen av ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd i 

samband med ansökningstillfället i maj 1981 uteblev. Därigenom kom 

antalet ansökningar att bli 13 300 mindre än beriiknat. Förklaringar till 

denna minskning kan vara dels den ekonomiska situationen i landet. som 

medför en minskad rörlighet på arbetsplatserna. dels en genomförd rutin

förändring som ger möjlighet att bevilja komvux-studerande särskilt vux
enstudiestöd för två terminer. Antalet enskilda ansökningar om tim- och 
dagstudiestöd har under året ökat med 400 ärenden. Utnyttjandet av de 

kollektivt sökta stöden har ökat. vilket inneburit att antalet rekvisitioner 
därigenom också ökat med totalt 21 000 ( 11. I 'A ). 

Ärendeutvecklingen framgår av nedanstående tabell 

Budgetår Siirskilt Tim/dag Tim/dag L: ppsökande 
vuxcnstu- enskilt/ rek vis i- verksamhet 
diestöd kollektivt tioner 

1977/78 36900 9000 115000 1800 
1978179 51 300 14900 120000 1900 
1979/80 59900 19000 1890110 2000 
1980/81 52000 18000 210000 2 IOO 
1981182 52000 19000 215000 2 100 
lprog) 
1982/83 54500 19000 205 000 2 IOO 
<prog) 

De senaste åren har präglats av en kraftig ärendcutvcckling och en 

fortsatt koncentration av arbetsuppgifter till perioderna oktober - decem

ber och april - juni. Åtgärder har däi1'ör vidtagits i syfte att dels minska 

antalet ärenden. dels begränsa arbetsanhopningens omfattning. Som ett 
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led i detta har en ny rutin tagits i hruk för ansökan om siirskilt vuxenstu

diestöd för dem som har s. k. förtur. Ansökningarna är delvis förtryckta 

och sänds direkt till den studerande med uppmaning om att den skall 

sändas in till nämnden så snart som möjligt. Detta innebär att handlägg

ningen dels förenklas. dels sprids ut över tiden. vilket leder till bättre 

förutsättningar för personalplaneringen och minskade säsongsvariationer i 

arbetsbelastningen. 

Vidare kan. som tidigare nämnts. studerande inom komvux genom en 

ansökan numera få stöd beviljat för två terminer. Antalet ansökningar 

minskar därigenom. 

Vissa problem finns i samband me·d inlån av personal från försäkrings

kassorna (FK). Problemen beror främst på budgetrestriktioner samt or

ganisationsförändringar vid FK. Förändringar måste komma till stånd med 

inriktningen att VUN i huvudsak skall klara verksamheten med egen 

personal. 

Förslag 

I. Pris- och löneomräkning <6169000 kr.). 

2. För verksamheten vid CSN, SMN och VUN begär CSN medel enligt 

huvudalternativet. 

Medelstilldelning enligt huvudalternativet innebär en minskning av an

slaget med I 409 000 kr. Dessutom görs rationaliseringar motsvarande 

208000 kr. för att klara automatiska volymökningar inom ADB-området. 

Övriga volymökningar beräknas likaså klaras genom rationaliseringar och 

omprioriteringar. En sådan medelstilldelning bör. enligt myndigheten. ej 

påverka ambitionsnivå och service i någon större utsträckning. Förutsätt

ningar är dock att myndigheten. inte minst med hänsyn till eftersläpningar i 

heräkningsgrunder för prisomräkning (beräknad på prisutveckling år -I) 

och anslagstilldelning för längre sjukledight:ter och föräldraledigheter 

(myndigheten får själv täcka kostnad vid eventuell vikariatsanställning), 

får den kostnadstäckning som begärts för dessa ändamål samt därutöver 

kan erhålla beslut och genomföra cffektiviseringsåtgärder enligt effcktivi

seringsplan. 

CSN begär att i huvudalternativet få inräkna en rationaliseringsåtgärd 

inom anslaget Ersättning till postverket och riksförsäkringsverket för 

deras handläggning av studiesocialt stöd avseende kontoinsättning av stu

diemedel. 

3. CSN föreslår att prövning av icke svensk medborgares rätt till 

svenskt studiestöd i samband med ansökan om särskilt vuxenstudiestöd 

slopas. 

4. CSN föreslår att handläggningen av ansökningar om vuxenstudiestöd 

för högskolestudier överförs från studiemedelsnämnderna till vuxenutbild

ningsnämnderna. 

5. Instruktionen för CSN föreslås ändras så att beslut i ärenden om 

tjänstetillsättning där löneinplaceringen föreslås till F 21 eller högre hän

skjuts till styrelsen och beslut i övriga fall fattas av överdirektören. 
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6. Enligt planeringsanvisningarna för budgetåret 1982/83 bör myndighe

terna analysera vilka verksamheter som kan avgiftsfinansieras. CSN före

slår efter denna analys att avgiftsfinansiering införs av återbetalningsverk

samheten samt att avgiften beräknas som inkomst under anslaget Centrala 

studiestödnämnden m. m. 

7. CSN föreslår. att den restriktion som finns under anslagsposten För

valtningskostnader med högstbestämda lönekostnader skall utgå. i syfte 

att erhålla förbättrade möjligheter till anpassning av kostnadsstrukturen i 

samband med kommande nedskärningar av de administrativa kostna

derna. 

Föredraganden 

Medel för centrala studiestödsnämnden (CSN). studiemedelsnämnder

nas och vuxenutbildningsnämndernas verksamhet har beräknats med ut

gångspunkt i besparingsalternativet. Detta innebär att anslaget totalt mins

kas med I 395 1()0 kr. 

CSN har i sin anslagsframställning redovisat resultatanalyser för de 

studiesociala myndigheternas verksamhet budgetåret 1980/81. 

CSN konstaterar beträffande sin egen verksamhet att den i allt väsentligt 

har kunnat fullföljas enligt beslutade vcrksamhetsplaner. 

Jag noterar med tillfredsställelse att ärendehandläggningen vid myndig

heten har skett inom fastlagda behandlingstider. Trots en relativt stor 

ökning av antalet ansökningar. främst om återbetalningspliktiga studieme

del för yngre elever. har arbetet genom organisationsutveckling och ratio

naliseringar kunnat klaras med oförändrade resurser. 

CSN har vidare i sin anslagsframställning tagit upp några förslag till 

administrativa förändringar. De rör bl. a. tillsättningen av tjänster inom 

myndigheten, handläggningen av ärenden rörande särskilt vuxenstudie

stöd vid yrkesteknisk högskoleutbildning samt prövningen av utländska 

studerandes principiella rätt till vuxenstudiestöd. I dessa frågor ankommer 

det på regeringen att utfärda niirmare bestämmelser och jag avser att 

senare återkomma till regeringen med förslag till ändringar i berörda för

ordningar. En ändrad handläggning av det särskilda vuxenstudiestödet vid 

yrkesteknisk högskoleutbildning förutsätter emellertid vissa konsekvens

ändringar i studiestödslagens ( 1973: 349) 7 kap. Jag behandlar frågan om 

dessa lagändringar under anslaget Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag behandlar först CSN och studiemcdelsnämndema. 

Under lönekostnadsanslaget har jag gjort omräkningar med hänsyn till 

träffade avtal. 

Jag beräknar ökade kostnader för arvoden och särskilda ersiittningar 

med 3500 kr. CSN:s och studiemedelsnämndernas totala lönekostnader 

beräknar jag till 27 335 300 kr .. en uppräkning med 2 246 300 kr. 

Under lokalkostnadsanslaget beräknar jag ökade kostnader med hänsyn 

till prisomräkning. Sammanlagt beräknar jag lokalkostnaderna till 5 604400 

kr., dvs. en ökning med 846 800 kr. 
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Under omkostnadsanslagct förordar jag sedvanliga prisomräkningar. 

Totalt beräknar jag ökningen inom omkostnadsanslaget till I 498600kr. 

inkl. ADB-kostnader om 565 000 kr. 

Jag övergår nu till att behandla 1·11xe1111thi/Jningsnii11111dema. 

Frågan om vuxcnutbildningsnämndcrnas sammansättning har tagits upp 

i olika sammanhang. Jag är nu beredd att förorda en viss ändring därav. Av 

ledamöterna utser regeringen fem, varav tre efter förslag av Landsorgani

sationcn i Sverige <LO) och två efter förslag av Tjänstemännens centralor

ganisation <TCOl (prop. 1975: 23 s. 202. UbU 1975: 16. rskr 1975: 1771. Jag 

föreslår nu att regeringen i fortsättningen skall utse två ledamöter efter 

förslag av LO. två efter förslag av TCO och en efter gemensamt förslag av 

Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges 

hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen. Vad jag nu har an

fört bör gälla fr. o. m. nästa mandatperiod. dvs. frfm den I januari 1983. 

För vuxenutbildningsnämndernas lönekostnader samt för arvoden och 

förlorad arbetsförtjänst beräknar jag sammanlagt 12 656 700 kr .. en ökning 

med 905 800 kr. 

Nämndledamöternas resor och kansliernas lokal- och expcnskostnader 

m. m. beräknar jag budgetåret 1982/83 till sammanlagt 2 755 700 kr .. en 

ökning med 246 200 kr. 

Det sammanlagda medclsbehovet för vuxenutbildningsnämnderna upp

går således till 15 412 400 kr. 

För CSN:s administration av och information om vuxenstudiestöd be

räknar jag totalt 5 004 700 kr .. en ökning med 370 700 kr. Från den senare 

anslagsposten kan medel utgå för information om vuxenstudiestöd till de 

fackliga organisationerna samt till Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges 

fiskares riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation

Familjeföretagen. 

Ersättningen till riksförsäkringsverket för dess administration av vuxen

studiestöden beräknar jag till 7 351 000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna för administrativa och informativa upp

gifter i samband med vuxenstudiestöden beräknar jag till 20 417 I 00 kr. 

Anslaget bör tillföras 20400000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om vuxcnutbildningsnämn

dcrnas sammansättning. 

2. godkänna att 20400000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1982/83 används 

för att delvis finansiera anslaget. 

3. till Centrala stuJie.1·tödsnii11111den 111.111. för budgctäret 1982/83 

anvisa ett förs lagsanslag av 68 291 000 kr. 
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G 2. Ersättning till postwrket och riksförsäkringsverket för deras handlägg

ning av studiesocialt stöd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

13 183 781 

19772000 

22096000 

Prån c.)etta anslag hestrids kostnaderna fi_ir postverkets och riksfi.irsäk

ringswrkets handläggning av studielån. studiemcckl resp. vuxenstudie

stöd. Kostnaderna för riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstu

diestöd finansieras med medel friin vuxenutbildningsavgiften. 

Centrala studiestiidsniimnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) hcräknar meddsbehovet för ersätt

ning till post verket till 14 745000kr. l syfte att rationalisera utbetalningen 

av studiemedel har CSN liksom föregående budgetftr föreslagit att det skall 

bli möjligt att tillämpa direktinsättning pi't konto. vilket beräknas ge en 

besparing om 700000 kr. 

CSN beräknar medelsbehovet för ersättning till riksförsäkringsvcrkct till 

7 351 000 kr. under budgetåret 1982/83. 

Fiiredraga11de11 

CSN:s förslag om direktinsättning av studiemedel på konto bereds f. n. 

inom regeringskansliet. I avvaktan på att slutlig ställning till denna fråga 

kan tas beräknar jag mcdelsbehovet för ers~ittning till postverket till 

14 745 000 kr. För ersättning till riksförsäkringsvcrkct för verkets och de 

allmänna försiikringskassornas kostnader i samband med beräkning rn.:h 

uthetalning av särskilt vuxenstudiestöd samt tim- och dagstudiestöd har 

jag beräknat 7 351 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 7 351 000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetMet 1982/XJ används 

för att finansiera anslaget, 

2. till l:"rsiittning till post1·crkct och rik.1:fårsii/.:.ring.1Ter/.:.et J("ir 1frra.1· 

handläggning m· studiesocialt stihl för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 22 096000 kr. 

G 3. Studiehjälp m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

922013 749 

I 050000000 

973000000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen 

( 1973: 349, omtryckt 1981: 579). vad avser förlängt barnbidrag enligt 2 kap. 
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och studiebidrag jämte tillägg. resekostnadsersättning samt återbetalnings

pliktiga studiemedel enligt 3 kap. Ur anslaget disponeras dessutom medel 

för särskilt studiestöd till utlandssvenska elever. 

Centrala studiestödsnämnden 

Med oförändrade regler och belopp beräknar CSN medelsbehovet för 

budgetåret 1982/83 till I 205, I milj. kr., vilket är 155.1 milj. kr. mer än vad 

som anslagits för budgetåret 1981182. Utan ändring av regkrna räknar CSN 

med att antalet studerande som utnyttjar återbetalningspliktiga studieme

del kommer att öka kraftigt. Detta förklarar ökningen av medelsbehovet. 

För övriga delar av anslaget räknar CSN däremot med ett minskat medels

behov vid oförändrade regler. 

När det gäller förlängt barnbidrag räknar CSN med oförändrat belopp 

för budgetåret 1982/83. Medclsbehovet kan beräknas till 28.2 milj. kr., 

vilket är en minskning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 

1981/82 med 0.4 milj. kr. Anledningen härtill är en viss minskning i elevan

talet. 

Inom studiehjälpsområdet föreslår CSN endast vissa uppräkningar med 

hänsyn till prisutvecklingen. Med hänsyn härtill behöver medel för bidrag 

och tillägg räknas upp med 9.4 milj. kr. CSN föreslår emellertid samtidigt 

att reglerna för rätten till återbetalningspliktiga studiemedel till 18-19-

åringar ändras. Dessa ändringar minskar medelsbehovet med 27 milj. kr. 

Det totala medelsbehovct för budgetåret 1982/83 blir därmed 995.7 milj. 

kr.. vilket är en minskning i förhållande till vad som anvisats för budgetåret 

1981/82 med 25.7 milj. kr. 

Utgiften för studiebidrag under 1982/83 beriiknas minska med 4,5 milj. 

kr. till 506.3 milj. kr. med hänsyn till att ett lägre genomsnitts belopp per 

studerande antas utgå. 

Resetillägget utgår under budgetåret 1981/82 med 150. 195. 240, 295, 350 

m.:h 405 kr. per månad för avstånd på minst 6, 13. 19, 27, 36 resp. 46km. 

Med hänsyn till taxehöjningar föreslår CSN en uppräkning av beloppen till 

16.5, 215. 260. 320. 385 och 445 kr. per månad. Merutgifterna för denna 

uppräkning beräknas till 15,I milj. kr. 

CSN föreslår att inackorderingstilläggets grundbelopp höjs från 315 kr. 

till 365 kr. per månad. Merutgifterna för denna höjning beräknas till 3.2 

milj. kr. 

CSN har beslutat att fr. o. m. I juli 1981 betala kontant ersättning till 

samtliga inackorderade elever som är berlHtigade till fria hemresor. Hem

resekort utgår 5åledes inte längre. I förhållande till vad som anslagits för 

budgetåret 1981/82 kommer den bt;slutade ändringen att innebära ett mins

kat medelsbehov för fria hemresor under budgetåret 1982/83 med 9,5 milj. 

kr. 

CSN föreslttr att det inkomstprövade tillägget höjs från 180 kr. till 200 kr. 

per månad samt att inkomstgränsen höjs med 7 000 kr. från 33 000 kr. till 

40000 kr. för ensamstående vårdnadshavare och från 41000 kr. till 48 000 
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kr. för två vårdnadshavare. De föreslagna höjningarna beräknas medföra 

en merutgift på 3,5 milj. kr. 

CSN föreslår att det behovsprövade tillägget räknas upp från 230 kr. till 

265 kr. per månad samt att den ovillkorliga gränsen för det s. k. ekonomis

ka underlaget höjs från 51 000 kr. till 56000 kr. Detta kan beräknas medföra 

en kostnadsökning för budgetåret 1982/83 med 1.2 milj. kr. 

Genom beslut den 18 december 1980 gav regeringen CSN i uppdrag alt 

utreda effekterna av de ändrade bestämmelserna om återbetalningspliktiga 

medel till 18-19-åringar som trätt i kraft fr. o. m. den I juli 1979. CSN har i 

samband med redovisningen av uppdraget presenterat en undersökning av 

de studerande 18-19-åringarna som haft återbetalningspliktiga studieme

del. 

Av undersökningen framgår att av det totala antalet elever i åldern 

18- 19 år som deltog i gymnasial utbildning tick ca 1311 återbetalningsplik

tiga studiemedel höstterminen 1980. 11 % hade brutit sambandet med 

föräldraekonomin och 2 % hade inte gjort det. Undersökningen visar att för 

de flesta eleverna. som haft studiemedel under de fyra terminer som gått 

sedan reformen genomfördes, har återbetalningspliktiga studiemedel varit 

en engångsföreteelse. Vidare har utnyttjandet av återbetalningspliktiga 

studiemedel varit högre i storstadsregionerna än på mindre orter. 

Det är främst elever i 3- och 4-åriga utbildningar som har återbetalnings

pliktiga medel. Dessa utbildningslinjer svarar för ca 47 % av hela antalet 

elever bland dem som brutit sambandet med föräldraekonomin. Mindre än 

15 %1 av elever med återbetalningspliktiga medel går i kommunal vuxenut

bildning och folkhögskola. 

De flesta elever som får återbetalningspliktiga medel går direkt från 

grundskola till gymnasiala studier. Endast ca 30 % har gjort ett uppehåll i 

studierna. För en majoritet av elt:verna som gjort studieuppehåll har uppe

hållet varit högst två år. De flesta har förvärvsarbetat under uppehållet. 

endast ett fåtal har varit arbetslösa. De vanligaste orsakerna till att man 

gjort uppehåll i studierna har varit skoltrötthet eller att man inte kommit in 

på önskad linje i gymnasieskolan. Mindre än en tiondel har åberopat 

ekonomiska skäl som orsak till uppehållet. Anledningen till att man åter

upptar studierna är främst att man insett att man behöver mer utbildning 

eller att man kommit in på önskad utbildningslinje. Möjligheten att få 
återbetalningspliktiga studiemedel har inte haft någon större betydelse för 

beslutet att återuppta studierna. Mindre iin 5 % har åberopat detta skäl. 

Undersökningen visar att inte mindre än 60 ';ii av antalet elever som 

brutit det ekonomiska sambandet med föräldrarna har kvar ett boendesam

band. 38 % bor permanent i föräldrahemmet och 22 '.;i iir inai:korderade på 

skolorten. men bor i föräldrahemmet under lov och helger. 

Ju högre socioekonomisk position föräldrarna har desto vanligare är det 

alt elever. som uppgett att de brutit sambandet med familjeekonomin. bor 

hemma. Det är också vanligare <itt elever som bor kvar hemma har högre 

egna inkomster vid sidan av studierna och att de får bidrag från för~ildrar

na. 
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I undersökningen har också gjorts en analys av intygen om att eleven 

brutit sambandet med föräldrarnas ekonomi. Därvid har framkommit att 

intygen i 34 l)(, av fallen undertecknats av skolkamrater. Motsvarande 

andel var 27 % i en undersökning som CSN gjorde av elever som fick 

återbetalningspliktiga studiemedel höstterminen 1979. Andelen har således 

ökat. 
CSN lämnar förslag till ändrade regler om återbefalningspliktiga studie

medel för 18-19-åringar. Dessa förslag beräknas innebära en besparing 

med 206 milj. kr. i förhållande till beräknad utgift vid oförändrade regler. 

Därvid har CSN räknat med en fortsatt stark ökning av antalet elever som 

söker sådant studiestöd. 

Enligt gällande bestämmelser kan studerande. som fyller lägst 18 år 

under det kalenderår då läsåret börjar. erhålla återbetalningspliktiga stu

diemedel enligt de regler som gäller för 18-19-åringar. CSN föreslår att 

denna åldersregel ändras så att sådana medel kan utgå fr. o. m. månaden 

efter den under vilken den studerande fyller 18 år. 

f"iiredraganden 

På studiehjälpsområdet föreslås i det följande åtgärder som leder till 

omfattande kostnadsminskningar. Samtidigt har jag funnit det angdäget att 

höja stöden till de i ekonomiskt avseende siimst ställda eleverna. Vidare 

föreslår jag förbättringar motsvarande prisuppräkning för de elever som 

för sina studier är hänvisade till att bo inackorderade på skolorten. 

Centrala studiestödsnämnden <CSN) har föreslagit att det ji"ir/ängda 

barnbidraget och studiebidraget skall utgå med oföriindrat belopp. 250 kr. 

per månad. Detta belopp är knutet till storleken av barnbidraget. Med 

hänsyn till att socialministern tidigare i dag föreslagit att detta skall utgå 

med oföriindrat belopp föreslår jag ingen ändring i månadsbcloppen vad 

avser studiebidrag och förlängt barnbidrag. Jag har beräknat det samman

lagda medelsbehovet till 548.5 milj. kr. vilket iir en ökning med 9.1 milj. kr. 

jämfört med vad som anvisats innevarande budget{1r. 

CSN har föreslagit att resetilliiggen justeras med hänsyn till prisutveek

lingen. Fr. o. 111. den I juli 1981 finns länshuvudmän för kollektivtrafiken i 

praktiskt taget hela landet. Avsikten är att sådana länstrafikbolag inom 

snar framtid skall finnas i samtliga liin. Detta kommer sannolikt att till en 

del förändra förutsättningarna för resetilHiggen. 

Jag iir mot den bakgrunden inte beredd att tillstyrka CSN :s förslag. utan 

föreslår att resetilläggen utgfir med oförändrade regler och belopp. Jag 

riiknar med att detta medför ett ytterligare mcdelsbehov om 0.4 milj. kr. 

Förändringarna inom länstrafiken påverkar iiven de Fia hemresorna. 

Jag vill nämna att detta redan har föranlett CSN att övergå från det tidigare 

systemet med hemresekort till kontant ersättning för resorna. Övergången 

till kontant ersättning har med bibehållen ambitionsnivi1 p~t stödet medfört 

en besparing om 9,5 milj. kr. Med det nya siittet att ersätta eleverna för 
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hemresorna har dock formuleringen i studiestöd slagen kommit att bli miss

visande. Jag föreslår därför att termen fria hemresor byts ut mot hcmre

seersättning. 

Med hänsyn till prisutvecklingen kan jag vidare tillstyrka CSN :s förslag 

vad avser en höjning av inackorderingstillägget. Jag föresli1r i likhet med 

CSN att beloppet höjs från 315 kr. per månad till 365 kr. per månad. Jag 

beräknar att detta medför ett ytterligare medelsbehov om 3.2 milj. kr. 

jämfört med vad som anvisats för budgetåret 1981/82. 

Det inkomstpriil'(ldt' tillägget är i dag nära anknutet till Jet statliga 

bostadsbidraget. Statligt bostadsbidrag utgår tills barnet fyller 17 år. me

dan det inkomstprövade tillägget utgår fr. o. m. denna ålder. Stöden utgår 

med samma belopp. 180 kr. per månad. rn.:h är samordnade vad avser 

formen för inkomstprövning och reduktion av stödbcloppen. 

Chefen för bostadsdepartementet kommer senare denna dag att anmiila 

att hon avser att återkomma till regeringen med förslag till hur bostads

bidragen skall utformas i framtiden. En förändring av dessa bidrag kommer 

att återverka på studiehjälpens inkomstprövade tilliigg. I olika samman

hang - hl. a. i CSN :s anslagsframställning - har föreslagits att den starka 

kopplingen mellan bostadsstödet och studiehjälpen skall lösas upp. Det 

kan anföras skäl för en sådan frikoppling. samtidigt som den nuvarande 

konstruktionen av stöden innebär ovedersiigliga fördelar. Jag anser att ett 

ställningstagande till huruvida samordningen mellan det statliga bostads

bidraget och det inkomstprövade tilliigget skall bibehfallas bör anstå till 

dess att förslaget till förändring av bostadsbidragen föreligger. r. Il. före

slfir jag diirför ingen ändring av det inkomstprövade tilliiggets regler eller 

hdopp. Jag beräknar med utgängspunkt i detta medelsbehovet till 11.3 
milj. kr. Jag har i denna fråga samrätt med chefen för bostadsdepartemen

tet. 

Det hclwrsprcfrade tilliiggct har ek senaste åren varit fön.:mill för regel

bundna höjningar. Dessa har syftat till att även i ett kärvt statstinansiellt 

läge tillförsiikra de ekonomiskt svagaste grupperna ett stöd som inte urhol

kas av inflationen. Jag anser att det ~iven i år finns anledning att göra 

heloppsförändringar vad avser detta tillägg. Jag föreslär att beloppet höjs 

från 230 till 265 kr. per mänad. Vidare förordar jag att inkomstgriinsen för 

det behovsprövade tillägget h~js från '.'I 000 kr. till 54 000 kr. per år. 
Merkostnaden för dessa höjningar beräknar jag till 0.9 milj. kr. 

Resekostnadscrsiittning utgflr till studerande vid statens skolor för 

vuxna i Härnösand och Norrköping. Jag beräknar att meddsbehovet för 

denna skall vara oförändrat 0.5 milj. kr. 

Jag anmiilde i rnregående års hudgetproposition att regeringen givit CSN 

i uppdrag att utvärdera effekterna av de ökade möjligheter till cltahetal

ningspliktiga medel för 18-19-åringar som infördes fr. o. rn. liisi'iret 1979/ 

80. Den redovisning av uppdraget som CSN har gjort föranleder enligt min 

mening att reglerna bör iindras på vissa punkter och preciseras pil andra. 
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Jag anser. i likhet med CSN, att det finns behov av att behålla den 

nuvarande möjligheten för myndiga elever att få återbetalningspliktiga 

medel upp till samma totala nivå som de studerande i högskolan. Liksom 

CSN vill jag dock betona att det är nödvändigt att utforma reglerna så att 

stödet riktas till de elever som är i störst behov av det. Detta är nödvändigt 

såväl från statsfinansiell synpunkt som med hänsyn till att den enskildes 

skuldsättning för gymnasiala studier inte bör tillåtas att bli för stor. 

F. n. gäller som villkor för stödet att eleven med intyg skall styrka att 

han har en från föräldrarna skild ekonomi. Intyget kan ges av i princip 

vilken myndig person som helst. som är insatt i elevens ekonomiska 

förhållanden. CSN redovisar i sin utvärdering att ca 34 % av intygen 

utfärdats av skolkamrater till de sökande. I syfte att inrikta stödet på dem 

som är i behov av det föreslår CSN vissa skärpningar av reglerna. 

CSN föreslår att eleven skall styrka inte bara att han har frigjort sig från 

föräldrarnas ekonomi utan också att han har egen bostad. Genom att välja 

bostaden som ytterligare kriterium menar CSN att man i de flesta fall kan 

skilja ut de elever som har behov av stödet, utan att införa en omständlig 

individuell prövning av huruvida eleven har sin ekonomi frikopplad från 

föräldrarnas eller ej. 

Jag delar CSN :s uppfattning att reglerna för att få tillgång till stödet bör 

skärpas och finner förslagen till förändringar väl avvägda. Nämnden före

slår att elevens föräldrar skall utfärda intyg både om den ekonomiska 

situationen och om att eleven har egen bostad. Jag delar nämndens upp

fattning att intyg bör räcka för att styrka att villkoren för stödet uppfylls 

och att föräldrarna bör vara intygsgivare. Härigenom ges enligt min be

dömning tillräckliga garantier för att stödet inte utges till dem som uppen

bart inte har behov av det. CSN föreslår vidare att även andra intygsgivare 

undantagsvis skall accepteras. Detta kan behövas i situationer där föräld

rarna vägrar intyga förhållandet, trots att det är uppenbart att eleven brutit 

det ekonomiska sambandet med föräldrarna. Jag kan tillstyrka även detta 

förslag. 

I syfte att minska det administrativa arbetet med de återbetalningsplik

tiga medlen föreslår CSN att dessa schabloniscras ytterligare, jämfört med 

vad som gäller i dag. F. n. utgår återbetalningspliktiga medel med så stort 

belopp att det tillsammans med studiebidrag. tillägg till detta och schablon

tillägg för värdet av fria skolmåltider och läromedel uppgår till samma 

belopp som kan utgå i studiemedel. CSN:s förslag innebär att de belopp 

som skall reducera studiemedelsbeloppet schabloniseras. För elev som har 

studiebidrag bör enligt CSN studiemedelsbeloppet reduceras med 13 % av 

basbeloppet. medan elev med resetillägg bör få en reduktion med 7 % av 

basbeloppet. Fria skolmåltider bör, enligt förslaget, reducera beloppet 

med 13 % och fria läromedel med 7 %. En elev som uppbär nu uppräknade 

bidrag och tillägg skulle således få återbetalningspliktiga medel motsvaran

de studiemedelsbeloppet. minskat med 40 % av basbeloppet. 

39 Riksdagen 1981182. l sam/. Nr J(JO. Bilaga 12 
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Jag instämmer i CSN: s åsikt att reglerna bör utformas så att administra

tionen av stödet kan göras så rationell som möjligt och finner nämndens 

förslag om schablonreduktion väl avvägda. Jag vill dock markera att de 

reduktioner som görs inte får vara schablonmässiga i den bemärkelsen att 

alla elever förutsätts ha t. ex. fria skolmåltider. Det bör i stället finnas 

förutsättningar för att avväga stödets storlek med hänsyn till hur förhållan

dena är på den ort där eleven får sin utbildning. Jag anser att det i övrigt 

bör ankomma på regeringen att utfärda närmare bestämmelser i denna 

fråga. 

Avslutningsvis tar jag upp en detalj i de nuvarande reglerna, där CSN 

föreslår en ändring. 

Enligt de gällande bestämmelserna skall den studerande fylla lägst 18 år 

under det kalenderår då läsåret börjar för att kunna få återbetalningsplik

tiga medel för 18-19-åringar. Det medför att elever som fyller 18 år dter 

kalenderårsskiftet och som deltar i läsårsbunden undervisning under hela 

läsåret förs till gruppen 16-17-åringar vad avser rätten till återbetalnings

pliktiga medel. En del elever får således inte rätt till stödet trots att de är 

myndiga, medan andra - de som är födda i slutet av året - blir berättigade 

till stödet från terminsstarten, trots att de inte fyllt 18 år. 

CSN har föreslagit att reglerna på denna punkt ändras så att återbetal

ningspliktiga studiemedel till 18-19-åringar kan utgå fr. o. m. månaden 

efter den under vilken eleven fyller 18 år. Jag tillstyrker CSN:s förslag, 

vilket inte påverkar medelsbehovet. 

De förändrade regler för återbetalningspliktiga medel till 18-19-åringar 

som jag föreslagit i det föregående kommer att leda till kraftiga besparing

ar. Jag har beräknat medelsbehovet för återbetalningspliktiga medel till 

130,8 milj. kr., vilket ger en besparingseffekt på ca 120 milj. kr. 

Jag kommer i det följande att föreslå att rätten till studiemedel dras in för 

rena brevstudier vid statens skola för vuxna i Norrköping och vid korres

pondensstudier vid Liber/Hermods. Därför bör inte heller studiehjälp kun

na utgå vid dessa studieformer. Jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag om ändringar i studicstödsförordningen ( 1973: 418) med denna 

innebörd. 

Jag beräknar att det totala mcdclsbehovet för studiehjälp och förlängt 

barnbidrag kommer att uppgå till 973 milj. kr. 

De förslag som jag i det föregående har lagt fram om ändrade regler för 

inackorderingstillägg, om höjt behovsprövat tillägg och om ändring i ål

dersregeln för återbetalningspliktiga studiemedel kräver att 3 kap. 7, 11 

och 12 §§ studiestödslagen ändras. De nya bestämmelserna bör träda i 

kraft den 1 juli 1982. Jag återkommer med förslag till ändring av studie

stödslagen under anslaget Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Studiehjii/p 111. 111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 973 000 000 kr. 
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G 4. Studiemedel m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2653 848864 

2 6 72 000 000 

3112000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen 

(1973: 349. omtryckt 1981: 579). 

Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag. 

Centrala studiestiidsnämmlen 

Studiemedel 

Vid oförändrade regler beräknar centrala studiestödsnämnden (CSN) 

medelsbehovet för studiemedel för budgetåret 1982/83 till 3 581,4 milj. kr., 

vilket är 909,4 milj. kr. högre än anslaget för budgetåret 1981 /82. 

CSN föreslår att studiemedlens totalbelopp höjs från 140 till 145% av 

basbeloppet för ett läsår om nio månader. Förslaget beräknas medföra ett 

ökat medelsbehov på 122.5 milj. kr. För finansiering av detta föreslår 

nämnden att besparingar görs på vissa andra områden inom systemet. 

Nämnden föreslår att den nuvarande regeln om att studiemedel normalt 

kan utgå under högst 16 terminer ändras till högst 12 terminer. 

CSN förelår beträffande barntillägget dels att sådant inte skall utgå till 

den som har underhållsskyldighet gentemot men inte vårdnaden om harn. 

dels att barntillägget utgår med halvt belopp till deltidsstuderande, dels 

slutligen att barntillägg skall kunna utgå t. o. m. den termin under vilken 

barnet fyller 16 år och avslutar sina grundskolestudier. De föreslagna 

förändringarna beräknas sammanlagt medföra ett minskat meddsbchov pa 
17.9 milj. kr. 

CSN föreslår att studiestöd inte skall utgå för rena korrespondensstudier 

vid statens skola för vuxna i Norrköping eller Libcr/Hermods skola. Un

dantagsvis bör stöd dock kunna utgå om det kan konstateras att sökanden 

på grund av t. ex. handikapp eller bosättning i glesbygd inte kan få sitt 

utbildningsbehov tillgodosett på annat sätt. Förslaget beräknas minska 

utflödet av studiemedel med 14 milj. kr. 

CSN föreslår att nya studiemedel inte skall beviljas så länge obetalda 

avgifter som förfallit till betalning under tidigare år kvarstår eller om 

återkrav för mer än en termin är obetalt. De båda föreslagna förändringar

na beräknas ge en sammanlagd besparing på ca 10.8 milj. kr .. varav 10 milj. 

kr. utgör minskat utflöde av nya studiemedel och 0,8 milj. kr. utgör ökade 

inbetalningar till CSN. 

Vissa fall har förekommit som ger anledning att misstänka att det inom 

en del utbildningsområden förekommer missbruk av studiemedelssyste

met. CSN avser att genomföra åtgärder som syftar till att förhindra oriktigt 
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utnyttjande. För att detta skall kunna ske utan tidsutdräkt hemställer CSN 

om att nämnden ges ett mera generellt bemyndigande att genomföra de 

åtgärder när det gäller studiekontroll/intyg som nämnden kan komma att 

finna nödvändiga. 

CSN avser att under budgetåret 1981182 efter samråd med utbildnings

myndigheterna utvärdera effekterna av gällande meritprövningsregler. 

CSN föreslår att det fortsättningsvis bör ankomma på nämnden att utfärda 

tillämpningsföreskrifter för prövningen av studiemeriter i samband med 

ansökan om fortsatta studiemedel. 

Återbetalning av studiemedel 

Beträffande återbetalning av studiemedel föreslår CSN förenklad beräk

ning av avgiftsunderlaget vid uppskov med studiemedelsavgift. Förenk

lingen underlättar ansöknings- och prövningsförfarandet. Förslaget beräk

nas medföra en intäktsminskning med 700000 kr. under första året, varav 

230000 kr. under 1982/83. CSN föreslår också ändrade regler för uppskov 

med studiemedelsavgift som bl. a. innebär möjlighet att söka uppskov 

under hela debiteringsperioden. Förslaget beräknas inte påverka nettoin

flödet av studiemedelsavgiftcr. Vidare föreslår CSN att en aviseringsavgift 

tas ut i samband med återbetalningen av studiemedel. 

Föredraganden 

Trots att förslagen på studiemedelsområdet i årets budgetproposition 

präglas av kravet på besparingar har det genom omprioriteringar skapats 

utrymme för en viss höjning av studiemedlens totalbelopp. 

Inledningsvis vill jag peka på att vissa av mig i det föregående förordade 

åtgärder får till följd minskade utgifter för studiestöd. På anslaget Bidrag 

till kommunal vuxenutbildning m. m. har jag sålunda föreslagit inskränk

ningar, som jag bedömer kommer att reducera antalet studerande och 

därmed också att minska behovet av studiemedel. Jag beräknar att bespa

ringseffekten härav på studiemedelsområdet blir ca 45 milj. kr. 

Som jag har redovisat under Vissa gemensamma frågor är jag med 

hänsyn till bl. a. att många grupper i dag måste avstå från i och för sig 

berättigade förbättringar inte beredd att fullt ut tillstyrka CSN :s förslag om 

höjt studiemedclsbelopp. Genom omprioriteringar inom studiestöden finns 

dock möjlighet till en viss justering av studiemedlens totalbelopp. De 

studerande har. trots att studiemedlen har varit anknutna till basbeloppet. 

fått sin ekonomi försämrad till följd av att kostnaderna för mat och husrum 

ökat snabbare än studiemedlen. Vidare har de inte fått del av den allmänna 

standardhöjning som skett sedan år 1965 då studiemedlen infördes. 

En höjning av totalbeloppet är också rimlig med hänsyn till behovet av 

att öka genomströmningen i högskolan. Detta kan genomföras bara om de 

studerande ges ekonomiska förutsättningar att bedriva sina studier på 

heltid. Jag föreslår således att studiemedlen fortsättningsvis utgår med 
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142 % av basbeloppet för läsår om nio månader. Merkostnaden till följd av 

detta förslag har jag beräknat till 46 milj. kr. 
De äldre studerande som deltar i undervisning på gymnasienivå - inom 

komvux eller gymnasieskolan - får i viss utsträckning samma förmåner 

som de yngre gymnasieeleverna vad avser fria skolmåltider och fria läro

medel. Som jag tidigare har redovisat under anslaget Studiehjälp m. m. 

reduceras de återbetalningspliktiga medlen till 18-19-åringar om eleven 

har sådana förmåner. Jag anser att det är rimligt att motsvarande reduktion 

görs för studerande som är 20 år eller äldre och därmed tillhör studieme

delssystemet. Den tekniska lösningen bör enligt min mening bli densamma 

som för 18-19-åringar som har återbetalningspliktiga medel inom ramen 

för studiehjälpen. 

Jag har beräknat att en sådan åtgärd kan minska utflödet av studiemedel 

med 60 milj. kr. 

De förslag till besparingar som lämnats av CSN finner jag vara väl 

motiverade. De tillfredsställer önskemålet om att minska statsutgifterna, 

samtidigt som det grundläggande syftet med studiemedlen bibehålls. 

Jag kan således biträda förslaget om att minska den generella rätten till 

studiestöd från 16 till 12 terminer. Jag bedömer liksom CSN att sex års 

studier normalt bör räcka till för grundläggande utbildning och fördjup

ningsstudier. Jag har då tagit hänsyn till att en sådan 12-terminersgräns i 

normalfall bör vara tillräcklig även för de fall då en studerande på grund av 

särskilda godtagbara skäl inte har kunnat bedriva studierna i normal takt. 

Särskild hänsyn bör därutöver tas till studerande i forskarutbildning. Vi

dare bör det finnas möjlighet att ge dispens för sådan breddning eller 

påbyggnad av utbildning som kan bedömas vara värdefull för den enskilde 

eller samhället. 

Jag tillstyrker vidare CSN:s förslag om att barntillägg vid deltidsstudier 
skall utgå med endast halva beloppet och om att barntillägg skall utgå för 

elev som fyllt 16 år och går kvar i grundskolan eller motsvarande skolform. 

CSN föreslår att studerande som är återbetalningsskyldig, men som 
missköter återbetalningarna, inte skall beviljas ytterligare stöd. Förslaget 

grundar sig på en undersökning av studerande som inte betalar sina studie
medelsavgifter. F. n. finns inte någon möjlighet att hindra att sådana perso

ner beviljas studiemedel. CSN föreslår vidare att de som har obetalda 

återkrav motsvarande mer än en termins studiemedel skall utestängas från 

möjligheten att få nya studiemedel till dess att skulden är reglerad. Försla

get innebär att ansökan om studiemedel från en studerande som inte har 

betalat sin avgift eller reglerat sitt återkrav skall avslås. När den studeran

de har betalt beloppet i fråga kan han på nytt ansöka om studiemedel. Han 

kan då beviljas studiemedel för den aktuella tidsperioden, dvs. också för 

sådan förfluten tid för vilken inte ansökningstiden har utgått. Jag finner 

CSN :s förslag väl avvägda och tillstyrker att studiestöd slagen ändras i 

huvudsak enligt förslaget. Bestämmelsen vad avser ej reglerad återkravs-
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fodran bör dock preciseras till att avse studiemedel under ett kalenderhalv

år. 
CSN föreslår att den rena brevundervisningen vid statens skola för 

vuxna och vid Liber/Hermods skola i fortsättningen undantas från rätt till 

studiemedel. Den varvade undervisningen skall enligt förslaget även fort

sättningsvis vara studiemedelsberättigande. Även i andra fall föreslås stu

diemedel kunna utgå om det finns synnerliga skäl härför. 

Jag delar CSN: s uppfattning när det gäller studiestöd för deltagare i 

brevundervisningen. CSN har visat att brevundervisningen i högre grad än 

övriga studieformer används av personer som missbrukar studiemedelssy

stemet. Svårigheten att effektivt kontrollera att de som deltar i brevunder

visningen verkligen bedriver studier och att göra en tillförlitlig kunskaps

kontroll bidrar till att möjliggöra missbruket. 

Jag har vidare grundat mitt ställningstagande på det faktum att den rena 

brevundervisningen till övervägande del kan hänföras till fritidsstudier. 

Det torde endast i undantagsfall förekomma att någon på heltid bedriver 

studier i denna form och för dessa är beroende av studiemedel. För vissa 

handikappade studerande och för studerande i glesbygd kan undantagsvis 

sådana behov föreligga. Vidare kan det finnas enstaka fall där den stude

rande av olika skäl är hänvisad till brevstudier. om han över huvud taget 

skall kunna studera. Den dispensmöjlighet som CSN föreslår från den 

generella bestämmelsen bör enligt min mening vara tillräcklig för att tillgo

dose dessa grupper. Jag tillstyrker således CSN:s förslag om att undanta 

det stora flertalet deltagare i brevundervisningen från rätt till studiemedel 
och avser att återkomma till regeringen med förslag med denna innebörd. 

CSN har föreslagit att bestämmelserna för studiekontroll ändras. Försla

gen avser att ge möjlighet att anpassa formerna för studiekontrollen till de 

olika utbildningarnas särart. Vissa utbildningar har erfarenhetsmässigt 

mycket låg avbrottsfrekvens. Det gäller t. ex. sjuksköteskeutbildning och 

förskollärarutbildning. Inom sådana utbildningar anser CSN att det bör 

räcka med att läroanstalten utfärdar intyg inför terminens andra utbetal

ning. medan den första utbetalningen bör kunna göras på basis av elevens 

egen försäkran. 

På utbildningar med ett stort inslag av självstudier och hög avhrottsfre

kvens ånser däremot CSN att kontrollen bör skärpas. Inför den andra 

utbetalningen under terminen skall den studerande enligt nuvarande regler 

själv intyga att han studerar. Något intyg från läroanstalten fordras ej. Den 

studerande kan då frestas att försäkra att han bedriver studier för att få ut 

studiemedlen, trots att han i verkligheten har avbrutit sina studier. CSN 

anser mot den bakgrunden att nämden bör få möjlighet att begära intyg 

från läroanstalterna även inför terminens andra utbetalning när det gäller 

utbildningar av detta slag. 

l ett läge där det är angeläget att hushålla med resurserna. anser jag att 

det är särskilt väsentligt att förhindra att studiemedel betalas ut oberätti-
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gat. Jag delar därför CSN :s uppfattning att studiekontrollen kan behöva 

skärpas på vissa punkter. Detta ligger också i de studerandes intresse, då 

ju medlen måste återbetalas. ofta genom återkrav i samband med ansökan 

om nya medel. 

I de utbildningar där de studerande har nära och regelbundna kontakter 

med läroanstalten anser jag. liksom CSN, att kontrollen kan utformas 

annorlunda än vad som f. n. är fallet. De förslag som CSN för fram innebär 

en lämplig avvägning mellan kraven på kontroll av att den studerande som 

uppbär studiemedel bedriver studier och på att systemet skall kunna för

enklas och löpa smidigt. 

Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag 

som ger CSN möjlighet att göra studiekontrollen på ett mer flexibelt sätt än 

f. n. 
Enligt 4 kap. 6 § studiestödslagen skall studiemedel för fortsatta studier 

beviljas med hänsyn tagen till den studerandes tidigare studieresultat. 

Studiemedel utgår om det kan antas att den studerande kan komma att 

avsluta sina studier i normal tid. 

CSN anför att de krav på studieresultat som nämnden f. n. tillämpar inte 

tar tillräcklig hänsyn till de förändringar som skett inom högskolan. Enligt 

nämnden bör poängkraven kunna skärpas något med hänsyn till de nya 

förhållandena. 

Jag utgår från att CSN gör en sådan anpassning av tillämpningen av 

bestämmelserna till förändringar på utbildningsområdet. 

Jag övergår nu till frågor om återkrav och återbetalning. 

CSN har föreslagit vissa regelförändringar som syftar till att förenkla 

reglerna i samband med ansökan om uppskov med betalning av studiemc

delsavgift. Nämnden föreslår således att uppskov skall kunna sökas under 
hela perioden från avgiftsårets början tills indrivningstiden hos kronofog

demyndigheten upphör den 30 november tredje året efter avgiftsåret. att 

skyldighet att anmäla inkomstförändringar som påverkar uppskovsbeslutet 

införs och att beräkningen av avgiftsunderlaget förenklas. Det senare 

förslaget innebär att hänsyn till makes förmögenhet slopas. att tillägg till 

makes taxerade inkomst inte skall göras för underskott i förvärvskälla och 

att barnavdrag vid beräkning av avgiftsunderlaget endast får göras från 

egen inkomst. 

Det är enligt min mening väsentligt att reglerna för ansökan om uppskov 

förenklas. Förslagen från CSN medför fördelar för den enskilde. samtidigt 

som administrationen av återbetalningen väsentligt underlättas. Jag föror

dar därför att förslagen genomförs. 

I föregående års budgetproposition anmälde jag min avsikt att göra en 

översyn av de avgifter som kan tas ut i samband med återbetalningen av 

studiemedel. De avgifter som f. n. är aktuella är tilläggsavgift och påmin

nelseavgift. 
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Tilläggsavgiften för kvarstående avgift är f. n. nio öre för varje hel krona 

som den studerande skall betala i form av kvarstående avgift. Tilläggsav

giften tas ut på sådana kvarstående avgifter, som utgör skillnaden mellan 

den preliminärt debiterade avgiften och den slutliga avgiften. således en

bart för de studerande som begärt - och fått - uppskov med hela eller del 

.av studiemedelsavgiften. Med de förslag till förenklingar i uppskovspröv

ningen, som jag har lämnat i det föregående. kommer antalet fall där 

kvarstående avgift kan ifrågakomma att sjunka kraftigt. 

Påminnelseavgiften har till syfte att täcka bl. a. de administrativa kostna

derna för att sända ut påminnelseavier till de återbetalningsskyldiga som 

inte fullgör sin återbetalning i tid. Förekomsten av en avgift kan vidare 

tjäna som ett incitament för de återbetalningsskyldiga att betala in sina 

avgifter i rätt tid. Jag anmälde i föregående års budgetproposition att jag 

avsåg att föreslå regeringen att höja påminnelseavgiften. Regeringen har 

förordnat om en sådan höjning fr. o. m. den I januari 1982. 

Utöver de i det föregående redovisade avgifterna har CSN föreslagit att 

en aviseringsavgift införs, som uttas i samband med att studiemedelsavgif

ten för resp. period aviseras, vilket sker tre gånger per år. 

Genomgången av avgifter i återbetalningssystemet visar enligt min me

ning att det inte finns anledning att förändra tilläggsavgiften. Huruvida 

påminnelseavgiften bör ändras ankommer på regeringen att avgöra. 

Jag är beredd att tillstyrka CSN: s förslag om att införa en aviseringsav

gift som tas ut vid varje aviseringstillfälle. Det bör ankomma på regeringen 

att utfärda närmare betämmelser om denna avgift. 

Enligt 8 kap. 15 §justeras den återbetalningsskyldiges skuld årligen med 

ett regleringstal. Detta består antingen av ett garantital som regeringen 

fastställer, eller av ett tal som motsvarar prisutvecklingen för året. Enligt 

regeln skall det lägsta av de båda talen användas. Detta har medfört att det 

av regeringen fastställda garantitalet har kommit att användas varje år 

hittills. 
Sedan systemet infördes har garantitalet varit 1.032, dvs. skulden har 

justerats med 3,2 % årligen. När detta tal fastställdes var statens normal

låneränta - med vilken garantitaletjämfördes - 7%. Denna ränta, som nu 

benämns statens utlåningsränta, uppgår f. n. till 10,75 %. Regeringen höjde 

den 3 december 1981 genom en särskild förordning ( 1981: 1131) garantitalet 

fr. o. m. den I januari 1982 till 1.042. 

Jag beräknar att besparingseffekten av att införa en aviseringsavgift och 

av att höja garantitalet uppgår till 16 milj. kr. 

Vissa av de förslag som jag nu har lagt fram kräver ändringar i 4 kap. 

studiestödslagen. nämligen, såvitt avser minskningen av antalet terminer 

under vilka studiemedel kan utgå, i 8 §.såvitt avser studiemedelsbeloppets 

storlek, i 13 och 24§§. såvitt avser ändringar i rätten till barntillägg. i 14§ 

och såvitt avser reduktion av studiemedel, i 22 §. Vad jag har föreslagit om 

inskränkningar i rätten till studiemedel för den som inte har skött sina 
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återbetalningar eller underlåtit att återbetala återkrävda studiemedel förut

sätter att vissa nya bestämmelser tas in i studiestöd slagen. Dessa bör tas in 

i en ny paragraf, 4 kap. 7 a §. Vidare har jag i det föregående lagt fram olika 

förslag som berör bestämmelserna om återbetalning i 8 kap. studiestödsla

gen. Sålunda bör den föreslagna aviseringsavgiften föras in i 13. 64. 74, 76. 

84 §§. Vidare bör 31, 32 och 34 §§ ändras i anledning av mina förslag om att 

hänsyn inte skall tas till makes taxerade inkomst och att barnavdrag endast 

får göras från egen inkomst. Slutligen förutsätter mina förslag om nya 

uppskovsregler att 39 och 43 §§ ändras. 

De nya bestämmelserna bör vad avser 8 kap. träda i kraft den 1 januari 

1983 och i övrigt den 1 juli 1982. 

Jag återkommer med förslag till ändring av studiestödslagen under ansla

get Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Studiemedel m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 3 112 000 000 kr. 

G 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

556617251 

544100000 

614200000 

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd, dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 

(1973: 349, omtryckt 1981: 579) 5. 6 och 7 kap. Från anslaget bestrids också 

kostnader för statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. 

m. m. enligt förordningen (1980: 483) därom. Vidare bestrids från anslaget 

kostnader för bidrag till centrala fackliga organisationer för planering av 

uppsökande verksamhet och grundläggande utbildning av fackliga stu

dieorganisatörer. 

Utgifterna under anslaget täcks genom medel från vuxenutbildningsav

giften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Vuxenutbildningsavgiften är f. n. 0,25 % av den totala lönesumman. 

Inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1982/83 beräk

nas till 708 milj. kr. 
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Förslag till disposition 

Utgifter 

Bidrag för uppsökande verksamhet 
på arbetsplatser 

Utbildning av studieorganisatörer. m. m. 
Timstudiestöd 
Dagstudiestöd 
Vuxenstudiestöd 
Ersättning till riksförsäkringsverket 

för handläggning av vuxenstudiestöd 
Administration och information 

om vuxenstudiestöd 
Bidrag till studiecirkelverksamhet 
Timersättning vid grundutbildning 

för vuxna 

Totalt 

1981/82 
Enl. riks
dagens beslut 

26.0 
9,0 

74.3 
65.8 

369.0 

7.5 

18,9 
70,0 

15,4 

655,9 

1982/83 
CSN:s för
slag 

26.0 
9.0 

77.0 
73.0 

389.3 

7.4 

20,9 
70.0 

35.4 

708 

I. Efterfrågan på särskilt vuxenstudiestöd iir betydligt större än tillgäng

liga stöd. Antalet ansökningar som måste avslås ökar för varje år. Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) föreslår därför att antalet stöd ökar från 15 500 

till 16575. Sedan resurser avsatts för studerande vid yrkesteknisk högsko

leutbildning bör resterande stöd enligt CSN:s mening i likhet med vad som 

gäller f. n. fördelas ungefär lika mellan studerande på grundskole- och 

gymnasieskolenivå. CSN räknar med att vuxenstudiebidraget under bud

getåret 1982/83 kommer att utgå med samma belopp som f. n. Medelsbeho

vet för budgetåret 1982/83 kan därför beräknas till 389 ,3 milj. kr .. vilket är 

en ökning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 1981/82 med 

20.3 milj. kr. 

Medclsbehovet för återbetalningspliktiga studiemedel till dem som be

viljas vuxenstudiebidrag beräknar CSN till 111 milj. kr.. vilket är en ökning 

i förhållande till budgetåret 1981/82 med 30 milj. kr. !Belastar anslaget 

Studiemedel m. m. ). 

I likhet med vad som föreslagits under anslaget Studiemedel m. m. bör 

inte heller särskilt vuxenstudiestöd utgå för rena brevstudier vid statens 

skola för vuxna i Norrköping eller för korrespondensstudier vid Liba/ 

Hermods. 

På samma sätt som föreslagits beträffande studiemedel bör inte heller 

särskilt vuxenstudiestöd utgå för tid under vilken studerande genomgår 

militär grundutbildning för kvinnor eller utbildning till reservofficer. En 

kvinna som under minst sex månader av ett kalenderår genomgått militär 

grundutbildning bör få jämställa sådant år med kalenderår för vilket pen

sionspoäng tillgodoräknas. 

2. Med hänsyn till att de resurser som anslagits för timstudicstöd inte 

något budgetår utnyttjats fullt ut föreslår CSN att antalet stöd för budget

året 1982/83 minskas från 25 000 till 22 500. 

När det gäller timstudiestödets storlek upprepar CSN nu sitt förslag från 
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tidigare och föresli'tr en uppräkning frän 33 kr. till 38 kr. per timme. 

Medelsbehovet för budgetåret 1982/83 kan med dessa förändringar beräk

nas till 77 milj. kr., vilket är en ökning i förhållande till budgetåret 1981 /82 

med 2.7 milj. kr. 

3. Efterfrågan pt1 dagstudiestöd är stor. CSN föreslår att antalet stöd 

bi be hälls på nuvarande nivå. dvs. 14 900. CSN föreslär vidare att dagstu

diestödets inkomstbidrag höjs från 198 kr. till 228 kr. och internatbidraget 

från 170 kr. till 180 kr. Medelsbehovet kan beriiknas till 73 milj. kr.. vilket 

är en ökning i förhållande till budgetftret 1981 /82 med 7 ,2 milj. kr. 

CSN föreslår vidare när det gäller dagstudiestödet. att inkomstbidrag 

bör kunna utgå också till studerande som förlorar ersättning från arbetslös

hetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd på grund av all de deltar i en 

samverkanskurs vid folkhögskola. 

Vidare föreslår CSN all det bör vara möjligt att bevilja dagstudiestöd till 

ledsagare (motsvarande) åt handikappade studerande i de fall sådan hjälp 

är nödvändig och inte kan erhållas på annat sätt. 

CSN föreslår slutligen en begriinsning av den typ av kurser vid folkhög

skola för vilka dagstudiestöd kan utgå. Skolöverstyrelsen föresläs all efter 

samråd med CSN få bemyndigande att fastställa för vilka kurser dagstu

diestöd skall kunna utgå. 

4. CSN föreslår att för uppsökande verksamhet p[1 arbetsplatser anvisas 

oförändrat 26 milj. kr. under budgetåret 1982/83. 

5. CSN föreslår att för planering m. m. av uppsökande verksamhet och 

utbildning av fackliga studieorganisatörer anvisas oförändrat 9 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens centralorgani

sation <TCO) har i en gemensam skrivelse lämnat synpunkter på bidraget 

till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet och vuxenutbild

ningsavgiftens disposition. 

Lantbrukarnas riksförbund har i en skrivelse hemsrnllt om alt organisa

tionen skall få söka dagstudiestödens internatbidrag kollektivt samt i övrigt 

hemställt att frågor rörande uppsökande verksamhet på arbetsplatser. 

bidragsfördelande myndigheter och vuxenutbildningsnämndcrnas sam

mansättning skall bli föremål för belysning och underhandsdiskussion. 

Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) har i en skrivelse hemställ! om alt 

bli berättigade att söka medel för planering av uppsökande verksamhet och 

för grundläggande utbildning av studieorganisatörer. 

Vuxenutbildningsnämnden i Malmöhus liin har i en skrivelse hemställt 

om siirskilda resurser för statsbidrag till uppsökande verksamhet på ar

betsplatser om I milj. kr. för budgetåret 1982/83 samt för särskilt vuxenstu

diestöd om I 0 milj. kr. för budgetåren 1982/83 och 1983/84 i samband med 

särskilda insatser i Landskrona. I en särskild skrivelse lämnar Öresunds

varvets utbildningsgrupp sitt stöd till vuxenutbildningsnämndens hemsWl

lan. Utbildningsgruppens skrivelse är även undertecknad av Metallklub

ben. SALF-klubben och SIF-klubben vid varvet. 
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FöredraRanden 

Vuxenutbildningsavgiften är 0.25 r;;:, av den totala lönesumman. Jag be

riiknar inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften till 703 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Härutöver skall resultatet av slutregleringen av vuxenutbildningsavgif

ten för budgetåret 1980/81 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga 

summan för budgetåret 1982/83. Slutregleringen ger ett överskott på 84 

milj. kr. 

Föregående budgetår användes enligt riksdagens beslut i anledning av 

proposition 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten m. m. 70 milj. 

kr. av de medel som flyter in från vuxenutbildningsavgiften till att finansi

era anslaget Bidrag till folkbildning. Jag föreslår nu att ytterligare 25 milj. 

kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften i besparingssyfte överförs till 

folkbildningsanslaget. 

Som jag nyss har anfört i mitt inledande avsnitt under littera G förordar 

jag också att anslaget Bidrag till viss central kursverksamhet i fortsättning

en finansieras via medel från vuxenutbildningsavgiften. Kostnaden härför 

beräknar jag till 27 milj. kr. 

Kostnaderna för administrationen av stöden uppgår till 20,4 milj. kr. 

Därutöver utgår ersättning till riksförsäkringsverket med 7.4 milj. kr. l 

likhet med föregående budgetår förordar jag att timersättningen vid grund

utbildning för förvärvsarbetande vuxna finansieras med medel från vuxen

utbildningsavgiften. Kostnaden hä1for beräknar jag till 23 milj. kr. under 

anslaget Timersättning vid grundutbildning för vuxna. 

Utrymmet för vuxenstudiestöd samt uppsökande verksamhet på arbets

platser blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter 614,2 milj. kr. 

Jag förordar en ökning av antalet vuxenstudiestöd för längre studier. 

Beräknat efter antalet heltidsstuderande som skall kunna få stödet bör 

utrymme finnas för ca 18400 helårsplatser jämfört med f.n. ca 15500. 

Kostnaden beräknas till 438, 7 milj. kr. 

De belopp som utgår i särskilt vuxenstudiestöd är enligt studiestödsla

gen ( 1973: 349) avhängiga av storleken på utbildningsbidragen i arbets

marknadsutbildningen. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har tidi

gare avviserat en särskild proposition med förslag om höjda ersättningsni

våer för bl. a. utbildningsbidrag. I avvaktan på denna proposition har jag 

för budgetåret 1982/83 utgått från en oförändrad stödnivå. 

Jag förordar ingen ändring beträffande stödens fördelning mellan grund

och gymnasieskola och inte heller beträffande rätten till vuxenstudiestöd 

vid yrkesteknisk högskoleutbildning. 

Jag beräknar att det skall finnas utrymme för 25000 timstudiestöd. Jag 

förordar att ersättningen per timme utgår med oförändrade 33 kr. 

Antalet dagstudiestöd beräknar jag till 15000. Jag räknar med en oför

ändrad stödnivå. 

Centrala studiestödsnämnden ( CSN) har i sin anslagsframställning före-
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slagit en rad regeländringar som rör vuxenstudiestöden. Andra förändring

ar har aktualiserats i tidigare nämnda skrivelser till regeringen. 

Jag är beredd att förorda den av CSN föreslagna förändringen av 6 kap. 2 

och 4 §§ i studiestödslagen. som skulle göra det möjligt för vuxenutbild

ningsnämnderna att bevilja dagstudiestöd i form av inkomstbidrag till 

kursdeltagare, som förlorar ersättning från arbetslöshetskassa eller kon

tant arbetsmarknadsstöd när de deltar i en kurs vid folkhögskola. 

Tim- och dagstudiestöd utgår enligt studiestödslagen ( 1973: 349) till ut

bildning eller kurs vid folkhögskola av det slag som bestäms av regeringen 

eller myndighet som regeringen utser. Stöden utgår inte för utländska 

utbildningar. men det händer att ett studieförbund eller en folkhögskola 

förlägger en viss del av den svenska utbildningen utomlands. För sådan 

utlandsförlagd utbildning kan i dag tim- och dagstudiestöd utgå. fag anser 

det nu med hänsyn till den nödvändiga återhållsamheten med allmänna 

resurser vara befogat att införa en restriktion som innebär att tim- och 

dagstudiestöd inte kan utgå till studier som bedrivs utomlands. Jag avser 

att senare föreslå regeringen att i studiestödsförordningen (1973: 418) ta in 

de föreskrifter som behövs i anledning av vad jag nu har anfört. 

Med anledning av de ändrade statsbidragsbestämmelserna rörande stu

diecirkelverksamhet och då särskilt införandet av ett lägre cirkelbidrag, 

finner jag skäl att närmare precisera betämmelserna om timstudiestöd till 

cirkeldeltagare. Jag avser således att senare föreslå regeringen en sådan 

ändring av studiestödsförordningen (1973: 418) att det klart framgår att 

timstudiestöd kan utgå även till studiecirkelledare. Det avgörande för om 

timstudiestöd skall utgå till ledare i en studiecirkel, bör vara huruvida ett 

faktiskt inkomstbortfall föreligger. Ett cirkelledararvode bör kunna ses 

som en ersättning för det extra arbete som ledarskapet i cirkeln innebär 

och därmed inte behöva påverka ersättningen för inkomstbortfallet. 

CSN tar också upp frågan om en begränsning av vilka folkhögskolkurscr 

som berättigar till dagstudiestöd. Med anledning av den nya folkbildnings

förordningen har skolöverstyrelsen under hösten 1981 utfärdat bestämmel

ser om för vilka studiecirklar timstudiestöd skall kunna utgå. Samtidigt 

pågår inom CSN ett omfattande projekt för en utvärdering av vuxenstu

diestödsreformen. I det läget finner jag skäl att avvakta såväl erfarenheter

na av de nya bestämmelserna rörande timstudiestödet. som utvärderingen 

av vuxenstudicstödsreformen. innan jag föreslår ytterligare regeländring

ar. Detta gäller också bl. a. CSN: s förslag om dagstudiestöd för ledsagare 

till handikappade och LO:s och TCO:s förslag om införandet av ett halvt 

internatbidrag. 

Vuxenutbildningsnämnden <YUN) i Malmöhus län har i en skrivelse 

hemställt om särskilda resurser för statsbidrag till uppsökande verksamhet 

på arbetsplatser om I milj. kr. för budgetåret 1982/83 och för särskilda 

vuxcnstudistöd om 10 milj. kr. för budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Anledningen till framstiillningen är VUN:s engagemang i det s. k. 
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Landskronaprojektct. som är ett särskilt utbildningsprojekt som igångsatts 

med anledning av Öresundsvarvets avveckling. 

CSN har i ett tidigare ställningstagande till motsvarande hemställan 

ansett sig förhindrad att frångå fastställda kriterier för den läns visa fördel

ningen av vuxenstudiestödsmcdel. Denna fördelning grundar sig enligt 

riksdagens beslut i anledning av regeringens proposition om vidgad vuxen

utbildning och studiestöd till vuxna m. m. (prop. 1975: 23) i första hand på 

befolkningsunderlaget. När det gäller den uppsökande verksamheten bör 

därutöver hänsyn tas till utbildningsstrukturen inom länen. förekomsten av 

korttidsutbildade vuxna. antalet förvärvsarbetande och andelen anställda 

på små arbetsplatser. Vid fördelningen av studiestöden bör utöver befolk

ningsunderlaget också hänsyn tas till utbildningsstrukturen inom länen 

och. när det gäller tim- och dagstudiestöd. också förekomsten av korttids

utbildade vuxna och frekvensen av skiftarbete. 

Det är självklart angeläget att vuxcnutbildningsresurser kan utnyttjas i 

situationer som den i Landskrona. där en hel region berörs av en omfat

tande industrinedläggelse. Samtidigt delar jag CSN:s uppfattning att 

många län skulle kunna peka på speciella förhållanden. som i och för sig 

kunde motivera särskilda insatser. Jag anser det således omöjligt att direkt 

ta ställning till kraftigt utökade resurser till Malmöhus län. utan atl ha den 

samlade bilden över situationen i övriga län. Däremot anser jag att det bör 

vara möjligt att i den läns visa fördelningen av medel, som således görs av 

CSN. väga in det faktum att det i en viss region eller ett visst län kan 

uppstå akuta problem i samband med t. ex. en omfattande industrinedläg

gelse. Ett sådant län bör kunna få tillg[mg till vissa utökade resurser för 

tidsbegränsade insatser. Samtidigt vill jag dock betona att vuxenstudiestö

den är att se främst som ett utbildningspolitiskt instrument och inte kan 

ersiitta arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser. 

I 7 kap. 3 * studiestöd slagen I 1973: 349) behandlas värnpliktstjänstgöring 

enligt värnpliktslagen ( 1941: 967) i samband med villkoren för särskilt 

vuxenstudiestöd. Med anledning av att lagen ( 1980: 1021) om militiir grund

utbildning för kvinnor har trätt i kraft den I januari 1981. föreslår CSN att 

grundutbildning för kvinnor i de hänseenden som berörs av studit:stödsla

gen jämställs med värnpliktstjiinstgöring enligt värnpliktslagen. Jag föror

dar att studiestödslagen ändras i enlighet med CSN:s förslag. 

I proposition 1980/81: 127 om folkbildning m. m. föreslog regeringen att 

ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatser skulle över

flyttas till studieförbunden. Med anledning av propositionens förslag utta

lade utbildningsutskottet ( UbU 1980/81: 36) att det inte av praktiska skiil 

var möjligt att genomföra en sådan förändring redan budgetåret 1981/82. 

Vad gällde principerna för den uppsökande verksamheten på arbetsplatser 

åren efter budgetåret 1981/82 ansåg utskottet att den frågan borde tas upp 

till förnyad prövning inför budgetåret 1982/83. Prövningen borde. enligt 

utskottets mening. innefatta inte bara frågan om till vilka organisationer 
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e. d. medlen skall utgå utan också frågan om bidragsfördclandc myndighe
ter. 

Jag förordar nu att inga förändringar görs beträffande den uppsökande 

verksamheten på arbetsplatser och då inte heller vad beräffar de bidrags

fördelande myndigheterna. Bidragen bör således även i fortsättningen utgå 

till de fackliga organisationerna samt till Lantbrukarnas riksförbund. Sve

riges fiskares riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion-Familjeföretagen. Jag räknar med en oförändrad kostnad under bud

getåret 1982/83, dvs. totalt 26 milj. kr. 

Med anledning av den tidigare nämnda skrivelsen från Sveriges Arbets

lcdareförbund (SALF) avser jag att senare föreslå regeringen att SALF får 

ingå bland de organisationer. som enligt särskild förordning därom. har rätt 

att erhålla statsbidrag till kostnader för att anordna grundläggande stu

dieorganisatörsutbildning och för att planera uppsökande verksamhet. Jag 

räknar med en oförändrad kostnad. dvs. totalt 9 milj. kr. för denna verk

samhet. 

Under anslaget bör för budgetåret 1982/83 sammanlagt 614,2 milj. kr. tas 

upp. Dessa medel bör således fördelas enligt följande uppställning. 

Uppsökande verksamhet på arbetsplatser 
Planering av uppsökande verksamhet och 
utbildning av studieorganisatörer 
Tim studiestöd 
Dagstudiestöd 
Särskilt vuxenstudiestöd 

26 milj. kr. 

9 milj. kr. 
74.3 milj. kr. 
66,2 milj. kr. 

438.7 milj. kr. 

614,2 milj. kr. 

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

De förslag jag nu har lagt fram om ändrade regler för dagstudiestöd samt 

ändrade regler för särskilt vuxenstudiestöd kräver ändringar i 6 kap. 2 och 

H§ och 7 kap. H studiestödslagen ( 1973: 349). Som jag angav under 

anslaget Centrala studiestödsnämnden m. m. avser jag att föreslå vissa 

ändrade regler rörande handläggningen av särskilda vuxenstudiestöd vid 

yrkesteknisk högskoleutbildning. Handläggningen av dessa ärenden bör i 

fortsättningen alltid ankomma på vuxenutbildningsnämnderna och inte 

som f. n. på studiemedelsnämnderna. Detta kräver vissa konsekvensänd

ringar i 7 kap. studiestödslagen. Sålunda bör 7 kap. 10 *ändras och 7 kap. 

13 * upphöra att gälla. De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 juli 

1982. 

Jag vill erinra om att jag under anslagen Studiehjälp m. m. och Studieme

del m. m. lagt fram förslag om vissa ändrade regler som kräver dels att 3 

kap. 7. 11 och 12 **· 4 kap. 8. 13. 14. 22 och 2H* samt 8 kap. 13. 31. 32. 34, 
39. 43. 64. 74. 76 och 84 ~~ändras. dels att i lagen införs en ny paragraf. 4 

kap. 7 a. Det fullständiga förslaget till ändringar i studiestödslagcn bör 

fogas till detta protokoll som hilaga 12 .3. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagen (1973: 349), 

2. godkänna att 614 200 000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1982/83 används 

för att finansiera anslaget. 

3. till Vuxenstudiestöd m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett re

servationsanslag av 614 200000 kr. 

G 6. Timersättning vid grundutbildning för vuxna 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

57 354042 

43000000 

46000000 

Från anslaget bestrids utgifter för timersättning vid grundutbildning för 

vuxna enligt förordningen om timersättning vid grundutbildning för vuxna 

( 1976: 327, ändrad senast 1980: 355). Kostnaderna för timcrsättning till den 

som förlorar arbetsinkomst finansieras med medel från vuxenutbildnings

avgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Timersättning till deltagare i grundutbildning för vuxna har under bud

getåret 1980/81 utgått med 33 kr. till den som förlorat arbetsinkomst 

(motsvarande) och 13 kr. för annan deltagare. Under budgetåret 1980/81 

utbetalades totalt 57 ,4 milj. kr. i t imersättning. Även innevarande budgetår 

uppgår timersättningen till 33 resp. 13 kr. och totalt disponeras 43 milj. kr. 

Vid oförändrade regler och belopp har utgiften för budgetåret 1982/83 

beräknats till 57,2 milj. kr. Utgiftsökningen på 14,2 milj. kr. beror på att 

antalet deltagare i grundutbildningen förväntas öka. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att beloppen i timersätt

ning räknas upp till 38 resp. 15 kr. Anslaget bör därför räknas upp med 

ytterligare 8.6 milj. kr. utöver den uppräkning som är nödvändig även vid 

oförändrade regler och bidragsbelopp. Det totala medclsbchovet för bud

getåret 1982/83 blir därmed 65.8 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Jag är inte beredd att förorda CSN :s förslag om höjning av beloppen för 

timersiittningen till deltagare i grundutbildning för vuxna. Den hör således 

också i fortsättningen utgå med 33 kr. per timme till studc:rande som har 

inkomstbortfall och med 13 kr. per timme till övriga. Med hänsyn till vad 

jag har anfört i det föregående under anslaget Kommunal vuxenutbildning 

m. m. om utvecklingen av antalet deltagare i grundutbildning för vuxna. 
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räknar jag med en mindre ökning av studerandeantalet än CSN. Det totala 

medelsbehovet har jag mot denna bakgrund beräknat till 46 milj. kr .. vilket 

är en ökning med 3 milj. kr. jämfört med vad som anvisats för budgetåret 

1981/82. 

Timersättning till grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna med in

komstbortfall finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Jag 

beräknar kostnaderna härför till 23 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 23000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetfiret 1982/83 används 

för att delvis finansiera anslaget. 

2. till Timersiittning l'id grunduthi/Jning ji"ir 1·11.rna för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 46000000 kr. 

G 7. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kreditgaranti 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

293940 

200000 

200000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 %· av 

kapitalskulden på statsgaranterade studiehin i enlighet med kungörelsen 

( 1961: 384) om avskrivning av l{m för studier. dels för avskrivning i de fall 

låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer 

som är förbundna med allmän avskrivning med 25 r;;.. har upphört enligt 

1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmiinna avskrivning

en kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en övergitngs

tid. 

Cemra/a st11Jiestiids11ii111ndc11 föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Ft)redmgt111den 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader f("ir arskrirning ar 1·is.1·a st11die!t!n med statlig 

kreditgaranti för budgetiiret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

200000 kr. 

40 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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G 8. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 782500 

2 795000 

3000000 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjukvård 

för studerande enligt bestämmelser som regeringen har meddelat i regle

ringsbrev den 4 juni 1981. 

Tillsyn över hälso- och sjukvården för studerande utövas av socialstyrel

sen som har att pröva ansökningar om statsbidrag till sådan verksamhet. 

Statsbidrag utgår till kårortsnämnderna för hälso- och sjukvård i Borås, 

Göteborg. Karlstad, Linköping. Luleå. Malmö/Lund, Stockholm. Umeå, 

Uppsala. Växjö. Örebro och Östersund med 22 kr. per studerande intill ett 

antal av 10000 studerande och med 15 kr. för varje ytterligare studerande. 

Statsbidrag beräknas efter antalet studerande som under budgetåret aktivt 

bedriver studier. 

Socialstyre/sen föreslår en uppräkning av bidraget till 24 resp. 16 kr .. 

vilket medför en ökning av det totala medelsbehovet med 205000 kr. Det 

statsbidragsgrundade antalet studerande beräknas under budgetåret 1982/ 

83 uppgå till oförändrat 150000. 

Föredraganden 

Frågan om de studerandes hälso- och sjukvård är f. n. föremål för 

övervägande inom utredningen (lJ 1980: 03) om den framtida hälso- och 

sjukvården samt motionsidrottcn för studerande. Utredaren beräknar läg

ga fram sina förslag under våren 1982. I avvaktan på dessa förslag förordar 

jag att stödet till de studerandes hälso- och sjukvård utgår efter samma 

principer som hittills. Jag anser emellertid att bidragen bör höjas med 

hänsyn till prisutvccklingen. Jag tillstyrker socialstyrelsens förslag till 

bidragsbelopp och förordar således att bidragen utgår med 24 kr. per stude

rande intill ett antal av I 0 000 och med 16 kr. per studerande därutöver. Jag 

beräknar att en sådan nivå på bidragen medför en mcrutgift om 205 000 kr. 

jämfört med vad som anvisats för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hiilso- och .1j11kvård }i>r studerande för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT 
SAMARBETE 

Vissa gemensamma frågor 

Föredraf:anden 

Den större delen av utlandskontakterna och det inkrnationella samarbe

tet inom utbildningens, forskningens och kulturens områden sker inom 

ramarna för resp. institutioners allmänna verksamhetsmedd. Dessa kon

takter torde medföra betydande impulser som kan vara till nytta i verksam

hetsplaneringen i en tid av begränsade resurser. 

Anslagen till internationellt kulturellt samarbete avser både bilateralt 

utbyte och multilateralt samarbete såsom exempelvis inom Förenta natio

nernas organisation för utbildning. vetenskap och kultur (Unesco). Vidare 

beräknas ett preliminärt belopp för Sveriges andel av Nordiska ministerrå

dets kulturbudget. Jag kommer senare att anmäla frågan härom i särskild 

ordning. Kostnaderna för bl. a. Sveriges deltagande i Europarådets kultu

rella verksamhet och i utbildnings- och forskningssamarbetet inom Organi

sationen för ekonomiskt samarbete och utveckling !OECDJ bestrids till 

stor del från anslag under tn:dje huvudtitdn. I det följande ger jag för 

riksdagens information en kort redogörelse för vissa delar av det aktuella 

samarbetet inom de nämnda organisationerna. 

Unescos tjugoförsta generalkonferens ägde rum den 23 september-den 

28 oktober 1980. Ett av de områden som väckte störst uppmärksamhet 

under konferensen var Unes<.:os föreslagna program för massmediefrågor 

och kommunikationsbistånd. En fråga som har krävt och kommer att 

kräva betydande arbetsinsater är förberedelserna för organisationens and

ra sexårsplan för verksamheten åren 1984-1989 .. Denna plan kommer att 

slutbehandlas och antas vid en extra generalkonferens hösten 1982. De 

nordiska länderna har konsekvent och med viss framgång hävdat att Unes

cos resurser bör koncentreras till att bidra till lösningen av världsomspän

nande problt!m som exempelvis analfabetismen. En världskonfcrcns om 

kulturpolitik, som kommer att äga rum i Mexico i juli månad 1982, torde 

bl. a. komma att rikta uppmärksamheten på sambandet och spänningen 

mellan nationell kulturell identitet och internationellt kulturellt utbyte. 

Den verksamhet inom OECD som i första hand berör utbildningsdepar

tementets ansvarsområde är arbetet inom utbildningskommitten. centret 

för pedagogiskt forsknings- och utvecklingssamarbete (CERI) och veten

skapskommitten. Mot bakgrund av OECD:s siirskilda kompetens på det 

ekonomiska området anknyter huvuddelen av arbetet inom nämnda organ 

till arbetsmarknadspolitiska och socio-ekonomiska frågeställningar av sär-
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skilt intresse. Yrkesutbildningsfrågor behandlas bl. a. i en särskild arbets

grupp som är gemensam för utbildningskommitten och OECD:s kommitte 

för arbctsmarknadspolitik. Frågor om tillträde till högre utbildning och om 

förhållandet mellan universitet och samhälle behandlas inom utbildnings

och vetenskapskommitten. CERl:s verksamhet kompletterar och stödjer 

nämnda arbete. 

För verksamheten inom Europarådets ministerkommite under E1r 1980 

har regeringen redogjort i en särskild skrivelse ( 1981/82:53). Del samord

nande organet för frt1gor som rör ulbildningsdepartementets omr{1den iir 

kulturstyrelsen dlcr rt1del för kultursamarbete !CDCCl. Inom den högre 

utbildningens omriide har för all underlätta för de studeramk att förlägga 

sina studier till olika länder bl. a. utarbetats en studenthandbok. När det 

gäller invandrarfrilgor erbjuder CDCC och del siirskilda r{idet för migra

tionspolitik möjligheter till konstruktiv samverkan mellan utvandrar- och 

invandrarliindcr. Tvi! siirskilda ministerkonferenser har h[tllils under år 

1981. nämligen en i Luxemburg i maj månad om de kulturpolitiska m~tkn 

för samhiillsutvecklingen och en om utbildningspolitik, med koncentration 

pä förskola och liigstadium, i Lissabon i juni månad. 

De ärenden som f. n. tilldrar sig störst intresse inom det nordiska samar

betet på kulturens. utbildningens och forskningens omn'tden torde vara 

frt1gorna om nordisk radio och television via satellil. om den framtida 

organisationen av det nordiska forskningssamarbelct och om övergripande 

riktlinjer för del nordiska kultursamarbetet under 1980-talct. Förslag i 

dessa ärenden torde komma att liiggas fram för Nordiska rådet vid dess 

möte i mars 198'.!. l iivrigt kan niimnas att ministerr{1det ing{1tt en överens

kommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad för klassHirare i grund

skolan. inom ramen för de förutsiillningar som tillskapades genom 1954 ärs 

beslut i Danmark. Finland. Norge och Sverige alt avskatfa kravet p{1 

uppehälls- och arbetstillstirnd för medborgare friin annat nordiskt land. 

Mina förslag vad giiller den siirskilda budgeten för det internationella 

kulturella samarbetet priiglas i likhet med vad som giiller för andra omrii

den av det samhiillsekonomiska liiget. Jag har därför endast föreslagit 

siiliana nya åtaganden från statens sida som kan finansieras genom bespa

ringar eller omprioriteringar av redan anvisade medel. Jag kommer att vid 

min anmälan av vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsomri'i

de gemensamma ändamål ta upp fr{1gor rörande ulbetalningsregler för 

statsbidragen. 
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H 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3805988 

3 509000 

3674000 

Reservation 452 749 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Ändamål Anslagsfrain- Före-
ställningar draganden 

I. Statens kulturråd för inter-
nationellt kulturutbyte 2013000 +201 000 + 60000 

2. Svenska Institutet for 
a) internationellt kulturutbyte 555000 + 55 000 + 16000 
b) viss stipendieverksamhet 48000 + 5000 + 1500 

3. Skolöverstvrelsen för 
internationellt utbyte pi\ 
skolans område 293000 + 33000 + 68500 

4. Svenska studenthemmet 
i Paris 140000 + 28000 + 11000 

5. Nämnden för svenskt-
amerikanskt forskarutbvtc 
( Fulbright Commissioni 246000 +152000 + 7000 

6. Folkrörelsernas inter-
nationella kulturkontakter 214000 of. 

Summa 3509000 +474000 +165000 

Statens k11/t11rräd 

Kulturrådet framhåller betydelsen av det internationella kulturutbytet 

för att ge impulser och kontakter för svenskt kulturliv. såväl institutioner 

och organisationer som enskilda kulturarbetare och ensembler. Den nuva

rande anslagsnivån bör inte sänkas. 

Sl'enska institutet 

Institutet begär kompensation för beräknade kostnadsökningar och kon

staterar samtidigt att behovet av institutets insatser ifråga om kontakter 

m:h praktisk service samt ekonomiska tillskott fortsätter att öka. 

Sko/iil'erstyrelscn ( SÖ) 

Från anslagsposten bestrids bl. a. kostnader för bidrag till stipendier ät 

svenska elever vid United World College of the Atlantic. den av Svenska 

förbundet för internationella barnbyar bedrivna barnbyverksamheten i 

Sverige. svenskt medlemskap i internationell.i förbundet för hushållsun

dervisningens befrämjande samt svenska elevers deltagande i de årliga 

internationella skolungdomstävlingarna. de s. k. olympinderna. i naturve

tenskap. SÖ begär kompensation för prisomräkning och framhåller. när 

det gäller bidraget till stipendier vid United World College of the Atlantic. 

att därigenom kan endast kostnaderna för en elevs studier under ett år 

täckas. 
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Svenska studentliemmet i Paris 

Styrelsen anhåller om ett med 28000 kr. förhöjt statsbidrag till hemmets 
drift. Priserna för sommaruthyrning har i år höjts med 20 % för att kompen

sera driftkostnaderna. Styrelsen har också beslutat om en höjning av 
hyrorna för innevarande läsår med 17 %. 

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright Commission). 

Nämnden begär en ökning av anslaget med 112000 kr. Den föreslagna 

ökningen är ett led i en långsiktig, reell ökning av det svenska bidraget i 
förhållande till det amerikanska så att paritet mellan det svenska och det 
amerikanska bidraget kan uppnås. Det svenska bidraget har hittills, fram
håller nämnden, varit relativt lågt, både i förhållande till det amerikanska 
bidraget och till övriga västeuropeiska länders bidrag till sina resp. kom

missioner. Svenska akademiska rektorskonferensen har som bilaga till 
Fulbrightkommissionens anslagsframställning överlämnat en skrivelse där 

den uttalar sitt stöd för Fulbrightprogrammet. 

Föredraganden 

Utöver de medel som redovisas under förevarande anslag utgår till 

Fulbrightkommissionen medel ur anslaget Vissa särskilda utgifter inom 
högskolan m.m. för att täcka kostnader för studierådgivning. Som jag 
anförde vid min anmälan av Vissa gemensamma frågor rörande högskola 

och forskning har Svenska akademiska rektorskonferensen i en skrivelse 
bl. a. uttalat sig för en förstärkning av anslaget till Fulbrightkommissionen. 
Jag ansluter mig till den uppfattning som förts fram i skrivelsen. För att 
möjliggöra en höjning av Sveriges andel av det totala bidraget har jag 
därför under anslagen El2-E20 beräknat 105000 kr. som bidrag till Ful
brightkommissionens verksamhet. 

Sveriges kontakter med franskspråkiga länder har på senare år vuxit i 
omfattriing. Inom både offentlig förvaltning och enskild företagsamhet 
finns det därför ett växande behov av personer med goda kunskaper i 
fra!lska språket. Med tanke på det värdefulla i att svenska ungdomar redan 

tidigt får möjlighet att knyta kontakter med det franska språket och den 
franska kulturen förordar jag att det fr. o. m. budgetåret 1983/84 införs 

stipendier för svenska gymnasieskolelever för gymnasiestudier i Frankri
ke. Jag avser att föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att närmare utreda 

förutsättningarna för att inrätta stipendier vid Lycee International i Paris 

eller vid annat franskt gymnasium. Vidare bör SÖ få i uppdrag att föreslå 

närmare bestämmelser för sådana stipendier. Jag har för detta ändamål 
beräknat 25000 kr. (post 3.) 

Jag har vidare under samma anslagspost beräknat 35 000 kr som bidrag 
till modersmålsundervisning vid United World College of the Atlantic. 
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Förstärkningarna under den nämnda anslagsposten har möjliggjorts genom 

besparingar på skolområdet. 

Jag förordar härutöver en viss uppräkning av anslaget för nästa budgetår 

med hänsyn till prisutvecklingen. 

Med hänvisning i övrigt till sammaf!:ställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 3 674 000 kr. 

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11979511 

11425000 

15134000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur, U nesco (Sveriges överenskommelser 

med främmande makter 1950: 114). Svenska unescorådet är ett med stöd 

av Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att i Sverige främja 

Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisa

tionens program. Nu gällande instruktion för rådet fastställdes den 28 juni 

1968. 

Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco, för vilken 

svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln.+ 

I. Årsbidrag till Unesco 
2. Svenska unescorådet för 

a) rådets möten 
b) utrednings- och 
program verksamhet 

3. Deltagande i Unescos 
extra generalkonferens 
år 1982 

Summa 

Svenska unescorådet 

1981/82 

11300000 

125 000 

11425000 

Beräknad ändring 1982/83 

Unesco
rådet 

+3 572000 

+ 15000 

+ 60000 

+3647000 

Före
draganden 

+3572000 

+ !03000 

+ 4000 

+ 30000 

+3709000 

Vid Unescos 21 :a generalkonferens hösten 1980 fastställdes organisatio

nens budget för treårsperioden 1981/83 till 625 milj. dollar. För budgetåret 

1982/83 bör anvisas medel motsvarande den svenska andelen för år 1983, 

d. v. s. 1,3% av 208400000 dollar. Detta motsvarar i svensk valuta med 

nuvarande dollarkurs ca 14872000 kr. 
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Unescorådet föreslår vidare en uppräkning av anslagspostcn för rådets 

utrednings- och programverksamhet med 15 000 kr. 

Fiiredraganden 

Det svenska bidraget till Unescos budget bör i enlighet med Sveriges 

åtagande vid 1980 års generalkonferens föras upp med 14872000 kr. för 

nästa budgetår. Anslaget till svenska uncscorådets utrednings- och pro

gramverksamhet bör fä en viss uppräkning med hänsyn till pris ut veckling

en. Från det under littcra A upptagna anslaget A2. Kommitteer m. m. har 

bl. a. utgått medel för arvoden till ledamöter i rådets styrelse. För budget

året 1982/83 bör medel härför beräknas under förevarande anslag. 

För kostnader för svenskt deltagande i Unescos extra generalkonferens 

år 1982 beräknar jag 30000 kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi'ir S1·erigl's medlemskap i Uncsco 111.111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 15 134 000 kr. 

H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

548545 

544000 

560000 

Frän anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och 

administrationskostnader rör i Sverige anordnade internationella kon

gresser och symposier. företrädesvis pa utbildningens och forskningens 

områden. 

Fiirc·draganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 560000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Bidrag till internalionc/111 kongresser 111. 111. i .frerige för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 560000 kr. 

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

J 982/83 Förslag 

1561049 

I 791000 

2086000 

Under detta anslag utgår f. n. bidrag till fyra svenska icke-statliga forsk

nings- rn.:h kulturinstitut i utlandet. 
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Svenska institutet i Rom 
Svenska institutet i Athen 
Tessininstitutet i Paris 
Svenska forskningsinstituh:t i 

lstanbul 

Summa 

lnstitllten 

1981/82 

1410000 
187000 
164000 

30000 

I 791000 

Beräknad iindring 19lC/83 

Instituten Före-
draganden 

+564000 +267000 
+ 80000 + 15000 
+ 16000 + 13000 

+ 25000 of. 

+685000 +295000 

Styrelsen för S1·enska institutet i Rom begä'r kompensation för pris- och 

löneökningar samt för av byggnadsstyrelsen debiterad hyresökning. 

Styrelsen för Si·cnska institutet i Athen begär utöver prisomräkning en 

uppräkning av anslaget med 40000 kr. Styrelsen framhåller bl. a. behovet 

av att förstärka institutet med en bibliotekarie/föreståndarassistent. 

Utöver ett oförändrat bidrag för lokalhyra begär styrelsen för ,'frenska 

forskningsinstitutet i /stanbul medel bl. a. för stipendier och kurs verksam

het. 

Tessininstitutet inskränker sig i anslagsframställningen till att begära 

kompensation för beräknade kostnadsstegringar. 

Styrelsen för Tessininstitutet har i en framställning till utbildningsdepar

tementet den 15 maj 1981 bl. a. hemställt att Tessininstitutets samlingar 

inordnas under statens konstmuseers ansvar och såsom en egen samling 

betecknad Tessininstitutet tillförs avdelningen för slottssamlingar. Den 

löpande skötseln bör enligt förslaget liksom hittills åligga tjänstemän vid 

Svenska kulturhuset i Paris. 

Fi_iredraganden 

Tessininstitutet har enligt sina stadgar till uppgift att främja förbindel

serna mellan svenskt och franskt konstliv. Det iir ägare till konst- och 

boksamlingar. Institutets samlingar skall finnas tillgängliga i Svenska kul

turhuset i Paris eller. i vad avser delar av institutets boksamlingar. vid 

bibliotek i Paris. Institutet leds av en styrelse som består av ordförande 

och två andra ledamöter. Chefen för nationalmuseet är styrelsens ordfö

rande. De båda övriga ledamöterna utses av regeringen. Om den dagliga 

tillsynen och vården av institutets samlingar gäller särskilda bestämmel

ser. 

Enligt av Kungl.Maj:t den 4juni 1971 utfärdade bestämmelser angående 

Svenska kulturhuset i Paris åligger det Svenska institutet att svara för den 

verksamhet som bedrivs i huset. Verksamhet som berör Tessininstitutets 

samlingar liksom bl. a. tillsyn och vård av dessa beslutas i samråd med 

Tessininstitutets styrelse. För verksamheten i kulturhuset skall därjämte 

finnas en referensgrupp som består av nio ledamöter av vilka två utses 

efter förslag av Tessininstitutct. 
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Styrelsen för Tessininstitutet har i en särskild skrivelse till utbildnings
departementet hemställt att Tessininstitutets samlingar inordnas under 

statens konstmuseers ansvar. Den löpande skötseln av samlingarna bör 
åläggas tjänstemän vid kulturhuset. Styrelsen har vidare hemställt att 

institutets styrelse ersätts av en person som knyts till referensgruppen för 
kulturhuset med uppgift att särskilt tillvarata samlingarnas intressen. 

Riksdagen har i annat sammanhang uttalat att förslaget att inordna 
Tessinsamlingarna under statens konstmuseer borde innebära en i jämfö
relse med nuvarande förhållanden värdefull förbättring av förutsättningar
na för samlingarnas tillsyn och vård. (KrU 1981/82: 4). 

Jag delar styrelsens mening att den nuvarande administrationen av Tes-

' sinstitutet bör förenklas. Jag biträder därför förslaget om en ändring av 
institutets organisation och av ansvarsförhållandet beträffande dess sam

lingar. 
Av de medel jag har beräknat för Tessininstitutet bör 25 000 kr. dispone

ras av statens konstmuseer för tillsyn och vård av institutets samlingar. 
Återstående 152 000 kr. bör disponeras av Svenska institutet som bidrag 

till Tessininstitutet. 
Jag avser senare föreslå regeringen att fatta beslut om denna fördelning 

av anslaget och att vidta de övriga ändringar som föranleds av förslaget. 
Vad gäller anslaget i övrigt har jag inte räknat med andra förändringar än 

sådana som följer av prisutvecklingen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat beträffande Tessininstitutct, 
2. till Bidrag till Svenska institut i utlandet för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av 2086000 kr. 

H 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget 

Genom 1971 års nordiska kulturavtal har en för de nordiska länderna 

gemensam kulturbudget upprättats. Denna budget fastställs av Nordiska 
ministerrådet med förbehåll för de nationella parlamentens godkännande 

och avser ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudge
ten för budgetåret 1981/82 har under anslaget Nordiska ministerrådets 

kulturbudget anvisats 29 377 000 kr. för den svenska andelen av denna 
budget för år 1982 (prop. 1980/81: 180, KrU 1980/81 :28, rskr 1980/81: 407). 

Föredraganden 

Budgetarbetet beträffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 
1983 pågår f. n. i ministerrådets olika organ. Jag avser att senare föreslå 
regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna budget. I 
avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp för den svens~ 

ka andelen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Nordiska minis

terrådets kulturbudget för budgetåret 1982/83 beräkna ett för
slagsanslag av 29 377 000 kr. 

H 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1980/81 Utgift 

I 981/82 Anslag 
1982/83 Förslag 

8037841 

10291 000 

10373000 

Reservation 378481 

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändamål. bl. a. av bilateral 

karaktär, som inte ingår i Nordiska ministerrådets kulturbudget. 

Ändamål 

.'frenska Förl.'nin!(en 
Norden 

I. Föreningens allmänna 
verksamhet 

2. Nordisk lektoratverk-
samhet 

3. Lärarutbyte mellan 
de nordiska länderna 

4. Nordiska studieutbytesresor 
för skolungdom 

5. Stipendier till 
svenska gymnasieskolelever 
för studieresor i 
Norden 

6. Stipendier till 
kulturkritiker och 
kulturjournalister 

7. Stipendier till isländska 
folkhögskolelever 

8. Kulturellt utbyte med 
Island 

9. Kulturellt utbyte med 
Färöarna 

10. Föreningen Nordens institut 

Samarbete med Finland 
11. Kurser i finska och 

svenska inom 
Norrboltensdistriktet av 
föreningen Norden 

12. Kurser i svenska för 
finländska lärare 

13. Nordkalottlinjen vid 
Tomedalens 
folkhögskola 

14. Kommitten för översättning 
till svenska av 
finsk facklitteratur 

15. Sverigefinska 
språknämnden 

Belopp 
1981/82 

1273000 

244000 

53000 

101000 

72000 

34000 

63500 

90000 

28000 
165 000 

212000 

32000 

26500 

43500 

233000 

Anslags
framställ
ningarna 

+ 257000 

+ 51000 

+ 12000 

+ 31000 

+ 13000 

+ 6000 

+ 11500 

+ 11500 

+ 7000 
+ 15000 

+ 88000 

+ 3000 

+ 3500 

+ 19000 

+ 87000 

Före
draganden 

+ 40000 

+ 14000 

+ 1000 

+ 2500 

+ 2500 

+ 1000 
+ 6000 

+ 6000 

+ 1000 

+ I 000 

+ I 000 

+ 5000 
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Ändamål Belopp Anslags- Fiire-
1981/82 framställ- draganden 

ningarna 

16. Hanaholmcn. kullurcentrum 
för Sverige och Finland 212 000 + 158000 + 6500 

17. Kulturfonden för Sverige 
och Finland 2000000 -2000000 

S1111111rht'l<' med /.\'lund 
18. Bidrag till inköp av 

svensk litteratur till 
Islands riksbibliotek 8'i00 + I 000 + 500 

19. Stipendier till isländska 
forskare och 
forskarstuderande 89000 + 9000 + 4000 

20. Stipendier till islänningar 
för yrkesutbildning 
i Sverige 42 500 + 2000 + 1500 

21. Kurs i svenska för 

} isfönningar 
21. Kurs i isländska för 68000 + 132000 + 2000 

deltagare frun 
Nordkalotten 

S11111arl>el1' med Nori:c 
2J. Svenskhemmet Vokseniisen 

A/S 
al Lokalkostnader I 1220lltl 14000 14000 
hl Kultundl verksamhet 
vid hemmet 135 000 + 19000 + 4000 

24. Svensk-norska 
samarbetsfonden 138000 + 12000 + 4000 

Nordi.l'kt samurhete 
25. Föreningen Nordisk 

folkhögskola i 
Gcni:ve 115000 + 15000 + 3000 

26. S:tc Genevieve-bihlioteket 
i Paris 
a) l .önetillägg för en 
nordisk bibliotekarie 8-100 nf. of. 
bl Inköp av svensk litteratur 
till hihlioteket 18000 + 2000 of. 

2i. Nordiska kurser i 
sprak och liueratur IOI 000 + 33 000 + 2000 

28. Nordiska 
författarstipendier 36000 + 14000 + 1500 

29. Nordiskt 
fö1fattarsamarbcte 17000 + 13000 of. 

30. Nordiskt 
musiksamarbete 85000 + 10000 + 2000 

31. Uppförande av t:ll 
Nordt:ns hus på 
Färöarna 3 300000 + 1980000 + 1980000 

32. Till regeringens 
disposition 12-1600 + 4000 

Summa 10 291000 +3001500 + 82000 
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Ur ans/ag.1framstiillningarna 

S1·enska föreningen Norden begär ett med sammanlagt 396000 kr. höjt 

statsbidrag, fördelat med 257 000 kr. på föreningens administration och 

allmänna verksamhet och med 139000 kr. på de särskilda ändamål för

eningen har att tillgodose. 

Föreningen har i särskild skrivelse den 15 oktober 1981 föreslagit att den 

nordiska lcktoratverksamheten läggs ner i sin nuvarande form och att 

verksamheten i stället inriktas på fortbildning av lärare i de nordiska 

språken. Skrivelsen har överlämnats till SÖ för yttrande. 

Styrelsen för kulturcentret Hanalwlmen ansöker om ett anslag av 

370000 kr.som bidrag för svenskars deltagande i centrets verksamhetspro

jekt och anskaffningar från Sverige. Höjningen motiveras av den allmänna 

kostnadsökningen och att anslaget från finska staten höjts. 

Norrhottensdistriktet m· Föreningen Norden planerar att utvidga kurser

na i svenska språkt:t för deltagare från Island sommaren 1982. Vidare 

planerar distriktet att anordna dels en kurs i Island motsvarande de kurser 

som tidigare genomförts i isländska för deltagare från Nordkalotten och 

dels en fortsättningskurs i isländska på Framnäs folkhögskola. För dessa 

ändamål begärs sammanlagt 200000 kr. 

Vid S1·enskhemmet Voksenäsen har under budgetåret 1980/81 genom

förts en upprustning av den äldre delen. En förutsiittning för att ombyggna

den skulle få genomföras var att den därigenom uppkommande hyreshöj

ningen skulle belasta driften. Styrelsen begär således inte statsbidrag för 

den delen av hyran men anhåller om att hela det resterande hyresbeloppet 

täcks av statshidrag. Detta hyresbelopp beräknas till I 108000 kr. Vidare 

begär styrelsen utöver prisomräkning en höjning av bidraget för kulturell 

verksamhet vid hemmet bl.a. för att förstärka basresurserna. 

Byggnadsarbctena för ett nordiskt kulturhus på Fiiråarna sattes igång 

hösten 1980. Huset ber~iknas vara inllyttningsklart vid årsskiftet 1982/83. 

På grundval av de kostnadsberäkningar som hade redovisats av projektets 

styrgrupp godkände Nordiska ministerrådet i maj 1980 ett årligt prisom

räkningstal av 18 % för ären 1980-82. Totalkostnaden för den samnordiska 

finansieringen av projektet beräknas uppg1i till 46 milj. danska kr. 

Fiiredraganden 

För Svenska föreningen Norden och de särskilda ändarna! föreningen 

har att tillgodose beräknar jag en sammanlagd bidragshöjning av 54000 kr. 

som kompensation för kostnadsstegringar m. m. 

Enligt statsmakternas beslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för 

Svenskhemmet Voksenåsen <prop. 1976/77: 25 s. 73- 77, KrU 1976/77: n. 
rskr 1976/77: 72) ankommer det på regeringen alt varje år i förslaget 1ill 

statsbudget ta ställning till frågan i vilken m[m Yoksenåsens drift kan 

belastas med kostnadJrna för lokalhyra. Regeringen beslutade år 1980 om 

en ombyggnad och modernisering av Voksenåsens äldre del. Ombyggna-
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den slutfördes i mars 1981. Som en följd av ombyggnaden har hyran höjts 
för den delen av fastigheten. Denna hyreshöjning täcks av ökade intäkter 

varför jag inte beräknar medel härför. Med hänsyn till behovet att använda 

överskottet i övrigt för avskrivning av inventarier och vissa nyinvestering

ar bör enligt min mening hela det härutöver beräknade hyresbeloppet för 

budgetåret 1982/83 täckas av bidrag från detta anslag. För detta ändamål 

beräknar jag 1108000 kr. 

För den svenska andelen av kostnaderna för uppförandet av Nordens 

hus på Färöarna beräknar jag 5280000 kr. budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I O 373 000 kr. 
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I. VISSA INOM UTBILDNINGSDEPARTEMEN
TETS VERKSAMHETSOMRÅDE GEMENSAMMA 
ÄNDAMÅL 

Vissa gemensamma frågor 

LOKALKOSTNADER 

Statsrådet Wikström 

Jag har i prop. 1979/80: 100 (bil. 12 s. 697) betonat vikten av att det 

befintliga lokalbeståndet utnyttjas effektivare. I prop. 1980/81: 20 om be

sparingar inom statsverksamheten m. m. (bil. 8 s. 22) och i prop. 1980/ 

81: 100 (bil. 12 s. 554) har jag anmält att frågan om lokalkostnaderna inom 

högskolan borde ses över. Den särskilda administrativa ordning som gäller 

för lokalfrågorna med byggnadsstyrelsen som lokalhållare samt det förhål

landet att kostnaderna för lokaler m. m. bestrids ur ett särskilt anslag 

medför att kostnaderna för lokalutnyttjandet inte vägs samman med övriga 

kostnader i högskolestyrelsens prioriteringar på så sätt som sker i övrigt 

inom planeringssystemet i högskolan eller inom kulturområdet. Plane

ringssystemet löper därmed risk att hamna i obalans. Detta ger konsekven

ser på både lång och kort sikt och försvårar handläggningen av enskilda 

lokalfrågor. 

Enligt min mening är det önskvärt att få till stånd en delvis annorlunda 

ordning för planering av lokalfrågor än hittills. En sådan förändring bör ha 

två syften nämligen dels att genom beaktande av lokalkostnaderna bringa 

planeringssystemet i de~s helhet i bättre balans för myndigheter inom 
utbildningsdepartementets verksamhetsområde, dels öka förutsättningar

na för den effektivisering av lokalutnyttjandet som är nödvändig till följd 

av rationaliserings- och besparingsarbetet inom statsverksamheten. 

Vidare vill jag markera vikten av att lokalerna reellt kan inkluderas i det 

fortsatta rationaliserings- och besparingsarbetet. Jag erinrar dock om att 

riksdagen har uttalat att man vid tillämpning av huvudalternativet skall 

beakta de reella möjligheterna för olika institutioner och myndigheter att 

påverka sina kostnader (KrU 1980/81: 26, rskr 1980/81: 299). 

Lokaler utgör en trögrörlig resurs. Rationaliseringar och besparingar 

avseende lokaler måste därför ofta planeras och genomföras i ett längre 

tidsperspektiv. Detta bör dock enligt min mening ske inom ramen för ett 

planeringssystem där lokalkostnader vägs in i den långsiktiga planeringen 

och kan vägas mot andra kostnader. För att på de enskilda myndigheterna 

få tillräcklig effektivitet i planeringsarbetet och stimulera till besparingar 

kan en metod vara att genomföra ett system inom vilket resurser för 

lokaler och resurser för övriga ändamål så långt möjligt planeras såsom 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 640 

utbytbara mot varandra. Ett sådant system prövas försöksvis redan inne

varande budgetår på ett mindre antal myndigheter. 

Chefen för budgetdepartementet har tidigare denna dag redovisat det 

utredningsförslag från byggnadsstyrclsen om lokalkostnader i myndighe

ternas budget som jag har refererat till i prop. 1980/81: 100 (bil. 12 s. 554). 

Utredningens förslag, som bl. a. syftar till att öka myndigheternas kost

nadsmedvetande i lokalfrågor. innebär att alla resursslag - inkl. lokalkost

nader - skall bli utbytbara på myndighetsnivå och att myndigheterna skall 

ges större möjligheter att påverka sitt lokalinnehav. Utredningen föreslår 

vidare att lokalkostnaderna skall reellt inkluderas i budgetarbetet. Vidare 

pekar man på vissa problem som kan påverka möjligheterna till besparing

ar. Utredningen framhåller att tillämpningen och konsekvenserna för hög

skolans del bör belysas mera i detalj. 

Den av by'ggnadsstyrelsen i utredningen redovisade principen om utbyt

barhet mellan lokalkostnader och andra resursslag är i linje med vad jag 

nyss har anfört. Jag delar således den synpunkt som chefen för budgetde

partementet anfört att byggnadsstyrelsens utredning är en god utgängs

punkt för fortsatt arbete med dessa frågor. Mot utrcdningsförslaget bn 

dock i andra avseenden vissa invändningar resas med hänsyn till förhållan

den inom utbildningsdepartementets verksamhctsomr{1de. Sålunda inne

håller den nödvändiga kopplingen mellan utvecklingen av lokalkostna

derna och anslagstilldclningcn i övrigt svilrbedömda problem. Vissa tek

niska lösningar som byggnadsstyrclsen har anvisat för att hantera dessa 

frågor framstår som svårgenomförbara inom överskådlig tid vad gäller 

stora delar av utbildningsdepartementcts verksamhctsomr{ide. 

Jag vill i sammanhanget också erinra om att uppföljningskommitten ( U 

1979: 03) har i uppdrag att se över plam:ringssystemct för högskolan. 

Kommitten avser. enligt vad jag erfarit. att liigga fram sitt förslag under 

första halvåret 1982. 

Enligt min mening förutsiittcr ett fortsatt arbete med effektivisering av 

lokalutnyttjandet inom utbildningsdepartcmentets verksamhetsomräde att 

vissa anslagstekniska frågor löses på ett tillfredsställande siitt. Vidare bör 

en teknik att bestämma och värdera reella lokalbesparingar utvecklas. 

Dessa frågor bereds för närvarande och jag avser att återkomma till rege

ringen när resultat föreligger. 

INVESTERINGAR 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelscn har i anslagsframställningen genomfört en angcliigen

hctsgradcring av planerade byggnadsarb:::ten inom verkets ansvarsområde 

för perioden 1982/83-1986/87. Mot bakgrund av de restriktiva riktlinjer 

som angivits för investerings verksamheten i prop. 1980/81: 20 och prop. 

1980/81: 150 har byggnadsstyrclsen valt att redovisa en plancringsnivå för 

investeringar av totalt 650 milj. kr. per budgetår. Av redovisningen framgiir 
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att byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

utgör knappt hälften av den beräknade investeringsvolymen under den 

närmaste femårsperioden. 

Byggnadsstyrelsen har vidare redovisat en projektplan för byggnadsob

jekt som - teoretiskt sett - kan komma att utföras under en tioårsperiod. 

Projektplanen upptar byggnadsarbeten inom utbildningsdepartmentets 

verksamhetsområde till ett belopp av storleksordningen 3 400 milj. kr, var

av för kulturändamål 800 milj. kr. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har tillsammans med bygg

nadsstyrelsen upprättat en gemensam prioriteringslista för byggnadsobjekt 

vid högskoleenheterna, vilken upptar ett 60-tal projekt. Enligt byggnads

styrelsens beräkningar motsvarar dessa en investeringskostnad av ca I 300 

milj. kr. utöver utgifterna för redan påbörjade eller beslutade byggnadsob

jekt. 

Statens kulturråds delegation för lokal- och utrustningsfrägor, (LUP

delegationen) har redovisat en prioriteringslista omfattande byggnadsarbe

ten för de teatrar och museer som faller inom delegationens ansvarsområ

de. Ny- och ombyggnader har därvid angelägenhetsgraderats separat från 

byggnadsarbeten av upprustningskaraktär, s. k. åtgärdsprogram. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUHJ anför i an

slagsframställningen att anskaffningar för större nyutrustningsobjekt inom 

högskole- och kultursektorerna kommer att få relativt begränsad omfatt

ning. UUH utgår därvid från att investeringsverksamheten kommer att 

minska i förhållande till tidigare planer. Efterfrågan på medel från de 

särskilda kostnadsramarna för ersättningsanskaffningar m. m. kommer 

dock enligt nämnden att öka. UHÄ och UUH har även i tidigare anslags

framställningar föreslagit att dessa kostnadsramar successivt bör byggas 
upp till en nivå som möjliggör en genomsnittlig avskrivningstid för utrust

ning av i första hand tio år, räknat i löpande priser. UHÄ och UUH räknar 
vidare med att göra punktinsatser inom sådana områden där den tekniska 
utvecklingen är särskilt snabb. 

Föredraganden 

Myndigheternas prioriteringslistor utgör viktiga underlag för regeringens 
ställningstaganden till enskilda byggnadsobjekt. Samtliga de önskemål som 

redovisats i byggnadsstyrelsens projektplan kommer dock enligt min be

dömning inte att kunna realiseras under kommande tioårsperiod med hän

syn till det statsfinansiella läget. I konsekvens härmed måste flera större 

byggnadsobjekt omprövas eller skjutas på framtiden. Kraven kommer 

härmed att öka på samordnad planering av verksamhet och lokaler och 

planeringsinsatserna bör koncentreras på åtgärder som kan förbättra ut

nyttjandet av befintliga lokaler. 

I syfte att belysa konsekvenserna av vad jag här har anfört har regering

en den 17 december 1981 begärt underlag för långsiktig planering av 
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byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 

Detta beslut innebär i korthet att byggnadsstyrelsen i samråd med berörda 

myndigheter skall bearbeta den redovisade projektplanen med utgångs

punkt från en lägre investeringsnivå. Resultatet av detta arbete skall redo

visas med anslagsframställningen för budgetåret 1983/84. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att jag under avsnittet Kulturverk

samhet förordat att LUP-delegationen vid statens kulturråd skall upphöra 

fr. o. m. budgetåret 1982/83. A~svaret för lokalplaneringen hör dock åvila 

statens kulturråd tills vidare. 

Om antalet byggnadsobjekt minskar under kommande tioårsperiod så 

måste enligt min bedömning en större andel av anskaffningen av utrustning 

ske med anlitande av kostnadsramarna för ersättningsanskaffning. Därmed 

ökar även kravet pc'l UHÄ och UUH att inom givna ramar bereda utrymme 

för punktinsatser inom vissa eftersatta områden. 

VISSA ÖVRIGA FRÅGOR 

Föredraganden 

Jag vill här, i anslutning till vad chefen för budgetdepartementet och 

statsrådet Johansson i det föregående har anfört. ta upp tre ytterligare 

frågor. 

Kostnaderna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde är i 

hög grad personalkostnader. Uppskattningsvis utgör lönekostnaderna ca 

80%, av anslagen med bortseende från lokalkostnaderna. Metoderna för 

beräkning av lönekompensation till myndigheterna är mot den bakgrunden 
av stort intresse. Jag anser att det är väsentligt att myndigheternas verk

samhet kan bedrivas i den omfattning som avsetts vid anslagstilldelningen. 

Såsom anmälts under avsnittet gemensamma frågor i hudgetförslaget i 

bilaga 3 till budgetpropositionen har regeringskansliet i höstens budgetar

bete genom statens arbetsgivarverk haft tillgång till ett mer detaljerat 

underlag för beräkning av myndigheternas lönekostnader budgetåret 1982/ 

83. Det har därmed varit möjligt att beräkna kostnadseffekterna av löneav

talen utifrån myndigheternas faktiska löneprofil. 

Frågan om kostnaderna för myndigheternas tidskriftsutgivning har be

handlats bl.a. i budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil llJ där 

chefen för budgetdepartementet anförde att ''huvudprincipen bör vara att 

statliga myndigheters tidskrifter skall finansieras genom avgifter. Jag 

bortser därvid från de interna personaltidningarna och från de fall där 

statsmakterna ansett det ligga i statens intresse <itt tillhandahålla tidskrifter 

för medborgarna till ett subventionerat pris". Flertalet av de tidskrifter 

som ges ut av myndigheter inom uthildningsdepartementets verksamhets

område bekostas helt eller delvis med statliga medel. I den kartläggning 

som gjorts av tidskriftsutgivningen framgår att alltför få myndigheter har 

sett över sin utgivning i kostnadshesparande syfte. I en situation där alla 

möjligheter till besparingar och rationaliseringar måste tillvaratas är detta 
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otillfredsställande. Mot bakgrund av de principer som angivits för tid

skriftsutgivningen bör under budgetåret 1982/83 en ökad kostnadstäckning 

åstadkommas. Detta kan ske antingen genom att möjligheteterna till av

giftsbcläggning utnyttjas bättre eller genom att kostnaderna för tidskrifts

utgivningen minskas. Jag avser att senare åtakomma till regeringen i 

denna fråga. 

Slutligen vill jag nämna att jag räknar med att det för vissa statsbidrag 

inom utbildningsdepartcmentcts verksamhetsområde blir aktuellt med 

ändrade utbctalningsregler. Jag avser att senare återkomma till regeringen 

i denna fråga. 

I I. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

158 199869 

1800000001 

195000000 

Behållning 

1 varav 10000000 disponerat av tinansfullmakkn 

61443466 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbcten inom de delar av sekto

rerna utbildning, forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartcmentets 

huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalförsörjningcn. 

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp. nämligen en för 

utbildning och forskning samt en för kulturändamål m. m. Den förstnämn

da investcringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och 

specialskolan. Jnvcsteringsplanen för kulturändamål m. m. avser främst 

byggnadsarbeten för de statliga museerna och arkiven samt för Operan och 

Dramatiska teatern. 

Allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsiiren

den har fastställts av regeringen den 15 februari 1979. För lokalplaneringen 

vid högskoleenheterna gäller dessutom vissa siirskilda regler. Lokalplane

ringen för statliga museer samt för Operan och Dramatiska teatern åvilar 

statens kulturråd. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelscn har i sin anslagsframställning redovisat byggnadsob

jekt som föreslås bli uppförda i investcringsplanerna och hemställt om ett 

rescrvationsanslag av 290 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Vidare har hygg

nadsstyrelsen successivt redovisat projektcringshandlingar m. m. för ak

tuella byggnadsobjck:t. 

I den följande redogörelsen för byggnadsstyrclscns förslag redovisas 

endast de byggnadsobjekt för vilka åtgärder kommer att föreslås för bud

getåret 1982/83. Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen 
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och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oföränd

rade eller sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna 

utvecklingen av byggnadskostnaderna kommer inte heller att särskilt be

handlas. Regeringen har vidare under budgetåret 1980/81. med stöd av 

riksdagens bemyndigande (prop. 1980/81: 150, bil. 2, FiU 1980/81: 40. rskr 

1980/81: 420), uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa sysselsätt

ningsskapande åtgärder. Redogörelse för dessa byggnadsobjekt liimnas 

även i det följande. 

För tiden den I april 1980 till den I januari 1981 beräknar byggnadssty

rclsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 9 %·. Kostnaderna 

redovisas i det följande i prisläget den I januari 1981 om inte annat anges. 

I den följande redovisningen används i flera fall de nya ythegrepp som är 

anpassade till svensk standard. Den sammanlagda bruksarean av arbets

och personalutrymmen motsvarar i stort sett det av byggnadsstyrelsen 

tidigare använda begreppet rumsarea. 

UTBILDNING OCH FORSKNING 

Stockholm 

Ombyggnad av byggnad 4 vid tekniska högskolan. Regeringen uppdrog 

den 10 maj 1979 åt byggnadsstyrelsen att projektera ombyggnader av 

byggnad I. 4 och 35 vid tekniska högskolan t. o. m. systemhandlingar. 

Byggnadsstyrclsen har redovisat systemhandlingar för en första etapp 

av ombyggnaden av byggnad 4, omfattande bl. a. en programarea av 830 

m2 
- exkl. kapprum etc. - för institutionen för hållfasthetslära. Kostna

den har beräknats till 12, I milj. kr. 

Ombyggnad för ko11szf{1ckskola11 . . Byggnadsstyrelsen har redovisat 

systemhandlingar för en första etapp av ombyggnad för konstfackskolan. 

Ombyggnaden avser i första hand att förbäHra arbetsmiljön inom skolans 

verkstäder, bl. a. ventilationen inom textil- och och screentryckverkstä

derna samt inom fotoavdelningen. Byggnadsstyrdsen har beräknat kostna

derna för nämnda ombyggnad till 7 850 000 kr. 

Uppsala 

Om- och tillbyggnad fiir Gustaf Werners institut. Regeringen uppdrog 

den 23 april 1981 åt byggnadsstyrelsen att projektera och utföra vissa 

begränsade byggnadsåtgärder inom experimentlokalerna vid Gustaf Wer

ners institut. Kostnaderna skall belasta den i investeringsplanen uppförda 

kostnadsramen Diverse objekt. Vidare uppdrog regeringen åt byggnads

styrelscn att med utgångspunkt i redovisade systemhandlingar projektera 

om- och tillbyggnad av experimentlokalerna t. o. m. bygghandlingar. 

Acceleratorn och experimentlokalerna skall kunna utnyttjas för annan 

inhemsk acceleratorbaserad forskningsverksamhet än den som planerats 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 645 

med utgångspunkt i institutets egen verksamhet. Regeringen har därför 

den 12 november 1981 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utöka målrum

men i experimentlokalerna. Projekteringsarbetet skall genomföras inom en 

kostnadsram för hela projektet av 24 milj. kr. 

Lund 

Försörjningsåtgärdcr. I investeringsplanen är uppförd en kostnadsram 

av 5,3 milj.kr. for övriga åtgärder (prop. 1980/8l:i00 bil. 12 s. 683). 

Byggnadsstyrelsen har redovisat byggnadsprogram för yttre arbeten inom 

kvarteret Paradis i anslutning till nybyggnaderna som ersätter f. d. Patolo

gen och Tvätten (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 679). Åtgärderna. som avser 

vatten och avlopp. markarbeten. iordningställande av befintlig parkmark 

samt rivning av vissa byggnader enligt tidigare redovisad plan föreslås 

utförda i två etapper. Kostnaderna har beräknats till 5, I milj. kr.. varav 

etapp I 2, I milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen För

sörjningsåtgärder: Övriga åtgärder höjs till (5,3 + 5,1 =) 10,4 milj. kr. 

Ombyggnad för histologi. Regeringen uppdrog den 22 februari 1979 åt 

byggnadsstyrelsen att projektera om- och tillbyggnad för institutionen för 

anatomi och histologi inom en kostnadsram motsvarande 14 milj. kr. i 

aktuellt prisläge. Projektet skall ingå i byggnadsstyrelsens investeringsre

serv. PlaneringssitUationen för de laborativa institutionerna har därefter 

förändrats vilket föranlett byggnadsstyrelsen att avbryta projekteringsar

betet. I stället har verket redovisat ett byggnadsprogram för en mindre 

ombyggnad som bl. a. omfattar vissa arbetsmiljöåtgärder. Kostnaderna har 

beräknats till 7 ,9 milj. kr. 

Ombyggnad för odontologi. Byggnadsstyrelsen har redovisat ett bygg

nadsprogram för ombyggnad för odontologi i Malmö. Kostnaden uppskat

tades till 20,9 milj. kr i prisläget den I april 1977. 

Med anledning av riksdagens beslut (jfr prop. 1978179:41, UbU 1978/ 

79: 23, rskr 1978/79: 205) om ändrat huvudmannaskap för den tandvår

dande verksamheten pågår förhandlingar mellan staten och kommunen om 

konsekvenserna av ändrat huvudmannaskap. Regeringen har den 9 april 

1981 uppdragit åt UHÄ att i samråd med byggnadsstyrelsen belysa konse

kvenserna av minskad antagning till tandläkarutbildningen. 

UHÄ föreslår i skrivelse den 29 juni 1981, utifrån utbildnings- och 

forskningssynpunkter samt lokalmässiga hänsynstaganden, en minskning 

av utbildningskapaciteten från 100 till 80 nybörjarplatser per år. Universi

tetet i Lund bedömer med stöd av UHÄ och byggnadsstyrelsen att detta 

medför ett minskat behov av ombyggnadsåtgärder. 

Nuvarande lokaler för odontologi är bristfälliga från arbetsmiljösyn

punkt. Byggnadsstyrelscn föreslår därför en mindre ombyggnad som har 

kostnadsberäknats till 5.2 milj. kr. 

Palaestra et Odeum. Byggnadsstyrclsen har redovisat byggnadsprogram 
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för återuppbyggnad av Palaestra et Odeum, som brandhärjades våren 

1980. Lokalerna utnyttjades före branden dels för molionsverksamhet av 

studerande och personal vid universitetet. dels för musikverksamhet av 

bl. a. Akademiska kapellet och institutionen för musikvetenskap. I bygg

nadsprogrammet redovisas förslag till återställande av de lokaler som 

utnyttjats för musikverksamhct samt iordningsställande av de tidigare 

motionslokalerna för primära lokalbehov inom universitetet. Som alterna

tiv redovisas även återställande av lokalerna för fortsatt motionsverksam

het. 

Göteborg 

Om- och tillhy1:g11ad fiJr icke-lahoratirn institutioner m. m. Regeringen 

uppdrog den 30 juni 1977 åt byggnadsstyrclsen att fortsätta projekteringen 

av lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Göteborg och 

att projektera tillkommande lokaler för centralbiblioteket samt kafClokaler 

t. o. m. systemhandlingar. En redogörelse för planeringsförutsättningarna 

har lämnats i prop. 1980/81: 100 (bil. 12 s.686). Utgångspunkten är därvid 

att i stort sett hela humanistiska fakultetens verksamhd skall inrymmas i 

om- och tillbyggda lokaler i Renströmsparken. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för projektet som 

omfattar dels ombyggnad inom befintliga lokaler med en sammanlagd 

bruksarea av 9080 m2 för arbets- och personalutrymme. dels nybyggnad 

med en sammanlagd bruksarea av 14120 m2
• Av den totala bruksarean på 

23 200 m 2 kommer de icke-laborativa institutionerna att få disponera 11 930 

m2 • Den återstående delen avser lokaler för universitetsbiblioteket. Kost

naden för projektet har av byggnadsstyrelsen beräknats till 127 milj. kr. 

Umeå 

Omhygwwd av fiiltstation i Hällniis. Med stöd av riksdagens bemyndi

gande uppdrog regeringen den 14 maj 1981 åt byggnadsstyrelscn att inom 

ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder utföra ombyggnad av 

fältstation i Hällnäs. Projektet omfattar en ombyggnad av f. d. Hällnäs 

skogsskola och syftar till att tillgodose lokalbehovet för en fältstation för 

undervisning och forskning i biologi, geografi m. m. vid universitetet i 

Umeå. Kostnaderna beräknades till 2.9 milj. kr. i prisläget den I april 1980, 

vilket motsvaras av 3 150000 kr. i prisläget den I januari 1981. 

KULTURÄNDAMÅL M. M. 

Ombyg1:nader för riksantiharieämbetet och statens historiska museer. 

investeringsplanen är uppförd en kostnadsram av 8 575 000 kr. (prop. 

1978/79: 82 s. JO och 15. prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 697). Byggnadsstyrel-
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sen samt riksantikvarieämbetet och statens historiska museer har valt att i 

första hand utnyttja tillgängliga medel för ombyggnad för tek~iska institu

tionen. Byggnadsstyrelsen har redovisat byggnadsprogram för ombyggnad 

för centralt magasin och vissa basutställningar för historiska museet. Kost

naden för ombyggnaden har uppskattats till 7 milj. kr. Byggnadsstyrelsen 

föreslår att kostnadsramen höjs till preliminärt 15,5 milj. kr. 

Ombyg1:nad för landsarkil·et i Härnösand. Med stöd av riksdagens 

bemyndigande uppdrog regeringen den 14 maj 1981 åt byggnadsstyrelsen 

att inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder utföra ombygg

nad av f. d. vanföreanstalten i Härnösand för landsarkivet. Kostnadsramcn 

för ombyggnaden, 20,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1980, motsvarar 22,3 

milj. kr. i prisläget den 1 januari 1981. Ombyggnaden ger plats för 21 000 

hyllmeter arkivalier samt ytterligare ca 950 m~ för övriga lokaler. 

Om- och tillbyggnad av Vadstena slott för landsarkivet. Regeringen 

uppdrog den 30 april 1980 åt brggnadsstyrelsen att projektera om- och 

tillbyggnad av Vadstena slott för landsarkivet t. o. m. bygghandlingar inom 

en kostnadsram motsvarande 30 milj. kr. i aktuellt prisläge. Vidare upp

drogs åt byggnadsstyrelsen att i samråd med riksantikvarieämbetet utföra 

erforderliga arkeologiska utgrävningar. Projektet omfattar en tillbyggnad 

av lokaler motsvarande 3 400 m2 rumsarea och rymmer totalt 25 000 hyll

meter arkivalier. Projektet ingår i byggnadsstyrelsens investeringsreserv. 

De arkeologiska utgrävningarna utfördes under sommaren 1980. 

Ombyg1:1wd i kvarteret Garnisonen för Sveriges Radio AB. Regeringen 

uppdrog den 25 juni 1981 åt byggnadsstyrelsen att i samråd med Sveriges 

Radio AB utarbeta byggnadsprogram för vidare utbyggnad inom kvarteret 

Förrådsbacken i Stockholm samt att t. o. m. systemhandlingar projektera 

ombyggnad av hus E och G och block 13 inom kvarteret Garnisonen i 

Stockholm för bl. a. Sveriges Television AB. 

Övrigt 

Dh-erse objekt (budgetåret 1982183 J. Byggnadsstyrelsen föreslår för bud

getåret 1982/83 en kostnadsram av 75 milj. kr. Dessa kostnadsramar dispo

neras delvis av byggnadsstyrelsen för sådana smärre byggnadsåtgärder 

som inte medför nämnvärd utökning av lokalinnehavet och för vilka kost

naderna inte överstiger 2 milj. kr. Kostnadsramarna får i övrigt tas i an

språk för byggnadsobjekt till en kostnad av högst 4 milj. kr. efter beslut av 

regeringen (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 686). 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringspla

ner (l 000-tal kr.). 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för I ande 
t. o. m. 
81-06-30 1981/82 1982/83 år-mån år-mån 

Utbildning och 
forskning 
Objekt färdigställda 

före 1980-07-01 men 
ej slutredovisade 107 400 106110 92708 11662 1700 

Stockholm 
Försörjningsåtgärder 

inom Frescatiområdet: 
Anslutningsavgifter 4950 4950 1184 3000 766 
Övriga åtgärder 34370 36100 16%2 5000 5000 
Försörjningsåtgärder 

inom karolinska 
institutets område: 

Anslutningsavgifter 700 700 651 49 
Om- och tillbyggnad av 

restaurang m. m. inom 
Frescatiområdet 50550 52 250 45542 6000 708 79-02 81-06 

Nybyggnad av idrotts-
hallar m. m. för 
gymnastiklärarut-
bildning 17 300 17 300 15902 1398 78-09 80-11 

Nybyggnad för huvud-
bibliotek m. m. inom 
Frescatiområdet 93000 100200 36314 45000 15000 80-03 82-06 

Ombyggnad av läro-
salar i byggnad III 
vid tekniska högskolan 3000 3000 2697 303 80-04 80-10 

Fastighetsövervak-
ningsanläggning för 
tekniska högskolan 6100 6600 344 2000 2 500 81-11 83-11 

Nybyggnad av verkstad 
för astronomi 4200 4560 I 777 2700 83 81-03 81-12 

Strömförsörjningsan-
läggning vid tekniska 
högskolan 5000 5450 221 3300 1900 81-08 82-08 

Ombyggnad för beteende-
vetenskapligt centrum, 
etapp I 13900 15150 1531 12000 1619 81-09 82-04 

Ombyggnad av byggnad 4 
vid tekniska högskolan 12100 279 750 7000 82-11 83-10 

Uppsala 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 6650 6710 5991 400 319 
Nybyggnader på 

Artillerifältet. 
etapp IV 211 100 87 800 1 14 719 24000 25000 79-09 84-06 

Ombyggnad av Regnel-
lianum 4400 4800 3500 1300 81-11 82-06 

Om- och tillbyggnad 
för Gustaf Werners 
institut 24000 619 I 000 5000 83-01 84-10 

Nyköping 
Åsbackaskolan 6800 7 l IO 6886 224 79-10 80-11 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för lande 
t. o. m. 
81-06-30 1981/82 1982/83 år-mån år-mån 

Linköping 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 2110 2110 2038 72 
Övriga åtgärder 2350 2350 2 157 193 successivt 

Lund/Malmö 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 5500 6000 3405 1000 1595 
Övriga åtgärder 5300 7400 2858 1000 3400 successivt 
Ombyggnad av data-

central 3 300 3000 2639 361 79-09 80-09 
Nybyggnad för musikut-

bildning i Malmö 44500 48000 9164 30000 8000 80-11 82-06 
Nybyggnad i kv. Paradis 

f. d. Patologen 17400 19000 201 12500 6000 81-08 82-08 

Göteborg 
Försörjningsåtgärder 

för humanistiska 
fakulteten m. m.: 

Anslutningsavgifter 154 154 83 71 
Försörjningsåtgärder 

inom medicinarområdet: 
Anslutningsavgifter 
Övriga åtgärder 3800 3100 1 800 500 500 successivt 

F örsörjningsåtgärder 
inom Chalmers tekniska 
högskolas område: 

Anslutningsavgifter 2000 2000 1859 141 
Övriga åtgärder 5000 39501 3000 950 80-11 82-02 
Ombyggnad för högskole-

utbildning i Mölndal 7300 79001 722 200 1000 83-05 84-06 
Utbyggnad av Tjämö 

marinbiologiska 
laboratorium 7900 7200 4326 2200 674 80-10 81-09 

Om- och tillbyggnad för 
administrationen inom 
Chalmers tekniska hög-
skola 7300 7900 694 4000 3000 81-09 82-10 

Om- och tillbyggnad 
för icke-laborativa 
institutioner m. m. 127000 3 340 7000 13 500 83-02 86-03 

Umeå 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 1200 1200 575 100 100 successivt 
Övriga åtgärder 5800 5800 789 2000 1000 
Ombyggnad av fält-

station i Hällnäs 3 150 284 2500 350 81-10 82-05 

Luleå 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 
Övriga åtgärder 7800 68001 4228 1000 500 successivt 
Nybyggnader för 

högskolan 141000 48 3601 43319 2000 2000 72-08 82-10 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

80-04-01 81-01-01 Faktisk Beräknad för !ande 
t. o. m. 
81-06-30 1981/82 1982/83 år-mån år-mån 

Kiruna 

Om- och tillbyggnad 
för Kiruna geofysiska 
institut 8 100. 8800 3 071 4500 1229 81-01 82-03 

847234 816064 330879 196624 111693 

K11//11riindamäl m. m. 

Objekt färdigställda 
före 1980-07-01 men 
ej slutrcdovisade 150030 148980 146 885 1685 

Närverkstad och färgeri 
vid Dramatiska teatern 5300 5725 I 121 3 500 I 000 80-05 82-11 

Ombyggnader för riksan-
tikvarieämbetet och sta-
tens historiska museer 8575 15500 1604 4500 5000 81-04 83-08 

Ombyggnad av fastigheten 
Ostindiefararen I , etapp 
I 13400 14500 4925 8000 1575 80-10 82-05 

Upprustning av Operan. 
etapp IV 33 900 36500 9724 12000 12000 80-04 83-05 

Värmeförsörjning m. m. 
för Tekniska museet 
m. Il. 5660 6200 412 3 500 1500 81-05 82-09 

Om- och tillbyggnad 
av lokaler i Boden för 
regionmusiken 2600 2800 2069 731 80-04 80-12 

Ombyggnad för tandsarkivet 
i Härnösand 22 300 942 7000 12000 81-1 I 83-05 

Om- och tillbyggnad 
av Vadstena slott 
för landsarkivet 30000 2375 5000 10000 82-08 84-09 

219465 282505 170057 45916 43075 

Öl'rigt 

Diverse objekt 
(budgetåret 1982/83) 65000 25000 

Diverse objekt 
(budgetåret 1981/82) 45000 55000' 10000 20000 

Diverse objekt 
(tidigare budgetår) 56649 71 136 45657 10000 15000 

Tillkommande byggnads-
objekt 22500 

Projekteringskostnader 30594 15000 10000 

1168348 1289705 577187 277 540 247 268 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av medels-
behovet 43097 45268 

Beräknat medelsbehov 234443 202000 

' Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt inom tidigare kostnadsram. 
2 Preliminär kostnadsram. 
3 10 milj. kr. disponerat av finansfullmakten. 
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Jag har vid mina beräkningar för budgctfact 1982/83 utgått från en i 

jämförelse med innevarande budgetår minskad medelsförbrukning. Jag har 

vidare strävat efter att skapa handlingsutrymme för efterföljande budgetår 

genom att nu föreslå endast ett byggnadsobjekt av större omfattning nämli

gen om- och tillbyggnad i Renströmsparken för universitetet i Göteborg. 

Jag har räknat medel för följande nya byggnadsobjekt. 

Uthildning och forskning: hyggnadsobjekt ca 180 milj. kr. 

Ombyggnad av byggnad 4 vid tekniska högskolan 
Om- och tillbyggnad för Gustaf Werners institut i Uppsala 
Försörjningsåtgärder i Lund 
Återuppbyggnad av Palaestra et Odeum i Lund 
Om- och tillbyggnad i Renströmsparken, Göteborg 
Ombyggnad för lärarutbildning i Mölndal 
Ombyggnad av fältstation i Hällnäs 

Kulturändamål m. m.: byggnadsohjekt ca 85 mi(i. kr. 

Magasin för historiska museet i Stockholm 
Ombyggnad för lanclsarkivet i Härnösand 
Om- och tillbyggnad av Vadstena slott för landsarkivet 
Ombyggnad i kv. Garnisonen i Stockholm för Sveriges Radio AB 

Mitt förslag följer i stort sett myndigheternas prioriteringar i de stycken 

jag har haft underlag för ställningstagande till enskilda byggnadsobjekt. 

Bland förslagen vill jag särskilt kommentera följande. 

Regeringen har den 12 november 1981 givit definitiva riktlinjer för fort

satt planering och projektering av Om- och tillhyggnadfiir Gustaf Werners 

institut i Uppsala (GWIJ. Regeringen har därvid utgått från att andra 

byggnadsinvesteringar för acceleratorbaserad forskning i landet än sådana 

som sammanhänger med den nu pågående ombyggnaden av acceleratorn 

vid GWI inte kommer att vara möjliga under återstoden av 1980-talet. 

Riktlinjerna medger därför en sådan omfattning av de aktuella expe

rimentlokalerna att även forskningsinriktningar utöver de som hittills be

drivs vid GWI skall kunna beredas utrymme. Regeringen har även vidtagit 

åtgärder för att acceleratorn vid institutet i framtiden skall kunna utgöra en 

nationell resurs. 

Jag har räknat med att den första etappen av de redovisade Försi.irj

ning.1·ät1:ärderna i kvarteret Paradis i Lund skall kunna utföras i anslutning 

till den nybyggnad som ersätter f. d. Patologen. Jag föreslår därför att den 

nuvarande kostnadsramen höjs med 2.1 milj. kr. till sammanlagt 7,4 

milj. kr. 

Jag har efter att ha tagit del av synpunkter från byggnadsstyrelsen, 

universitetet i Lund, Lunds studentkår och Lunds kommun funnit att 

Palaestra et Odeum bäst kommer till användning för primära lokalbehov 

inom universitetet. Jag föreslår denna dag regeringen att uppdra åt bygg

nadsstyrclsen att projektera återuppbyggnaden. I avvaktan på byggnads-
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styrelsens redovisning har jag beräknat medel för dessa byggnadsarbeten 

under rubriken Tillkommande byggnadsobjekt. 

Om- och tillbyggnad för icke-lahorati1•a institutioner m. m.i Renströms

parken i Göteborg är ett stort projekt som kommer att ta i anspråk en stor 

del av det tillgängliga investeringsutrymmet. Mitt förslag innebär ett viktigt 

steg mot en samlad lokallösning för universitetet. Genom detta lokaltill

skott uppnås också de planeringsramar för icke-laborativa ämnen som 

uppsattes av 1968 års utbildningsutredning. Planeringen för universitetets 

lokalförsörjning tar sikte på att i Renströmsparken inrymma två tredjedelar 

av de humanistiska ämnena. Större delen av nuvarande förhyrda lokaler 

kommer att lämnas i samband med inflyttningen i Renströmsparken. 

I investeringsplanen är uppförd en kostnadsram av 7 .9 milj. kr. för 

Ombyggnad för högskoleutbildning i Mölndal (prop. 1977178: 106 s.7). En 

mindre del av lokalerna är f. n. ej iordningsställda bl. a. i avvaktan på 

planeringen för övriga verksamheter inom universitetet. Jag räknar med att 

byggnaden på sikt i sin helhet skall tas i anspråk för lärarutbildning. Jag 

avser därför att återkomma till regeringen med förslag till planering och 

projektering av nämnda ombyggnad. Tills vidare bör nämnda kostnadsram 

föras upp som preliminär. 

Tidplanen för Ombyggnad i kl'arteret Garnisonenfi'ir Sveriges Radio AB 

styrs av att lokaler för Sveriges Television AB måste vara färdigställda 

innan den med Stockholms kommun överenskomna rivningen av baracker

na inom kvarteret Förrådsbacken kan verkställas, vilket också är en förut

sättning för den planerade utbyggnaden i detta kvarter. Byggstart för 

ombyggnaden i kvarteret Garnisonen är planerad till augusti 1982. l avvak

tan på byggnadsstyrelsens redovisning av systemhandlingar har jag beräk

nat medel för dessa byggnadsarbeten under rubriken Tillkommande bygg

nadsobjekt. 
Mot bakgrund av det ytterst begränsade investeringsutrymmet under 

kommande budgetår kommer många lokalbehov att få lösas genom mindre 

byggnadsåtgärder. Jag är därför inte beredd att föreslå byggnadsåtgärder i 

den omfattning som byggnadsstyrelsen redovisat för konstfaekskolan i 

Stockholm eller för histologi och odontologi vid universitetet i Lund. De 

arbetsmiljöproblem som redovisats får i stället lösas etappvis inom ramen 

för tillgängliga medel från kostnadsramarna för Dil'erse objekt. 

Flera myndigheter inom kulturområdet disponerar f. n. lokaler i gamla 

byggnader, vilka endast i begränsad omfattning är anpassade till nuvaran

de verksamhet. Kulturrådets LUP-delegation har i sin prioriteringslista 

över byggnadsobjekt framhållit behovet av upprustning av dessa lokaler. 

Den av byggnadsstyrelsen redovisade projektplanen för kulturändamål 

upptar därför ett stort antal projekt som i flera fall benämnts åtgärdspro

gram. f. n. i storleksordningen 100 milj. kr. för en tioårsperiod. I många fall 

rör det sig om upprustning för befintlig verksamhet såsom nya tekniska 

installationer, handikappanpassning, personalutrymmen etc. samt anpass

ning av lokalerna till dagens krav på arbetsmiljö. 
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De föreslagna byggnadsåtgärderna är naturligtvis av varierande angelä

genhetsgrad. Det begränsade investeringsutrymmet medger endast ett fåtal 

större byggnadsobjekt, varför övrig upprustning måste lösas på annat sätt. 

Det är enligt min mening nödvändigt att denna upprustning genomförs 

planmässigt. Jag föreslår därför att kostnadsramarna för Diverse objekt får 

tas i anspråk för etappvis upprustning av lokaler för kulturändamål m. m. 

Det bör därvid ankomma på regeringen att faställa innehållet i och omfatt

ningen av dessa åtgärdsprogram. På byggnadsstyrelsen ankommer att pla

nera för etappvis utförande, så att nuvarande bemyndigandegränser för 

mindre byggnadsobjekt inte överskrids för respektive budgetår. Större 

byggnadsobjekt som innebär väsentlig utökning av en myndighets lokal

bestånd eller som hänger samman med ändrad inriktning av verksamheten 

kommer även fortsättningsvis att redovisas för riksdagen enligt nuvarande 

handläggningsordning för statlig byggnads verksamhet. 

För att under kommande budgetår möta behovet av mindre byggnadsåt

gärder samt nämnda upprustning av lokaler inom kulturområdet föreslår 

jag en uppräkning av kostnadsramen Diverse objekt (budgetäret 1982183) 

till 65 milj. kr. 

I mitt förslag till investeringsplan har jag under rubriken Projekterings

kostnader beräknat medel för projektering av sådana byggnadsobjekt där 

arbetet inte nått så långt att objekten kan redovisas för riksdagen. 

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investerings

planer gjort en på erfarenhet grundad reducering av summan av de beräk

nade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina 

förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning. 

Anslagsberäkning(I 000-tal kr.). 

Medels tillgång 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 

1981-07-01 
1981/82 
1982/83 

61443 
1800001 

195000 

436443 

1 varav IOOOO disponerat av finansfullmakten. 

Beriiknad medclsförbrukning 

1981/82 
1982/83 

234443 
202000 

436443 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartmentets verksamhetsområde inom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att besluta om sådana byggnadsarbeten 

som kan utföras etappvis inom tillgängliga medel på kostnadsra

marna Diverse objekt i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående, 

3. till Bygf{nadsarbl'fen inom utbildningsdepartmcntets 1·erksam

hetsområde för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag 

av 195 000 000 kr. 
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I 2. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

141211938 

165000000 

190000000 

Reservation 10672239 

Från detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartemcntets 

verksamhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol

och kulturområdena. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och anskaffning av inredning. 

Utrustningsplancringen åvilar fr. o. m. den l juli 1979 resp. högskoleen

het. Högskolestyrelse skall upprätta förslag till utrustningsprogram. För

slagen överlämnas till utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

<.UUH) som i anslagsframställning lämnar förslag till kostnadsramar för 

aktuella utrustningsobjekt och som - inom uppförda kostnadsramar och i 

förekommande fall efter samråd med universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ) - fastställer programmen. Statens kulturråd svarar för planeringen 

för bl. a. de statliga museerna samt Operan och Dramatiska teatern. 

UUH svarar för anskaffning av utrustning. 

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 25 milj. kr. av hyggnads

styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan, UUH dispone

rar 140 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen hemställer att 47 milj. kr. anvisas för verkets irired

ningsverksamhet budgetåret 1982/83. UUH föreslår med överlämnande av 

förslag från berörda myndigheter m. tl. att den för U UH: s verksamhets

område avsedda anslagsposten för budgetåret 1982/83 beräknas till 180 

milj. kr. 

Redogörelse lämnas endast för de inrednings- och utrustningsobjekt för 

vilka åtgärder kommer att föreslås för budgetåret 1982/83. 

Stockholm 

Beteendevetenskapligt centrum. Redogörelse för ombyggnad inom r. d. 

skogshögskolans område för beteendevetenskapligt centrum vid universi

tetet i Stockholm lämnades i prop. 1980/81: 100 (hil. 12 s. 679). 

Byggnadsstyrelsen beräknar att inflyttning i ombyggda lokaler kan på

börjas under sommaren 1982. Byggnadsstyrelsen räknar därvid med att 

kunna återanvända belintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde av ca 

1,7 milj. kr. och föreslår att en definitiv kostnadsram av 5,3 milj. kr. förs 

upp i inredningsplanen. 
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Uppsala 

Regnel/ianum. Redogörelse för ombyggnad av Regnellianum för teologi 

har lämnats i prop. 1980/81: 100 (bil. 12 s. 679). Den inredda arean uppgår 

till ca l 250 mz. Byggnadsstyrelsen beräknar inredningskostnaden till 1.4 

milj. kr. 

Lund 

Jcke-lahorativa ämnen. Redogörelse för planeringen av lokaler för icke

laborativa institutioner inom bl. a. kvarteret Paradis har lämnats i prop. 

1980/81:100 (bil. 12 s. 679). I gällande utrustningsplan är uppförd en 

delram av 1.4 milj. kr. för icke-laborativa ämnen. UUH redovisar ett 

utrustningsprogram för nybyggnad i kv. Paradis, f. d. Patologen. Kostna

derna för utrustning och flyttning har beräknats motsvara 770000 kr. vid 

inflyttningstillfället. Kostnader i samband med tidigare omflyttningar över

stiger anvisat belopp med 230000 kr. UUH föreslår att nämnda delram 

höjs till ( I 400 000 + 770 000 + 230 000 :: ) 2 .4 milj. kr. 

Härnösand 

Landsarki1·et. Under reservationsanslaget Byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartmentets verksamhetsområde har redogörelse lämnats för 

ombyggnad av f. d. vanföreanstalten i Härnösand för landsarkivct. 

Den inredda arean uppgår till 4 700 mz. varav ca 3 750 m2 avser arkiv för 

ca 21 000 hyllmeter arkivalier. Kostnaden för inredning har av byggnads

styrelsen beräknats till 5.8 milj. kr. Byggnadsstyrclsen föreslår att en defi

nitiv kostnadsram förs upp i inredningsplanen. 

Utrustningsplaneringen är ännu inte slutförd. Viss utrustning maste dock 

anskaffas under budgetåret 1982/83, varför U UH föreslår att en delram av 

600000 kr. förs upp i utrustningsplancn. 

Övrigt 

Elevbostäder till specialskolan. I gällande inredningsplan är uppförd en 

definitiv kostnadsram av I 760000 kr. för anskaffning av inredning till 

sexton elevbostäder för specialskolan (prop. 1978179: 25 s. 57 och prop. 

1979/80: 25 s. 45). Regeringen har genom skilda beslut medgivit att högst 

1610000 kr. får tas i anspråk för inredning till sammanlagt femton elevbo

städer. Återstående elevbostad beräknas tas i hruk under innevarande 

budgetår. 

Under anslagen för specialskolan m. m. har statsrådet Tillandcr lämnat 

redogörelse för skolöverstyrelsens förslag om medel för ytterligare fyra 

elevbostäder för budgetåret 1982/83. Kostnaden för inredning till dessa 
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enheter har byggnadsstyrelsen beräknat till 600000 kr. Mot bakgrund 

härav föreslår byggnadsstyrelsen att nuvarande definitiva kostnadsram 

höjs till (1760000 + 600000 =) 2360000 kr. 

Sjähefälsutbildning. I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 

8,6 milj. kr. för anskaffning av navigeringssimulatorer för sjöbefälsutbild

ningen (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 691 och 697). Uppbyggnaden av navi

geringssimulatorerna sker stegvis. För sjöbefälsutbildning i Stockholm. 

Kalmar och Härnösand är utrustningen utbyggd i två steg inom respektive 

ort. 
Riksdagen beslöt vid 1978/79 års riksmöte att sjöbefälsutbildningen samt 

drift- och underhållstekniska utbildningen inom högskolan skulle refor

meras (prop. 1978/79: 71, UbU 1978/79: 24. rskr 1978/79: 206). I beslutet 

ingick bl. a. att sjöbefälsutbildningen i Stockholm skulle läggas ned. Mot 

bakgrund härav har UUH föreslagit att navigeringssimulatorn i Stockholm 

flyttas till Chalmers tekniska högskola och att simulatorn i samband här

med kompletteras med ett tredje steg. Kostnaden är beräknad till 3 850 000 

kr., varav flyttningskostnader ca 800000 kr. 

Vidare har UUH föreslagit att navigeringssimulatorn i Kalmar förses 

med ett tredje steg till en kostnad av 2 050 000 kr. Med anledning härav 

begär UUH att befintlig delram höjs till sammmanlagt 

(8600000 + 3 850000 + 2050000 =) 14,5 milj. kr. 

Ramar för ersättningsanskaffning m. m. 

Till byggnadsstyrelsens disposition. I inredningsplanen är för budgetåret 

1981/82 uppförd en kostnadsram av 18,5 milj. kr. till byggnadsstyrelsens 

disposition. Denna kostnadsram skall användas för planmässig återan

skaffning m. m. av inredning inom högskolesektorn och för komplettering 

av inredning i samband med sådana omdispositioner och smärre byggnads

åtgärder som byggnadsstyrelsen själv beslutar om. Vidare skall kostnads

ramen disponeras för inredning av övriga om- och nybyggnader samt av 

utökade lokaler, under förutsättning att utökningen godkänts av regering

en, i de fall inredningskostnaden för ifrågavarande objekt ej överstiger 1 

milj. kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 711). 

Byggnadsstyrelsen föreslår att motsvarande ram Till byggnadsstyrelsens 

disposition för nästa budgetår förs upp med 47 milj. kr. 

I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 76 milj. kr. Till univer

sitets- och hiJRskoleiimhetets disposition för budgetåret 1981/82 för bl. a. 

planmässig ersättningsanskaffning och komplettering av utrustning samt 

nyutrustning i de fall utrustningskostnaden ej överstiger 4 milj. kr. UHÄ 

föreslår i samråd med UUH att en kostnadsram av 140 milj. kr. förs upp i 

planen för nästa budgetår och att kostnadsramen fortsättningsvis skall få 

belastas med inträdesavgifter för utrustningar som levereras av televerket 

samt för engångskostnader för att upprätta datorbaserade inventarierc-
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gister. Av det föreslagna beloppet avser ca 100 milj. kr. ersättningsanskaff

ning, ca 19 milj. kr. nyutrustningsobjekt, ca 15 milj. kr. anskaffningar av 

datorutrustning och ca 6 milj. kr. anskaffning av teleutrustningar. 

I gällande utrustningsplan är uppförd en kostnadsram benämnd Telefon

växlar. Kostnadsramen som uppgår till 29 390000 kr., avser anskaffning av 

nya telefonväxlar och komplettering av befintliga telefonanläggningar vid 

högskoleenheterna m. m. (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 703 och 710, prop. 

1980/8 l: l 00 bil. 12 s. 690 och 697). Nuvarande kostnadsram ersätter 

fr. o. m. budgetåret 1980/81 ett större antal särskilda kostnadsramar för 

samma ändamål. 

Televerket har nu beslutat att avgifterna för elektroniska telefonväxlar 

skall erläggas enligt ett nytt system som innefattar en relativt låg inträdes

avgift - ca 10% av växelns värde - kompletterad med ett tioårigt avtal, 

där hyresavgiften är högst de första fem åren. Mot bakgrund härav föreslår 

UHÄ och UUH att kostnadsramen Till UHÄ: s disposition i fortsättningen 

får belastas med inträdesavgifter för utrustning som levereras av telever

ket. UHÄ har bedömt att kostnadsramen Till UHÄ: s disposition därvid 

bör räknas upp med 6 milj. kr. för att tillgodose behovet av telefonutrust

ningar för budgetåret 1982/83. 

Vidare föreslår UUH att nämnden inom nuvarande kostnadsram Tele

fonväxlar bemyndigas besluta om smärre förändringar av medelsanvänd

ningen som föranleds av prishöjningar och televerkets nya avgiftssystem. 

I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 2,8 milj. kr. Till sta

tens kulturråds disposition för budgetåret 1981182 för ersättningsanskaff

ning av inredning och utrustning vid de statliga museerna samt Operan och 

Dramatiska teatern (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 696 och 697). Kulturrådets 

LUP-delegation föreslår att en definitiv ram av 5,5 milj. kr. förs upp i 

utrustningsplanen för budgetåret 1982/83. Av det föreslagna beloppet avser 

2 milj. kr. ersättningsanskaffningar. 1,3 milj. kr. utrustning av nya lokaler 

för Dramatiska teatern. 1,8 milj. kr. ljusregleringsutrustning till Drama

tiska teatern och 400000 kr. fortsatt utbyggnad av säkerhetsskyddet vid 

museerna. 

I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 35 milj. kr. Till forsk

ningsrådsnämndens disposition för budgetåret 1981 /82 för inköp av dyrbar 

vetenskaplig utrustning. Vidare är kostnads ramar av 17 .5 milj. kr. upp

förda för vartdera av budgetåren 1982/83 och 1983/84 (prop. 1980/81: 100 

bil. 12 s. 696-697). 

Forskningsrådsnämnden (FRN I föreslår att en definitiv kostnadsram av 

50 milj. kr. förs upp för budgetåret 1982/83 samt att delramar förs upp med 

25 milj. kr. för vartdera av budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och 

utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande 

förslag till inrednings- och utrustningsplaner. 
42 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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lnrednin{fsplan (I 000-tal kr.) 

Inredningsobjekt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art' t. o. m. 
tidigare ram ram 81-06-30 

Objekt färdigställda före 
1980-07-01 men ännu ej 
slutredovisade 29690 27878 

Stockholm 
Nordiska museet 3 100 2 873 
Nybyggnad för etnografiska 

museet 8700 6798 
Ombyggnader för 

riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museer 1500 497 

Scenskolan i Stockholm m. m. 1300 1172 
Ombyggnad av lokaler för 

musikutbildning m. m. 1425 1397 
Nybyggnad av restaurang 

inom karolinska institutets 
område 1625 1174 

Nybyggnad av idrottshallar 
m. m. för gymnastiklärar-
utbildning 875 843 

Om- och tillbyggnad av 
restaurang m. m. inom 
Frescatiområdet 2400 2079 

Förskollärarutbildning m. m 1600 1418 
Operan. etapp IV 3625 624 
Huvudbibliotek m. m. 11500 1237 
Förskollärarutbildning i Visby 950 921 
Beteendevetenskapligt 

centrum + 4000 4000 3 

Uppsala 
Nybyggnader på Artillerifältet 25400 I 24 716 
Institutionen för juridik 900 I 900 
Regnellianum + 1150 1150 3 

Nyköping 
Åsbackaskolan I 226 I 139 

Linköping 
Icke-laborativa institu-

tioner m.m. 5400 4902 
Temaforskning 1500 

Kalmar 

Naturvetenskaplig utbild-
ning 900 900 

l.und!Ma/mö 
Icke-laborativa institu-

tioner m. m. 8000 5369 
Lärarutbildning m. m. 4500 3890 
Om- och tillbyggnad för 

anatomi och histologi 250 243 
Magasin för universitets-

biblioteket 1600 
Nybyggnad för musikutbild-

ning 4000 
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lnredningsobjekt Förordad ram Kostnadsram 
eller förordad 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram ram 

Göteborg 
Icke-laborativa institu-

tioner m. m. 5000 
Lärarutbildning 111. m. 9900 
Om- och tillbyggnad av 

kemibyggnad I 2 200 
Återuppbyggnad av matsal 

m. m. inom medicinarområdet 1500 
Upprustning av ventilations-

systemet för medicinska 
fakultetens byggnader 500 

Örebro 
Musiklärarutbildning 275 

Härnösand 
Landsarkiv + 4600 4600 

Umt'å 
Om- och tillbyggnad för 

fysik 2 350 

Piteå 
Musikutbildning 

Luleå 
Högskolan 12800 

Övrigt 
Elevbostäder för special-

skolan + 500 2260 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition 
(budgetåret 1982/83) +24000 24000 
(budgetåret 1981/82) 18500 
(budgetåret 1980/81) 17000 
(budgetåret 1979/80) 12500 
(budgetåret 1978/79) 11000 
(budgetåret 1977/78) 7000 
(budgetåret 1976/77) 6000 
(budgetåret l 975/76) 6000 

Till byggnadsstyrelsens dis-
position för extra ini·edning 
(budgetåret 1984/85) I 000 
<budgetåret 1983/84! I 000 
(budgetåret 1982/83) + I 000 I 000 
(budgetåret 1981 /82) I 000 
(budgetåret 1980/81) I 000 

Diverse objekt 
(budgetåret 1979/80) 2000 
(tidigare budgetår) 3 370 

+35250 224 771 

281171 

1 Art m· kostnadsramför resp. objekt. 

I. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 
2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2b. förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Förslag till ny kostnadsram. 

300 

56400 

659 

Medelsför-

art 1 
brukning 
t. o. m. 
81-06-30 

4935 
8001 

1784 

1441 

51 

274 

3 

1825 

286 

12372 

2a I 190 

3 
I 
I 5269 
I 9968 
I 10063 
I 6498 
I 5 167 
I 4 778 

184 

2596 

167652 
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Utrustningsplan (l 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art 1 t. o. m. 
tidigare ram ram 81-06-30 

Stockholm 

Matsalarm. m. 2657 1883 
Etnografiska museet 1500 1470 
Flyttningskostnader för 

etnografiska museet 1350 882 
Biologi m. m. 400 399 
Tekniska institutionen vid 
RAÄ och statens historiska 

museer 1000 856 
Förskollärarutbildning m. m. 800 594 
Allhuset inom Frescati-

området 900 456 
Operan. etapp IV 8000 106 

Uppsala 
Ombyggnad av synl.'.rocyklotron 

vid Gustaf Werners institut 5 200 3 831 
Nybyggnader på Artilleri-

fältet. etapp I V 10100 2 374 

Linköpi11g 

Icke-laborativa 
institutioner m. m. 2400 1825 

Lu11d!Malmö 
Nybyggnad för filial till 

universitetsbibliotcket 900 633 
Icke-laborativa ämnen + 750 2150 2h 1293 
Om- och tillbyggnad för 

zoologi 490 
Musikutbildning 

i Malmö 4500 

Göteborg 
Lärarutbildning m. m. 2500 2 208 
Polymerteknologi 1400 I 134 

Borås 
Högskoleutbildning 4840 339 

Örebro 

Musiklärarutbildning 500 457 

Hiimt!.rnnd 

Landsarkiv + 400 400 3 

Luleå 
Arbetsvetenskap 1600 1270 

Övrigt 

Telefonväxlar 29390 14941 
Utredningskostnader 500 I 
Sjöbefälsutbildning + 900 9500 2 b 5 134 
Till universitets- och 

högskoleämbetets dis-
position 
(budgetåret 1982/83 l + 90000 90000 3 
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Utrustningsobjekt Förordad ram Kostnadsram 
eller förordad 
ändring av definitiv 
tidigare ram ram 

(budgetåret 1981/82) 76000 
t budgt:tåret 1980/81) 70000 

Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position för extra ut-
rustning 
!budgctaret 1984/85) 4000 
!budgetåret 1983/84) 4000 
(budgetåret 1982/83) + 4000 4000 
(budgetåret 1981/82) 4000 
(budgetåret 1980/81) 4000 

Till statens kultur-
råds disposition 
I budgetåret 1982/83) + 1500 1500 
(budgeu!ret 1981/82/ 2800 
(budgetåret 1980/81 ) 2300 

Till forskningsråds-
nämndens disposition 
(budgetåret 1984/85) + 23500 
(budgetåret 1983/84/ + 6000 
(budgetåret 1982/83) + 29500 47000 
(budgetåret 1981/82) 35 000 
(budgetåret 1980/81) 25000 

+156550 407 480 

509577 

1 Art lll" kostnadsramför resp. objekt 

I. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b. Förslag till ändrad kostnadsram ttidigare fastställd som delram) 
3. Förslag till ny kostnadsram 

delram 

23 500 
23 500 

102097 

661 

I mina förslag till inrednings- och utrustningsplancr upptar crsättningsra

marna det största utrymmet och jag räknar med att en ökad andel nyan

skaffningar måste ske med anlitande av dessa kostnadsramar. 

I detta sammanhang vill jag också nämna alt UUH i skrivelse till rege

ringen föreslagit decentralisering av viss upphandling av utrustning från 

UUH. Ärendet bereds r. n. inom regeringskansliet. 

Utöver ersättningsramar har jag fört upp nya eller ändrade kostnadsra-

mar av 10 milj. kr. för inredning till 

Beteendevetenskapligt centrum i Stockhol~ 

Regnellianum i Uppsala 

Landsarkivet i Härnösand 

Elevbostäder för specialskolan. 

Jag har vidare fört upp nya eller ändrade kostnadsrnmar av 2 milj. kr för 

utrustning till 

Icke- lahorativa ämnen i Lund 

Landsarkivet i Härnösand 

Sjöbcfälsurbildning. 

Kartong: S. 668, 14 §rad 25 Står: barntillägget utgil Rällat till: barntillägg utgå 

Medelsför-
brukning 

art' t. o. m. 
81-06-30 

42393 

3001 

3 
I 
I 747 

3 
.2b 
2b 

I 
I 15095 

103322 
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Jag har vid min beräkning av kostnadsram för Sjiihejlil.rntbildning bl. a. 

reserverat medel för flyttning m. m. av befintlig navigeringssimulator från 

Stockholm till Göteborg. I Göteborg finns dock f. n. en liknamk simulator 

vid marintekniska institutet. Jag anser det därför angeläget att klarlägga 

vilka ytterligare samordningsmöjligheter som finns mellan institutet och 

sjöbefälsutbildningen vid CTH innan beslut om flyttning fattas. 

Till byggnads styrelsens disposition för budgetåret I 982/83 har jag beräk

nat 24 milj. kr. Uppräkningen av beloppet jämfört med innevarande ftr 
hänför sig huvudsakligen till den ökning av investeringsutrymmet för 

mindre byggnadsobjekt som jag redogjort för under reservationsanslaget 

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartmentets verksamhetsområde. 

Det ankommer på byggnadsstyrdsen att långsiktigt bedöma resursbehovet 

och fördela dessa medel så att återanskaffning och komplettering sker på 

ett planmässigt sätt och sa att befintliga lokaler kan utnyttjas effektivare. 

Som jag tidigare anfört räknar jag med att en växande andel av utrust

ningsanskaffningen måste ske med anlitande av kostnadsramen Till 

UHÄ:s disposition. Jag delar UHÄ: s och UUH: s bedömning att punktin

satser är nödvändiga för att klara vissa eftersatta omrf1dcn där den tekniska 

utvecklingen iir snabb. Jag bedömer vidare att punktinsatser kan behöva 

planeras på motsvarande sätt till följd av vad jag anfört umkr avsnittet 

Högskola och forskning beträffande det ökade antalet utbildningsplatser 

inom högskolan. För budgetåret 1982/83 föreslår jag 90 milj. kr. till UHÄ: s 

disposition. Uppräkningen skall ses mot bakgrund av den satsning inom 

dataområdet som jag förordat tidigare under avsnittet Högskola och forsk

ning. Jag har även beräknat medel för engångskostnader för att upprätta 

datorhaseradc inventarieregister. 

Jag kan inte finna att konsekvenserna av det av televerket föreslagna 

avgiftssystemet är helt klarlagda. Därför iir jag inte beredd all biträda 

UU H: s förslag att kostnader för inträdesavgifter för teleutrustningar skall 

beräknas inom kostnadsramen till UHÄ:s disposition. Nuvarande kos\

nadsram Te/1'}im1·iixlar bör därför hihehällas med oförändrat bdopp dvs. 

29 390 000 kr. 

Kostnadsramen Till statens k11/t11rrclds disposition används för crsätt

ningsanskaffning av inredning och utrustning till de statliga museerna samt 

Operan och Dramatiska teatern efter beslut av statens kulturråd. 

Jag har i det föregående under reservationsanslagct Bidrag till Operan 

och Dramatiska teatern redogjort för ett förslag om att teatrarna fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 skall svara för planmässig crsättningsanskaffning av 

inredning och utrustning inom ramen för det ~1rliga bidraget. 

Vidare förordar jag att. i likhet med vad som redan gäl kr inom högsko

Icomrftdet, ansvaret för ersättningsanskaffning av all inredning till mu

seerna och inredning i enstaka fall till teatrarna överförs till hyggnadssty

relsen fr. o. m. budgetåret 1982/83. Byggnadsstyrclscn får därmed planera 

och genomföra crsättningsanskaffning inom ramen för tillgängliga medel 
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på kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens disposition. Genom dessa för

ändringar kommer kostnadsramen Till statens kulturråds disposition (bud

getåret 1982/83) att endast omfatta ersättningsanskaffning av utrustning till 

de statliga museerna. För detta ändamål har jag beräknat 1,5 milj. kr. 

Jag har erfarit att det statligt ägda Zornmuseet i Mora är i behov av ny 

säkerhetsutrustning. Enligt min mening bör statens kulturråd beakta Zorn

museets behov vid fördelningen av medel från kostnadsramen Till statens 

kulturråds disposition. 

Jag har under anslaget Forskningsrådsnämnden redovisat mina ställ

ningstaganden till särskilda resurser för vetenskaplig utrustning i anslut

ning till big science projekt. Jag angav därvid att jag senare avser att 

återkomma till de långsiktiga aspekterna på en planering av sådana re

surser samt avvägning av dem i förhållande till resurser för annan veten

skaplig utrustning inom ramen för medel som FRN disponerar. 

Jag har för budgetåret 1982/83 beräknat 47 milj. kr. Till forskningsråds

nämndens disposition. Jag har därvid även beaktat resurser för big science 

projekt. Jag föreslår vidare att det bestäflningsbemyndigande för utrust

ningsanskaffning för budgetåret 1983/84 som tidigare givits U U H höjs från 

nuvarande 17,5 milj. kr. till 23,5 milj. kr. Ett motsvarande bemyndigande 

för budgetåret 1984/8~ bör uppgå till 23,5 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1980/81 utgjorde behållningen på de anslags-

. poster som byggnadsstyrelsen och UUH disponerar 10049 500 kr. För 

innevarande budgetår har 165 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfo

gande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 190 milj. kr. bör 

anvisas. 

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av 

sammanlagt (28117 l 000 + 509 577 000 =) 790 748 000 kr. Inom dessa ramar 

har vid utgången av budgetåret 1980/81 betalats ut sammanlagt ( 167 652 000 

+ 103 322 000 =) 270974000 kr. De föreslagna planerna innebär således att 

myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för samman

lagt <790748000 - 270974000 - 10049500 - 165000000 - 190000000 =) 

154 724 500 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1983/84. 

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av 

riksdagen (prop. 1976/77:79 s. 26 och 27, UbU 1976/77:31, rskr 1976/ 

77: 352). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inredning och utrustning av lokaler \'id hiigskoleenheterna 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

190 000 000 kr. 
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Bilaga 12.J 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 1046) om överlämnande av förvalt
ningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976: 1046) om överlämnande av 

förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområ

de 

dels att I och 8 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, I 0 a och I O b §§, av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Föreningen svenska tecknare 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne i styrelsen 
för Sveriges författarfond. 

Svenska fotografernas förbund 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne i styrelsen 
för Sveriges författarfond. 

I§ 

Föreslage11 lydelse 

Föreningen svenska tecknare 
utser och entledigat en ledamot och 
en suppleant för denne dels i styrel
sen för Sveriges författarfond, dels 
i styrelsen för Sveriges hildko11st
närsfond: 

8§ 

Svenska fotografernas förbund 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne dels i styrel
sen för Sveriges författarfond, dels 
i styrelsen för S1·eriges hildkonst-
11iirsfo11d. 

JO a § 

F öreni11gen S1·eriges kvnsthant
. verkare och ind11striforrr1gii·are 
utser och e11tledigar t1•å ledamöter 
och två suppleanter ji)r dessa i sty
relsen för S1•eriges hildkonstniirs
fo11d. 

/Oh§ 

Konstnärernas riksorganisation 
utser och entledigar sex ledamöter 
och sex supplea11ter för dessa i sty
relse/I för Sveriges hildkonstniirs
fo11d. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
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Bilaga 12.2 

Förslag till 

Lag om ändring i skollagen (1962: 319) 

Härigenom föreskrivs att i skollagen (1962: 319) 1 skall införas en ny 
paragraf, 47 §.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

47 §2 

Den kommun i vilken en elev i 
specialsko/an är kyrkobokförd skall 
betala ersättning till staten för 
kostnader för undervisningen. 

Ersättningen skall lämnas med 
belopp som motsvarar det belopp 
för elev och läsår som av regering
en eller den myndighet som rege
ringen bestämmer fastställs för 
1:rundskolans e/Cl"er med stöd av 
46 § 2 mom. andra stycket. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 

1 Lagen omtryckt 1970: 1026. 
2 Förutvarande 47 §upphävd genom 1977:194. 
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Bilaga 12.3 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973: 349) 1 

dels att 7 kap. 13 § skall upphöra att gälla. · 
dels att 3 kap. 7, 11och12§§. 4 kap. 8, 13. 14, 22 och 24§~. 6 kap. 2 och 

4 §§. 7 kap. 3 och 10 §§och 8 kap. 13. 31, 32. 34, 39, 43. 64. 74. 76 och 84 §§ 
skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 7 a §. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydel.~e 

3 kap. 

7§ 

Inackorderingstillägg utgår med 
315 kronor i månaden till studeran
de som behöver inackordering. Till
lägget omfattar dessutom rätt till 
fria hemresor enligt de närmare be
stämmelser som meddelas av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

. Inackorderingstillägg utgår med 
365 kronor i månaden till studeran
de som behöver inackordering. Till
lägget omfattar dessutom hemre
seersällning enligt de närmare be
stämmelser som meddelas av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

11 § 

Behovsprövat tillägg utgår med 
högst 230 kronor i månaden. 

Behovsprövat tillägg utgår med 
högst 265 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering
en. 

12 § 

Återbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är i 
behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bestäm
melser om studiehjälp. 

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall 
beaktas 

l. den studerandes och hans för- I. den studerandes och hans för-
äldrars ekonomiska förhållanden, äldrars ekonomiska förhållanden 
om den studerande .!Yller högst 17 
år under det kalenderår, då läsåret 
börjar. 

2. den studerandes och hans för
äldrars ekonomiska förhållanden. 
om den studerande fyller lägst I f<. är 
under det kalenderår, då läsåret 
börjar, och inte har brutit samban
det med föräldraekonomin. 

1 Lagen omtryckt 1981: 579. 

till och med den månad under vil
ken den studerande .fyller 18 år. 

2. den studerandes och hans för
äldrars ekonomiska förhållanden 
från och med månaden efter den 
under l'ilken han fyller 18 år, om 
han inte har brutit sambandet med 
föräldraekonomin, 
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Nurarande lydelse 

3. den studerandes ekonomiska 
förhållanden. om den studerande 
}~·/ler liigst 18 är under det kalen
derår, då läsåret biirjar. och har 
brutit sambandet med föräldra
ekonomin. 

Föreslagen lydelse 

3. den studerandes ekonomiska 
förhållanden från och med måna
den (fler den under vilken han 
fyller 18 år, om han har brutit sam
bandet med föräldraekonomin en
ligt de närmare f('ireskr{fif'r som 
meddelas a1· regeringen eller myn-
dighet som regeringen utser. 

För studerande som avses i andra stycket I och 2 och som är gift beaktas 
hans makes ekonomiska förht1llanden i stället för hans föräldrars. 

4kap. 

Har studerande för studier vid 
läroanstalt eller utbildningslinje 
som omfattas av förordnande enligt 
I § uppburit studiemedel eller sär
skilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. 
för sammanlagt minst åtra år. utgår 
studiemedel för ytterligare studier 
vid sådan läroanstalt eller utbild
ningslinje endast om särskilda skäl 
föreligger. 

Studiemedel utgår med 7.78 pro
cent av basbeloppet för vaije hel. 
sammanhängande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 

8§ 

7 a § 
Til/"st11dcrandc som tidigare har 

11pphurit studiemedel utgår nya stu
diemedel endast om 

I. debiterad studiemedclsavgifi, 
som fiirfallit till betalning fiire det 
kalenderår som de nya studiemed
len lll'ser, i sin helhet erlagts eller 
hes/111 fattats enligt 8 kap. 39, 40 
eller 44-49 §§ att m·g{ft inte skall 
utgå, 

2. {l\' studiemedel, som uter
kriil'tS med stiid m· 9 kap. 2 .~. clter
kral' avseende lzi)gst ett kalender
ha/l'()r kl'(Jrstar oreglerat. 

Om synnerliga skii/j(:ire/iggerfdr 
studiemedel dock be1·iljas utan 
hinder m· 1·ad som anges i första 
stycket. 

Har studerande för studier vid 
läroanstalt eller utbildningslinje 
som omfattas av förordnande enligt 
I § uppburit studiemedel eller sär
skilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. 
för sammanlagt minst sex år. utgår 
studiemedel för ytterligare studier 
vid sådan läroanstalt eller utbild
ningslinje endast om särskilda skäl 
föreligger. 

IH 
Studiemedel utgtir med 7,89 pro

cent av basbeloppet för varje hel. 
sammanhängande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 
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Nu1·arande lydelse 

studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstuderande 15 
och för deltidsstudcrande 30 dagar. 

Förl'slagen l_vdelse 

studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstudcrande 15 
och för deltidsstuderandc 30 dagar. 

Vad som sägs i första stycket gäller endast om ej annat följer av 14, 16. 
17, 19, 22 eller 25 §. 

. i4 § 

Har den studerande vårdnaden 
om barn som ej fyllt 16 år eller iir 
han skyldig att till fullgörande a1· 
lagstadgad underhållsskyldighet 
utge underhållshidrag till barn .1om 

ej fvllt 16 år. förhöjes det belopp 
som den studerande har rätt till en
ligt 13 § första stycket med barntil\
lägg. Tillägget utgår för varje barn 
med 1,39 procent av basbeloppet 
för varje hel. sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och med 2 .78 procent 
av basbeloppet för l'lirje hel, sam
manhiingande tidsperiod om 30 da
gar för dcltidsstuderande. 

Har den studerande vårdnaden 
om barn som 

I. ej fyllt 16 f1r eller 
2. f_\·llt 16 dr och g1/r i grundskola 

eller motSl'arande sku(fimn 
förhöje.;; det belopp som den stu

derande har rätt till enligt 13 § förs
ta stycket med barntillägg. Tillägget 
utgår för varje barn med 1.39 pro
cent av basbeloppet för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod om 15 
dagar för heltidsstuderande och 30 
dagar for deltidsstudcrande. Mot
s1·arande gäller om den slllderande 
är skyldig att till fi1llgiirande m· lag-
.1-1ad1<ad underlulllsskyldii.:hct utge 
underhållshidrag till harn som l'.i 
J~·llt 16 är eller fyllt 16 år och går i 
grundskola eller mot.1·1·arwule sko/
form. 

Även om båda föräldrarna enligt första stycket har rätt till barntilliigg, 
utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern, eller. om föräldrarna är 
en~~e därom. till modern. Är en av föräldrarna skyldig att utge underhallshi
drag som avses i första stycket, utges dock tillägget alltid till denne. Om 
synnerliga skäl föreligger, får barntillägg utgå till envar av föräldrarna. 

Har studerande. som enligt första och andra styckena har riitt till barn
tillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till ett barn. 
tidigare på samma grund erhallit barntillägg för samma barn. utgår det nya 
barntillägget endast om han visar att han har betala~ ut det barntillägg. som 
senast har beviljats. till den som har vårdnaden om barnet. 

22 § 

Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall beaktas i 
annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§. 

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till vä~entlig del av staten eller 
kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel 
minskas enligt grunder som regeringen fastställer. 

Utgär till studerande _li'irmäner i 
.Fmn av fria skolmciltidcr ella _li·ia 
liiromedc/ kan de stuclieml'dl'i som 
tillkommer honom l'n/igt detta ka
pitel minskas enligt grunder som 
rci.:eringen _(aststiillcr. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

24§ 

I studiemedel ingår studiebidrag. Barntillägg utgår dock endast i form av 
återbetalningspliktiga studiemedel. 

För varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och om 30 dagar för del
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt 10, 13, 16, 
17, 19 och 21-23 §§utgår med lägre 
belopp än 7.78 procent av basbe
loppet utgör studiebidraget dock 
endast så stor del av 121 kronor 
som svarar mot förhållandet mellan 
det belopp som utgår och 7,78 pro
cent av basbeloppet. 

För varje ·hel, sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och om 30 dagar för del
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt 10, 13. 16. 
17, 19och21-23*§utgårmedlägre 
belopp än 7.89 procent av basbe
loppet utgör studiebidraget dock 
endast så stor del av 121 kronor 
som svarar mot förhållandet mellan 
det belopp som utgår och 7,89 pro
cent av basbeloppet. 

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden utgör 
återbetalningspliktiga studiemedel. 

6 kap. 

2§ 

Dagstudiestöd utgår i form av inkomstbidrag och internatbidrag. 
Dagstudiestöd utgår inte till studerande som uppenbart inte är i ekono

miskt behov av stödet. 

Inkomstbidrag kan endast utgå 
till studerande som är arbetstagare. 

4§ 

Inkomstbidrag utgår för varje dygn 

Inkomstbidrag kan endast utgå 
till studerande som är arbetstagare 
eller till studerande som, utan att 
vara arbetstagare. uppbär ersätt
ning från arbetslöshetskassa eller 
kontant arbetsmarknadsstöd. 

I. under vilket den studerande deltager i kurs och på grund därav 
förlorar sin arbetsinkomst, 

2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kurs äger 
rum och på grund därav förlorar sin arbetsinkomst för detta dygn. 

Till samma studerande får under ett budgetår utgå inkomstbidrag för 
högst tio dygn enligt första stycket I och för högst två dygn enligt första 
stycket 2. 

Med arhetsinkomst enligt .fiirsta 
stycket jämställs ersättning från ar
hetslöshetskassa och kontant ar
hetsmarknadsstiid. 
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Nul'llrande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 

3§ 

Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som har tillgodoräk
nats eller kan antagas komma att tillgodoräknas pensionspoäng enligt 11 
kap. 6§ lagen 0962:381) om allmän försäkring for minst fyra kalenderår 
före det kalenderår för vilket vuxenstudiestödet skall utgå. Har studerande 
på grund av handikapp eller sjukdom varit förhindrad att arbeta. kan 
särskilt vuxenstudiestöd utgå även om pensionspoäng ej har tillgodoräk
nats den studerande för minst fyra kalenderår. 

Med kalenderår för vilket pensionpoäng tillgodoräknats den studeran1' _ 
jämställes kalenderår efter 1959 för vilket sådan poäng ej har tillgodoräk
nats den studerande, om den studerande under året har 

I. vårdat eget barn som ej fyllt tio år. vårdat person. som på grund av 
sjukdom, ålder eller handikapp varit i behov av särskild omvårdnad, eller 
haft inkomst av förvärvsarbete, i samtliga tre fall under förutsättning att 
verksamheten har haft minst sådan omfattning att den kan anses ha mot
svarat vad som hade krävts för att pensionspoäng för året skulle ha 
tillgodoräknats, 

2. utfört arbete på jordbruksfastighet som äges eller brukas av den 
studerandes make eller i rörelse som bedrives av den studerandes make, 
om arbetet har haft minst sådan omfattning att det kan anses ha motsvarat 
vad som hade krävts för att pensionspoäng för året skulle ha tillgodoräk
nats, 

3. under minst sex månader full
gjort värnpliktstjänstgöring enligt 
värnpliktslagen ( 1941: 967) eller va
penfri tjänst enligt lagen (1966: 413 J 
om vapenfri tjänst. 

3. under minst sex månader full
gjort värnpliktstjänstgöring enligt 
värnpliktslagen ( 1941: 967) eller va
penfri tjänst enligt lagen ( 1966: 413) 
om vapenfri tjänst eller grundut
hildning enligt lagn1 (1980: 1021 J 
om militär grunduthildning för 
kl'innor. 

Vid tillämpning av andra stycket på studerande som ej är svensk med
borgare beaktas endast verksamhet här i riket, om ej annat följer av 
bestämmelser som regeringen meddelar. 

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på verksamhet 
före 1960 .. 

Särskilt vuxenstudiestöd för stu
dier på grundskolenivå får inom ett 
län under samma budgetår utgå 
med sammanlagt högst det belopp 
som följer av bestämmelser som re
geringen meddelar. 

Särskilt vuxenstudiestöd för stu
dier på grundskolenivå får inom ett 
län utgå till studerande som är bo
satt inom länet när han ger in ansö
kan om stödet. 

10§ 

Särskilt vuxenstudiestöd för stu
dier på grundskolenivå och högsko
lenivå får inom ett län under samma 
oudgetår utgå med sammanlagt 
högst det belopp som följer av be
stämmelser som regeringen medde
lar. 

Särskilt vuxenstudiestöd för stu
dier på grundskolenivå och hiJgsko
lenivä får inom ett län utgå till stu
derande som är bosatt inom länet 
när han ger in ansökan om stödet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8kap. 

IH 
Till fullgörande av återbetalningsskyldigheten skall den återbctalnings

skyldige erlägga preliminär avgift och kvarstående avgift. 

I vissa fall skall den återbctal- I vissa fall skall den återbetal-
ningsskyldige erlägga tilläggsavgift, ningsskyldige erlägga tilläggsavgift. 
påminnelseavgift och extra avgift. påminnelseavgift. aviseringsavgift 

och extra avgift. 

31§ 

Är den återbetalningsskyldige 
gift, inräknas i avgiftsunderlaget 
dels hälften a1• den del av makens 
förmögenhet som överstiger sex 
basbelopp, dels följande del av ma
kens inkomst, nämligen 

Är den återbetalningsskyldige 
gift. inräknas i avgiftsunderlaget 
följande del av makens inkomst, 
nämligen 

1. om inkomsten uppgår till högst 20000 kronor, 40 procent, 
2. om inkomsten överstiger 20000 kronor, 40 procent ökat med en 

procentenhet för varje helt tusental kronor i inkomst över 20000 kronor, 
dock högst 65 procent. 

32 § 

Avgiftsunderlaget minskas med ett basbelopp, om den återbetalnings
skyldige vid årets ingång har vårdnaden om barn som är under tio år eller 
om han då har eget barn som är under tio år och lever tillsammans med 
barnets vårdnadshavare. 

Minskningen enligt första stycket får dock ej avse större belopp än den 
del av avgiftsunderlaget som avser den återbetalningsskyldiges inkomst. 

Kan på grund m· 11ad som före
skrives i andra stycket gift återbe
talningssf..)•hlig ej tillgodogöra sig 
hela den minskning som anges i 
första stycket, skall återstående be
lopp dragas av från makens in
komst. 

34 § 

Om ej annat följer av andra eller 
tredje stycket, förstås i 30-32 §§ 
med inkomst den till statlig in
komstskatt taxerade inkomsten för 
avgiftsåret. 

Det sammanlagda avdraget för 
underskott i förvärvskälla vid taxe
ringen läggs till den återbetalnings
skyldiges taxerade inkomst om han 
är ogift. 

Är den återbetalningsskyldige 
gift oclz har makarna underskott i 

Om ej annat följer av andra 
stycket. förstås i 30-32§§ med in
komst den till statlig inkomstskatt 
taxerade inkomsten för avgiftsåret. 

Avdrag för underskott i förvärvs
källa vid taxeringen läggs till den 
återbetalningsskyldiges taxerade 
inkomst. 
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Nuvarande lydelse 

fön·ärvskälla l'id taxeringen, läggs 
det sammanlagda underskottsbe
loppet till den ilterbetalningsskyl
diges och hans makes taxerade in
komst. Beloppet fördelas därrid 
mellan makarna i förhållande till 
storleken av det avdrag som varde
ra maken tillgodoräknats vid taxe
ringen. 

Föreslagen lydelse 

39§ 

På ansökan av den återbetalningsskyldige kan medges att preliminär 
avgift för visst avgiftsår ej skall utgå eller att den skall nedsättas, om bättre 
överensstämmelse mellan den preliminära och motsvarande slutliga avgift, 
beräknad enligt 43-49 §§. därigenqm kan antagas uppkomma. 

Ansökan enligt första stycket 
skall ha kommit in till centrala stu
diestödsnämnden före utgången av 
avgiftsåret. Om synnerliga skäl fii
religger, få.r ansökan som kommit 
in senare upptagas till pröl'ning. 

Ansökan enligt första stycket 
skall ha kommit in till centrala stu
diestödsnämnden före utgången av 
å.ret efter avgiftsåret. Ansökan som 
kommit in senare prörns enligt 
43§. 

Om de11 tlterbetalningsskyldiges 
ekonomiska förhållanden lindras 
på. så.dant siitt att al'gift skall utgå. 
med högre belopp ä11 som tidigare 
beslutats, skall de11 återbetal11ings
skyldige .rnarast anmäla detta till 
centrala studiestöds11iimnde11. 

Centrala studiestödsnämnden 
får på. ansökan av återbetalnings
skyldig omprii1'a beslut om alt pre
liminiir lll'Rift inte skall utRå eller 
skall sättas ned. Ompn'ivning får 
dock i11te ske om a11sökan har kom
mit in efter wgången av andra å.ret 
efter avgiftsåret eller om den åter
betalningsskyldige har anfi'irt be
sviir över niimndens beslut och 
ärendet ännu inte har avgjorts. 

43 § 

Fråga om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetal
ningsskyldig, om medgivande enligt 39 § lämnats eller om den återbetal
ningsskyldige begär sådan prövning. För prövningen gäller 44-49 ~~-

Ansökan om prövning enligt förs
ta stycket skall ha kommit in till 
centrala studiestödsnämnden före 
utgången av januari månad andra 
året efter avgiftsåret. 

Ansökan om prövning enligt förs
ta stycket skall ha kommit in till 
centrala studiestödsnämnden före 
utgången av nm·ember månad tred
je året efter avgiftsåret. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 673 

Nurnrande lydelse Fclreslagcn lydelse 

64 § 

Om preliminär avgift, kvarstående avgift eller del av sådan avgift ej 
erlägges inom föreskriven tid, skall påminnelse därom sändas till den 
återbetalningsskyldige. För påminnelse utgår påminnelseavgift med be
lopp som regeringen bestämmer. 

Vid arisaing lll' preliminiir m·
gift och harstäendc m·gijt utgår 
m·isering.\'lll'g(ft med belopp som 
rq;eringen beHiimmer. 

74* 
Överstiger det belopp som den återbctalningsskyldigc erlagt såsom preli

minär avgift motsvarande slutlig avgift, är den återbetalningsskyldige be
rättigad att efter ansökan återfå det överskjutande beloppet. Ansökan om 
återbäring skall ha kommit in till centrala studiestödsnämnden inom två 
månader efter det den återbetalningsskyldige fått underrättelse om beslutet 
angående den slutliga avgiften. 

Nedsättes preliminär avgift, 
kvarstående avgift, extra avgift, 
tilläggsavgift eller påminnelseavgift 
som den åtcrbetalningsskyldige er
lagt, skall han utan ansökan återfå 
vad han erlagt för mycket, om ej 
annat följer av 75 *· Detsamma gäl
ler om si\dan avgift ej skall utgå. 

Nedsättes preliminär avgift. 
kvarstående avgift. extra avgift. 
tilläggsavgift. m·iseringsarg(ft eller 
påminnelseavgift som den återbe
talningsskyldige erlagt. skall han 
utan ansökan återfå vad han erlagt 
för mycket, om ej annat följer av 
75 *·Detsamma giiller om sådan av
gift ej skall utgå. 

Belopp som den återbetalningsskyldige erlagt som preliminär avgift för 
det år under vilket han avlidit skall utan ansökan återbäras till dödsboet. 

76~ 

Häftar den, som är berättigad att 
återfå avgift enligt 74 eller 75 §. för 
preliminär avgift, kvarstående av
gift. extra avgift. tilläggsavgift eller 
påminnelseavgift som förfallit till 
betalning, har han riitt att utfå en
dast vad som överstiger det obe
talda beloppet. 

Häftar den. som är berättigad att 
återfå avgift enligt 74 eller 75 §. för 
preliminär avgift. kvarstående av
gift, extra avgift. tilläggsavgift. al'i
seringsll\',~(ft eller påminnelseavgift 
som förfallit till betalning. har han 
rätt att utfå endast vad som över
stiger det obetalda beloppet. 

84~ 

När slutlig avgift faststiillts för ett avgiftsår, bortfaller ~kyldigheren att 
erlägga sådan obetald del av motsvarande preliminär avgift som överstiger 
den slutliga avgiften. 

Avlider återbetalningsskyldig, bortfaller skyldigheten att erlägga obetald 
preliminär avgift för det år under vilket dödsfallet inträffat. 

Bestämmelse om obetald prelimi
när avgift i första eller andra 
stycket äger motsvarande tillämp-

Bestämmelse om obetald prelimi
när avgift i första eller andra 
stycket äger motsvarande tillämp-

43 Rik.l'd11i:e11 /98/Ni2. I sam/. Nr /00. Bilai:a /:! 

· Kartonl(: S. 674, rad 10-11 Står: gäller äldre Rättat till: gäller vad avser 4 kap. äldre 
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N11l'llrande lydl'/.\·t: 

ning på påminnelseavgift som be
löper på-den obetalda avgiften. 

Övergångsbestämmelser 

Fiireslai,:en lydelse 

ning på påminnelseavgift och m·i
seringsm·i,:ijt som belöper på den 
obetalda avgiften. 

I. Denna lag träder i kraft. såvitt avser 8 kap. 13. 31. 32. 34. 39. 43, 64. 
74. 76 och 84 §§ den I januari 1983 samt i övrigt den I juli 1982. 

2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 31. 32 och 34 §§ tillämpas med 
avseende på bestämmande av slutlig avgift från och med avgiftsåret 1983. 

3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller 
vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. Har i beslut om studiemedel för tid, 
som helt eller delvis infaller under andra halvåret 1982. 4 kap. 13 och 24 §§ 
tillämpats i dessa paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt 
till studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för andra halvåret 
1982 med de belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa 
paragrafer tillämpats i deras nya lydelse. 
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Bilaga 12.4 

Sammanfattning av förslag om förstärkta kontakter 
mellan hem och skola 

Utredningen om förstärkta kontakter mellan hem och skola har haft till 

uppgift att undersöka dels hur föräldrarnas och elevernas behov av infor

mation om skolan och dess verksamhd samt om elevernas prestationer 

bättre skall kunna tillgodoses, dds hur föräldrarnas kunskaper och erfa

renheter skall tillvaratas i skolarbetet. Dessutom har utredningen haft till 

uppgift att genomlysa under vilka former och i vilka slags frågor föräldrar

na bör kunna få ökat inflytande i skolverksamhcten. Utredningen skulle 

därvid analysera hindren för ett bredare föräldraengagemang i kontakten 

hem -- skola. föreslå nya eller vidareutveckla de nuvarande möjligheterna 

till kontakter mellan hemmen och skolan, pröva hur kontakterna tidsmäs

sigt kan förläggas samt föreslå åtgärder för att föräldrarna skall få bättre 

möjligheter att följa det dagliga arbetet i skolan. 

Med utgångspunkt i direktiven har utredningen begränsat sitt uppdrag 

till att omfatta grundskolan. grundsärskolan och träningsskolan. Avgräns

ningen innebär att utredningen i sina förslag bortsett från den samverkan 

mellan hem och skola som sker i förskolan resp. gymnasieskolan. 

Utredningen föreslår att SÖ. som har ett centralt ansvar och resurser för 

information om skolan. prioriterar insat~er för att i lättläst form till föräld

rar sprida koncentrerad information om regerings- och riksdagsbeslut samt 

om de iitgärder från ämbetsverkens sida dessa beslut kan medföra. Infor

mationen bör alltid översättas till de vanligaste invandrarspråken. 

På regional nivå bör länsskolnämnderna ha till uppgift att biträda vid 

utbildning och information. Vidare bör nämnderna ha det övergripande 

ansvaret för att utve.:kla metoder för kontakt- och informationsverksam

het mellan skola och hem. Utredningen föreslår att resurser tillförs läns

skolnämnderna så att dessa under en övergångsperiod kan intensifiera sitt 

arbete för att ytterligare utve.:kla en sådan kontakt- o.:h informationsverk

samhet. Nämndernas expertanslag bör diirför tillföras medel motsvarande 

en konsulenttjänst under ett år. Kostnaden har beräknats till 3 milj. kr. 

Utredningen föreslår vidare att pil den lokala nivån varje skola bör 

överta ansvaret för utgivningen av de lokala informationsskrifter som 

andra nu ger ut. I detta arbete bör både föräldrar o.:h elever engageras. 

Ekonomiska resurser måste dock garanteras. varför utredningen föreslår 

att en viss dd av förstärkningsresursen avsätts varje år för att efter ett 

lokalt bedömande användas för att förbättra informationen mellan skolan 

och hemmen. 

Beträffande informationen på lokal nivå föreslår utredningen o.:kså att 

skolledare inom grundskolan skall åläggas skyldighet att informera elever 

och föräldrar eller representanter för dessa på samma säll som nu sker för 

de anställda inom ramen för medbestämmandelagen. 
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Utredningen tar i ett avsnitt upp olika samverkansformer inom skolan. 

Den understryker att det inte är möjligt eller ens önskviirt att söka faslsliil

la centrala regler och bestämmelser för den här verksamheten. Samverkan 

k.an inte tvingas fram. Den följer av positiva attityder. Förutsiittningar och 

behov är dessutom olika frän kommun till kommun. Utredningen fram

håller bl. a. att de enskilda samtalen inte rar bli en enstaka företeelse utan 

skall vara en del i en fortlöpande ömsesidig information om eleven. hem

met och skolan och föreslår därför att skolan skall ha skyldighet att 

anordna ett enskilt samtal per termin och årskurs. 

Utredningen anser vidare att klassmötena är viktiga för diskussion av 

gemensamma angelägenheter. Skolan bör därför åläggas att arrangera 

minst ett klassmöte per termin. 

Utredningen framhåller att föräldramedverkan i skolan skall vara en 

rättighet för alla föräldrar och föreslår därför en lagfäst rätt till ledighet frän 

arbetet en dag per barn och läsår för föräldrar/vårdnadshavare till elever i 

grundskolan för att medverka i skolans arbete och att ersättning skall utgå 

inom ramen för förlildraför~iikringen. 

Fortbildning av redan verksamma lärare måste enligt utredningens me

ning inledningsvis prioriteras. Beträffande såväl fortbildning som grundut

bildning av lärare bör finnas inslag av bl. a. träning i samverkan och sociala 

relationer samt träning i samtalsleknik. 

Den övervägande delen av lärarfortbildningen hör ske inom det egna 

reklorsområdel och inom ramen för de årliga studiedagarna. Åtskilliga 

läran: har värdefulla kunskaper i och erfarenheter från samarbete! mellan 

hem och skola. Dessa erfarenheter bör tillvaratas vid utbildningen. Föräld

rarepresentanter. t. ex. klassombuden. bör alltid inbjudas all delta i fort

bildningen. 
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Bilaga 12.5 

Sammanställning av remissyttranden över förslag om 
förstärkta kontakter mellan hem och skola 

Remissinstanserna är i huvudsak positiva till utredningens betänkande 

och anser det angeläget att samarbetet hem - skola utvidgas och förstärks. 
Man anser att utredningen redovisar många väsentliga synpunkter och 
pekar på vägar att nå en bättre kontakt. SÖ finner betänkandet till största 
delen vara analyserande och diskuterande. Till övervägande delen är ut

redningens synpunkter av den karaktären att de i första hand bör ligga till 

grund för initiativ i den enskilda skolan. SÖ delar utredningens uppfattning 

om hur samverkan mellan skolan och hemmen kan och bör utformas. I här 
aktuella delar kan enligt SÖ:s mening utredningens diskussioner och syn

punkter tillsammans med de remissyttranden som lämnas ge bidrag till det 
kommentarmaterial om föräldrasamverkan som senare skall utarbetas 

inom SÖ. Bl. a. Borås kommun menar att betänkandet är ett viktigt doku
ment som i hög grad kan tjäna som uppslagsbok vid de enskilda skolornas . 
utarbetande av lokala arbetsplaner i samverkansfrågor. SoS vill särskilt 
understryka vikten av att man observerar invandrarföräldrarnas speciellt 

missgynnade situation när det gäller deras möjlighet till inflytande och 
samverkan. Den frågan bör enligt SoS analyseras ytterligare. Statens 

handikappråd framhåller att utredningen - trots direktiven - inte beaktat 

de problem som handikappade barn och deras föräldrar kan ha i samarbe
tet med skolan. Rådet vill understryka angelägenheten av att utredningen 

kompletteras med förslag om hur kontaktverksamheten hem - skola skall 
utformas för att handikappade barn och deras föräldrar skall ges möjlighe
ter till ett reellt deltagande. HCK har samma uppfattning och saknar i 
utredningen analyser av hur förekomsten av handikapp påverkar förutsätt
ningar för samverkan. UHÄ uttalar viss tveksamhet om huruvida de före
slagna åtgärderna är tillräckliga för att nå det förväntade resultatet. De 
förslag som läggs tycks enligt UHÄ i vissa stycken vara en beskrivning av 
vad som i dag redan förekommer. Även Gävle och Lunds kommuner 

konstaterar att utredningen i viss mån utvecklar redan existerande samver

kansformer. 

I det följande redovisas remissutfallet på de konkreta förslag utredning
en lägger. 

Utredningen föreslår att 1änssko1 nämnderna tillförs resurser mot
svarande en konsulenttjänst under ett år för att övergångsvis kunna inten
sifiera sitt arbete med att ytterligare utveckla kontakt- och informations

verksamhet. 
Flertalet av de instanser som yttrat sig över förslaget är tveksamma eller 

negativa i sin inställning till det. 

Kommunförbundet avstyrker det med hänsyn till dels de besparingsbe-
44 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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hov som föreligger, dels uppfattningen att det inte torde behövas expert

medverkan utifrån för denna typ av information, som måste ske lokalt. 

Utredningens förslag att en viss del av förstärkningsresursen 

skall användas för att förbättra informationen mellan skolan och hemmen 

har av flertalet remissinstanser som yttrat sig mötts av tveksamhet. Till 

dessa hör bl. a. SÖ och UHÄ. 

Trollhättans kommun säger t. ex. att resursen är knapp och skall räcka 

till mycket och Luleå kommun framhåller att förstärkningsresursen redan 

tidigare är mer än intecknad. Man anser det föreligga betydande risker för 

att kommunerna kommer att få ökade kostnader om utredningens alla 

förslag om ökad information skall genomföras. 

Ett tiotal remissinstanser avstyrker utredningens förslag. 

Positivt inställda till förslaget är bl. a. RRV, som dock menar att den del 

av förstärkningsresursen som avsätts för ändamålet inte bör fixeras till sin 

omfattning. Tillstyrker förslaget gör också liinssko/niimnden i Kristian

stads län samt Botkyrka och Luleå kommuner. 

Beträffande informationen på lokal nivå föreslår utredningen slutligen 

att skolledare i grundskolan skall åläggas en samråds - och info r m a

t i o n s sky Id i g het gentemot företrädare för elever och föräldrar. 

Åtskilliga remissinstanser erinrar om de föreskrifter om rektors sam

råds- och informationsskyldighet som finns i skolförordningen sedan den I 

juli 1981. 

Utredningen föreslår att skolan dels skall ha skyldighet att anordna ett 

ens k i It samt a 1 per elev och termin i varje årskurs, dels bör åläggas att 

arrangera minst ett k I as s möte per termin. Majoriteten av remissinstan

scrna tillstyrker förslagen. 

Vissa instanser motsätter sig dock en reglering av dessa samverkans

former. Kommunförbundet vill i likhet med utredningen understryka att 

det inte är möjligt eller ens önskvärt att söka fastställa centrala regler och 

bestämmelser för samverkan och information. Formerna för detta måste 

vara öppna för olika initiativ. Man anser av det skälet det vara onödigt att i 

förordning lägga fast en samverkansform som enskilda samtal. SACOISR 

anser att en god samverkan bäst åstadkommes genom lokala beslut och 

lokalt samråd inom ramen för gällande regelsystem. En utökning och 

fördjupning av kontakterna mellan hem och skola gynnas bäst av så få 

centralt givna detaljregler som möjligt. SACO/SR kan inte tillstyrka utred

ningens förslag. Det vore olämpligt att detaljreglera denna verksamhet. 

Även från Katrineholms kommun uttalas denna uppfattning. Man anser att 

sättet att samarbeta måste kunna variera från skola till skola och bör på ett 

naturligt sätt få växa fram inom det lokala rektorsområdct/skolenheten/ 

årskursen/klassen. 

Utredningen framhåller att föräldramedverkan i skolan skall vara en 

rättighet för alla föräldrar och föreslår därför en I ag fäst rätt t i) I 
' 

ledighet från arbetet en dag per barn och läsår samt att ersättning 

för 1 ön e bort f a 11 skall utgå inom ramen för särskild föräldraförsäkring. 
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Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker i princip utredningens för

slag. SoS understryker att möjligheterna för föräldrar att aktivt delta i 

skolan måste vara lika stor för alla oavsett arbetsförhållanden och in

komst. Annars finns stor risk för att det blir en segregerande verksamhet. 

Styrelsen tar i sitt yttrande inte stiillning till detaljerna för hur ersättningen 

skall konstrueras utan hänvisar här till sitt yttrande över barnomsorgsgrup

pens slutbetänkande som f. n. remissbehandlas. SÖ vill, när det gäller 

omfattningen av ledigheten, förorda det förslag barnomsorgsgruppen läm

nat och som innebär att varje familj får rätt till ersättning för lönebortfall 

med fyra dagar per läsår och barn till dess att barnets skolplikt upphör. Det 

bör vara riktmärket för utvecklingen på sikt. Ensamstående föräldrar bör 

kunna utnyttja samtliga fyra dagar för egen del, men det bör enligt SÖ:s 

mening också vara möjligt för frånskilda föräldrar att disponera delar av 

tiden. Örehru kommun påpekar att en reform med lagfäst rätt till ledighet 

sannolikt får begränsad betydelse. Fler åtgärder krävs för att skolan skall 

lyckas engagera föräldrarna till samtliga barn. RFV har i och för sig ingen 

erinran mot att föräldrapenning skall kunna utges för att underlätta föräld

rars medverkan i skolan, men anser det vara olämpligt att nu tillföra 

föräldraförsäkringen ytterligare en ny ersättningsform då arbetet med 

översyn av försäkringen pågår. Verket föreslår att frågan i sin helhet 

rörande omfattningen och den närmare utformningen av en sådan ersätt

ning inom ramen för föräldraförsäkringen överlämnas till översynsutred

ningen. Även statskontoret menar att behovet av en utbyggd föräldraför

säkring bör beaktas i den översynsutredning som pågår inom socialdepar

tementet. Samma uppfattning har bl. a. liinsskolniimnden i Gävleborgs län 

och Orusts kommun. 

Viss tveksamhet till förslaget framförs av bl. a. liinsskolniimnderna i 

Östergötlands och Kalmar län samt av Söderhamns kommun. 

Utredningens förslag avstyrks med hänsyn till rådande statsfinansiella 

läge av RRV och Jönköping.i· kommun. Uppsala kommun delar utredning

ens uppfattning att föräldrarnas kunskaper och erfarenheter skall tas till 

vara i skolan. Detta kan dock enligt kommunstyrelsens mening ske utan att 

föräldrarna måste ta ledigt från sina arbeten. Styrelsen anser dä1för inte att 

en lagfäst rätt till ledighet bör införas. 

Liknande inställning redovisar MUF. Även SAF vänder sig mot försla

get om lagstiftning om ytterligare skäl utöver befintliga att vara frånvaran

de från arbetet. SAF håller med utredningen om att samverkan inte kan 

tvingas fram utan måste växa fram som ett resultat av reella förväntningar 

och behov. Ledighetslagarna måste samordnas och i avvaktan på detta 

måste ledighet för medverkan i skolan tills vidare ske som tjänstledighet 

eller semester. Vad gäller förslaget om ersättning under ledighet ställer sig 

SAF tveksam till detta och anser att - om en sådan lösning blir aktuell -

frågan snarast bör hänskjutas till föräldraförsäkringsutredningen. 

Alla remissinstanser som berör I ära rut bi Id ni n g s frågorna i be-
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tänkandet är positivt inställda till de lagda förslagen. Man menar att ett 

stort behov av utbildning i samverkansfrågor finns och att det är angeliiget 

att prioritera fortbildning av redan verksamma lärare. Stat!ikontoret förut

sätter att hithörande frågor beaktas vid den reformering av lärarutbildning

en som nu förbereds inom regeringskansliet. 

Några instanser understryker att även annan skolpersonal än lärare bör 

omfattas av fortbildningen. Såt. ex. SACOISR. som anser att fortbildning 

är viktig inte bara för lärare utan även för all annan skolpersonal med i vid 

mening elevvårdande funktioner. SACO/SR vill också betona vikten av att 

föräldrarepresentanter bereds tillfälle att delta, en uppfattning som delas 

av bl. a. UHÄ samt Söderhamns och Viisterås kommuner. Giil'le kommun 

anser att man för att få föräldrarnas syn på fortbildningen bör adjungera 

dem till fortbildningslagen ute på rektorsområdena. Sl'eriges sko/kura

torers förening framhåller att skolans särskilda elevvårds personal ofta har 

stor erfarenhet av föräldrakontakter i sitt arbete och skulle kunna utnyttjas 

i den föreslagna lärarutbildningen. 

Några instanser instämmer i utredningens uppfattning att fortbildningen 

bör ske inom ramen för de årliga studiedagarna. Andra framhåller att detta 

inte räcker. UHÄ anser t. ex. att förslaget förmodligen är en underskatt

ning av såväl behov som problem. Botkyrka kommun anser att den före

slagna studiedagstiden är såväl för kort som alltför intecknad under de 

närmaste åren. Liknande uppfattning framförs även från andra håll. Liins

skvlniimnden i Kalmar län framhåller att fortbildningsinsatserna måste 

omfatta också frivilliga aktiviteter som studiecirklar. feriekurser och aka

demiska kurser och St11dieförb1111dt'I Vuxensko/an menar att utbildning av 

lärare och föräldrar tillsammans i studiecirklar bör vara ett bra sätt att 

samverka mellan hem och skola. 
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Bilat::a 12.6 

Sammanfattning av förslag om kvinnliga skolledare 

Utredningen (U 1977: 03) om kvinnliga skolledare, som har kartla!,lt skol

ledarnas bakgrund, fann bl.a. att andelen kvinnliga skolledare 

våren 1978 utgjorde endast ca 14 % av totala antalet rektorer och studierek

torer i ungdomsskolan, trots att kvinnorna i mars 1977 utgjorde ca 60% av 

lärarkåren. 

Utredningen konstaterar att andelen kvinnor som söker skolledarbefatt

ningar är liten i förhållande till andelen män. Däremot tyder ingenting på 

att kvinnliga sökande i mindre utsträckning än manliga sökande erhåller 

sökta befattningar. För att påverka skolledarrekryteringen föreslås någon 

form av förtursförfarande. Utredningen avvisar alla tankar på positiv sär

behandling som går ut på att ge kvinnliga sökande en extra meritpoäng 

enbart på grund av att de är kvinnor. Likaså avvisas sådan positiv särbe

handling som innebär förtur för kvinnor vid lika meriter. Däremot anser 

utredningen att en kvotering utformad så att varannan ledigförklarad 

skolledartjänst förbehålls kvinnliga sökande och varannan manliga sökan

de inte innebär favorisering av någotdera könet. En sådan åtgärd skulle 

också snabbt leda till en jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland 

skolledare. 

Utredningen föreslår därför 

att målsättningen hör vara att det i grundskolan och gymnasieskolan 

skall finnas minst en kvinnlig och en manlig skolledare inom varje arbets

område som är gemensamt för minst två skolledare, 

att varannan skolledartjänst vid en kommuns grundskola resp. gymna
sieskola förbehålls kvinnliga sökande och varannan manliga sökande, så 

längi: det i kommunen inte rådi:r en i huvudsak jämn fördelning mellan 

kvinnor och män på sådana tjänster. 

att en tjänst bör få li:digkungöras på nytt och då utan förbehåll, om ingen 

för tjänsten lämplig sökande anmälde sig vid det första utlysningstillfället, 

samt att systemet med kvotering omprövas efter fem år. 

Nuvarande bestämmelser innebär att skollcdarvikariat som om

fattar mer än sex månader (långtidsvikariat) utlyses, mcritvärderas och 

tillsätts i samma ordning som tjänst. För vikariat på kortare tid än sex 

månader (korttidsvikariat) finns inget ansökningsförfarande föreskrivet. 

Korttidsvikarie förordnas av styrelsen för skolan. Rekryteringen går i 

praktiken oftast till så att skolledaren föreslår en vikarie. i regel efter någon 

form av utlysningsförfarande. Utredningen konstaterar att drygt en fjärde

del av vikariaten gfir till kvinnor men att de kvinnliga vikarierna är färre på 

de längre och mer meriterande vikariaten. 

Resultaten av två av utredningen genomförda enkätundersökningar vi

sar att ca tre fjärdedelar av kortlidsvikariaten utlyses i någon form. att 
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utlysningsformen inte påverkar andelen kvinnliga skolledare, att den per

sonliga kontakten i de flesta fall är avgörande vid tillsättande av vikariat. 

att ca 70% av alla vikariat går till en person som tidigare har vikarierat 

samt att skolledaren. som är den person som i praktiken väljer vikarie. 

lägger störst vikt vid tidigare skolledarerfarenhet och administrativt intres

se. 

För att vidga rekryteringsunderlaget till korttidsvikariaten. föreslår ut

redningen att alla vikariat som varar längre tid än en vecka skall utlysas 

utom då studierektor förordnas som vikarie för rektor. Utredningen fram

håller att formerna för utlysning av korttidsvikariat hör bestämmas lokalt 

men anser att utlysningen lämpligen kan gå till så att intresserade lärare 

bereds tillfälle att anmäla sig till en kommunal vikarielista som upprättas 

och förnyas en gång per termin eller läsår. Styrelsen för skolan bör därefter 

pröva de sökandes lämplighet och rangordna dem i merithänscende. I 

samråd med rektor bör styrelsen därefter utse vikarie. varvid huvudprinci

pen bör vara att de sökande erbjuds vikariat i den ordning de är upptagna 

på listan. Utredningen anser dessutom att vartannat vikariat i en kommuns 

grundskola resp. gymnasieskola bör tilldelas en kvinna och vartannat en 

man. För vikariat som omfattar kortare tid än en vecka. föreslår utredning

en att en särskild vikarielista upprättas. Utredningen föreslår slutligen att 

verksamheten utvärderas efter fem år. 

Utredningen, som även haft i uppdrag att utarbeta förslag till informa

tionsinsatser och fortbildningsåtgärdcr rörande skolledningens arbetsupp

gifter, föreslår ingen ytterligare allmän information utan föredrar mer 

påtagliga åtgärder i form av utbildning och fortbildning. Utred

ningen framhåller att den skolledarutbildning som bedrivs i dag tar sikte på 

redan utnämnda skolledare. Någon form av utbildning eller fortbildning för 

dem som vill bli skolledare finns inte. Eftersom kvinnor har visat sig ha 

större möjligheter att hävda sig på yrkesområden, där det finns möjligheter 

att meritera sig genom utbildning, anser utredningen att frågan om en 

förberedande skolledarutbildning bör prövas på nytt vid en översyn av 

nuvarande skolledarutbildning. 

För ati sprida kunskap bland lärarna om skolledarnas arbete och för att 

få kvinnorna mer intresserade av skolledarskap, föreslår utredningen att 

minst en studiedag om skolledarskap anordnas inom loppet av en 

femårsperiod inom varje rektorsområde och vid varje gymnasieskola med 

hjälp av centralt producerat studiematerial. Vidare föreslås att studie

c i r klar om !'.kolledarskap anordnas i kommunerna för att förbättra 

rekryteringen av kvinnor till skolledaryrket. Till sådana studiecirklar före

slås att ett s är sk i It statsbidrag utgår om minst hälften av deltagarna 

är kvinnor. 

Tre av utredningens sju ledamöter reserverar sig mot utredningens be

slut att föreslå kvotering vid tillsättning av rektors- och studierektorstjäns

ter. 
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Bilas:a 12.7 

Sammanställning av remissyttranden över förslag om 
kvinnliga skolledare 

Majoriteten av remissinstanserna stöder utredningens uppfattning att 

må Isättning c n bör vara en så jämn könsfördelning som möjligt bland 

skolledarna i ungdomsskolan. Flera rcmissinstanser, bl.a. SAMN. UHÄ, 

SÖ, AMS, jämställdhetskommitten. JämO samt liinsskolnämndema i Ös

tergötlands. Värmlands och Jämtlands län, understryker skolans mönster

bildande roll för ungdomar som är i färd med att utveckla sina personlighe

ter, identiteter och rolluppfattningar och hävdar att man måste sträva efter 

att inför eleverna visa upp såväl kvinnor som män i ledningen för skolan. 

Trots att flertalet remissinstanser stöder utredningens uppfattning att 

andelen kvinnliga skolledare bör öka, avstyrker majoriteten av remissin

stanserna utredningens förslag om kvotering, dvs. att varannan tjänst 

som skolledare i ungdomsskolan förbehålls kvinnliga sökande och varan

nan tjänst manliga sökande. Ett fåtal remissinstanser, jiimstiilldhetskom

mitten. FPK, SKV och Fredrika Bremer-Förhundet, tillstyrker utredning

ens förslag. 

Flera remissinstanser, bl. a. JK. statskontoret, SA V. kammarrätten i 

Sundsmll. JiimO. länssko/11ii11111dema i Kristianstads, Hallands. Göte

borgs och Bohus, Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs liin samt 

KommunfiJrbundet, anför att ett frångående helt och hållet av de sakliga 

grunderna förtjänst och skicklighet för tillsättning av tjänst inte synes stå i 

överensstämmelse med föreskrifterna i 11 kap. 9 §andra stycket regerings

formen och 4 kap. 3 §andra stycket lagen ( 1976: 600) om offentlig anställ

ning. llovriitten för Västra S1·erige menar däremot att eftersom tjänster 

som skolledare är kommunala tjänster, är bestämmelserna i 11 kap. 9 * 
andra stycket regeringsformen inte direkt tillämpliga. Frågan om tillsätt

ningsgrunder är därför inte en grundlagsfråga. utan den kan lösas genom 

ändring av vanlig lag, närmast lagen om offentlig anställning. 

SÖ framhåller att jämställdhetsmålet i samhället inte befrämjas genom 

kvoteringsåtgärder, då det är djupt rotade fördomar i kombination med 

brister i samhällsansvaret som kraftigare styr valet av utbildning och 

arbete. Det är därför viktigare att i första hand genom utbildningsinsatscr 

av olika slag sprida kunskap om orsakerna till den bristande jämställdhe

ten, stärka kvinnornas självförtroende och ge dem den kompetens och de 

erfarenheter som flertalet av dem saknar i dag så att fler blir beredda att åta 

sig skolledaransvar. SÖ anser också att kvoteringsförslaget kan slå tillbaka 

mot kvinnorna själva, då de inte skulle få tillfälle att visa att de hävdar sig i 

den öppna konkurrensen. 

Flera länsskolnämnder konstaterar att andelen kvinnliga skolledare ökat 

under de senaste åren. Uinsskolnämnden i Stockholms län anför att ande-
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len kvinnliga skolledare år 1980 uppgick till 25 ,5 %, av totala antalet skolle

dare i länet. Anledningen till denna ökning antas vara de ansträngningar 
som flera av länets kommuner gjort för att öka rekryteringen av kvinnliga 

skolledare. En kvotering enligt utredningens förslag skulle under den när

maste femårsperioden öka andelen kvinnliga skolledare till ca 30% av 

totala antalet skolledare i länet. Med anledning av den redan gynnsamma 

utvecklingen i länet och med hänsyn till nämndens bedömning att en 

kvotering i enlighet med förslaget skulle kunna ge ett sämre resultat än det 

tillsättningsförfarande som redan tillämpas, avstyrker nämnden förslaget 

om kvotering och förordar i stället aktiva insatser från kommunernas sida 

för att dels bredda rekryteringen, dels stimulera och motivera kvinnliga 

lärare att söka skolledartjänster. Länsskolnämnden i Södermanlands län 

anser att ökningen av andelen kvinnliga skolledare under senare år kan 

kopplas samman med förekomsten av kommunala introduktionskurser i 

skolledaru ppgifter. 
Flera länsskolnämnder konstaterar att antalet sökande till skolledar

tjänster minskat väsentligt under de senaste åren och förutser en ytterliga

re minskning om kvoteringsförslaget genomförs. Kvotering skulle också 

innebära ett alltför stort intrång i principen att till varje tjänst rekrytera den 

bäst meriterade och den mest lämpade och skulle dessutom leda till en 

invecklad, tidsödande och byråkratisk tillsättningsproccdur. 

SÖ, liinsskolniimnden i Uppsala län och Landstingsförbundet anser att 

kvoteringsförslaget skulle medföra speciella problem vad gäller rekryte

ring av kompetenta skolledare för vissa gymnasieskolor. särskilt då skol

enheter med enbart eller huvudsakligen yrkesinriktade linjer. Liinsskol

niimnden i Värmland.i· län anser att en åtgärd som på sikt skulle leda till fler 

kvinnliga skolledare är att kvinnliga lärare får möjlighet att under vissa 

perioder med stor arbetsbelastning - såsom vid skolstart, schemalägg
ning, läsårsplanering m. m. - tjänstgöra vid sidan av den ordinarie befatt

ningshavaren. 
LO, TCO och SACOISR avvisar kvoteringsförslagct. LO föreslår att 

avsnitt om personalledning och administration införs i den grundläggande 
lärarutbildningen och att introduktionsutbildning anordnas för alla blivan

de skolledare. TCO. som hävdar att skolledare skall tillsättas pä grundval 
av meriter, anser att åtgärder i första hand bör vidtas för att utforma 

samtliga skolledartjänster vad avser innehåll. arbetsformer och anställ

ningsvillkor, så att det blir såväl möjligt som attraktivt för både kvinnor 

och män att söka och inneha sådana tjänster. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag om o b I i gat o

r is k utlysning av korttidsvikariaten på rektors- och studie

rektorstjänsterna i ungdomsskolan. Däremot är det endast ett fåtal remiss

instanser som tillstyrker förslaget om kvotering vid tillsättning av vikari

aten. Liinsskolnämnderna i Uppsala och Malm<>hus liin anför att vissa 

problem kan uppstå om man utlyser skolledarvikariat inom gymnasiesko-
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Ian utanför den egna kommunen. Om vikarien har annan ämneskombina

tion än den ordinarie innehavaren kan tjänstgöringsfördelningen påverkas. 

Sådana situationer kan undvikas om vikarien har tjänst i den egna kom

munen och kan fullgöra sin undervisningsskyldighet vid den egna skolan. 

Flera remissinstanser, bl. a. RRV. SAMN. JämO, flertalet länsskol

nämnder, Landstingsförbundet. TCO, SACOISR. hinnoförbunden, YRK 

samt Härryda, Malmö, Norrköpings, Skara, Sundsvalls och Uppsala 

kommuner, delar utredningens uppfattning att anordnande av studie <la

gar och studie c i r k I ar är ett bra sätt att öka förståelsen för skolle

darskap och för att förbättra rekryteringen till skolledartjänster. Länsskol

nämnderna i Uppsala, Malmöhus och Blekinge län ställer sig däremot 

tveksamma till förslaget om en obligatorisk studiedag, främst med hänsyn 

till att dessa bör användas till aktiviteter som främjar utvecklingen av den 

enskilda skolan. 

Länsskolnämnden i Kronobergs län föreslår vikarieutbildning - en 

kombination av frivilliga studier och studier på betald arbetstid - i stället 

för obligatorisk studiedag om skolledarskap. Liinsskolnämnden i Kalmar 

län föreslår att en - särskild förberedande högskoleutbildning om 10 

poäng i skoladministration anordnas som ett led i försöken att förbättra 

rekryteringen till skolledartjänster. Liinsskolnämnden i Värmlands län 

anser att föreslagen studiecirkelverksamhet även bör inrymma introduk

tionskurser för kvinnliga lärare, som är villiga att vikariera som skolledare. 

Dessa bör få möjlighet att under en månad med full lön följa <len ordinarie 

skolledarens arbete under pågående termin. 

RRV, SAMN, AMS, JämO, länsskolnämnderna i Södermanlands, Ble

kinge, Kristianstads och Värmlands län samt Kommunförhundet tillstyr

ker förslaget om s ta t s b i d r ag t i 11 s t u d i e c i r k e I v e r k s a m h e t e n. 

Däremot har länsskolnämnden i Malmöhus liin svårt att - med vetskap 

om dagens kärva ekonomiska läge - tillstyrka förslaget om studiecirkel

verksamhet med hjälp av statliga och kommunala bidrag. 

SÖ delar utredningens uppfattning att studiecirklar är en smidig och 

lämplig form att sprida information om skolledarnas arbete och om skolle

darrollen samt för att öka intresset för skolledarskap. I motsats till utred

ningen anser <lock SÖ att de enskilda kommunerna själva måste få besluta 

om vilken utbildningsmodell som <le vill satsa på. Kommunerna bör ta 

ansvaret fullt ut för pl<incring, finansiering, metodval och genomförande av 

utbildningar inom detta område. Några statliga medel bör inte utgå till 

studiecirklar, men kommunerna bör själva få välja om <le vill satsa på den 

utbildningsformen och/eller om de inom ramen för <len ordinarie stu<lie

dagsverksamheten vill utnyttja en eller flera studiedagar för att informera 

skolans personal om skolledarskap. SÖ avstyrker såväl att statsbidrag 

utgår till studiecirklar om skolledarskap som att en obligatorisk studiedag 

anordnas inom varje rektorsområ<le och vid varje gymnasieskolenhet med 

utnyttjande av centralt producerade hjälpmedel. 
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8 3. Extra utgifter, reserrnrio11.rn11slag 

B Kutturverksamhet 

9 Vissa gemensamma frågor 

Allmiin kullllrl'erksamlzet 
15 J. Statens kulturråd.fiirslagsanslag 
19 2. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer. 

resen•ati<msans/ag 
22 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

resen·ario11.1·a11.1·/ag 
23 4. Bidrag till samisk kultur 
24 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
33 (i. Bidrag till konstnärer m. m .. reserration.rnns/ag 
37 7. Inkomstgarantier för konstnärer . .f(irs/ag.rnns/ag 
38 8. Ersättning åt författare m.tl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m.m .. fiirslag.wnslag 

Teater. dans och musik 
41 9. Bidrag till Svenska riksteatern. re.H·n·ationsans/ag 
43 JO. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. 

46 
49 
51 

55 

55 
56 

It. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

re servationsanslaR 
Rikskonsert verksamhet, reserl'lltion.rnnslag 
Regionmusiken,jilrs/ag.rnns/ag . 
Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner. fiirslagsanslag 
Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. 
I'<' Sl'f\ 'll I i1 Jt1 Sll Il Sf 111? 
Bidrag till Musikaiiska akademien . 
Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet, 
resen·atio11.1·a11s/ag 

F,J/kbihliotek rn. m. 

59 17. Bidrag till folkbibliotek, reserrnti1111sa11.1la1? 
61 18. Bidrag till regional biblioteksverksamhet, 

.förslag.1·a11slag 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 

63 19. Förvaltningskostnader,j(irs/11gsa11s/ag 
65 20. Produktionskostnadcr. reserrntion.rnnslug 

Bildkonsr 
68 21. Statens konstråd,f<jrs/agsanslag 
70 22. Förvärv av konst för statens byggnader m.m .. 

resen·ationsanslaR 
72 23. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
73 24. Vissa bidrag till bildkonst. rcs_ervariorrsanslag 

Arkiv, k11/111rmi1111es\'ärd. museer och 11rsräl/11i11gar 

77 25. Riksarkivet.ji'irslagsanslag 
79 26. Landsarkiven./i'irs/a,1,'san.1·/ag 
81 27. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

förslag.rnns/ag 
82 28. Svenskt biograliskt lexikon.fi:irslagsam/ag 
84 29. Arkivet för ljud och bild .. 6'irslagsw1sla1? 
86 30. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m.m .. rescrl'atio11sanslag 

28 182000 
17 590000 

609000 

46381000 

14 558 000 

10304000 

8 376000 
1790000 

14 726000 
12 324 000 
3 942000 

34594000 

89595000 

189960000 
38039000 
89551000 

173612000 

18900000 
I 498000 

8048000 

13 270000 

12 316000 

9257000 
12 605 000 

I 727000 

16230000 
I 073 000 
6645000 

25405000 
19 721000 

9955 000 
1689000 
5 438000 

2 83! 000 
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88 31. Bidrag till vissa arkiv 
90 32. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader, 

.förs/agsa11slai: 
93 33. Kulturminnesvård. rescr\'11tio11.1·w1slag 
97 34. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsvcrksamhet. 

förslagsa11s/ag 
98 35. Statens historiska museer.fårslagsirn.1111g 

102 36. Statens konstmuseer.f('irslagw11s/11g 
105 37. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet. 

rc.1·1!1Tati1111sa11.1·/ar.: 
106 38. Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet 

för.l'lt1gsa11slar.: 
108 39. Naturhistoriska riksmuseet,.fiirs/ag.rn11s/11g 

Statens sjöhistoriska museum: 
109 40. Förvaltningskostnader . .ti·;r.1"/11gs11ns/ag 
111 41. lJnderhållskostnader m. m., rcserrntio11.rn11.1/ag 
112 42. Etnografiska museet.fbrs/a)!sa11s/ag 
113 43. Arkitekturmuseet . .fiirs/ag.1"<111.1/11,11 
114 44. Statens musiksamlingar.,fi'ir.1/11gsw1s/ag 
116 45. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m.m .. reserrntio11.rn11s/ag 
118 46. Bidrag till Nordiska museet._ti'irs/agsa11s/ag 
119 47. Bidrag till Tekniska muscct.fi>rs/11gst111sl111? 
121 48. Bidrag till Skansen.fiirs/agsa11s/11g 
124 49. Bidrag till vissa museer 
131 50. Bidrag till regionala museer, fiirs/ag.rnn.i1ag 
133 51. Riksutställningar. reserl'<ltio11.11111slag 
135 52. Inköp av vissa kulturföremål..f<'irs/ag.rnns/ag 

Ungdoms- uch 11ykterhetsorga11isati<mer 
136 53. Statens ungdomsråd.ji'irs/ag.1w1s/ag 
138 54. Bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala 

verksamhet m.m .. fi'irslagsanslag 
141 55. Bidrag till ungdomsorganisatiom:rnas lokala verksamhet, 

för.1·/agsanslai: 
142 56. Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. 

resen·ati1>11sans/11g 
143 57. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning. resen"<1tio11sa11s/ag 
144 58. Organisationsstöd till vissa nykterhctsorganisationer 

m.fl., reserratio11sa11s/ag 

C Massmedier m.m. 

147 Vissa gemensamma frågor 

Film 
153 I. Statens biogratbyrå.fiirslagsanslag 
153 2. Filmstöd. reserrntion.rn11slag 

154 Radio och 1ele1·isio11 

Dagspress och tidskrijier 
175 ~. Presstiidsniimndcn.f(irs/agsa11s/<1g 
176 4. Stöd till dagspressen . .fi'irs/11gsa11slag 
179 5. L::in till dagspressen. re.1erv111ion.rn11s/11g 
180 6. Stöd till organisationstidskriftcr,.fiirs/ags1111s/ag 
182 7. Stöd till kulturtidskrifter. rl.'.H'n'<1lio11.1w1s/11g 
183 8. Stöd till tidningar pä andra spräk än svenska. 

förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

3 845000 

35618000 
22 457 000 

10 587 000 
22 865 (I()() 
28 718000 

985000 

11728000 
26895 000 

13 160000 
1000 

12082000 
I 204000 
9156000 

5 510000 
29417000 
6400000 

11287000 
5085 000 

26392000 
16 288 000 

100000 

2 943 000 

43 195 000 

89610000 

8000000 

2213000 

14450000 

IJ08170000 

*2 450000 
*24 956000 

1951000 
366800000 

25000000 
37 800000 

9 338 000 

5 347 000 
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186 
193 
195 

196 

197 

Li11a11tur 

9. Litteraturstöd, resen·ution.rnns/af: 
10. Bokhandelsstöd,fiirs/agsa11s/ag 
11. Kreditgarantier till förlag och bokhandel, 

förslagsanslug 
12. Lån för investeringar i bokhandel, 

re serrativnsam/ag 
13. Bidrag till Svenska språknämnden 

D Skolväsendet 

199 Vissa gemensamma frågor 

Centrala och fl'giona/a myndigheter m. m. 

233 1. Skolöverstyrclsen .. f<'irslagsa11s/ag 
239 2. Länsskolnämnderna,fiirslugsanslag 
243 3. Länsskolnämndernas utvccklingsstöd. 

rescrvationsa11s/ag 
244 4. Statens institut för läromedelsinformation. 

för slagsanslag 
247 5. Stöd för produktion av läromedel. rcsen·a1ionsa11slllg 
249 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade, fiirslag.rn11slag 

Fiir sko/1·iisendet gemensamma frågor 

252 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. 
resefl'ationsanslag 

255 8. Fortbilding m. m .. reservation.rnmlag 
258 9. Särskilda åtgärder på skolomnldct 
260 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväscndet .. fi"irs/ug.rnns/ag 

Det oblii:atoriska skolriisendet m. m. 
261 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m .. 

förslugsanslag 
276 12. Information om läroplan för grundskolan. 

resen·ationsanslag 
277 13. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

fi.ir.1/aJ?sanslag 
280 14. Sameskolor.j(irslagsanslug 

Speciabkolan m. m.: 
282 15. Utbildningskostnader.J()rs/agsansla11 
291 16. Utrustning m. m .. reservu1io11Hrns/ag 
291 17. Resor för elever jämte ledsagare. j("irs/agsanslag 

Gymnasiala skolorm. m. 

293 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor, 
förs1·arsa11s/ag 

328 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor . 
. fi"irsla11sans/ag 

329 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor. 
fiirslagsanslag 

333 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad,fi.irslagsa11s/ag 
335 22. Bidrag till driften av vissa privatskolor. 

förs1·arsans/ag 
338 23. Bidrag till driften av enskild yrkcsutbildning. 

rescn·atio11.\'l1nsla15 
340 24. Främjande av lärli.ngsutbildning hlls hanlverksmästare 

m. m . .. fi:irs/agsans/ag 

• Beräknat belopp 

29506000 
2 700000 

I 000 

2200000 
I 093000 

509142000 

129 383000 
107086000 

5 079000 

2 165 000 
3 850000 

9 465 000 

30 554 000 
20730 000 

204842000 

5 520000 

12 365 000 000 

5 600000 

23 311 000 
12 056000 

153 684000 
3965000 
9 786000 

3 733 000000 

I 000 

14 901 000 
2 351000 

21663000 

23 368000 

2000000 
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lnvesteringsbidrag 
341 25. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m .. 

förslag sans/ag 
343 26. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. ,förslagsanslag 

E Högskola och forskning 

349 Vissa gemensamma frågor 

Centrala oclz regionala myndigheter fiir högskolan m. m. 

378 I. Universitets- och högskoleämbetet,fiirs/agsanslag 
382 2. Regionstyrelserna för högskolan,_f;Jrslag.w11slag 
383 3 . Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 

.f(!rs/11gsam/ag 

Utbildning och forskning inom lriigskolan m. m. 

385 4. Utbildning för tekniska yrken, reservations11ns/ag 
403 5. Utbildning för administrativa. ekonomiska och 

sociala yrken, reserl'ationsanslag 
412 6. Utbildning för vårdyrken. reservutionsunslag 
429 7. Utbildning för undervisningsyrken, 

resen·ationsa11s/ag 
448 8. Utbildning för kultur- och informationsyrkcn. 

reservatio11sa11s/11g 
458 9. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

resen·ationsa11s/ag 
462 JO. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

fiirs/11gsa11s/ag 
466 11. Forskningsanknytning av grundläggande högskole-

utbildning samt konstnärligt utvecklingsarbetc, 
reservatio11.1·a11s/11g 

469 12. Humanistiska fakulteterna. resen·ationsam/ag 
473 13. Teologiska fakulteterna, re.ffn•ation.rnns/ag 
474 14. Juridiska fakulteterna, reserl'ationsa11s/ag 
476 15. Samhiillsvetenskapliga fakulteterna, 

resen·ationsans/ag 
479 16. Medicinska fakulteterna, reserrntionsanslag 
486 17. Odontologiska fakulteterna, reservation.rnns/ag 
487 18. Farmaceutiska fakulteten, rt•senwtion.wnslag 
489 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna, 

resen·11tion.rnnslag 
494 20. Tekniska fakulteterna, reserl'lltion.rnns/ag 
501 21. Temaorienterad forskning. rescrv111ion.rnns/ag 
503 22. Vissa tandvårdskostnader.förs/agsa11s/11g 
504 23. Kungl. biblioteket. reservationsanslag 
506 24. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

resen•ationsanslag 
507 25. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

fi>rs/agsanslag 
509 26. Lån till studentkårlokaler, reservatinnsans/ag 
5!0 27. Redovisningscentralerna vid universiteten, 

förs/agsanslag 
511 28. Datorcentralen för högre uthildning och forskning 

i Stockholm,fi>rs/ag.wnslag 
511 29. Ersättning till vissa lärarkandidater,fiirs/ag.rn11s/ag 
513 30. Ersällning åt vissa opponenter vid disputationer, 

fiirslagsans/ag 
514 3 l. Ersättning åt vissa ledamöter i 

tjänsteförslagsnämnder m. m., fiirs/11gsans/ag 
515 32. Utbildningsbidrag för doktorander.fiirs/agsans/ag 
516 33. Forskning och utvecklingsarbetc för högskolan 

m. m .. reserratio11sanslag 
517 34. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

resen ·a tionsa11s/ag 

122 700000 

101000000 

17113060000 

63 030000 
11593 000 

8228000 

532467000 

242057000 
369637 000 

694802000 

161858000 

335419000 

165 864000 

13 650000 
117 76.~ 000 

9 067 000 
11469000 

135881000 
339945000 
51018000 
12614000 

289419000 
299482000 

8360000 
65 746000 
35 249000 

3 350000 

844014000 
I 000 

1000 

I 000 
69771000 

3300000 

5050000 
78 144 000 

14 635 000 

39023 000 
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Vi.l'.l'a fnrsk11i11gsändamäl 
520 35. Forskningsrådsnämndcn. reserl'lllio11.rn11s/ag 
524 36. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrädet, 

527 
529 

535 

536 

537 
539 
539 
540 

541 

542 
543 

543 

F 

545 

548 

551 
554 

555 

572 

576 

580 

590 

591 

592 

37. 
38. 

39. 

40 . 

41. 
4'.l 
43. 
44. 

45. 

46. 
47. 

48. 

resen·a1io11sa11s/11g 
Medicinska forskningsrådet. re.1en·111ion.rn11.l'/11g 
Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m .. 
resen·11ti11nsa11s/11g 
Delegationen för vetenskaplig och teknisk informa
tionsförsörjning. resen·atio11.rn11.l'/11g 
Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 

.flirslagsanslag 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

rörvaltningskostnader.förs/agsa11slag 
Materiel m. m .. re.1·en·a1ion.rnns/11g 

Kiruna geofysiska institut. re.1·erl'111icm.rn11s/ag 
Institutet för internationell ekonomi. 
re.1·en·ati1111sa11slag 
Bidrag till Internationella meteorologiska 
institutet i Stockholm 
Bidrag till Vetenskapsakademien, reserrntionsan.1'/ag 
Bidrag till Riksföreningen mot cancer, 
reserv111ions11nsillg 
Bidrag till EISCAT Si.:ientific Associntion. 
j('irs/ags11n.1·/ag 

Vuxenutbildning 

Vissa gemensammn frågor 

I. Sveriges Radio AB för verksamheten vid 
Sveriges Utbildningsradio AH. 
resen·ationsanslag 
Statliga skolor för vuxna: 

2. Ut bild ni ngsko~ tnader, j(Jrslagsa nslag 
3. Undervisningsmateriel m. m., 

reserrn1io11sanslag 
4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning 

m. m .. förslagsanslag 
5. Bidrag till folkbildning. 

.t<>r.1·/a!]sanslaR 
6. Undervisning för invandrare i svenska 

språket m. m.,förs/1wrnns/11g 
7. Bidrag till driften av folkhögskolor 

m. m. ,förslagsan.1/ag 
8. Lån till byggnadsarbeten vid folk-

högsk<>lor, re.l'en•ationsamla)? 
9. Bidrag till viss central kursverk-

samhet 
10. Bidrag till kontakttolkutbildning, 

jllrs/11gsans/11g 

G Studiestöd m. m. 

595 Vissa gemensamma frågor 

597 I. Centrala studiestödsnämn~len m. m., 
förs/agsans/ag 

604 2. Ersättning till post verket och riks-
försäkringsverkct för deras h<tndlägg
ning av studiesocialt stöd.fiirs/11gs
ans/ag 

604 3. Studiehjiilp m. m. ,j(lrs/11gsan.1·/ag 
611 4. Studiemedel m. m ... ti'irslag.rn11s/ag 
617 5. Vuxenstudiestöd m. m., reserl'ations-

a11slag . · 

39157000 

63 604000 
135 301 000 

296336000 

10 789000 

27 620000 

11602000 
2160000 

11175000 

2 240000 

777000 
8179000 

3000000 

700000 

5644548000 

153 558000 

12171000 

5 167 000 

6981:19000 

799502000 

112127000 

371280000 

I 000 

26978000 

4574000 

2183497000 

68 291000 

22096000 
973000000 

3112000000 

614 200000 
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624 6. Timersättning vid grundutbildning 
för vuxna.fiirs/ag.wnslag 

625 7. Kostnader för avskrivning av vissa 
studielån med statlig kreditgaranti, 
förslag sans lag 

626 8. Bidrag till hälso- och sjukvård för 
studerande. fiirslag.\·a nslag 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

627 Vissa gemensamma frågor 

Kulturellt utbyte med utlandet 
629 I. Kulturellt utbyte med utlandet. rc.H'n'11tio11s1111sl11g 
631 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m .. 

förslagsa11slag 
632 3. Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige. 

reserl'ati1msa11slag 
632 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulwrellt samarhl.'te 
634 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget..forslagsanslag 
635 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m.m .. 

resen-'ationsanslag 

I Vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 
gemensamma ändamål 

639 Vissa gemensamma frågor 

643 J. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde. resen·11tio11s1111sl11g 

654 2. Inredning och utrustning av lokaler vid högskole-

46000000 

200000 

3 000000 

4838787000 

3 674000 

15 134000 

560000 
2 086000 

*29 377 000 

10373 000 

61204000 

195000000 

enheterna m.m .. resen•atior1sa11slag 190000000 

385000000 

Summa kr. 32 089 789 000 

664 Bilaga 12./ 

665 Bil111?a 12.2 

()66 Bilaga 12.3 

675 Bilaga 12.4 

677 Bilaga 12.5 

681 Bilaga 12.6 

683 Bilaga 12.7 

*Beräknat belopp 

Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överläm
nande av förvaltningsuppgiftcr inom utbildningsdepartcmen
tets verksamhetsområde 

Förslag till lag om ändring i skollagen ( 1962: 319) 

Förslag till lag om ändring i studicstödslagcn (1973: 349) 

Sammanfattning av förslag om förstärkta kontakter mellan 
hem och skola 

Sammanställning av remissyllrandcn över förslag om för
sfärkta kontakter mellan hem och skola 

Sammanfattning av förslag om kvinnliga skolledare 

Sammanställning av remissyttranden över förslag om kvinn
liga skolledare 
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Nedan anges var i föreliggande proposition vissa utredningsförslag och remissytt
randert återfinns: 

Sid. 

B Kulturverksamhet 

5. Visningsersätlning :it bild- och formkonstnärer 
25 Sammanfattning av försl<1g om visningsersättning 
26 Sammanställning av remissyttranden över förslag om visningsersätt

ning 

74 24. Sammanfattning av förslag om handarbetets vänners verksamhet och eko
nomi 

36. Statens konstmuseer 
\03 Sammanfattning av förslag om tillsyn, dokumentation och vilrd av 

statliga utommuseala kortstsamlingar jämte remissyttranden däröver 

49. Bidrag till vissa museer 
I '27 Sammanfattning av försl•tg om museernas dokumentationssystcm jäm

te remissyttranden däröver 

C Massmedier m. m. 

Radio och television 
165 Sammanfattning av förslag om text-TV jämte remissyttranden däröver 

D Skolväsendet 
Vissa gemensamma frågor 

227 Sammanfattning av förslag om förstärkta kontakter 
mellan hem och skola 

228 Sammanställning av remissyttrandena över förslag 
om förstärkta kontakter mellan hem och skola 

229 Sammanfattning av förslag om kvinnliga skolledare 
229 Sammanställning av remissyttrandena över förslag 

om kvinnliga skolledare 

15. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 
284 Sammanfattning av förslag om högstadium vid special

skolorna för döva och hörselskadade 
285 Sammanställning av remissyttrandena över förslag 

om högstadium vid specialskolorna för döva och 
hörselskadade 

Bilaga 12:4 

Bilaga 12: 5 
Bilaga 12: 6 

Bilaga 12: 7 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982 



Bilaga 13 till-budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 13 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk, skogsbruk, 

fiske. trädgårds näring och rennäring samt högre utbildning. forskning och 

försök för dessa näringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 

områden samt miljövård. livsmedelsberedskap. djurskydd. djurens hälso

och sjukvård. livsmedclskontroll. utsädeskontroll, idrott, rekreation. jakt 

och viltvård m. m. 

Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet 

som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Inom ett 

begränsat totalt resursutrymme har det varit nödvändigt att noga överväga 

också de mest angelägna behoven. Som en följd av de beslutade åtgärderna 

för att bl. a. öka utbudet av virke höjs anslagen till skogsbruk kraftigt. 

Finansieringen sker bl. a. genom skogsvårdsavgiftsmedel. De förslag till 

vissa insatser som läggs fram på miljövårdsområdet har möjliggjorts genom 

omfördelning av resurser. Bl. a. fortsätter utbyggnaden av det program för 

övervakning av miljökvalitet som riksdagen under hösten 1977 fattat prin

cipbeslut om. 

Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsom
råde som läggs fram för budgetåret 1982/83 omfattar 6 158 milj. kr. Detta 

innebär en minskning av 139 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventione

ringen av baslivsmedel. Syftet med subventioneringen är att begränsa 

konsumenternas kostnader för de viktigaste livsmedlen. 

Jordbruk och trädgårdsnäring 

Den totala åkerarealen år 1980 var 2950000 ha. Antalet brukningsen

heter var 118 000 och medelarealen 25 ha åker per företag. Antalet stadig

varande sysselsatta vid jordbruksföretag uppgick under år 1980 till 204 000. 

varav 28000 utgjorde lejd arbetskraft. 

Jordbrukets produktionsvärde kan för år 1981 beräknas öka med ca 11 % 

jämfört med år 1980 och uppgå till ca 18300 milj. kr. Av detta belopp 

svarar vegetabiliska produkter för ca 20% och animaliska produkter för ca 

80%. 
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Spannmålsskörden år 1981 beräknas uppgå till totalt ca 5,7 milj. ton, 

varav ca 1,2 milj. ton brödsäd. Totalskörden är därmed ca 7 % högre än år 

1980 och ungegär 5fJ·(, större än medeltalet för de senaste fem åren. Skör

den av brödsäd är ca 13 % lägre än under föregående år. Detta beror på att 

arealen brodsäd var förhållandevis låg under år 1981. Fodersädsskörden 

ökade med 15 % jämfört med år 1980, främst på grund av ökad avkastning. 

Mjölkproduktionen har ökat alltsedan början av 1970-talet. För år 1981 

beräknas den uppgå till ca 3490 milj. kg, vilket är knappt I% mer än år 

1980. Nötköttproduktionen beräknades för år 1981 ha minskat något jäm

fört med år 1980 och uppgå till ca 144 milj. kg. Fläskproduktionen beräknas 

bli ungefär oförändrad och uppgå till ca 317 milj. kg. 

Konsumtionen av mjölk beräknas ha minskat något medan ostkonsum

tionen ökat med 3% under år 1981. Konsumtionen av nötkött har under 

året minskat med ca 4 %, och av fläsk med ca 3 %. 
Avräkningsprisema till jordbrukarna steg under tiden juli 1980-juli 1981 

med ca 11 %. Ökningen har varit ungefär densamma på både vegetabilier 

och animalier. Avräkningsprisct för mjölk ökade under samma period med 

nästan 16%. 

Till grund för prisregleringen på jordbruksprodukter ligger riksdagens 

beslut år 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, m. m. Riksdagen 

beslöt våren 1981 om prisregleringen på jordbruksprodukter, utom för 

sockerbetor och socker. för perioden den I juli 1981-den 30 juni 1982. 

Våren 1979 beslöt riksdagen om prisregleringen på sockerbetor för tiden 

den I juli l 979-den 30 juni 1982 och våren 1980 på socker för tiden den l 

juli 1980-den 30juni 1982. 

Riksdagens beslut om prisregleringen på jordbruksprodukter för regle

ringsåret 1981 /82 bygger i allt väsentligt på de regler som gällt för tiden 

efter den 30 juni 1978. Beslutet innebär bl. a. justeringar till följd av 

kostnadsutvecklingen för inköpta produktionsmedel m. m. per den I juli 

1981 och den I januari 1982. Dessutom tillförs jordbruket ett engångsbe

lopp av 100 milj. kr. för att delvis kompensera jordbruket för eftersläpning 

till följd av inflationsskyddets konstruktion. Såvitt avser inkomstföljsam

heten tillförs jordbruket, utöver rationaliseringsvinstcn, 30 milj. kr. per 

den I juli 1981 och ytterligare 40 milj. kr. per den I januari 1982. 

Vid den justering som ägde rum per den I juli 1981 tillerkändes jordbru

ket och viss livsmedelsindustri ettårsbelopp av I 183 milj. kr.. varav 942 

milj. kr. avsåg kompensation för kostnadsutvecklingen inom jordbruket 

och 220,5 milj. kr. avsåg kompensation för förädlingsindustrins kostnads

ökningar m. m. Per den I januari 1982 tillerkänns jordbruket och viss 

livsmedelsindustri ytterligare 896 milj. kr. per år. 

I prop. 1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten, m. m. och 1980/ 

81: 118 om ekonomisk-politiska åtgärder aviserades en minskning av livs

medelssubventionema med 300 milj. kr. per d.en 1 oktober 1981 och med 

ytterligare 500 milj. kr. per den I januari 1982. Regeringen beslöt den 17 
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september 1981 hur dessa minskningar skulle fördelas mellan olika pro

dukter. I beslutet har särskild hänsyn tagits till barnfamiljerna genom att 

konsumtionsmjölken inte berörs av minskningarna. 

Kostnaderna för livsmedelssuhventionerna inkl. låginkomstsatsning 

m. m. per den I januari 1982 kan beräknas till rn 3 300 milj. kr. per år. 

I augusti 1981 tillkallades en kommitte med uppdrag att överväga vissa 

frågor rörande jordbruksprisregleringen efter den 30 juni 1982. Kommitten 

avgav i november 1981 betänkandet (Os Jo 1981:10) Översyn av vissa 

frågor rörande jordbruksprisregleringen. 

Statens jordbruksnämnd lick den 26 november 1981 i uppdrag att efter 

överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdclegation och niimndens 

konsumentdelegation avge förslag om den närmare utformningen av pris

reglcringen päjordbruksprodukter. utom sockerbetor och socker. för tiden 

efter den 30 juni 1982. Det ovannämnda betänkandet har därvid överläm

nats till jordbruksnämnden för att beaktas vid överläggningarna. Regering

en uppdrog samma dag åt jordbruksnämnde·n att efter överläggningar med 

företrädare för sockerbetsodlarna och sockertillverkningen samt konsu

mentdelegationen avge förslag om den närmare utformningen av prisreg

leringen på sockerbetor och socker för tiden efter den 30 juni 1982. Sär

skild proposition i dessa frågor kommer att föreläggas riksdagen under 

våren 1982. 

Investeringarna inom jordbruket har under budgetåret 1980/81 minskat 

ytterligare jämfört med föregående budgetär. Ramen för de statliga lånega

rantierna till jordbruket utnyttjades inte helt. Orsaken till den lägre inves

teringstakten är bl. a. det rådande ränteläget. Den för budgetåret 1981 /82 

gällande ramen av 708 milj. kr. bedöms inte heller bli förbrukad. För nästa 

budgetår f'öreslås därför att garantiramen för jordbrukets rationalisering 

minskas till 497 milj. kr. För triidgårdsnäringens rationalisering föreslås en 

ökad länegarantiram från 40 milj. kr. till 50 milj. kr. 

Ramarna för statsbidrag till jordbrukets rationalisering uppgår för bud

getåret 1981/82 till sammanlagt 64 milj. kr. Dessa bidrag utgår huvudsakli

gen som regionalt rationaliseringsstöd i norra Sverige. För budgetåret 

1982/83 föreslås en total ram av 56 milj. kr. Till triidgi!rdsnäringens rationa

lisering m. m. föreslås en bidragsram av 7 milj. kr. 

Lantbruksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden. Lantbruksstyrelsen disponerar för jord

fondsiindamål även en rörlig kredit av 25 milj. kr. intill den 30 juni 1983. 

Härutöver disponerar styrelsen för förvärv av mark från domänverket och 

skogsbolag en rörlig kredit av 250 milj. kr. Den förvärvade marken skall 

användas för att förbättra ägostrukturen i skogsbruket och för att förstärka 

kombinerade jord- och skogsbruksföretag med skogsmark. Krediten före

slås sänkt till 200 milj. kr. från den I januari 1983 att gälla t. o. m. den 31 

december 1983. 

För skador på 1980 års skörd har under år 1981 utbetalats ca 82 milj. kr. 
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Skördeskadefonden, som f. n. uppgt1r till 425 milj. kr.. föreslås få ett 

tillskott av 15 milj. kr. av statsmedel. Detta innehär att anslaget siinks med 

5 milj. kr. jämfört med innevarande budgetiir. 

Jordbrukshuvudtitelns anslag till beredskapslagring av livsmedel m. m. 

kommer att tas upp i den proposition om totalförsvarets framtida inriktning 

som liiggs fram under vären 1982. Frågan om landets försö1:ining med 

gödselmedel behandlas i en siirskild utredning. 

Under år 1981 har vidare kommitteer tillsatts för att utreda det statliga 

stödet till jordbruket i norra Sverige och frftgan om förbättrad fastighets

struktur in0m jordbruket och skogsbruket samt för att se över lagstiftning

en om ägofred. 

Skogsbruk 

Skogen och skogsbruket har stor betydelse för viirt välstånd. Exporten 

av skogsindustriprodukter tillför landet väsentliga inkomster. Näringens 

importberoende är relativt ringa och dess positiva betydelse för bytesba

lansen därmed stor. Näringen är ocksr1 viisentlig for sysselsättningen inte 

minst i glest bebyggda delar av landet. En gynnsam utveckling inom 

skogsniiringen är därför en mycket viktig förutsiittning för regionalpoliti

ken. 

Under de allra senaste åren har det varit svärt att tillgodose skogsindu

strins virkesbehov. Avverkningen har nu börjat öka något. Fortfarande 

ligger den dock väsentligt under den nivf1 som nåddes under första hälften 

av 1970-talet. trots att efterfrågan på virke tidvis har varit stark. Virköför

sörjningsutredningen, som har haft till uppgift att föreslå ätgärder som 

stimulerar ett lämpligt virkesutbud, har under hösten 1981 avgett slutbe

tänkandet (SOU 1981 :81) Skogsindustrins virkesförsö1jning. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. 

Vissa av utredningens förslag har redan förelagts riksdagen och därvid 

godkänts (prop. 1981/82:30, SkU 1981/82:8. JoU 1981/82:8, rskr 1981/82: 14 

och 29). Det gäller förslagen om förmånligare regler för användning av 

skogskonto samt ökade statsbidrag för avveckling av glesa skogar. för 

byggande av skogs vägar och för skogsbruksplanering. Riksdagens beslut i 

de senare frågorna gäller i huvudsak innevarande budgetår. Besluten följs 

nu upp genom att de samlade årliga bidragen till 15-årsprogrammet för 

avveckling av glesa skogar föreslås öka från HJO milj. kr. till 200 milj. kr. 

Vidare föreslås att medel anvisas för fortsatt utbyggnad av skogsstyrelsens 

plantskolor i syfte att tillgodose det i.ikade behovet av skogsplantor som 

programmet medför. Till stöd för byggande av skogsbilviigar föreslås ett 

belopp av 50 milj. kr. 

Skogsvärdsavgiften föreslås sänkt frän 6 11
/ 00 till 5 °/t~i från den I juli 1982. 

Till virkesförsörjningsutredningcns förslag om ändringar i skogsvårdsla-
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gen och skattelagstiftningen kommer ställning att tas när remissbehand

lingen har avslutats. 

Fiske 

Den totala svenska fiskeavkastningen ökade under år 1980 i förhållande 

till år 1979 i såväl mängd som värde. Fångsten uppgick till ca 220000 ton 

och hade ett värde av ca 470 milj. kr. En stor del av denna ökning låg på 

torskfisket. Fångsten av torsk ökade i värde med 42 l/l. Även sillfisket har 

ökat. En viss övergång sker f. n. från sillfiske till torskfiske. 

Medelpriserna på sill/strömming och torsk ökade med 4 resp. I% under 

år 1980. För övriga fiskslag ökade priserna med ca 13%. 

Den svenska exporkn av färsk sill/strömming var år 1980 ca 85 000 ton 

och hade ett värde av ca 215 milj. kr. Huvuddelen exporteras till Danmark. 

EG beslöt under år 1981 att ändra sin interna marknadsreglering så att en 

tull på sill skall kunna tas ut. Mot bakgrund av den betydelse EG-markna

den har för svensk sillexport har regeringen tagit upp frågan med EG. 

Det svenska fisket har de senaste åren alltmer koncentrerats till Öster

·sjön. Inget tyder på att detta förhållande avsevärt kommer att föriindras 

under de närmaste åren. 

Utbyggnaden av fiskbcredningsindustrin har fortsatt under år 1981. 

Större anläggningar för sill- och torskfilctering har tillkommit i Blekinge 

och pä Gotland. 

De producentkooperativa fiskförsäljningsföreningarna har under år 1981 

förbiittrat samordningen av sin verksamhet inom ramen för en gemensam 

organisation, Sveriges fiskförsäljningsföreningars riksförbund. HI. a. har 

ett särskilt bolag bildats för gemensam marknadsföring. 

Riksdagen beslöt år 1978 om grunderna för prisreglering pä fisk m. m. 

Beslutet omfattade bl. a. införandet av ett nytt system för prisregleringen 

på fisk. det s. k. normprissystcmet. Efter riksdagens beslut vfiren 1981 

tillämpas normprissystemct fr. o. m. den I juli 1981. Kostnaderna för pris

regle~ingsverksamheten under budgetåret 1981/82 är beräknade till totalt 

63.4 milj. kr .. vilket innebär att ca 9 milj. kr. av fonderade medel får tas i 

anspråk ur prisregleringskassan för fisk. 

Riksdagen beslöt våren 1981 om olika htgärder för att friimja fritidsfis

ket. Åtgärderna syftar till att förbättra liskcvattnens kvalitet och öka 

möjligheterna till fritidsfiske. 

Statskontoret gör på regeringens uppdrag en översyn av uppgiftsläm

nande och statistik på fiskets område. Under är 1981 har en kommittc 

tillsatts för att belysa vissa fiskefrågor. bl. a. reglerna för beviljande av 

tiskcliccnser. 
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Miljövård 

Under 1970-talet har insatserna inom miljövilrdcn till stor del inriktats på 

direkta åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar. Betydelsefulla 

resultat har uppnåtts såväl niir det gäller den kommunala avloppsreningen 

som industrins föroreningsproblem. Ett omfattande statligt ekonomiskt 

stöd har medverkat till den utbyggnad av reningsanordningar som skett. 

Samtidigt som det iir nödvändigt med fortsatta insatser på dessa områden 

har andra miljöproblem successivt blivit alltmer framträdande. 

Nedfallet av luftföroreningar främst svavel- och kväveoxider och den 

därmed sammanhängande försurningen av yt- och grundvatten samt mark

områden är ett av 1980-talets allvarligaste miljöproblem. De beslut om 

åtgärder för att begränsa utsläppen av svaveldioxid vid förbränning av olja 

och kol som riksdagen fattade år 1976 utgår från en långsiktig målsättning 

att halvera svavelutsläppen till år 1985. Detta sker genom en rad f1tgärdcr 

såsom begränsning av svavelhalten i fossila bränslen. minskade utsläpp 

från industriella processer samt energibesparande åtgärder. Genom hittills 

vidtagna åtgärder kan de årliga utsliippen av svaveldioxid beräknas ha 

halverats sedan början av 1970-talct. Från den I oktober 1981 har kravet på 

användning av enbart lågsvavlig eldningsolja utsträckts till att omfatta 

även Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs Hin. Regering

en har vidare i november 1981 beslutat att detta krav fr;ln den I oktober 

1982 skall omfatta även Västernorrlands län. Beslutet innebiir en viss 

tidigareHiggning jämfört med det program som föreligger. 

Regeringen avser att under våren 1982 förelägga riksdagen förslag om 
ytterligare åtgärder för att begränsa försurningsproblemcn. Därvid kom

mer bl. a. att tas upp frågan om reningskrav vid kolförbriinning, förslag till 

ökade insatser för kalkning av sjöar. vattendrag och mark för att motverka 

försurning samt åtgiirder på det internationella planet för att minska utsHip

pen av försurande ämnen. 

Försurningsproblemen är i stor utsträckning internationella problem. 

Efter de minskningar av de svenska utsläppen som nu har skett. kan 

mellan 70 och 80%· av det sura nedfallet över Sverige beräknas härstamma 

från källor utanför Sveriges gränser. Samtidigt faller en del av de svenska 

utsliippen ned i andra Hinder friimst Finland och Sovjetunionen. Inget 

enskilt land kan lösa sina luftföroreningsproblem enbart genom åtgärder i 

det egna landet. Internationellt samarbete är nödvändigt. Ett viktigt steg i 

detta samarbete togs i november 1979 då konventionen om lilngviiga griins

överskridande luftföroreningar undertecknades inom ramen för FN :s eko

nomiska kommission för Europa <ECE). Konventionen triider i kraft då 

minst 24 stater ratilicerat densamma. vilket enligt nu tillgiingliga uppgifter 

skulle kunna ske under hösten 1982. För att ytterligare intensifiera an

strängningarna för att få till stånd den nödvändiga minskningen av luftföro

reningarna har regeringen inbjudit alla ECE:s medlemsländer till en minis-
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terkonferens om försurningen av miljön. Konferensen. som bör ses som ett · 

viktigt svenskt bidrag till uppföljningen av FN-konferensen år 1972 om den 

mänskliga miljön, kommer att äga rum i Stockholm den 21-30 juni 1982. 

Miljö- och naturvårdsfrågorna i jord- och skogsbruket har under senare 

år vunnit ökad uppmärksamhet. Framför allt har användningen av gödsel

och bekämpningsmedel diskuterats. En särskild kommitte tillsattes under 

år 1979 för att utreda frågan om användningen av kemiska medel i jord- och 

skogsbruket m. m. Kommittens uppgift är bl. a. att studera konsekvenser

na i olika avseenden av en minskad användning av kemiska preparat i 

jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Förslag rörande skogsbru

kets användning av bekämpningsmedel har behandlats av riksdagen i de

cember 1981 (prop. 1981/82:44, JoU 1981/82: 16. rskr 1981/82: 84). Med 

anledning av riksdagens beslut kommer förslag om förlängning av nuvaran

de förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark att fön:: läg

gas riksdagen inom kort. I kommittens slutbetänkande som förväntas 

komma under år 1982 skall användningen av bekämpningsmedel i jordbru

ket och handelsgödsel i jord- och skogsbruket behandlas. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller 

vetenskapliga naturvårdsändamål avsätts i första hand som m1turreservat. 

Den I juli 1981 var antalet reservat I 086. Under senare år har ett antal 

större, sammanhängande skogsområden somt. ex. Tiveden och Skulesko

gen·avsatts för naturvårdsändamål. 

Det f. n. största enskilda naturvårdsprojektet iir restaureringen av Horn

borgasjön. Vid vattendomstol pågår f. n. prövning enligt vattenlagen av 

restaurcringsfrågan. Restaureringsåtgärder inom sjöområdet såsom kanal

grävningar och bottcnbehandling liksom byggandet av vallar. pumpsta

tioner m. m. beräknas kunna påbörjas under hösten 1982. 

Naturvårdskommitten avlämnade under [ir 1979 sitt slutbetänkande 

(SOU 1979: 14. 15) Naturvård och täktverksamhet. Betänkandet bereds 

f. n. inom jordbruksdepartementet. 

Vattenplaneringsutredningen lade i september 1980 fram betiinkaridet 

<SOU 1980: 39, 40) Vattenplanering. Betänkandet har remissbehandlats 

och bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. 

En väsentlig del av miljövårdsarbetet är kontrollen av kemiska ämnen. 

Regeringen avser att inom kort i särskild skrivelse till riksdagen redovisa 

pågående arbete för att begränsa användningen av kadmium. Produktkon

trollnämnden väntas inom kort till regeringen redovisa underlag för ställ

ningstagande rörande den fortsatta utbyggnaden av produktregistret. Inom 

jordbruksdepartementet bereds f. n. ett förslag fran produktkontrollnämn

den till regler för märkning av hälso- och miljöfarliga varor. Också frågan 

om produktkontrollens organisation bereds inom jordbruksdepartementet. 

En angelägen miljövårdsuppgift är att kunna ta hand om det kemiska 

avfallet på ett miljöriktigt sätt. Regeringen har år 1981 fastställt konces

sionsnämndens tillstånd för SAKAB att uppföra en central behandlingsan-
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läggning för sådant avfall i Norrtorp. Riksdagen har därefter under våren 

1981 beslutat om formerna för ett statligt stöd för att finansiera kostna

derna för anläggningen (prop. 1980/81: 125. JoU 1980/81: 30, rskr 1980/ 

81: 337). 

Riksdagen beslutade under våren 1981 om en rad åtgärder inom ramen 

för ett av regeringen redovisat handlingsprogram för miljösäkrare sjötrans

porter \prop. 1980/81: 119. JoU 1980/81:33, rskr 1980/81:375). Handlings

programmet är inriktat på såväl förebyggande åtgärder. dvs. åtgärder för 

att förhindra utsläpp, som åtgärder för att minska skadeverkningarna för 

miljön när utsläpp väl har inträffat. 

Frågor om åtgärder för att på längre sikt begränsa föroreningarna från 

motorfordon behandlas av den år 1977 tillsatta bilavgaskommitten. Typbe

siktningsutrcdningens betänkande (Os K 1979: 7) Fordon i föreskrivet 

skick och det av en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet utarbetade 

betänkandet (Os Jo 1979: 11) Bensin utan bly bereds f. n. i jordbruksdepar

tementet. 

Regeringen har under år 1980 tillsatt en särskild utredare för att över

väga frågor rörande återvinning av vissa dryckesförpackningar. m. m. 

Utredaren har i två delbetänkanden framlagt förslag dels om lämpliga 

styrmedel för att säkerställa en tillfredsställande återvinningsgrad vad 

gäller dryckesförpackningar av aluminium. dels om pant på vin- och sprit

buteljcr. Förslagen bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. 

På grundval av riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken byggs 

nu beredskapen mot kärnkraftsolyckor ut genom bl. a. utbildning och 

övning av berörd personal, höjd pcrsonalberedskap vid berörda myndighe

ter samt utbyggnad av telekommunikationerna m. m. (prop. 1980/81: 90. 

JoU 1980/81: 24, rskr 1980/81: 274). 

Riksdagen behandlade i december 1981 lprop. 1981/82:48. JoU 1981/ 

82: 17 rskr 1981/82: 96) förslag från regeringen rörande den fortsatta infor

mations verksamheten på miljövårdsområdet. Riksdagens beslut innebär 

att en toxikologisk informationsccntral upprättas. knuten till karolinska 

institutets bibliotek och informationscentral. Vidare skall en fortsatt ut

veckling ske av miljöstatistiken. Naturvårdsverket får i uppgift att fortlö

pande bevaka behovet av informationsinsatscr på miljövårdsomnldet. Be

sluten innebär också att miljödatanänrndcns verksamhet upphör. 

Budgetförslagen inom miljövårdsområdet innebär sammantaget en ök

ning från 352 milj. kr. för hudgetåret 1981182 till 365 milj. kr. budgetåret 

1982/83. Anslagen till mark för naturvård och vård av naturreservat m. m. 

föreslås för budgetåret 1982/83 uppgå till sammanlagt 44.3 milj. kr., vilket 

innebär en ökning med 1,8 milj. kr. 

För att underlätta ett fortsatt arbete med att skydda för naturvården 

värdefulla naturområden föreslås därutöver att möjligheter öppnas att 

under budgetåret 1982/83 överföra mark till ett värde av 10 milj. kr. från 

domänfonden till naturvårdsfonden. 
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Till det fortsatta arbetet med restaureringen av Hornborgasjön föreslås 

en ökning med 16 milj. kr. till 18 milj. kr. 

Anslagen till forsknings-. undersöknings- och utredningsverksamhet fö

reslås öka med sammanlagt ca 5 milj. kr. till ca 75 milj. kr. Detta medger 

bl. a. en fortsatt utbyggnad av programmet för overvakning av miljökvali

tet och en ökad satsning på stödet till kollektiv forskning på miljövårdsom

rådet. 

Service och kontroll 

Med anledning av djurhälsoutredningens betänkande (SOU 1981: 57) 

Djurens hälso- och sjukvård. SY A-SLL utredningens betänkande !Ds Jo 
1981: 9) Översyn av statens veterinärmedicinska anstalt och betänkandet 

<SOU 1979: 31 Regional laboratorieverksamhet kommer särskild proposi

tion om organisation och finansiering av djurens hälso- och sjukvård. om 

verksamhet vid SY A och om regional laboratorieverksamhet att föreläggas 

riksdagen våren 1982. 

Utbildning och forskning 

Anslagen till utbildning, forskning och försöks verksamhet på jordbru

kets. skogsbrukets och veterinärmedicinens områden föreslås nästa bud

getår öka med sammanlagt ca 64 milj. kr.. cxkl. förändringar under bl. a. 

byggnadsanslaget. 

Förstärkningen av basresurser för forskning och forskarutbildning före

slås fortsätta. Ytterligare resurser avsätts för forskning kring bl. a. skogs

föryngring och skogsproduktion. Dessa medel utgör en del av regeringens 

förslag till förstärkning av forskningen. 
Avtal har träffats mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring om den 

fortsatta gemensamma finansieringen av forsknings- och utvecklingwerk

samhct rörande skogsträdsföriidling och skogsgödsling. 

Avtal har vidare träffats mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU 

om den fortsatta gemensamma finansieringen av forsknings- och utveck

lingsverksamhet på det skogstekniska området. De båda avtalen innebär 

att staten totalt kommer att tillskjuta ca 16,7 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1982/83- 1984/85. 

Jakt och viltvård 

Under år 1981 har jakt- och viltvårdsbcredningcn lagt fram delbetänkan

det (Os Jo 1981: 5) Vilt och jakt, sociala och ekonomiska värden. Bered

ningen väntas lägga fram sitt huvudbetänkande under år 1982. I betänkan

det skall behandlas bl. a. kronviltets framtid i Sverige. principerna för jakt 

och viltvård, jaktlagstiftningens utformning, forskning, utbildning och in

formation samt jaktens och viltvårdens administration. 
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Regeringens förslag till utformning av den framtida älgjakten kommer att 
föreläggas riksdagen under våren 1982. 

Frivillig försöksverksamhet med kompetensprov för jägare pågår i lan

det. Naturvårdsverket har i uppdrag att upprätta slutligt förslag till kompe

tensprov. 

Idrott och rekreation 

Målet för idrottsrörelscns verksamhet är bl. a. att nå en allt större del av 

befolkningen. Detta kommer till uttryck i idrottsrörelsens handlingspro

gram för 1980-talet - Idrott -80 - vars syfte är att försöka öka antalet 

utövare från 2 milj. till 3 milj. För budgetåret 1982/83 föreslås det statliga 

stödet till idrottens organisationer öka med ca 20 milj. kr. till ca 161 milj. 

kr. Av det föreslagna medclstillskottet avser 15,2 milj. kr. investerings

kostnader för utbyggnaden av idrottsanläggningarna på Bosön. 

Idrotten får också ett betydande statligt stöd i form av s. k. lokalt 

aktivitetsstöd till idrottens lokala ungdomsverksamhet. Stödet lämnas 

över utbildningsdepartementets anslag. Detta gäller också statliga medel 

för utbildning vid olika idrottsskolor. Försöks verksamheten med s. k. 

idrottsgymnasier föreslås fr. o. m. budgetåret 1982/83 bli en ordinarie del 

av utbildningsverksamheten. Stöd till investeringar i idrottsanläggningar 

m. m. lämnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Under anslaget Rekreationsstöd m. m. föreslås att statens rekreations

råd inrättas. Rådets främsta uppgifter skall vara att samordna, främja och 
bevaka de rekreationspolitiska frågorna på statlig nivå. Anslaget tas upp 

med ett belopp av 27.4 milj. kr. 

Internationellt samarbete 

De under år 1980 ingångna bilaterala jordbruksavtalen med Finland och 

Norge har trätt i kraft under år 1981. Inom avtalens ram har kommersiella 

spannmålsavtal slutits med såväl Finland som Norge. Med Norge har 

under år 1981 inletts ett utredningsarbete i syfte att klarlägga möjligheterna 

att i krissituationer säkra den svenska försörjningen med kväveprodukter 

samt den norska försörjningen med spannmål. 

Världslivsmedelsrådets sjunde session hölls i Jugoslavien under maj 

198 l. Vid sessionen diskuterades och antogs förslag beträffande bl. a. 

världens livsmedelsberedskap. 

FAO:s konferens sammanträdde under november 1981 och antog bl. a. 

budget och arbetsprogram för tvåårsperioden 1982-83. Verksamheten i 

rådet och specialkommitteerna hcdrevs under året i sedvanlig omfattning. 

Liksom under år 1980 intog frågan om en förhättrad säkerhet för världens 

livsmedelsförsörjning en framträdande plats. Sverige var fram till konfc-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 11 

rensen medlem av rådet. För nästkommande mandatperiod har Norge 

invalts som nordisk rådsmedlem. 

Förhandlingar i GATT:s n:gi har ägt rum under ar 1981 om vissa juste

ringar av tullskyddet för beredda trädgårdsproduktcr. vilka aktualiserats · 

av förändringarna av den svenska trädgårdsnäringspolitiken och förslagen 

angående ändrad råvarukostnadsutjämning. 

Internationella sockerorganisationens räd beslöt i november 1981 att 

förlänga 1977 års sockcravtal med två år fr. o. m. den I januari 1983. 

Ansträngningarna att få EG att ansluta sig till avtalet har intensifierats och 

vissa framsteg har gjorts. 

Inom internationella vetcrådet har de senaste årens diskussioner om ett 

nytt internationellt vetehandelsavtal strandat på grund av motsti'tnd från 

främst de största exportländerna USA och Kanada. Det nuvarande admi

nistrativa avtalet. som utlöper den I juli 1983, förstärks i vissa avseenden. 

EG:s beslut i september 1981 om att ur marknadsn:gleringen för fisk 

stryka den där hittills inskrivna tullfriheten för sill bedöms kunna få myc

ket allvarliga effekter för den traditionella svenska sillexporten till EG. 
Denna export uppgår normalt till ca 215 milj. kr. per år och utgör ca 40% 

av_ det svenska fiskets totala fångstvärde. Pt1 svensk bcgiiran har konsulta

tioner i frågan ägt rum med EG. 

Det tekniskt-vetenskapliga samarbetet pa jordbruks-. skogsbruks- och 

miljöområdet med i första hand vissa östeuropeiska stater har vidareförts i 

den omfattning som förutses i gällande avtal. 

Sverige och EG förhandlade i mars 1981 fram ett avtal som innebar byte 

av fiskerättigheter. Detta avtal kunde inte EG godkänna förrän i slutet av 

september dii de för svenskt fiske viktigaste säsongerna var över. Mot 

denna bakgrund har 1981 års fiskeavtal mellan Sverige och EG inte trätt i 

kraft. 
Vid sammantriide i Warszawa med fiskerikommissioncn för Östersjön 

har beslut fattats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1982. 

För torsk och lax har enighet om en kvotering inte nåtts. För att skydda 

Östersjöns laxbestånd har dock fiskerikommissionen beslutat förlänga den 

rådande fredningstiden. För Sverige innebiir beslutet att det svenska fis

kets fångstmöjligheter i Östersjön har ökats för år 1982. 
1 enlighet med giillande bilaterala fiskeavtal har konsultationer om 1982 

års fiskekvoter ägt rurn med Finland. Polen. Tyska demokratiska republi

ken och Sovjetunionen. 

Efter riksdagens godkännande har Sverige tillträtt en konvention om 

fiskesamarbete i Nordostatlanten. 

Styrelsen för FN:s miljöprogram !UNEP) höll sin nionde session den 

13-26 maj 1981. Mötet dominerades av förberedelserna inför den spe

cialsession med miljöstyrelsen som skall äga rum den 10-18 maj 1982 med 

anledning av tioårsjubileet av FN-konferensen om den mänskliga miljön. 

Syftet med sessionen är att mot bakgrund av erfarenheterna från 1970-
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talets internationella miljösamarbete dra upp riktlinjerna för samarbetet 

under 1980-talet. Miljöstyrelsen beslöt vidare på svenskt initiativ att inleda 

arbetet på en global konvention till skydd för ozonskiktet. 

Besparingar m. m. 

Inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde läggs i årets budget

proposition fram förslag till besparingar för budgetåret 1982/83 motsvaran

de minst 60 milj. kr. 

Ramen för bidrag till jordbrukets rationalisering föreslås minska till 56 

milj. kr.. vilket i förhållande till de beräknade kostnadl!rna i Hrngtidsbudge

ten innebär en besparing av 10 milj. kr. Likaså föreslås en begränsning av 

krcditgarantiramen för lån till bl. a. jordbrukets rationalisl!ring från 751 till 

550 milj. kr. Motsvarande ramar på fiskets område minskas från 32.4 till 25 

milj. kr. 

Anslaget till skördeskadefondcn reduceras med 5 milj. kr. 

Den n:stitution av bensinskatt som förekommer inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde föreslås upphöra fr. o. m. budgetåret 1982/8). 

Förutom de besparingar som detta medför i administrativt hänseende kan 

besparingscffekterna beräknas till ca 16 milj. kr., varav I milj. kr. berör 

anslag under tionde huvudtiteln. 

Stödet till miljöskyddstcknik minskas till 63 milj. kr.. vilket innebär en 

besparing i förhållande till långtidsbudgeten med ca 8 milj. kr. 

Den planerade produktionsavdelningen vid statens veterinärmedicinska 

anstalt kommer inte att byggas. Investeringen har kostnadsbcräknats till ca 
120 milj. kr. i 1980 års prisläge. Projektcringskostnaderna har uppgått till 

ca 8 milj. kr. Genom au produktionsavdelningen inte byggs uppnås en årlig 

besparing av minst 12 milj. kr. 

Vissa besparingar motsvarande knappt 10 milj. kr. görs bl. a. på anslag 

under rubrikerna Fiske. Miljövård samt Idrott och rekreation. 

Ytterligare besparingar inom jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde kommer att övervägas i samband med särpropositioner under våren 

1982. Dessa beräknas på basis av nu kända förhållanden kunna bli av 

storleksordningen JO milj. kr. 
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Sammanställning 

Förändringarna totalt inomjordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1981182 framgår av 

följande sammanställning uttryckt i I 000-tal kr. 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
C. Jordbruksprisrcglcring 
D. Skogsbruk 
E. Fiske 
F. Service och kontroll 
G. Utbildning och forskning 
H. Miljövård 
l. Idrott och rekreation 
J. Diverse 

T(Jtalt för jordbruksdepartementet 

Anvisat 
1981/82 

36044 
313566 

4129960 
423 364 

90601 
211778 
537 541 
354090 
186050 

14138 

6297132 

Förslag 
1982/83 

29194 
357 698 

3 724 578 
533 511 
92847 

218 760 
623 289 
370 310 
188050 
20009 

6158 246 

Föränd
ring 

- 6850 
+ 44 132 
-405 382 
+110147 
+ 2246 
+ 6982 
+ 85 748 
+ 16220 
+ 2000 
+ 5871 

-138886 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Dahlgren 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

Tionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Jordbruksdepartementet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav lönekostnader 

16538644 

16172000 

17675000 

1981/82 

105 

16172000 
( 15 274000) 

16172000 

Beräknad ändring 1982/83 

Föredraganden 

+ 1503000 
1+1101000) 

+1503000 

För nästa budgetår bör medel för jordbruksdepartementets verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 17 6 75 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 17 6 75 000 kr. 
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A 2. Lantbruksråd 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12573823 
12572000 

2819000 
1 Anslaget Lantbruksrcpresentantcr. 

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om 

jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näring

ar ävensom miljövården i de länder eller internationella organisationer som 

ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lantbruksråden placerade i 

Bryssel, Moskva, Nairobi. Rom och Washington. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Föredraganden 

Personal 8 

Anslag 

Lönekostnader 1481 000 +101000 
Vissa biträdeskostnader 355 000 + 45 000 
Sjukvård 5000 
Reseersättningar och expenser 

inom verksamhetsområdet 141000 + 9000 
Ersättningar för resor till och 

från Sverige vid tjänsteupp-
drag och semester 150000 + 42000 

Ersättning för kostnader för 
förhyming av bostäder 440000 + 50000 

2572000 +247000 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksrådens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lanrbruksräd för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 2819000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

19 354531 

16800000 

8200000 

Reservation 33985 

Utöver utgifterna för departementets kommitteer har under förevarande 

anslag medel anvisats för kostnaderna för det arbete som miljödatanämn-
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den enligt riksdagens beslut år 1974 bedriver rörande utvecklingen av ett 

informationssystem för miljövården (prop. 1974: 46, JoU 1974: 20, rskr 

1974: 218). Vidare bestrids från anslaget kostnaderna för miljövårdsbered

ningen, jakt- och viltvårdsberedningen samt beredningen för livsmedels

och näringsfrågor. Från anslaget bestrids även bl. a. kostnaderna för viss 

forskning om strålning i byggnader. 

l avvaktan på det slutliga ställningstagandet till de uv miljödatanämnden 

i betänkandet (SOU 1980: 24) Bättre miljöinformation framlagda förslagen 

rörande den framtida verksamheten inom miljövårdens informationssy

stem anvisades under förevarande anslag för innevarande budgetår 

6453000 kr. I enlighet med regeringens förslag har riksdagen beslutat 

(prop. 1981182: 48, JoU 1981/82: 17, rskr 1981182: 96) om upprättande av en 

toxikologisk informationsservice. m. m. Beslutet innebär bl. a. att miljöda

tanämndens verksamhet upphör och att kostnaderna under tiden den I 

januari-den 30 juni 1982 för arbete med uppbyggnad av den nya organisa

tionen skall bestridas av de medel som anvisats för miljövårdsinformation 

m. m. under förevarande anslag. Vad gäller verksamheten efter den I juli 

t 982 skulle medelsfrågan tas upp i 1982 års budgetproposition. 

Jag kommer i det följande att föreslå att ett nytt anslag, Toxikologisk 

informationsservice, m. m., tas upp under tionde huvudtiteln för detta 

ändamål. Under förevarande anslag bör därför fr. o. m. nästa budgetår inte 

längre beräknas medel för informationsverksamheten på miljövårdsområ

det. 

För att fullfölja den forskning om strålning i byggnader som radonutred

ningen har i uppdrag att samordna, beräknar jag ett ytterligare medelsbe

hov av 0,5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

För den övriga verksamheten som bekostas från anslaget beräknar jag 

rnedelsbehovet till 7, 7 milj. kr. Det totala anslags behovet uppgår således 

till 8,2 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kommitt1'er m.111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8 200 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

444599 

500000 

500000 

Reservation 343 388 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 500000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M.M. 

B 1. Lantbruksstyrelsen 

1980/8 I Utgift 

198 I/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

38744972 

39010000 

42204000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

lantbruket och lantbrukets rationalisering, trädgårdsnäringen och träd

gårdsnäringens rationalisering, rennäringen och rennäringens rationalise

ring, stöd till företag i glesbygd, kontroll och inspektion på växtskyddsom

rådet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet 

samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden inte ankommer på 

annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna 

och deras ortsombud, distriktsveterinärorganisationen samt statens hingst

depå och stuteri. Styrelsen är också tillsynsmyndighet över statens lant

bruksinformation, avbytarverksamheten inom jordbruket, statens utsädes

kontroll och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra 

statsplombering av utsädesvara, statens maskinprovningar samt de lokala 

lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. Styrel

sen skall vidare följa verksamheten vid de hushållningssällskap för vilka 

styrelsen fastställt stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är en 

generaldirektör. Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen 

administrativa avdelningen, företagsavdelningen, växtodlingsavdelningen 

samt veterinär- och husdjursavdelningen. Dessutom finns särskilda arbets

enheter för översiktlig planering och internationella ärenden samt en revi

sionsenhet. Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruks

information. 

Personal 

Anslag 

Ut gifta 
Förvaltningskostnad\:r 

Därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Revisionskontor 

1981/82 

243 

35 134000 
(28 731 000) 

3646000 
531000 

39311000 

2 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr /00. Bilaga 13 

Beräknad ändring 1982/83 

Lantbruks
styrelsen 

+2 

+3 810000 
(+2675000) 
+ 165 000 
+ 37000 

+4012000 

Före
draganden 

-2 

+2931000 
!+2401000) 
+ 232000 
+ 31000 

+3194000 
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Inkomster 
Medel från oljeersättningsfon

den 
Försålda formulär, blanketter 

och kungörelser 

Nettoutgift 

1981/82 

300000 

I 000 

39010000 

Beräknad ändring 1982/83 

Lantbruks
styrelsen 

+4012000 

Före
draganden 

+3194000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m., som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter, beräknas 

till 8,1 milj. kr. för nästa budgetår (1981/82 7,1 milj. kr.). 

Lantbruksstyrelsen 

De senaste årens allmänna ekonomiska utveckling samt den därav be

tingade pris- och kostnadsutvecklingen inom jordbruket har lett till stora 

ekonomiska påfrestningar för många lantbruksföretag. Möjligheterna före

faller dessutom vara begränsade att under de närmaste åren med generellt 

verkande prispolitiska åtgärder åstadkomma en lönsamhet som leder till 

att nödvändiga investeringar i byggnader, mark och markanläggningar 

kommer till stånd. Behovet av selektiva åtgärder för att främja investe

ringsverksamheten och förbättra det ekonomiska utbytet av befintliga 

resurser inom jordbruket kommer därför att vara mycket stort under de 

närmaste åren. 
En väsentligt ökad del av lantbruksverkets resurser under de närmaste 

åren måste sättas in till stöd för lantbruksföretag som redan har eller är på 

väg in i svåra ekonomiska problem. Särskilt viktigt är att tillfredsställa 
behovet av uppföljningsåtgärder, främst genom rådgivning, till företag som 

har genomfört eller planerar stora investeringar. Inte minst viktigt är att 

följa upp utvecklingen vid företag som erhållit tillfälligt räntestöd. Antalet 

sådana företag väntas öka och behovet av uppföljande åtgärder kommer i 

många fall att sträcka sig över flera år. vilket kommer att kräva en stor 

resursinsats från lantbruksnämnderna. 

De statliga rådgivningsinsatserna i övrigt måste starkt inriktas på före

tagsutvcckling och produktionstekniska förbättringar med syfte att förbätt

ra resursutnyttjandet i företagen. Olika kostnadsbegränsande åtgärder 

inom de befintliga fasta resursernas ram kommer att ges hög prioritet. 

Prisprövning enligt 1979 årsjordförvärvslagstiftning kommer även i fort

sättningen att kräva betydande resurser liksom köp och försäljning av 

mark från vissa större skogsägare. 

En fortsatt nedskärning av myndighetsanslagcn till lantbruksstyrelsen 

och lantbruksnämnderna kommer att väsentligt försvåra genomförandet av 

planerad verksamhet. En fortgående nedskärning av lantbruksnämndcrnas 
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personalresurser innebär att enskilda nämnders specialistkompetens ut

tunnas på olika wrksamhetsområden. Härigenom måste lantbruksstyrel

sen i fortsättningen i högre grad svara för denna kompetens, vilket gör att 

de centrala resurserna i viss utsträckning behöver byggas ut. 

Betydande insatser krävs också från styrelsens sida för att leda det 

alltmer intensiva rationaliseringsarbetet inom lantbruksverket. Utred

ningsresurser som motsvarar flera personers arbete kriivs för administra

tionen av besparingsarbetet. Härtill kommer att regeringen i ökad utsträck

ning givit uppdrag till styrelsen av utredningskaraktär. 

Ett fortsatt krav på en besparing motsvarande 2 % kan för lantbrukssty

relsens del komma att leda till avskedanden under budgetåret 1982/83. 

Orsaken härtill är främst att antalet pensionsavgångar under innevarande 

och nästkommande budgetår är mycket lågt samt att det svåra arbetsmark

nadsläget i Jönköpings kommun medfört att personalomsättningen i det 

närmaste har upphört. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts begär styrelsen att för budget

året 1982/83 få en uppriikning av anslaget motsvarande minskningen enligt 

huvudförslaget. En ytterligare minskning av styrelsens personal låter sig 

inte förenas med uppgiften att på ett tillfredsställande sätt leda den mång

skiftande verksamheten vid lantbruksnämnderna och distriktsveterinäror

ganisationen. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 534000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en sänkning av ambitionsnivån. Besparingen 

uppgår till 850000 kr. och motsvaras av indragande av sex tjänster. 

( + 2684000 kr.) 

3. Två tjänster inom vattenhushållningsområdet överförs från lant

bruksnämndema till styrelsen. Detta är en följd av den nya organisationen 

som successivt avses genomföras inom vattenhushållningsområdet. 
( + 278 {)()() kr.) 

4. Förbättrad statistik beträffande certifikatsbelagd införsel av växter 

och växtprodukter samt ökat behov av statistik avseende plantskoleväxter 

föreligger(+ 200000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 103 000 

kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Jag tillstyrker 

förslagen om överföring av vissa tjänster till styrelsen och om medel för 

förbättrad statistik beträffande växter m. m. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lanthruk.1·styrt'lsen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags

anslag av 42 204 000 kr. 
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B 2. Lantbruksnämnderna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12o:rn1746I 
1203 827000 

218617000 
1 Anslagen Lantbruksn[imndcrna och Kursverksamhct för jordbrukets rationalise
ring m. m. 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut

veckling samt vidta eller hos lantbruksstyrelscn föreslå de åtgärder som är 

påkallade eller i övrigt lämpliga. särskilt för att åstadkomma en fortsatt 

rationalisering inom lantbruket och trädgårdsnäringen. Nämnden svarar 

även för vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och 

husdjursskötsel. om skördeskadcskydd, skördeuppskattning och jord

bruksstatistik samt om försöks verksamhet och kurs verksamhet inom lant

brukets område. Nämnden handlägger vidare frågor inom rennäringens 

område och andra områden som enligt särskilda bestämmelser ankommer 

på nämnden. 

Vid lantbruksnämnd finns. om inte lantbruksstyrelsen bestämmer annat. 

en företagsenhet, en produktionsenhet och en administrativ enhet. Vid 

nämnd i Stockholms och Malmöhus län skall finnas en trädgårdsenhet och 

vid nämnd i Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län en rennärings

enhet. 
Från anslaget bestrids även vissa kostnader för fiskenämnderna. 

Personal 

Anslag 

Utgijier 
Förvaltningskostnader 

Därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Inkom.l"ler 
Medel från oljeersättningsfon

den 

Nettoutgift 

1981/82 

1378 

186261000 
(159375000) 

20266000 

206527000 

2 700000 

203827000 

Beräknad ämL-ing 1982/83 

Lanthruk~
styrelsen 

-34 

+12251000 
(+ 9874000) 
+ 3 399000 
+ 354000 

+16004000 

+16004000 

Före
dragamkn 

-34 

+ 11 165000 
( + 10648 000) 
+ 3 343000 
+ 282000 

+14790000 

+14790000 

Inkomster vid lantbruksnämnderna. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster. beräknas till 5.6 

milj. kr. (1981/82 5.6 milj. kr.). 
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Till lantbruksnämnderna influtna renbetesavgifter skall tas till uppbörd 

under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som 

meddelas av lantbruksstyrelsen. 

f,anthrukss tyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 20003 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing av 4 675 000 kr. Förslaget inne

bär bl. a. att 32 tjänster dras in i samband meJ naturlig avgång ( + 15 328 000 

kr.). 

3. Två tjänster inom vattenhushållningsområdet föreslås bli överförda 

från lantbruksnämnderna till lantbruksstyrelsen ( - 278 000 kr.). 

4. För att kunna bibehålla praktikantverksamheten begär lantbrukssty

relsen medel för budgetåret 1982/83 ( + 500 000 kr.). 

5. Ekonomiska och topografiska kartor erhålls inte längre gratis av 

lantmäteriverket varför dessa måste inköpas ( + 100000 kr.). 

6. För flyttning av lantbruksnämnden i Kalmar län till nya lokaler be

hövs 354000 kr. som engångsanvisning. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksnämndernas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 

0,8 milj. kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Vidare har 

jag beräknat 200000 kr. för praktikant verksamhet. 50000 kr. för inköp av 

ekonomiska och topografiska kanor samt en engångsanvisning av 282 000 

kr. för flyttningen av lantbruksnämnden i Kalmar. De utgifter som f. n. 

bestrids från anslaget Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering 

m. m. bör fortsättningsvis bestridas från förevarande anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksniimnderna för budgetåret 1982/83 anvisa dl för

slagsanslag av 218617000 kr. 

B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

66140740 

59000000 

70000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 

förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 

(ändrad 1981: 273). Därutöver används anslaget for vissa speciella ända

mål. 
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Bidrag till jordbrukets rationalisering 

Budgetår 

1980/81 
1981/82 
1982/83 (förslag) 

Lantbruksstyrelsen 

Ram 

61 000000 
64000000 
56000000 

Beviljade bidrag m. m. 

49651400 

Anslaget bör föras upp med 70 milj. kr. och därav bör få tas i anspråk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. 

Vid beräkningen av medelsbehovet under anslaget har beaktats bl. a. de 

överskottsmedel som tillförs anslaget i samband med försäljningen av 

jordfondsfastigheter och att beviljade. ej utbetalda bidragsbelopp per den 

30juni 1981 uppgår till 75,5 milj. kr. Vidare har beaktats det medelsbehov 

som erfordras för att under budgetåret 1982/83 bestrida statsbidrag till 

åtgärder mot översvämningar i Emån. Under budgetåret 1982/83 beräknas 

anslaget därutöver bli belastat med ca 16 milj. kr. i räntekostnader för den 

rörliga kredit av 250 milj. kr. som ställts till styrelsens förfogande för inköp 

av skogsfastigheter. 
Bidragsramen för yttre rationalisering har de senaste åren i stor utsträck

ning belastats med stora kostnader för omfattande skiftesprojekt i Koppar

bergs län. Det totala behovet av bidrag för pågående och beslutade projekt 

beräknas till ca 11 milj. kr.. varav hälften kunde tas på ramen för budget

året 1980/81. Bidragsförbrukningcn i övriga län uppgår sammanlagt till ca 7 

milj. kr. Styrelsen bedömer, med hänsyn till att projektet i Kopparbergs 
län tar flera är att genomföra. att nuvarande ram på 9 milj. kr. även skall 

vara tillräcklig för budgetåret 1982/83. 
Bidragsramen för inre rationalisering har under budgetåret 1980/81 inte 

blivit fullt utnyttjad. Detta sammanhänger med den kraftiga nedgång i 

investeringsverksamheten som skett framför allt på grund av det höga 

ränteläget. En viss relativ lönsamhetsförsämring inom animalieproduk
tionen har även bidragit till nedgången. Styrelsen bedömer att en viss 

ökning av medelsbehovet är sannolik för de kommande åren. För budget

året 1982/83 torde dock en ram av innevarande budgetårs storlek, dvs. 55 

milj. kr .. vara tillräcklig. 

Föredraganden 

Det statliga finansiella stödet till jordbruket ges huvudsakligen i form av 

lånegarantier. Vid sidan härav lämnas från detta anslag bidrag till yttre och 

inre rationalisering, i huvudsak som regionalt rationaliseringsstöd i norra 

Sverige. 

För budgetåret 1982/83 bör ramen för statsbidrag minskas till 56 milj. 

kr., varav 9 milj. kr. till yttre och 47 milj. kr. till inre rationalisering, vilket 

innebär en besparing av ca JO milj. kr. i förhållande till de beräknade 
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kostnaderna i långtidsbudgeten. Liksom f. n. bör regeringen kunna jämka 

mellan dessa ändamål. 

Jag beräknar utgifterna från anslaget till 70 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1982/83 statsbidrag beviljas till jord
brukets rationalisering med sammanlagt högst 56000000 kr., 

2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 70000000 kr. 

L 4. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1980/81 Utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

25008000 

1000 
1000 

Reservation 

Jordfonden uppgår, sedan den för budgetåret 1981/82 tillförts I 000 kr., 
till 367184000 kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en rörlig kredit 
hos riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. t. o. m. den 30 juni 1983. 

Jordfonden används för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 
fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lant

brukets område. 
I enlighet med vad som anförts i prop. 1978/79: 101 har till styrelsens 

förfogande dessutom ställts en rörlig kredit av 250 milj. kr. vilken särre

dovisas under jordfonden. Krediten skall disponeras för större förvärv av 
mark som utbjuds till försäljning huvudsakligen från olika skogsföretag. 
Den förvärvade marken skall i första hand tillföras bestående lantbruk eller 
användas för byte med andra skogsägare. Krediten skall vara återbetald 
senast den 31december1982. På medel som tas i anspråk utgår ränta efter 
räntefot som fastställts av riksgäldskontoret. 

Lantbruksstyrelsen 

Jordfondens likviditet har under budgetåret 1980/81 varit tillfredsställan
de. Den har emellertid sista året sjunkit med 13 milj. kr. Denna utveckling 

kommer sannolikt att fortsätta även under 1981/82. 
Fastighetsinköpen har under budgetåret 1980/81 jämfört med tidigare 

budgetår ökat. Den försämrade lönsamheten i jordbruket i kombination 

med gällande förvärvslagstiftning torde vara den främsta orsaken härtill. 
Priskontrollregeln och inskränkningar i kretsen av förvärvsberättigade kö
pare har samtidigt medfört att lantbruksnämndernas möjligheter att förvär

va salubjudna fastigheter har ökat. 
Under budgetåret 1981182 kommer överföring av mark från kyrkan till 

jordfonden att börja. Marken utgör kompensation för de stora förvärv 
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kyrkan gjort bl. a. i Småland och Värmland. Denna verksamhet kommer 

att ställa stora krav på jordfondens storlek och likviditet. 

Lantbruksstyrelsen finner det mycket angeläget att inköpsverksamheten 

ligger på en hög nivå under första hälften av 1980-talet: Med hänsyn till att 

ägo- och ägarstruktur i vissa delar av landet är helt otillfredsställande anser 

lantbruksstyrelsen att jordfondsverksamheten måste prioriteras högt i 

strukturarbetet. Styrelsen beräknar att den omfattning jordfondsverksam

heten kommer att ha under budgetåret 1981/82 inte kräver någon ytterliga

re utökning av jordfonden eller utökning av krediten intill 25 milj. kr. eller 

förlängning av kredittiden. 

Med utnyttjande av den rörliga krediten av 250 milj. kr. för förvärv av 

främst skogsmark hade vid utgången av juli månad 1981 markförvärv gjorts 

för sammanlagt 281 milj. kr. Härav hade vid samma tidpunkt mark försålts 

för 140 milj. kr. 

Lantbruksstyrelsen räknar med att fortsätta denna verksamhet och för

handlar f. n. med flera skogsföretag om markförvärv. Om samtliga förvärv 

skall genomföras kan detta komma att ställa anspråk på ytterligare medel 

redan under innevarande budgetår. I så fall återkommer lantbruksstyrelsen 

härtill i särskild skrivelse. 

Lantbruksstyrelsen förhandlar också om överförande av ytterligare 

mark från domänfonden till jordfonden utöver de 26 000 ha, varav 21 700 ha 

produktiv mark, som redan överförts. Domänverket har under de senaste 

tre åren ökat sitt skogsinnehav netto med ca 57 000 ha. Härtill kommer 

vissa mindre omfattande förvärv som skall göras i anledning av tidigare 

fattade beslut. 
Försäljningsverksamheten har ökat kraftigt under de båda senaste bud

getåren. Ökningen beror framför allt på genomförda försäljningar av mark 

som förvärvats från olika skogsföretag med anlitande av den särskilda 

krediten. 
Fram till den l juli 1981 har mark härav sålts för 140 milj. kr., varav vid 

samma tidpunkt inbetalats 122 milj. kr. Av den rörliga krediten utnyttjades 

sålunda 159 milj. kr. den I juli 1981. Under budgetåret 1981/82 beräknar 

styrelsen att försäljningar kommer att ske för ca 100 milj. kr. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl

jande sammanställning. 

Budgetår 

1974175 
1975/76 
1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 

Inköp 

åker 
<ha) 

5720 
5012 
4295 
4053 
4592 
5101 
5601 

skog belopp 
(ha) (milj. kr.) 

26803 150.5 
22 663 150.0 
18 375 141,4 
19483 165.5 
23 161 196.1 
52 315 370,2 
43699 290,9 

försäljning 

åker skog belopp 
(hal <ha) (milj. kr.) 

5299 26190 137,2 
5 534 23 318 144.1 
3 874 18786 130.5 
4129 19086 139.7 
4611 18926 159,0 
4915 34304 237,I 
4 714 37693 233.5 
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För att fullfölja de intentioner som angivits i regeringsuppdraget den 8 

juni 1978 att förvärva mark från skogsföretag bedömer styrelsen att kredit

tiden för den rörliga krediten av 250 milj. kr. behöver förlängas med ett år 

till den 31 december 1983. 

Sammanfattningsvis bör jordfonden och den till fonden knutna rörliga 

krediten på 25 milj. kr. bibehållas oförändrade samt kredittiden för den 

särskilda rörliga krediten på 250 milj. kr. förlängas till den 31 december 

1983. 

Föredraganden 

Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker 

med anlitande av jordfonden, har stor betydelse för jordbrukets rationali

sering. Fonden har under senare år tillförts betydande belopp och uppgår 

f. n. till närmare 370 milj. kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en 

rörlig kredit hos fiksgäldskontoret intill 25 milj. kr. t. o. m. den 30 juni 

1983. 

Strukturrationalisering inom främst skogsbruket sker också genom byte 

av mark mellan olika ägarekategorier. För att denna verksamhet skall 

kunna ske fortlöpande bör upprättas en långsiktig plan. vari lantbruks

nämnden redovisar sina önskemål. 

Lantbruksstyrelsen disponerar även en rörlig kredit av 250 milj. kr. i 

riksgäldskontoret för större förvärv av mark från domänverket och skogs

bolag. Härav utnyttjas f. n. ca 200 milj. kr. Denna kredit har haft stor 

betydelse när det gällt att lösa likviditetsproblem för vissa skogsbolag. Den 

har också varit ett värdefullt medel i ansträngningen att förstärka de aktiva 

jord- och skogsbrukarnas brukningsenheter och deras utkomstmöjligheter. 

Den rörliga krediten bör anpassas till behovet. Utbudet av fastigheter från 

skogsbolagen kan i fortsättningen väntas minska. Lantbruksstyrelsen bör 
därför anpassa sin planering så att behovet av rörlig kredit efterhand kan 

reduceras. 

Enligt min mening bör en kredit av 200 milj. kr. vara tillräcklig under år 

1983. 

Anslaget bör för niista budgetår föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att lantbruksstyrclsen för förvärv av viss mark får dispo

nera en rörlig kredit av 200000000 kr. i riksgäldskontoret t. o. m. 

den 31 december 1983, 

2. till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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B 5. Lån med uppskjuten ränta 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

5000000 

Reservation 5012000 

Medlen disponeras av lantbruksstyrelsen för lån med uppskjuten ränta 

enligt förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalise

ring (ändrad 1981:273). 

Lanthruksst_vrelsen 

Långivningen påbörjades budgetåret 1978179 och för ändamålet anvi

sades då ett investeringsanslag av 15 milj. kr. Första verksamhetsåret 

beviljades lån med 2 770 000 kr., året därefter med 4 510 000 kr. Vid utgång

en av budgetåret 1979/80 återstod därför 7 720 000 kr. av investeringsansla

get vilka då tillgodofördcs reservationsanslaget. 

Budgetåret 1980/81 har ytterligare 3, I milj. kr. beviljats varför av ansla

get nu återstår 4 620 000 kr. Detta belopp kan till större delen beräknas bli 

disponerat under budgetåret 1981182. Ytterligare medel måste därför anvi

sas om behovet skall kunna tillgodoses under kommande år. Fr. o. m. den 

I juli 1981 har högsta lånebelopp höjts från 150000 kr. till 200000 kr. 

För budgetåret 1982/83 föreslår styrelsen att anslaget tas upp med 5 milj. 

kr. 

Föredraganden 

Lån med uppskjuten ränta får lämnas i samband med nyetablering och 

för tillskottsförvärv av mark. Ett sådant lån innebär att räntan läggs till 

kapitalskulden under de första fem åren. Under denna tid fungerar lånet 

som ett eget kapital. Det är enligt min mening väsentligt att i nuvarande 

kreditläge ställa medel till förfogande för ändamålet. 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag att anslaget tas upp med 5 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån med uppskjuten ränta för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

20812828 

1500000 

10000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 

garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och 
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drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m., rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av 

avelshästar och ridhästar. 

Lantbruks styre Is e 11 

A. Anslag m. m. 

Av den förlust som redovisats budgetåret 1980/81 hänför sig 8,6 milj. kr. 

till jordbruksföretag och 11,3 milj. kr. till trädgårdsföretag. Med hänsyn till 

den allmänt försämrade lönsamheten för såväl jordbruks- som trädgårds

företag kan betydande förluster förväntas under de närmaste åren. Ansla

get bör därför höjas till 10 milj. kr. 

B. Kreditgarantiramar 

1979/80 1980/81 1981/82 

Kreditgaranti- Anvisad Jämkad Bevilj. Anvisad Jämkad Bevilj. Anvisad 
ramar ram ram garanti ram ram garanti ram 

I. Yttre ratio-
naliscring 

[ 39.2 r· 2. Inre ratio-
nalisering 513.0 608,0 239.1 713.0 703,0 120,3 708.0 

3. Jordför-
värv slån 77.6 49.2 

4. Driftslån 157,6 136.2 
5. Maskinlån 3.7 4.0 
6. Trädgårds-

näringens 
rationali-
scring m. m. 35.0 40.0 38.0 35.0 45.0 44,2 40.0 

7. Rennäringens 
rationalise-
ring m. m. 2.5 2,5 0,6 2,5 2.5 1.3 2.5 

8. Inköp av 
avels- och 
ridhästar m. m. 0,5 0.5 0,3 0,5 0.5 0.3 0.5 

551,0 651,0 556,l 751,0 751,0 404,3 751,0 

1-5. Diskontohöjningarna under första delen av budgetåret 1979/80 och 

i januari 1981 har fört upp låneräntorna till en nivå som medfört likviditets

svårigheter för högt skuldsatta jordbrukare och starkt försämrad lönsam

het för planerade nyinvesteringar, vilka därför i många fall fått skjutas på 

framtiden. 

Investeringsbenägenheten har därför kraftigt avtagit vilket medfört att 

lånegarantiramen för budgetåret 1980/81 varit tillräcklig för behoven. Ra

men för budgetåret 1981/82, som är i det närmaste oförändrad, får likaså 

under nuvarande förhållanden bedömas vara tillräcklig eftersom det ökade 

behovet av driftslån för kreditsanering samt jordförvärvslån i samband 

med att brukningsenheter byter ägare kompenseras av nedgången i inre 

Beräknad ändring 
1982/83 

Lant- Före-
bruks- dragan-
styrel- den 
sen 

-211,0 

+IO.O + 10,0 

+10,0 -201,0 
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rationaliseringslån till framför allt byggnadsåtgärder. Från rationaliserings

synpunkt får det dock anses angeläget att sistnämnda verksamhet ej avtar i 

alltför hög grad eftersom ekonomibyggnadsbeståndet inom jordbruket be

höver kontinuerligt förnyas för att inte bli alltför gammalt. m:dslitet och 

orationellt. 

Styrelsen bedömer därför att investeringarna bör öka något under bud

getåret 1982/83, vartiil kommer förmodade prisstegringar på de flesta om

råden. Eftersom det i nuvarande läge dock finns visst utrymme för ökning 

inom befintlig ram finner styrelsen inte skäl begära ökning av ramen. 

Styrelsen föreslår således att ramen för lånegarantier till jordbrukets ratio

nalisering för budgetåret 1982/83 oförändrat fastställs till 708 milj. kr. 

6. Kreditgarantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 

avser garanti för rationaliseringslån. förvärvslån och driftslån till träd

gårdsföretag. maskinlån, lån till samverkansföretag samt till inrättande av 

lagerhus och auktionslokalcr för trädgårdsprodukter. 

Garantiramen fastställdes för budgetåret 1980/81 till 35 milj. kr. och 

ökades med 10 milj. kr. genom överföring från ramen för jordbrukets 

rationalisering. 

Situationen för odlingen under glas har medfört stora investeringsbehov 

för anpassning till de höga uppvärmningskostnaderna. Övergång till dub

bclskiktat eller flerskiktat täckmatcrial för växthusen liksom övergång till 

andra bränslen än olja har blivit alltmer vanligt och medfört höga anspråk 

på kreditgarantier. Då det är angeläget att dessa åtgärder främjas av det 

allmänna föreslår styrelsen att ram1:n för budgetåret 1982/83 fastställs till 

50 milj. kr. 
7. Kreditgarantiramen för renn;iringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringslån, rendriftslån och redskapslån. Ramen hör vara oföränd

rad. 
8. Kreditgarantiramen för lån till inköp av avclshästar och ridhästar bör 

behållas oförändrad. 

Föredraganden 

Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets och trädgårdsnäringens 

rationalisering lämnas i huvudsak som kreditgarantier. Efterfrågan på så

dana garantier har under slutet av 1970-talet varit mycket stor. Investering

armi i jordbruket har dock avtagit sedan år 1980. Detta har främst sin grund 

i det höga ränteläget vilket gör det svårt att få investeringar lönsamma. 

Inom trädgårdsnäringen ökar däremot investeringarna. Bakom denna ut

veckling ligger bl. a. behovet av investeringar i energibesparande åtgärder. 

Vidare har vissa investeringar inom näringen eftersatts till följd av svag 

lönsamhet åren 1978 och 1979. Jag tillstyrker därför lantbruksstyrelsens 

förslag att räkna upp ramen för kreditgarantier till trädgårdsnäringens 

rationalisering med IO milj. kr. till 50 milj. kr. Den totala ramen för 

kreditgarantier till jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering bör 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 29 

däremot kunna sänkas med hänvisning till vad jag nyss har anfört. Ramen 

för jordbruksändamål beräknar jag till 497 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 bör statlig garanti beräknas för lån till yttre 

rationalisering, lån till inre rationalisering, jordförvärvslån, driftslån och 

maskinlån med 497 milj. kr., för lån till trädgårdsnäringens rationalisering 

m. m. med 50 milj. kr., för lån till rennäringens rationalisering m. m. med 

2,5 milj. kr. samt för lån till inköp av avclshästar och ridhästar med 0.5 

milj. kr. eller sammanlagt 550 milj. kr. Regeringen bör kunna jämka mellan 

ändamålen. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1982/83 statlig kreditgaranti lämnas för 

lån till jordbrukets rationalisering m. m .. för lån till trädgårdsnä

ringens rationalisering m. m., för lån till rennäringens rationalise

ring m. m. och för lån till inköp av avelshästar och ridhästar med 

sammanlagt 550 000 000 kr.. 

2. till Täckande av förluster på grund m· statlig kreditgaranti för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

B 7. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

1201070 

2000000 

4000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering en

ligt förordningen (1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens ratio
nalisering. Därutöver används anslaget för bidrag till Svenska fruktfräm

jandet. Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjandet. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 används anslaget även för bidrag till energibe

sparande åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader enligt förordningen 

(1979: 428) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårds

företag. 

Lanthruksstyrelsen 

Bidrag har under budgetåret 1980/81 beviljats med I 755 100 kr. för 

trädgårdsnäringens rationalisering. Härtill kommer 150000 kr. till främjan

dena. Av bidragsmedlen har 1 343 100 kr. beviljats som regionalt rationa

liseringsstöd. 

Bidragsramen bör föras upp med oförändrat belopp 2 milj. kr. 

I samband med ändrad inrikting av stödet till energibesparande åtgärder 

inom näringslivet har stödet till energibesparande åtgärder i trädgårdsnä

ringens byggnander överförts från fjortonde till tionde huvudtiteln. För 
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budgetåret 1981/82 bestämde riksdagen att 5 milj. kr. får disponeras för 

ändamålet. 

Under fjortonde huvudtitelns anslag Energibesparande åtgärder inom 

näringslivet m. m. har 1980/81 bidrag beviljats med 11603500 kr.. varav 

1867100 kr. till prototyper och demonstrationsanläggningar. Då stort be

hov fortfarande råder i fråga om energibesparande investeringar i växthus 

och då de åtgärder som kan komma i fråga i förhållande till omfattningen är 

mycket verkningsfulla är det från allmän synpunkt angeläget att de blir 

utförda. Det synes därför motiverat att den stimulans som bidragen otvi

velaktigt utgjort även i fortsättningen kan utnyttjas i lämplig omfattning. 

Mot bakgrund av de möjligheter till besparingsåtgärder som fortfarande 

föreligger och den efterfrågan som kan förutses föreslår styrelsen att 

bidragsramen fastställs till 8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att en bidragsram på sammanlagt 7 milj. kr. anvisas för 

nästa budgetår för ändamål rörande rationalisering och energibesparande 

åtgärder inom trädgårdsnäringen. Anslaget föreslås höjt med 2 milj. kr. till 

4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1982/83 statsbidrag beviljas till träd

gårdsnäringens rationalisering, m. m. med sammanlagt högst 

7000000 kr.. 

2. till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 4000000 kr. 

B 8. Främjande av trädgårdsnäringen 

Nytt anslag (förslag) 900000 

Från anslaget Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen utbetalas 

budgetåret 1981/82 bidrag som skall användas till vissa för trädgårdsnäring

en allmännyttiga ändamål. Medlen disponeras av lantbruksstyrclsen efter 

samråd med styrelsens trädgårdsnämnd. 

lantbruks.styrelsen 

Under budgetåret 1980/81 har för bidrag till olika ändamål disponerats 

1 110 500 kr. Medelstillgången på bensinskattefonden uppgick vid utgången 

av budgetåret till 712 963 kr. Av anslaget för budgetåret 1980/8 l återstod 

598 246 kr. Beviijade men inte utbetalade bidrag utgjorde I 133 500 kr. 

Anslaget bör föras upp med 1266000 kr. 

Föredraganden . 

Den skatt på bensin som förbrukats till jordfräsar inom den yrkesmäs

siga trädgårdsodlingen erhåller näringen f. n. som kollektiv återbäring. 
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Medlen får användas för bidrag till vissa för trädgårdsnäringen allmännyt

tiga ändamål. De medel som inte utbetalas som bidrag överförs vid utgång

en av påföljande budgetår till trädgårdsnäringens bensinskattefond. Fon

den förvaltas av kammarkollegiet och får disponeras av lantbruksstyrelsen 

för samma ändamål som anslaget. 

Liknande former av kollektiv återbäring av bensinskatt linns även inom 

rennäringen och fiskerinäringen. lnom jordbrukets och skogsbrukets om

råden förekommer även individuella restitutioner av bensinskatt för bl. a. 

bensin till traktorer och motorsågar. Chefen för budgetdepartementet har 

tidigare denna dag föreslagit att bensinskatterestitutionen skall upphöra. 

De anslag som tagits upp för sådana ändamål under tionde huvudtiteln, 

dvs. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, Kompensation för 

bensinskatt till rennäringen samt Restitution av· bensinskatt till fiskerinä

ringen. bör därmed upphöra fr. o. m. budgetåret 1982/83. Genom att bidra

gen till resp. ändamål samtidigt minskas uppstår en besparing på statsbud

geten. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört om bensinskatterestitutionen 

förordar jag att trädgårdsnäringens bensinskattefond upplöses sedan de 

medel som f. n. finns på fonden förbrukats. För de ändamål som fonden 

används till bör för budgetåret 1982/83 anvisas ett nytt reservationsanslag 

benämnt Främjande av trädgårdsnäringen. Anslaget bör föras upp med 

900000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av triidgärdsnäringen för budgetåret 1982/83 an

visa ett reservationsanslag av 900000 kr. 

B 9. Stöd till innehavare av tjällägenheter m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

719051 

1100000 

I 100000 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på bestående kronolägenheter, till 11yttnings

bidrag och avträdesersättning åt innehavare av kronolägenheter samt för 

att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Lanthruksstyrelsen 

Riksdagen har under våren 1981 fattat beslut om nya bestämmelser för 

förvaltningen av tjällägenheter vilka trätt i kraft fr. o. m. budgetåret 1981/ 

82. Samtidigt har anslagskonstruktioncn ändrats från förslagsanslag till 

reservationsanslag. Då erfarenheter av de ändrade bestämmelserna ännu 

saknas har lantbruksstyrelsen ansett sig böra begära oförändrat anslag i 

förhållande till för budgetåret 1981 /82 anvisat belopp, I, I milj. kr. 
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Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräkna

de utgifter för inlösen av byggnader på bestående fjällägenheter som de 

inkomster av ca 100000 kr. på arrendeavgifter m. m. som redovisas under 

anslaget. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till innehavare av fjiil/iigenheter m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 100000 kr. 

B 10. Främjande av husdjursaveln m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11027531 
11020000 

I 020000 

Reservation 40407 

1 Anslaget Befrämjande av husdjursaveln m. m. 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsförcningar och liknande organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering, hingsthållning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års riksdag. 

I. Bidrag till avels
föreningar och liknande 
organisationer 

2. Stöd åt hästaveln 
3. Stöd åt fårkontrollen 

Lantbruksstyre/sen 

1981/82 

210000 
810000 

l 020000 

Beräknad ändring 1982/83 

Lantbruks
styrelsen 

+ 120000 

+120000 

.före
draganden 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget höjs med 120 000 kr. till 

I 140000 kr. 
Styrelsen tillsatte i maj 1980 en arbetsgrupp med uppgift att utreda 

fårkontrollens framtida organisation. Arbetsgruppen har bl. a. föreslagit att 

Svenska fåravelsförbundet övertar huvudmannaskapct för fårkontrollen 

fr. o. m. den I januari 1983. Detta innebär framför allt att nämndernas 

arbete med fårkontrollen kommer att minska avsevärt. I samband med 

övertagandet av huvudmannaskapct kommer Svenska fåravelsförbundet 

att få nya ekonomiska åtaganden. Kontrollen kommer även i fortsättning

en att finansieras dels med rcgleringsmedel, dels med djurägaravgiftcr. 
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Dessa kan debiteras tidigast i december månad. Djurägaravgifterna för 

kontrollåret 1983 inbetalas därför först våren 1984. Svenska färavelsför

bundet, som är ett relativt litet förbund, beräknas av denna anledning fä 

finansiella svårigheter att klara huvudmannaskapet under i första hand 

kontrollåret 1983. Styrelsen får därför föreslå att ett engångsanslag på 

120000 kr. anvisas som stöd till fårkontrollcn. Som jämförelse kan nämnas 

att Svensk Husdjursskötsel ek. för. i samband med överföringen av huvud

mannaskapet för svinstamkontrollen under tre till fyra år fick ett årligt 

anslag av 70000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Anslaget bör i fortsätt

ningen benämnas Främjande av husdjursaveln m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friiniiandc m· husdjursm·eln 111.111. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av I 020000 kr. 

B 11. Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 

Hästutredningen har den 22 juli 1981 avgett delbetänkandet (Ds Jo 
1981: 6l Statens hingstdepå och stuteri. Förslagen innebär bl. a. att staten 

och andra icke-statliga intressenter bildar en stiftelse som skall vara hu

vudman för den fortsatta verksamheten. Betänkandet har remissbehand

lats. 

Det är min avsikt att, sedan förhandlingar förts med berörda intressen

ter, föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition angående statens 

hingstdepå och stuteri. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att, i avvaktan pä särskild proposition i ämnet. till Statens hingst

dcpä och stuteri: Uppdragsl'erksamhct för budgetåret 1982/83 

beräkna ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 12. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten B 11 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrag till statens 

hingstdepä och stuteri för budgetåret 1982/83 beräkna ett reserva

tionsanslag av 2 200 000 kr. 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 13 
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B 13. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

251738 

215000 

215000 

Reservation 64661 

Från anslaget utgår bidrag till främjande av biskötsel och växtodling. 

La11thruks.1·tyrelse11 

Anslagsposten till främjande av biskötsel används till utbildning av 

bitillsynsmän samt bidrag till Sveriges biodlares riksförbund. Posten bör 

tas upp med oförändrat belopp, 200000 kr. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har de senaste året använts 

för svartrost- och berberisundersökningar. Posten bör tas upp med oför

ändrat belopp, 15 000 kr. 

F<>redraganden 

Riksdagen tillkännagav i samband med behandlingen av 1978/79 års 

budgetproposition att man önskade en översyn av det dittillsvarande stö

det till biodlingen. Regeringen uppdrog med anledning härav åt lantbruks

styrelsen att, med beaktande av vad som framförts i jordbruksutskottets 

yttrande 1978179: 20. göra en översyn av bl. a. reglerna för stödet till 

biodlingen. 

Lantbruksstyrelsen har nu inkommit med en rapport med översyn av 

reglerna för nämnda stöd. 

I rapporten konstateras bl. a. att den nediitgående trenden i biodlingens 

omfattning som tidigare noterats har brutits. Bihållningen anses nu ha en 

sådan omfattning att en tillfredsställande pollinering kan ske av både 

odlade och vilda växter. 

Producentpriset på honung har enligt utredningen i stort sett följt konsu

mentprisindex sedan år 1974. Man anser vidare att det inte heller finns skäl 

att föreslå någon kompensation till biodlingen på grund av sockcrrcglcring

en. eftersom det inte kan hävdas att prisläget på världsmarknaden alltid 

leder till merkostnader för svensk biodling. 

Lantbruksstyrclsen konstaterar också att det f. n. inte finns någon anled

ning att föreslå något allmänt stöd till honungsproduktionen. Inte heller är 

det motiverat med några ändringar av existerande regler för statligt stöd till 

etablering, utvidgning och rationalisering av biodlingen. Beträffande den 

med prisregleringsmedel finansierade bifonden föreslår styrelsen att den 

bibehålles och att stöd bör utgå enligt samma principer som hittills. 

I fråga om medel som går till biodlingen för bekämpande av smittsamma 

husdjurssjukdomar föreslår lantbruksstyrclscn vissa förändringar. Jag 

återkommer till detta under punkten F 5. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört föreslår jag oförändrat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt stöd dt hiskiitsel och \'äxtodling för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett rcscrvationsanslag av 215 000 kr. 
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B 14. Främjande av rennäringen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1491541 

1480000 

2440000 

Reservation 1632 782 

Anslaget används för upplysning, rådgivning och kontakt[1tgärder på 

rennäringens område samt för bidrag till konsulent verksamhet vid Svenska 

samernas riksförbund. Vidare används anslaget för alt främja avsättningen 

av renkött, för mindre undersökningar av betydelse för renskötseln, för 

underhåll av vissa anläggningar i renskötsclområdet samt till bidrag avse

ende rennäringens katastrofskadeskydd. Anslaget används också till åtgär

der till följd av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention. 

Lan thru kss ty re Isen 

Lantbruksstyrelsen föreslår alt anslaget förs upp med I 930000 kr. 

I. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamheten 

m. m. till 350000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivnings verksamheten på kort och lång 

sikt har utarbetats. Huvudinriktningen av verksamheten kommer under de 

första åren på 1980-talct att avse produktionsfrågor. Rådgivningen bedrivs 

företrädesvis genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen 

Rennäringsnytt. Vidare kommer arbetet inom samarbetsorganet för främ

jande av renköttets avsättning. Renköttsfrämjandet. att fortsätta. 

För planering av renskötseldriften. betesgången m. m. är uppgifter om 

betestillgångarna inom samebyarna av grundläggande betydelse. På grund 

härav är det av värde att medel stär till förfogande för mindre undersök

ningar som kan anses nödvändiga och som inte kan finansieras på annat 

siitt. Det kan förväntas att sådana undersökningar kan bli aktuella bl. a. för 

planering av insatser av förebyggande åtgärder i anledning av katastrofska- · 

deskyddet för rennäringen samt vid justeringar och bestämningar av same

byarnas gränser. Vidare kan bl. a. svensk-norska renbeteskonventionen 

göra det nödvändigt med vissa undersökningar av berört slag. Anslaget har 

varit oförändrat sedan budgetåret 1972/73. Jämfört med konsumentprisin

dex motsvarar ett fortsatt oförilndrat belopp knappt 40 ','f av det ursprungli

ga anslaget. 

2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd har hittills 

varit svårt att uppskatta. Lantbruksstyrclsen beräknar anslaget för budget

året 1982/83 till oförändrat 330 000 kr. Efter det att ut värdering skett av de 

senaste vintrarnas förebyggande stöd och ersättningar för förluster får 

styrelsen återkomma med framställning om ytterligare medel. 

3. För fortsatt konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksförbund 

föreslås 100 000 kr. 

4. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande stängselprotokoll skall Sverige och Norge 

bekosta och underhålla vissa stilngsel till en längd av ca 300 km. Vidare 
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ankommer det på Sverige att underhålla riksgränsstängsel i Jämtlands län 

enligt särskilt protokoll mellan Sverige och Norge om uppförande och 

underhåll av dessa stängsel. Stängsel mot Finland finns ocksä uppförda pil 

en sammanlagd sträcka av 220 km. 

Lantbruksstyrelsen har för budgetåret 1981/82 inte tilldelats tillriickliga 

budgetmedel för att kunna utföra fullgott underhåll av vissa stängsel

sträckor. Detta innebär att skyldigheten gentemot Norge inte kan vid

makthållas på sikt samt att behovet för framtida underhåll ökar eftersom 

vissa stiingselsträckor successivt kommer att förfalla. 

Riksgränsstängslens åtcranskaffningsvärde beräknas uppgå till ca 20.5 

milj. kr. Vid ett underhållsbehov av 4~t uppgår anslagsbehovet till 821000 

kr. Styrelsen beräknar behovet av budgetmedel för ändamålet till 800000 

kr. för budgetåret 1982/83. 

5. Enligt regleringsbrev den 18 december 1975 har anvisats ett rcserva

tionsanslag av 1850 000 kr. till främjande av rennäringen. Regeringen har 

därvid bl. a. föreskrivit att medlen får disponeras för åtgärder i samband 

med ändrade renbetesförhållanden enligt beslut av regeringen i varje sär

skilt fall. Enligt rcglcringsbrev den 21december1978 och den 31 maj 1979 

har anslaget - för vissa ändamål - utökats med tillhopa 720000 kr. 

Ifrågavarande medel har tagits upp till redovisning under förevarande 

rcscrvationsanslag. 

6. Återanskaffningsvärdet för de anläggningar som staten. äger är nu 

4523000 kr. Därtill kommer 168 km vägar, som delvis skall undcrhfillas av 

staten. Medelsbehovct för underhåll av dessa anläggningar beriiknas till 

150000 kr. 

7. För fortsatt kartläggning av renarnas vinterbete föreslår lantbrukssty

relsen 200000 kr. 

8. Avseende kompensation för bensinskatt till rennäringen föreslår lant

bruksstyrelsen att anslaget förs upp med ett oföriindrat belopp av 945 000 

kr. 

F<>redraga11de11 

Som jag har anfört under punkten B 8 hör de former av restitution av 

bensinskatt som berör olika näringsgrenar inom jordhruksdeparkmen

tcts verksamhetsområde upphöra fr. o. m. budgetåret 1982/83. Det tidigan: 

anslaget Kompensation för bensinskatt till rcnniiringcn upphör därmed 

fr. o. m. nästa budgetår. De under nämnda anslag anvisade medlen har 

disponerats för iindamål som gagnar renskötande samer. För samma ~inda

mål bör under förevarande anslag beräknas ett helorp av 0.7 milj. kr.. 

vilket innebär en nettobesparing på statsbudgeten. I övrigt bör anslaget 

räknas upp med 260 000 kr. Jag har därvid räknat medel för ökad r{1dgiv

ningsverksamhet samt för underhi'tll av riksgriinsstängsel och vissa ren

skötselanläggningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friimjande m· rc11niiri11gen för budgt!tåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 2 440 000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

21883 718 
22 947000 
24 744000 

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

rörande pris- och marknadsreglering på jordbrukets och fiskets områden. 

Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsberedskapen på 

livsmedelsområdet och är huvudman för skördeskadeskyddet. 

Ledamöter i jordbruksnämnden är en generaldirektör och de övriga 

ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskeärenden 

ingår i nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirek

tören. Inom nämnden finns två avdelningar. administrativa avdelningen 

och produktavdelningen, samt en bcredskapsbyrå, en internationell byrå 

och en utredningsbyrå. 

Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation och 

beredskapsråd. 

Personal 

Anslag 

l.lrRifil'r 
Förvaltningskostnadcr 

Därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

lnkomsrer 

Ersiittning för beredskars
lagring 

Nettoutgift 

1981/82 

141 

21379000 
( 18 606000) 

2 093 000 

23472000 

525 000 

22947000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens jorJ
bruksnämnd 

+l 

+ 2237000 
(+ 1686000) 
+ 154000 

+ 2391000 

+ 2391000 

Före
draganden 

-3 

+I 556000 
(+I 1960001 
+ 141000 
+ 100000 

+1797000 

+1797000 

Avgifter vid statens jordbruksnämnd, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2500 Offentligriittsliga avgifter. beräknas till 

2.4 milj. kr. för nästa budgetår ( 1981182 2.2 milj. kr.). 
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Statens jordhruksniimnd 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 234 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tre och en halv 

tjänst. Då nämndens nuvarande arbetsuppgifter till alldeles övervägande 

del är bestämda av statsmakterna såväl vad gäller mål som medel. fordrar 

en inskränkning beslut av statsmakterna om ändrade uppgifter eller sänkt 

ambitionsnivå ( + I 779 000 kr.). 

3. För att upprätthålla en oförändrad ambitionsnivå behöver medel 

anvisas motsvarande det pris- och löneomräknade beloppet ( + 455 000 

kr.). 

4. Vid beredskapsbyrån behövs en tjänst som byrådirektör för uppgifter 

i syfte att höja handlingsberedskapen inom det ekonomiska försvaret på 

livsmedelsområdet ( + 157 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens jordbruksnämnds verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid bl. a. räknat 

medel för fortlöpande verksamhet med skördeprognoser baserade pil vä

derleksdata. Jag har vidare beräknat 2 255 000 kr. för vissa uppgifter inom 

det ekonomiska försvaret. varav 100000 kr. utgör engångsanvisning för 

åtgärder i syfte att höja handlingsberedskapen på området. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens jordhruksniimnd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 24 744000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2014835 

2091000 

2 231000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru

ket. 
Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbrukssty

relsen, statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds 

arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expert

grupper. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav lönekostnader 

Lokalkostn<ider 
Särskilda utredningar 
Engångsanvisning 

1981/82 

3 

855 000 
(742 000) 

37000 
I 184000 

15000 

2091000 

Lant hruks ekonom i ska sa ma rhe ts nämnden 

Beräknad ändring 1982i83 

Lantbrukscko- Förc-
nomiska s<im- draganden 
arbetsnämnden 

+ 66000 
(+ 49000) 
+ 3000 
+ 153000 
- 15000 

+ 207000 

+ 62000 
(+ 52000) 
+ 3000 
+ 90000 
- 15000 

+140000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 254000 kr .. varav 185000 kr. för 

delvis återställd utredningskapacitet. 

2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 % 

sedan pris- och löneomräkning skett och uppräkning gjorts för att delvis 

återställa utredningskapaciteten ( + 207 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämn

dens verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 2231000 kr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om reglering av priserna påjordbruksprodukter. m. m. 

Jag beräknar tills vidare ett belopp av 3 308000000 kr. för budgetåret 

1982/83 under förevarande anslag. Detta innebär en minskning med 408 

milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Minskningen beror främst 

på att helårseffekten av de minskningar av livsmedelssubventionerna som 

har skett per den I oktober 1981 och som sker den I januari 1982 uppnås 

budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Prisreglerande 

åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1982/83 beräkna 

ett förslagsanslag av 3308000000 kr. 
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C 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält att han 

avser att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition om 

inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling. 

I propositionen kommer även det ekonomiska försvarets utveckling och de 

anslagsfrågor som har anknytning härtill att behandlas. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Inköp av lil'.rnze

del m. m. j(:ir heredskapslagring för budgetåret 1982/83 beräkna 

ett reservationsanslag av 17000000 kr. 

C 5. Kostnader för heredskapslagring av livsmedel m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten C 4 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Kostnader j('ir 

heredskapslagring m· livsmedel m. m. för budgetåret 1982/83 be

räkna ett förslagsanslag av 85725000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

201562027 

228000000 

2 3 5 000 000 

Statensjordbruksnämnd disponerar anslaget för pristillägg enligt förord

ningen ( 1978: 472) om prisstöd till vissa jordbruk (omtryckt 1980: 490, 

ändrad 1981: 640) och enligt kungörelsen ( 1973: 508) om prisstöd till ren

näringen (ändrad senast 1981: 641). 

Statens jordhruksniimnd 

Mjölkinvägningen vid mejeri har under budgetåret 1980/81 i hela riket 

ökat med drygt I % och inom de områden i norra Sverige där extra 

mjölkpristillägg uppbärs med drygt 3 % i förhållande till föregående år. I 

fråga om slaktdjursproduktionen har någon större förändring inte inträffat. 

Kostnaderna för prisstödel under budgetåret 1980/81 uppgår till 200.8 

milj. kr. och fördelar sig med 156,8 milj. kr. till mjölk, 36.4 milj. kr. till kött 

av nötkreatur, får och svin. 4,9 milj. kr. till renkött samt med 0.4 milj. kr. 

till getskötscl och 2,3 milj. kr. till smågrisproduktionen. 

Riksdagen beslutade våren 1981 om en uppräkning fr. o. m. den I juli 

1981 av prisstödet till jordbruket i norra Sverige (prop. 1980/81: 190. JoU 
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1980/8 J: 36, rskr 1980/81: 419). Beslutet innebär en höjning av stödnivåerna 

med 14, 7 %. Enligt beslut av riksdagen våren 1980 skall de personliga 

pristilläggen till vissa mjölkproducenter avvecklas och helt upphöra den I 

juli 1982. Vidare har jordbruksnämnden med stöd av regeringens bemyndi

gande beslutat att Junsele och Ramsele församlingar inom Sollefteå kom

mun samt Haverö församling inom Ånge kommun fr. o. m. den I juli 1981 

skall ingå i område I i stället för område 2. 

De beslutade förändringarna beräknas medföra en ökad kostnad per år 

av ca 27,4 milj. kr. Dessutom tillkommer en kostnadsökning på grund av 

beräknad produktionsutveckling under budgetåret 1981/82 med 6 milj. kr. 

Med hänsyn härtill beräknar jordbruksnämnden utgifterna för prisstödet 

till jordbruket i norra Sverige till ca 234 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Enligt beslut av regeringen den 19 juni J 980 skall jordbruksnämndcn 

under perioden den I juli 1980-den 30 juni 1983 följa, bedöma och redovi

sa effekterna av prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Regeringen har 

vidare tillsatt en utredning som skall se över det statliga stödet till jordbru

ket i norra Sverige. Vid beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1982/ 

83 får således reservation göras för eventuella beslut av statsmakterna i 

anledning härav. 

Med oförändrade grunder för prisstödet och efter gjorda bedömningar av 

produktionsutvecklingen beräknar nämnden medclsbehovet för budgetåret 

1982/83 till 240 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medclsbehovet på anslaget till 235 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Prisstöd till jordbruket i norra Sl-erige för budgetåret 1982/83 
anvisa ett förslagsanslag av 235 000 000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1980/81 u tgi t't 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

30000000 

20000000 

15000000 

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 

används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordbruksniimnd 

Nuvarande tillskott till skördeskadefonden utgör ca 30 milj. kr., varav 20 

milj. kr. av budgetmedel och ca JO milj. kr. av skördeskadeavgifter, jämte 

ränta på innestående medel. Räntan uppgick för år 1980 till 53 .2 milj. kr. 
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och beräknas för år 1981 uppgå till ca 60 milj. kr. Totalt har fonden tillförts 

303 milj. kr. i räntemedel sedan år 1961. skyddets första år. Under de fem 

senaste åren har fonden tillförts sammanlagt ca 415 milj. kr. Under samma 

tid har ca 242 milj. kr. utbetalats ur fonden. Fondens behållning är f. n. 425 

milj. kr. 

Med beaktande av det ansträngda statsfinansiella läget och med hänsyn 

till skördeskadefondens betydande storlek torde enligtjordbruksnämndens 

mening tillförseln till fonden ytterligare kunna minskas något, förslagsvis 

med 5 milj. kr. Om statens bidrag - som nämnden föreslagit - minskas, 

bör jordbrukets bidrag till fonden minskas i motsvarande mån. 

Statens bidrag till skördeskadefonden bör därför för budgetåret 1982/83 

fastställas till 15 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till vad jordbruksnämnden anfört föras upp 

med 15 milj. kr., vilket innebär en besparing med 5 milj. kr. i förhållande 

till innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till permanent skördeskadesk:ydd för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett anslag av 15 000 000 kr. 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1980181 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982183 Förslag 

32054000 

38197000 

36878000 

Statens jordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skör

deskadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska cen

tralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna. skör

deskadeskyddcts tekniska administration, lantbrukets företagsregister och 

därmed samordnad statistikproduktion samt jordbruksekonomiska under

sökningen. 

Anslag 

Objektiva skördeuppskattningar 
Skördeskadeskyddets tekniska 

administration 

1981/82 

18435000 

3718000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statistiska 
centralbyrån 

+1074000 

+ 211000 

Före
draganden 

+ 1103000 

+ 221000 
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1981/82 Bcriiknad iindring 1982/83 

l ,antbruksregistret och därmed 
samordnad statistikproduktion 

Jordhruksekonomiska under
sökningen 

Statistiska centralhyrän 

12 686000 

3 358 000 

38197 000 

Statistiska 
centralhyrim 

-2 855 000 

+ 302000 

-1268000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 889000 kr. 

Före
draganden 

-2 858 000 

+ 215000 

-1.319000 

2. Huvudförslaget innebär en nedskärning av kostnaderna med 743 000 

kr. Detta beräknas kunna ske med hjälp av rationaliseringar. ( + 2 146000 

kr.) 

3. Minskat medelsbehov på grund av att lantbruksräkningen år 1981 och 

trädgårdsräkningen år 1982 huvudsakligen slutförts. Dessutom slopas vis

sa sysselsättningsuppgifter i lantbruksregistret. Beräknat återstående me

delsbehov budgetåret 1982/83 560000 kr. (- 3414000 kr.) 

Fi'iredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas med utgångs

punkt i huvudförslaget. Härvid har jag i enlighet med vad statistiska 

centralbyrån föreslagit beräknat ett minskat medels behov av 3 414 000 kr. 

främst på grund av att lantbruksräkningen år 1981 och trädgårdsräkningen 

år 1982 huvudsakligen slutförts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Administration m· permanent skördcskadeskydd m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 36878000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D l. Skogsstyrelsen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

22872 731 

23 211000 

24641000 

Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och 

chefsmyndighet för skogsvårdsstyrclserna. Det tlliggcr skogsstyrclsen sär

skilt att leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen 

har tillsyn över virkesmätningen och bedriver den skogliga prognosverk

samhet som behövs som underlag bl. a. för utformning och tillämpning av 

skogspolitiken. Styrelsen vidtar åtgärder som behövs för att bevara den 

ärftliga variationen hos våra skogsträd samt tillgodoser skogsbrukets be

hov av skogsodlingsmaterial i den mån det inte sker på annat sätt. 

Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen är en gene

raldirektör. Inom styrelsen finns fyra avdelningar. en för skogsfrågor. en 

för prognosverksamhct. en för rådgivning och en för administrativa frågor. 

Personal 

Anslag 

Uti:ifter 
Förvallningskostnader 

Därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Revisionskontor - siirkostnadcr 

inkomster 
Inkomst av fotogrammetrisk 

uppdrags verksamhet 

N elloutgift 

Skogsstyre/sen 

1981/82 

122 

~1142000 
I 16470000) 

I 746000 
358 000 

23246000 

35000 

23 211000 

Haiiknad ändring 1982/83 

Skogs
styrelscn 

+1917000 
(+ 1367000) 
+ 163 000 
+ 64000 

+2144000 

+2144000 

Före
draganden 

+I 26(1000 
I+ 980000) 
+ 156000 
+ ~000 

+1430000 

+1430000 

I. Pris- och löm:omräkning m. m. 2 100000 kr. 

2. Huvudförslaget I+ I 594 000 kr.) innebiir en medclsreduktion motsva

rande tre-fyra handläggartjänster. En sådan nedskiirning är inte möjlig 

utan att den fastlagda ambitionsnivån för styrelsens verksamhet sänks. 

Ytterligare indragningar av hiträdestjänster är omöjliga. Tvärtom behövs 
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redan innevarande budgetår viss förstärkning med anledning av regering

ens beslut om införande av nytt lönesystcm. Det går inte att omdisponera 

anslaget så att personalinskränkningar undviks. Även om sådana inskränk

ningar borde kunna göras kan styrelsen med hänsyn till effekterna härav 

inte begränsa sin anslagsframställning till huvudförslaget. Redan ett enbart 

pris- och löneomräknat anslag medför svårigheter att behålla verksamhe

tens ambitionsnivå. 

3. För rcvisionskontoret som reviderar skogsstyrelsen. skogsvårdssty

relserna och skogs- och lantbruksakademien behövs förutom pris- och 

löneomräkning en uppräkning för resor och konsulttjänster ( +44 000 kr.). 

Fiiredraga11den 

För nästa budgetår bör medel för skogsstyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 24 641 000 kr. 

D 2. Skogsvårdsstyrelserna 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. till skogsvårds

styrclsernas uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På 

anslaget reuovisas all verksamhet vid skogsvårdsstyrclserna utom frö- och 

plantverksamheten. 

Personal 

Plan 

Kos11111Jcr 
l. Myndighctsuppgifter 
~. Uppdragsvcrksamhet 

Intäkter 
3. Driftbidrag 
4. Uppdragsvcrksamhct 

1981/82 

2310 

119651000 
520000000 

639651000 

1 1965 1 000 
520 000 000 

639651000 

l:ler~iknad ändring 1982/10 

Skogs
styrclscn 

+70 

+ 57401 000 
+ 50000000 

+IOHOI 000 

+ 57401000 
+ 50000000 

+107401000 

Före
draganden 

+ 19917000 
+40000000 

+59917000 

+ 19917000 
+40000000 

+59917000 
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Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1980/81 har verksamheten med myndighetsuppgiftcr 

uppgått till 115300 tjänstgöringsdagar vilket är ca 13000 dagar mer än 

planerat. Ca 3 000 dagar av dessa har bekostats med inkomster från upp

dragsverksamheten. Ca 14000 dagar användes för rådgivning och informa

tion och ca 47 000 för tillsyn enligt skogsvårdslagen. 

För innevarande budgetår beräknas anvisade medel för myndighetsupp

gifter räcka för drygt 102000 tjänstgöringsdagar. Jämfört med föregående 

budgetår planeras administrationens del av verksamheten minska. Insatser 

som ger långsiktiga skogspolitiska effekter prioriteras framför andra. 

Inom uppdragsverksamheten har planering och ledning av beredskaps

arbeten dominerat under budgetåret I 98\l/'1:\ l. Verksamheten har dock 

minskat med ca 10'/{, i förhållande till de båda närmast föregående åren. 

Som mest har ca 3 300 beredskapsarbetare ;;ysselsatts under ledning av ca 

500 förmän. De har bl. a. utfört 25 000 ha ungskogsröjning. 15 000 ha 

återväxtåtgärder och avverkat 600000 m3
• Antalet förvaltade naturreser

vat och naturminnen har varit oförändrat ca 750 resp. 1400-1 500. Stämp

lingen av skog åt skogsägarc har omfattat oförändrat ca S .S milj. m3sk. 

352 000 ha skogsbruksplaner har gjorts. I mindre omfattning har skogs

vårdsåtgärder. främst markberedning. utförts åt skogsägare. för inneva

rande budgetår beräknas uppdragsverksamheten få ungefär samma inrikt

ning och omfattning. 

Skogstillståndet är sådant att markens produktionsförmåga utnyttjas 

dåligt på stora arealer. Skogsvårdsåtgärderna utförs inte i tillräcklig om

fattning och utförda åtgärder leder ofta inte till önskat resultat. De viktigas

te skogspolitiska medlen för att upprätthålla och öka insatserna i skogsvår

den är skogsvårdslagstiftningen, det statliga stödet och statens insatser för 

rådgivning. information m. m. Om statsmakterna bedömer det som angelä

get att de skogspolitiska målen nås måste mot bakgrund av utvecklingen 

hittills ökade resurser ställas till skogsvårdsorganisationens förfogande. 

Utbytet av myndighetsinsatserna får därvid inte undervärderas i jämförel

se med andra insatser. De samhällsresurser som hittills har ställts till 

förfogande har varit otillräckliga för att skogspolitiken skall kunna fullföl

jas. För att önskat resultat skall nås inom rimlig tid fordras betydande 

resursförstärkningar. Skogsstyrelsen föreslår sålunda att resurserna för 

myndighetsuppgifter utökas för nästa budgetår. Medel bör anvisas för 

134 000 tjänstgöringsdagar. dvs. en ökning med ca 32 000 dagar i förhållan

de till innevarande budgetår. Hänsyn har diirvid tagits även till behovet av 

ökade resurser för tjänster åt andra myndigheter och för insats1.:r för 

avveckling av glesa skogar. Härtill kommer behov av medel för siirskilda 

omkostnader för rådgivning. information. personaluthildning och automa

tisk databehandling. 

Skogsstyrelsen bedömer att verksamheten med beredskapsarbeten kom

mer att dominera uppdragsverksamheten iiven under budgetåret 1982/83 
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samt att förvaltnings- och planeringsuppdrag med anknytning till naturre

servat m. m. kommer att öka. Uppdragsverksamheten riktad till skogsäga

re kommer att omfatta i första hand planeringstjänster av olika slag. I fråga 

om utförande av skogsvårdsåtgärder kommer verksamheten att inriktas 

mot i huvudsak maskinell markberedning. 

Fiiredraganden 

Skogsstyrelsens förslag i fråga om verksamhetens allmänna inriktning 

under budgetåret 1982/83 kan jag i huvudsak godta. Genom de särskilda 

insatser som sker för avveckling av glesa skogar, skogsbruksplanläggning. 

inventering och skogsvägbyggnad, vilka jag behandlar i det följande. kom

mer skogsvårdsstyrelsernas arbete med myndighetsuppgifter att öka. Jag 

bedömer att denna ökning, som delvis finansieras över resp. bidragsans

lag, inte behöver medföra ökat personalbehov. I stället bör i första hand 

omfördelning ske från mindre angelägen uppdragsverksamhet. Någon ök

ning i övrigt av myndighetsuppgifternas omfattning föreslär jag inte. Jag 

utgår sålunda vid min beräkning av det grundläggande medelsbehovet 

härför från huvudförslaget. På detta anslag bör anvisas ett formellt för

slagsanslag av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skugsrårdsstyrelsema för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Skogsvårdsstyrelscrna: Myndighctsuppgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1103 691201 

100151000 

111868000 
1 Anslagen Bidrag till skogsviirdsstyrelscrna och Kursvcrksamhet för skogsbrukets 
rationalisering m. m. 

Över anslaget anvisas medel för skogsviirdsstyrelsernas myndighetsupp

gifter. 

Skogsstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 10 175 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär att skogsvårdsorganisationen inte kan klara 

de krav som statsmakterna ställer i fråga om medverkan för att de skogspo

litiska målen skall nås. Såt. ex. skulle endast ca 100 000 tjänstgöringsdagar 

stå till fö1fogande mot ca 120 000 under de båda sista åren pil 1970-talet. 

<+7969000 kr.) 

3. För 134000 tjänstgöringsdagar bör anvisas 132892000 kr. I likhet 

med föregående år har kostnadsberiikningcn skett med förutsättningen att 
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samkostnaderna belastar va1je verksamhctsgren i förhållande till fältper

sonalens arbete med resp: verksamhet. Behov av ytterligare medel kan 

uppstå om fördelningen mellan verksamhetsgrenar skulle förändras. 

Härutöver bör 345 000 kr. anvisas för ersättning till domänverket för 

upplåten mark. 2 090 000 kr. för gemensamma ADB-kostnader och 

6 225 000 kr. för vissa kostnader för rådgivning. information och personal

utbildning m. m. Sammanlagt föreslår skogsstyrclsen att 141552000 kr. 

anvisas över detta anslag för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör som jag tidigare har nämnt medel för skogsvårds

styrelsernas myndighetsuppgiftcr beräknas med utgångspunkt i skogssty

relsens huvudförslag. Det innebär bl. a. att jag på detta anslag inte har 

räknat medel för förstärkningar vare sig i fråga om tjänstgöringsdagar eller 

resurser för ADB-utrustning. Däremot har jag räknat med en ökning av 

anslaget med 5 milj. kr. för information. rådgivning och uthildning i skogs

vårdsorganisationens n:gi i anslutning till de särskilda insatser som görs för 

avveckling av glesa skogar. Även en del av de nya medlen till översiktliga 

skogsinventering<lf. skogshruksplancr och skogsvägbyggnadsföretag kom

mer att användas för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med planering 

m. m. Min bedömning av myndighetsuppgifternas totala omfattning fram

går av sammanställningen under punkten D 2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsrärds.1·tyre/senw: ;\'1y11dighet.1·11ppg(ficr för hudgetäret 

l 982/83 anvisa ett förslagsanslag av Il l 868 000 kr. 

D 4. Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plantwrksamhet 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas frö- och plant verksamhet. 

Sk<>gsstyrelsen 

De sammanlagda tillgångarna i frö- och plantverksamhetcn uppgick vid 

1980 års utgång till ca 190 miij. kr .. varav anläggningstillgångar 66 milj. kr. 

Skulderna uppgick till ca 75 milj. kr. Under året levererades ca 200 milj. 

plantor för användning inom landet och 5 milj. till utlandet. 7.5 milj. 

leveransdugliga plantor förstördes. Det redovisade resultatet av verksam

heten var 6.8 milj. kr. 

För innevarande budgetår. dvs. första firet som helstatlig verksamhet. 
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beräknas plantförsäljningen öka till drygt 220 milj. plantor och ge ett större 

överskott än under år 1980. Samtidigt ökar emellertid investeringarnas 

omfattning. 

För budgetåret 1982/83 planeras en leverans av ca 235 milj. plantor. 

Investeringar för rationalisering av plantskoledriften planeras omfatta 

bl. a. en ökning ur täckrotsproduktionen. strukturrationalisering av bar

rotsproduktionen samt vissa metodförbättringar. Planerna innefattar ned

läggning av vissa plantskolor. 

Föredraganden 

Frö- och plantverksamhetens omfattning påverkas kraftigt framöver av 

den beslutade stora satsningen på återväxtåtgärder efter avverkning av 

glesa skogar. Det sammanlagda årliga plantbehovet kan sålunda beräknas 

öka med upp mot 50%. Ungefär hälften hiirav kommer att behöva produ

ceras i skogsvårdsstyrelsernas plantskolor. Detta påverkar givetvis den 

strukturplan som skogsstyrelsen har redovisat i sin anslagsframställning. 

Jag vill betona nödvändigheten av att tillräckligt antal plantor av god 

kvalitet blir producerade. Genom att det av riksdagen godtagna skogs

vårdsprogrammet lagts fast för så lång tid som 15 år finns goda förutsätt

ningar för lönsamma insatser i plantförsörjningen. Till frågan om investe

ringarna i verksamheten återkommer jag i det följande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsrårds.1·tyrelserna: Frii- och planfl·c·rksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 5. Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

41000000 

46000000 

Över anslaget anvisas medel främst för nyinvesteringar i skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet och i frö- och plantverksamheten. 

Skogsstyrelsen 

Investeringarna i 11ppdrag.1Terksa111heten exkl. frö- och plantverksamhe

ten beräknas för budgetåret 1982/83 till sammanlagt 18.5 milj. kr .. varav 

12.1 milj. kr. är reinvesteringar som beräknas bekostas med medel i verk

samheten. Resterande 6.4 milj. kr. avser kommunikationsradioutrustning. 

investeringar i förråd och maskiner m. m. Kommunikationsradio som re

dan finns hos ett par skogsvårdsstyrelser behövs bl. a. av arbetarskydds

skäl. 

De totala investeringarna i frö- och pla1111·erk.rnmheten beräknas för 

nästa budgetår till 46 milj. kr., varav 3 milj. kr. är reinvesteringar som 

4 Riksdagen 1981182. I .l'am/. Nr 100. Bilaga 13 
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finansieras med medel i verksamheten. Nyinvesteringarna omfattar täck

rotsplantskolor i Syd- och Mellansverige. kylanläggningar och mark för 

fröplantager och för utvidgning av vissa plantskolor. Enligt styrelsens 

femårsplan minskar behovet av medel från detta anslag för investeringar i 

verksamheten till i genomsnitt ca 10 milj. kr. per budgetår fr. o. m. budget

året 1983/84. 

Över anslaget anvisas även medel för bidrag till anläggning av fröplan

tager. För detta ändamål behövs oförändrat 5 milj. kr. 

Sammanlagt föreslår skogsstyrclsen att anslaget tas upp med 54.4 milj. 

kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Skogsstyrelsens plan för investeringar i frö- och plantverksamheten kan 

jag i huvudsak godta. Som jag nyss framhöll under punkten D 4 måste 

hänsyn tas till de ökade insatserna för att främja återväxten. Jag räknar 

sålunda också med att det kan bli nödvändigt att bedriva plantproduktion i 

vissa äldre plantskolor under längre tid än vad skogsstyrelsen har planerat. 

När det gäller anlitande av arbetskraft för genomförande av arbeten i 

anslutning till aktuella investeringsobjekt är det angeläget att rekrytering 

sker i samråd med arbetsförmedlingen. Arbetena bör utföras vid tidpunkt 

som bestäms i samråd med resp. länsarbetsnämnd. 

I avvaktan på den genomgång som skogsstyrelsen gör av det övriga 

fastighetsbeståndet har jag i likhet med styrelsen inte räknat med några 

investeringar i detta. För investeringar inom ramen för uppdragsvcrksam

heten har jag räknat ett mindre belopp. 
För bidrag till anläggning av skogsfröplantagcr föreslår jag oförändrat 5 

milj. kr. Sammanlagt bör anslaget tas upp med 46 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skog.1Tårdsstyrelsema: /11n'steri11Rt1r för budgetåret 1982/83 

anvisa ett rcservationsanslag av 46000000 kr. 

D 6. Bidrag till skogsvård m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

107655 240 

190000000 

295000000 

Från anslaget bekostas bidrag till särskilda skogsvårdsåtgärder inom det 

skogliga stödområdet. skogsodling efter avverkning av lågproducerande 

bestånd. dikning, tillvaratagande av klenvirke, skogsbruksplaner och åt

gärder mot skadegörelse av skogsinsekter. Vidare bekostas översiktliga 

skogsinventeringar från anslaget. Bidragsbestämmelserna finns i förord-
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ningen ( 1979: 7921 om statligt stöd till skogsbruket (ändrad senast 

1981: 1083) och kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i 

norra Sverige (omtryckt 1979: 793). 

Rambelopp 

I. Sarskilda skogsvårds-
åtgärder inom det 
skogliga stödområdet 

2. Skogsodling efter av-
verkning av lägpro-
duccrande bestånd 

3. Dikning 
4. Tillvaratagande av 

klenvirke 
5. S.kogsbruksplancr 
6. Oversiktliga skogsin-

v1:nteringar 

Anslag 

1981i82 

I 20000000 

130000000 
8000000 

40000000 
13500000 

113000000 

214500000 

190000000 

Beräknad ändring 1982/83 

Skogs
styrelscn 

+ 10000000 

+ 172000000 

+ 2000000 

+ 9000000 

+193000000 

+ 72300000 

Före
draganden 

+ 165 000000 

+ 2000000 

+ 3000000 

+170000000 

+105000000 

1 I anslutning till prop. 1981/82: 30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. har 
tagits upp ytterligare resp. 70 milj. kr .. 2 milj. kr. och 3 milj. kr. 

Skogs.1·tyrelsen 

De för budgetåret 1980/81 anvisade rambeloppen för bidrag har förbru

kats helt. Sålunda har bidrag beviljats bl. a. för skogsodling av närmare 

55 000 ha. röjning av ca 50000 ha och dikning av 16000 ha. Vidare har 

bidrag beviljats för upprättande av skogsbruksplaner omfattande samman

lagt ca 350000 ha. Det senare har varit möjligt genom att regeringen har 

omfördelat rambelopp till viss del. 

Bekämpningen av granbarkborrar har skett med nya metoder och resul

terat i en väsentlig minskning av skadorna. Totalt har ca 20 milj. kr. av 

statsmedel satsats på åtgärderna. 

Under budgetåret 1981/82 kommer i fråga om stödområdet återvi:\xtåt

gärderna att prioriteras och därnäst röjning. Medlen för äterväxtåtgärder 

efter avverkning av tågproducerande bestånd fördelas med relativt stor 

volym på de södra och mellersta delarna av landet. Dikningsverksamhcten 

kommer att minska något. Klenvirkesstödet introduceras under året. 

I. När det gäller de särskilda skogsvårdsåtgärderna i det skogliga stöd

området bör återväxtåtgärderna ges högsta prioritet. Det gäller framför allt 

hjiilpplanteringar efter tidigare misslyckade återväxtåtgärder och fullstän

diga återväxtåtgärder inom det skogliga stödområdets inre zon. Bestands

anläggningarnas kvalitet är inte tillfredsställande enligt skogsstyrclsens 

återväxtinventeringar. Blir inte dessa åtgärder vidtagna riskeras allvarligt 

bortfall i virkesproduktioncn för mycket lång tid framåt. Röjnings verksam-
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heten släpar efter fortfarande. I stort sett en fördubbling av röjningsverk

samheten borde ske under en femårsperiod för att eftersläpningen skall 

kunna inhämtas. Det nya bidraget till enskilda skogsägare för återväxtät

gärder i Norrlands inland bör nära fördubblas. 

Sammanlagt föreslår styrelsen en bidragsram av 120 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

2. Skogsstyrelsen föreslår att bidraget till skogsodling efter avverkning 

av lågproduccrande bestånd tas upp under ett särskilt anslag. Styrelsen 

föreslår att rambeloppet för detta ändamäl ökas till 202 milj. kr. Skogssty

rclscns förslag i övrigt under denna punkt har under hösten 1981 tagits upp 

i prop. 1981/82: 30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. (bil. 5). 

3. Av skogsstyrelsens långtidsplan för skogsdikning framgår bl. a. att av 

den totala våtmarksarealen om ca 7 milj. ha är 1,5 milj. ha lämpliga för 

dilming. En rimlig målsättning vore en årlig dikning av 54000 ha av area

lerna impediment och produktiv torvmark inom en 40-årsperiod. Intresset 

för skogsdikning är stort hos markägarna. Mot bakgrund av den ambition 

som statsmakterna hittills har ansett vara riktig föreslår styrelsen emeller

tid oförändrat 8 milj. kr. för nästa budgetår. Härav bör 100000 kr. fä 

användas för utvärdering av tidigare försöks verksamhet. 

4. Med hänsyn till att det nya klenvirkesstödet skall utvärderas efter två 

år är det inte motiverat med ändrat anslag för lindamålet. Styrelsen föreslår 

därför oförändrat 40 milj. kr. för nästa budgetår. Utvärdering kommer att 

göras efter ca I 1/2 år, dvs. kring ärsskiftet 1982/83. 

5. Varje fastighet bör på sikt ha en skogsbruksplan O'.TI den är så stor att 

dess medelproduktion uppgår till minst )()() m3 sk. Skogsstyrclsen hcri.ik

nar att del finns ca 120000 brukningsenheter som bör ha plan. Under 

senare år har det framställts ca 3 000 skogsbruksplaner om året. Styrelsen 

anser att detta antal måste mer än fördubblas. Eftersom bidraget iir skatte

pliktigt kan det inte rimligen sättas mycket lägre än f. n. Det är nu 600 kr. 

per brukningsenhet vilket för mcdelfastighctcn i flertalet län iir mindre iin 

50'7<: av kostnaden för att upprätta planen. För bidrag till fastighetsvisa 

skogsbruksplaner föreslår styrelsen en ram av 5,5 milj. kr. Hiirav bör I 

milj. kr. användas för bidrag till s. k. naturvårdsinriktadc skogshruks

planer. 

6. För att det med riksdagsbeslutct avsedda syftet med översiktlig 

skogsinventcring skall tillgodoses behöver rambeloppet för detta [indamäl 

räknas upp till 22 milj. kr. för nästa budgetår. Hiiri ing[tr skogsvårdsorgani

sationens gemensamma kostnader för utvecklingsvcrksamhet. bild- och 

kartframställning m. m. Skogsstyrelscn understryker kraftigt vikten av att 

lantmäteriverket tilldelas begärda medel för skogsbrukets bild- och kart

försör:jning. 

Sammanlagt föreslår styrelsen att ifrågavarande rambelopp ökas med 

193 milj. kr. till 407 .5 milj. kr. 

Utbetalningarna under anslaget beräknas till 262.3 milj. kr. 
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Fiiredraf,:anden 

Riksdagens beslut hösten 1981 om åtgärder för en förbättrad virkesför

sörjning innebar bl. a. att ramarna för bidrag till skogsodling efter avverk

ning av lågproducerandc bestånd. till skogsbruksplaner och till översiktliga 

skogsinventeringar ökades. Beslutet innebar också att insatserna skulle 

planeras för en 15-årsperiod (prop. 1981/82: 30 bil. 5. JoU 1981/82: 8, rskr 

1981/82: 29). För nästa budgetår bör rambeloppet för det förstnämnda 

ändamälet räknas upp till 195 milj. kr. De båda senare bör tas upp med 

resp. 5.5 milj. kr. och 16 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att för budgetåret 

1982/83 tas upp en sammanlagd ram av 384.5 milj. kr. för bidrag till 

skogsvård m. m. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika 

ändam<'ilen. För utbetalning under anslaget beräknar jag 295 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om skogsvårdsavgiftens stor

lek. Enligt lagen ( 1946: 3241 om skogsvårdsavgift (ändrad senast 1981: 343 J 
erläggs skogsvårdsavgift av den som vid taxering till kommunal inkomst

skatt har beskattats för garantibelopp avseende jordbruksfastighet. som 

åsatts delvärdet skogsbruksvärde. Avgiften påförs vid debitering av skatt 

och har från den I juli 198 I höjts från 3 11
/ 1111 av skogsbruks värdet till 6 11

/00 • 

Debiterad avgift är avdragsgill i förvärvskällan. 

Avgiftsmedfen redovisas på inkomstsidan i statsbudgeten. Enligt prin

ciper som är godkända av riksdagen skall avgiftsmedlen huvudsakligen 

användas för sådana ändamål som är till nytta för skogsbruket som sådant 

eller på sådant sätt att alfa skogsbrukare kan få ta del av dem tprop. 1978/ 

79: 110. SkU 1978/79: 49. JoU 1978/79: 30. rskr 1978/79: 387 och 388). Som 

exempel på användningsområden har angetts forsknings- och utvecklings

arbete. information. utredningsarbete. översiktliga skogsinventeringar. bi

drag som är tillgängliga för alla skogsägare m. m. Riksdagen har också 
uttalat att det är naturligt att tillämpat skogsforsknings- och utvecklingsar

hete samt finansiering av branschinstituten ilgnas särskild uppmärksamhet 

vid fördelningen av avgiftsmedlen mellan olika användningsområden. Nå

gon formell avräkning av utgifter mot avgiftsmedlen görs inte. Någon 

exakt redovisning av hur avgiften används förutsätts inte heller. Vissa 

reformer har dock under de senaste ären direkt angetts vara finansierade 

av skogsvårdsavgiftsmedel. Det gäller de tidsbegränsade återväxtbidragen 

till enskilda skogsägare i Norrlands inland och det s. k. klenvirkesbidraget 

(prop. 1980/81: 136. JoU 1980/81: 25, rskr 1980/81: 295). Det gäller också de 

särskilda medel som fr. o. m. innevarande budgetår har ställts till förfogan

de för tillämpad skogsproduktionsforskning lprop. 1980/81: 129. JoU 1980/ 

81: 27. rskr 1980/81: 336). Ytterligare ett exempel härpå är det extra avdrag 

som vissa enskilda skogsägare får göra vid 1982-1984 års taxeringar. 

Kostnaderna för denna reform täcks av de extra skogsvårdsavgiftsmedel 

som flyter in till följd av den senaste höjningen av promilletalet varmed 

avgiften tas ut lprop. 1980/81:118 bil. 2. SkU 1980/81:44, rskr 1980/ 
81:285). 
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Det totala avgiftsuttaget har ökat under de allra senaste åren. Vid 1981 

års taxering ökade det sålunda från 0.9 till 3 °loo- Genom den nyss nämnda 

höjningen kommer avgiften att öka till 4,5 °/011 vid 1982 års taxering och till 

6 °/1K1 vid 1983 års taxering. Vid 1982 års taxering tillämpas dessutom de 

nya. höjda taxeringsvärden som blev följden av 1981 års allmänna fastig

hetstaxering. I kronor räknat kan de samlade årliga avgifismedlen vid 

1980-1983 års taxeringar beräknas till resp. 18 milj. kr.. 60 milj. kr.. 250 

milj. kr. och 335 milj. kr. 

I samband med 1981 års taxering påfördes vissa privata skogsägare 

dessutom en särskild skogsavgift om 7°/00 av skogsbruksvärdet. Avgiften 

finansierade ett tillfälligt bidrag till skogsgallring (prop. 1978179: 199. SkU 

1978/79: 53, JoU 1978/79: 38. rskr 1978179: 42 och 428. SFS 1979: 486 och 

595). 

Chefen för budgetdepartementet avser enligt vad jag har inhämtat att 

senare föreslå regeringen att under delta riksmöte lägga fram förslag om en 

förkortning av tiden för det extra avdraget för vissa skogsuttag <SFS 

1981:342). 

En samlad bedömning visar enligt min mening att avgiftsuttaget så som 

det beslutades av riksdagen våren 198 l blir för högt. Jag föreslår därför att 

avgiften sänks till 5 °/00 av skogsbruksvänlet fr. o. m: den I juli 1982. 

Skogsvårdsavgiften för inkomståret 1982 skulle därmed komma att uppgå 

till omkring 310 milj. kr. och fr. o. m. år 1983 till 280 milj. kr. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har inom jordbruksdepartementet 

upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1946: 324) om skogsvårds

avgift. Lagförslaget tordi:: fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 

13./. 

Med hänsyn till arten av de frågor som berörs av lagförslaget och dessas 

okomplicerade utformning är det enligt min mening inte motiverat att 

inhämta lagrådets yttrande över det. 

I fråga om finansieringen av de stimulanser för förbättrad virkesförsörj

ning som riksdagen beslutade om hösten 1981 och som jag nyss hänvisade 

till anförde chefen för budgetdepartementet att frilgan skulle tas upp sena

re. I regeringens förslag framhölls vidare att fördelarna som skogsindustrin 

får genom en ökad aktivitet i skogsbruket är stora. Ökade virkcsleveranser 

till industrin leder till ökade exportmöjligheter. De kan även innebära 

minskat behov av dyrt importerat virke. För skogsindustrin bör stimulans

åtgärderna till en aktivare avverkning därigenom bli avsevärt billigare än 

de åtgärder som annars sti'ir till huds. Mot denna bakgrund är det rimligt att 

skogsindustrin fär finansiera en del av kostnaderna för stimulansåtgär

derna. Jag räknar med att kostnaderna för åtgärderna under hudget~lret 

1981/82 helt täcks av skogsvånlsavgiftsmedel. För budgetåret 1982/83 kan 

70 milj. kr. av avgiften tas i anspråk för ändamålet. De förändringar som 

jag nyss har föreslagit medger detta. Chefen för budgetdepartementet har 

tidigare denna dag anmält frågan om finansieringen i övrigt av åtgärderna. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

dels att antaga förslagen till 

I. lag om ändring i lagen ( 1946: 324l om skogsvårdsavgift. 

dels att 

2. medge att under budgetåret 1982/83 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 384500000 kr. till skogsvård m. m., 

3. till Bidrag till skog.1·1·ärd m. 111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 295 000 000 kr. 

D 7. Stöd till byggande av skogsvägar 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

36549344 

30000000 

50000000 

Från anslaget bekostas statsbidrag till byggande av skogsvägar enligt 

förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket (ändrad senast · 

1981: 1083). 

1981/!C Ber~iknad ändring 1982/83 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Rambelopp 

I. Skogsvägbyggnadsförc-
tag i det skogliga 
stödområdets inre zon 13000000 +11200000 + 9000000 

2. Skogsvägbyggnadsföre-
tag utanför det skog-
liga stödområdets inre zon 17 000000 +31 300000 +I I 000000 

130000000 +42500000 +20000000 

Anslag 30000000 +30000000 +20000000 

1 I an.~Jutning till prop. 1981/82: 30 om vissa ckonomisk-poli1iska ätgiirder. m. m. har 
tagits upp ytterligare 20 milj. kr. · 

Skogsstyrelsen 

Tillgängliga rambelopp för bidrag från detta anslag inkl. de ytterligare 20 

milj. kr. som av sysselsättningsskäl ställdes till förfogande under våren 

1981 har utnyttjats helt under budgetåret 1980/81. Härtill kommer den 

verksamhet som har bedrivits som beredskapsarbete. Sammanlagt har 

statsbidrag utgått till I 465 km skogs vägar. varav från detta anslag till I 315 

km. Det innebär en kraftig uppgång jämfört med tidigare år. Möjlighet att 

erhålla statlig kreditgaranti har utnyttjats till ett belopp av drygt 3 milj. kr. 

Ett rationellt skogsvägnät är en grundläggande förutsättning för att av

verkningar och skogsvårdsåtgärder skall kunna utföras. Det enskilda bil-
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vägnätet har byggts ut kraftigt under 1970-talet. Det har nu en sammanlagd 

längd av drygt 190000 km eller närmare dubbelt så mycket som det 

allmänna vägnätet. Ännu saknar dock stora arealer skogsväg på rimligt 

avstånd. Utanför vägarnas normala vcrkningsdjup ligger sålunda 6,3 milj. 

ha. Av denna areal är 3.3 milj. ha bevuxen med slutavverkningsskog och 

restskog. 

För innevarande budgetår disponeras endast 30 milj. kr. för vägbygg

nadsverksamheten. som därmed kommer att minska dramatiskt. Planlägg

ningen kommer dock att i beredskapssyfte hållas på en fortsatt hög nivå. 

Kraven på underhåll av vägar som byggts med statligt stöd kommer att 

skärpas i syfte att förhindra att ytterligare vägar blir ombyggnadsobjekt. 

Med hänsyn till att ifrågavarande stöd är ett effektivt medel att stimulera 

till ökade avverkningar bör den med statsbidrag stödda vägbyggnads verk

samheten ökas till i nivå med skogsstyrelsens långtidsplan. Det bör lämpli

gen ske i två steg. För budgetåret 1982/83 föreslår styrelsen därför att det 

sammanlagda rambeloppet för bidrag ökas till 72.5 miij. kr.. varav 24,2 

milj. kr. för det skogliga stödområdets inre zon. Härav bör liksom hittills 

100000 kr. få disponeras för vägtekniska försök. Styrelsen föreslår vidare 

ett oförändrat rambelopp av 11 milj. kr. för statlig garanti för lån till 

skogsvägbyggnadsföretag. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 60 

milj. kr. 

Föredraganden 

Inom ramen för riksdagens beslut under hösten 1981 om långsiktiga 

åtgärder för en förbättrad virkesförsörjning ställdes ytterligare 20 milj. kr. 

utöver tidigare anvisade 50 milj. kr. till förfogande för bidrag till byggande 

av skogsvägar. Sammanlagt står alltså 70 milj. kr. till verksamhetens 

förfogande under innevarande budgetår. 

Med hänsyn till att skogsviignätet har stor betydelse för virkesförsör:i

ningen föreslår jag att den statsbidragssti.idda verksamheten även för nästa 

budgetår planeras för en omfattning motsvarande ett bidragsbelopp av 70 

milj. kr. Härav bör projekt motsvarande 20 milj. kr. hållas i reserv för 

eventuella sysselsättningsskapande åtgärder. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att för budgetåret 

1982/83 tas upp en sammanlagd ram av 50 milj. kr. för bidrag till byggande 

av skogsvägar. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av medel för 

vägtekniska försök. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de 

båda ändamålen. För utbetalning under anslaget beräknar jag 50 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att under budgetåret 1982/83 statlig garanti för lån till 

skogsvägbyggnadsföretag får lämnas intill ett belopp av 11 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1982/83 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 50000000 kr. till byggande av skogsvägar. 
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2. medge att under budgetåret 1982/83 statlig garanti lämnas för lån 

till byggande av skogsv~igar med sammanlagt högst 11 000000 

kr., 

3. till Stöd till byggande (ff skogs1·ägar för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 50000000 kr. 

D 8. Främjande av skogsvård m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 319782 

6000000 

6000000 

Reservation 1824638 

Anslaget används för tillämpad skogsproduktionsforskning samt för sär

skilda utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvården 

och arbetsmiljön inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1980/81 har anslaget använts huvudsakligen för vissa 

undersökningar och försök bl. a. rörande flisning. skötsel av ädellövskog 

och skyddsbehandling av skogsplantor. Fr. o. m. innevarande budgetår är 

anslaget uppräknat med 5 milj. kr. som skall användas för skogsproduk

tionsforskning. 

Styrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår tas upp med oförändrat 

6 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med oförändrat 6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· skogsvård m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 6000000 kr. 
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E. FISKE 

E 1. Fiskeristyrelsen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

19861348 

21 101000 

22958000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående 

fiskerinäringen. fritidsfisket och fiskevården. i den mån sådana ärenden 

inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 

statens lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en 

generaldirektör. Inom styrelsen finns en administrativ byrå, en fiskebyrå. 

en fiskevårdsbyrå samt ett havsfiskclaboratorium, ett sötvattenslaborato

rium och ett hydrografiskt laboratorium. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Fiskeri- Före-
styrelsen draganden 

Personal 109 -3 

Anslag 

Förvaltningskostnader 14669000 +1913000 + 1374000 
Därav lönekostnader (10444 000) (+ 859000) (+ 89:!000) 

Lönekostnader för annan 
personal än tjänstemän 3715000 + 446000 18000 

Lokalkostnader :!717000 + 501000 + 501000 

21101000 +2860000 +1857000 

Fiskeristyre/se11 

I. Pris- och löneomräkning 2359 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 1 890000 kr. och 

medför minskning med tre besättningsmän på fiskcriundersökningsfarty

gen ( + I 890000 kr.). 

3. Styrelsens datadrift behöver utvidgas. bl. a. genom inköp av ytterli

gare textbildskärmar (+ 171000 kr.). 

4. För insamlingen av fiskeloggboksuppgifter behövs medel för tryck

ning av blanketter m. m. ( + 280000 kr.). 
5. Tillämpningen av besparingsalternativet fr. o. m. föregående budget

år medför väsentligt ökade krav på personalutbildning ( + 50000 kr.). 
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Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om ett nytt fiskeriundersök

ningsfartyg. 

Regeringen uppdrog i december 1978 åt fiskeristyrelsen att utarbeta och 

till regeringen redovisa programhandlingar för ett nytt fiskeriundersök

ningsfartyg avsett att ersätta undersökningsfartygen Thetis och Eystrasalt. 

Fiskeristyrelsen överlämnade under år 1980 programhandlingar för ett 

nytt fiskeriundersökningsfartyg. 

Efter remiss har yttranden avgetts av sjöfartsverket. Sveriges meteoro

logiska och hydrologiska institut. statskontoret, riksrevisionsverket, uni

versitets- och högskoleämbetet. statens naturvårdsverk. Sveriges geolo

giska undersökning. delegationen för samordning av havsresursverksam

heten samt Sveriges fiskares riksförbund. 

Fiskeristyrelsen disponerar i dag fiskeriundersökningsfartygen Argos. 

Thetis och Eystrasalt. Fartygen skall tillgodose fiskeristyrelsens och i viss 

mån andra användares fartygsbehov längs hela kusten samt i Vänern och 

Vättern. 

Argos är byggt i stål år 1974 och är på 98.'i bruttoton (brt). Fartyget är 

speciellt utrustat för havsforskning. Thetis är byggt i stål år 1961 och är på 

220 brt och har under stor del av sin tid använts i fjordar och skärgård. 

Eystrasalt är byggt i trä år 1937 och är på 73 brt. Fartyget används i 

skärgårds- och kustnära undersökningar. 

Fiskeristyrelsen konstaterar i sin utredning allvarliga brister hos Thetis 

och Eystrasalt och att endast Argos är av sådan beskaffenhet att det kan 

tillgodose de behov som föreligger. Det är enligt styrelsen nödviindigt med 

två fältutrustade fartyg med kapacitet och dimensioner för kontinuerlig 

drift för att tillgodose behovet av i första hand utsjöundersökningar. Sty

relsen föreslår att ett nytt fiskeriundersökningsfartyg byggs till en kostnad 

av 38 . .'i milj. kr. Det nya fartyget bör utformas så att det har goda möjlighe

ter att verka också i kustområden. 

f-lertalet remissinstanser ifrågasätter dock behovet av det undersök

ningsfartyg som fiskeristyrelsen föreslagit. 

I särskild skrivelse till regeringen har fiskeristyrelsen senare hemställt 

om medgivande att försälja Eystrasalt och disponera köpeskillingen beräk

nad till ca 400000 kr. för inköp av kompletterande akustisk utrustning till 

Argos och Thetis för totalt 710 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag tar först upp frågan om ett nytt fiskeriundersökningsfartyg. Rege

ringen uppdrog år 1978 åt fiskeristyrelsen att till regeringen redovisa pro

gramhandlingar för ett nytt fiskeriundersökningsfartyg avsett att ersätta 

undersökningsfartygen Thetis och Eystrasalt. Fiskeristyrelsen redovisade 

uppdraget under år 1980. Redovisningen har remissbehandlats. Flertalet 

remissinstanser ifrågasätter hehovet av det planerade fartyget. 

För egen del vill jag anföra att statskontoret i samråd med vissa andra 
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myndigheter f. n. genomför en översyn av resurserna för havsundersök

ningar i landet. Jag kan därför inte biträda förslaget om ett nytt fiskeriun

dersökningsfartyg. 

Den verksamhet som bedrivs på befintliga fiskeriundersökningsfartyg 

utgör grunden för en stor del av den övriga verksamheten inom fiskeristy

relsen. Undersökningar av tillräcklig omfattning och kvalitd iir nödvän

diga främst som underlag för internationella förhandlingar om liskckvoter. 

Jag bedömer all verksamheten med fiskeriundersökningar kan rationali

seras. Om fiskeriundersökningsfartygen Argos och Thetis tillförs komplet

terande utrustning bör dessa krav kunna tillgodoses. 1-örutsättningar ska

pas därmed också för en avveckling av Eystrasalt. Detta fartyg bör alltså 

försäljas såsom styrelsen har föreslagit. 

Fiskeristyrelsen genomför i enlighet med riksdagcns beslut !prop. 1977/ 

78: 112. JoU 1977178: 23. rskr 1977/78: 272) en plancring av det svenska 

fisket på kort och lång sikt i samråd med statens jordbruksnämnd och i 

samarbete med Sveriges fiskares riksförbund. 

I de planer som överlämnats till regeringen har föreslagits en rad olika 

utredningar som kräver särskilda resurser. I nuvarande statsfinansiella 

läge kan resurser till dessa utredningar inte avsättas särskilt. De får i stället 

göras inom ramen för redan tillgängliga planeringsresurser. Siirskilt angclii

get är att prioritera utredningar som tar sikte på kostnadsbesparingar inom 

fisket och förbättrade avsättningsmöjligheter. 

För nästa budgetår bör medel för fiskeristyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Vidare bör bl. a. medel motsvarande 

inkomsterna vid försäljningen av Eystrasall under innevarande budgetår 

ställas till styrelsens förfogande för kompletterande utrustning av under

sökningsfartygen Argos och Thetis. Jag har för avsikt att senarc åter

komma till regeringen i dcnna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

22 958 000 kr. Jag har därvid räknat med ökade utgifter på 112 000 kr. för 

sådan utvidgad datadrift som redan är beslutad. 

Jag hemställer att regeringcn föreslår riksdagen 

att till Fiskeristyrel.1en för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 22958000 kr. 

E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8846297 

9356000 

10226000 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskenämnderna, fiskeri

intendentorganisationen. statens fiskeriingenjör. statens fiskodlingsanstalt 

i Älvkarleby och statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Driften av an stal-
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tema bekostas av vattenavgiftsmcdel och visst bidrag av statens vatten

fallsverk. Vissa utgifter för fiskenämnderna redovisas under anslaget B 2. 

Lantbruksnämnderna. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Utgifter 

Förvaltnings kostnader 
Därav lönekostnader 

Lokalkostnader 

Jnkom.\'ft'r 

Vissa fiske- och arrende
avgiftsmedel 

Ersättningar för undersökningar 

Nettoutgift 

Fiskeristyre/sen 

57 

9285000 
(9013000) 

461000 

9746000 

240000 
150000 

9356000 

I. Pris- och löneomräkning 837 000 kr. 

Fiskeri
styrelsen 

+766000 
(+728000) 
+ 91000 

+857000 

+ 20000 

+837000 

Före
draganden 

+819000 
(+797000) 
+ 91000 

+910000 

+ 20000 
+ 20000 

+870000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 633000 kr. och 

medför vakantsättning av två fiskerikonsulenttjänster ( + 633 000 kr.). 

Föredraganden 

~ör nästa budgetår bör medel för statens lokala fiskeriadministration 

beräknas delvis med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 0 226 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens lokala fiskeriadministration för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av I 0 226 000 kr. 

E 3. Främjande av fiskerinäringen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1813 596 
1500000 

2 150000 

Reservation 

1 Anslaget Främjande i allmänhet av tiskeriniiringcn. 

Från anslaget bestrids kostnader för utvecklingsarbete och försöksverk

samhet pfi fiskets område. 
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Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Som jag har anfört under punkten B 8 bör reservationsanslagct Restitu

tion av bensinskatt till fiskerinäringen upphöra som egt:t anslag fr. o. m. 

nästa budgetår. 

Den behållning som vid utgången av budgetåret 1981/82 kan finnas på 

anslaget Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen bör i sin helhet 

överföras till förevarande anslag. Med hänsyn härtill beräknar jag anslaget 

till 2 150000 kr., vilket innebär en nettobesparing på statsbudgetc:n. Ansla

get bör fortsättningsvis benämnas Främjande av fiskerinäringen. Stöd till 

bl. a. fiskarorganisationernas verksamhet bör i fortsättningen utgå från 

detta anslag. 

Jag hemställer att regc:ringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· fiskerinäringen för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 2150000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fiskel'> område 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

352 343 

430000 

430000 

Reservation 518291 

Anslaget används huvudsakligen för yrkesutbildning av fiskare. för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemän samt för kurser och studieresor som är till 

nytta för verksamheten i sammanslutningar av större betydelse för fritids

fisket. 

Till fiskeristyrelsens disposition 
för yrkesutbildning av fiskare 
m.m. 

Fortbildning av fiskeritjänste
män 

Fiskeristyre Is e 11 

1981/!:Q 

380000 

50000 

430000 

Beräknad ändring 1982/83 

Fiskeri
styrelsen 

Före
draganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
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Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före· 

slår riksdagen 

att till Kursl'erksamhet på fiskets område för budgetåret 1982/83 

anvisa ett rescrvationsanslag av 430000 kr. 

E 5. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5432022 

9625000 

10258000 

Reservation 6240756 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen (1971: 384) om statsbidrag 

till fiskehamnar (ändrad 1980: 366). Från anslaget täcks också underskott 

vid driften av statliga fiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av 

fiskefyrar samt för utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostna

derna för fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamhe

ten. sjöräddningsväsendet, fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 

Bidrag till fiskehamnar 
Driften av statliga fiskehamnar 
Underhåll och drift av fiskefyrar 

m.m. 
Fiskets andel i sjöfartsverkcts 

kostnader 

Sjöji1rtn•erke t 

1981/82 

5 267 000 
150000 

150000 

4058000 

9625000 

Beräknad ändring 1982/83 

1-'iskeri
styrelsen 

+ 75000 

+583 000 

+658000 

Före
draganden 

+ 50000 

+583 000 

+633000 

I. Huvudförslaget innebär en ökning av anslagsposten Fiskets andel i 

sjöfarts verkets kostnader med 551 000 kr. I+ 551 000 kr.). 

2. Viss resursförstärkning i fråga om sjösäkerhets- och sjöräddnings

tjänster är särskilt angelägen ( + 32 000 kr.). 

f'iskeristyrclscn 

I. Medelsbehovet för statsbidrag till fiskehamnar och för täckande av 

underskott vid driften av kvarvarande statliga fiskehamnar beräknas till 

oförändrat belopp. 
2. För underhåll och drift av fiskefyrar samt utmärkning av fiskegränser 

behövs ökad mcdelstilldelning med 75 000 kr. på grund av ökade kostnader 

för arbetskraft och material. 
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Föredraganden 

Anslagsposten Underhåll och drift av liskefyrar m. m. bör höjas med 

50000 kr. Jag förordar vidare efter samråd med chefen för kommunika

tionsdepartcmentet att anslaget räknas upp med 583 000 kr. till följd av 

ökade kostnader för att täcka fiskets andel i sjöfarts verkets kostnader för 

farledsverksamheten m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till flskelwmnar m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 10258000 kr. 

E 6. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

64685 

20000 

20000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytning för 

fiskets och fiskarbefolkningens behov. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag bitriider fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till lsbrytarhjii/p ät .fiskarln'.fi1/kni11ge11 för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 20000 kr. 

E 7. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6450824 

7 000000 

6500000 

Från anslaget utgår bidrag till fiskets rationalisering, skrotningspremier 

för äldre fiskcfartyg som tas ur fiskeflottan samt bidrag till säkerhetsutrust

ning för fiskefartyg enligt förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till 

fiskets rationalisering, m. m. tiindrad 1980: 365, 1981: 408). Vidare utgår 

fraktstöd för foderfisk från Östersjön enligt förordningen ( 1980: 573) om 

prisreglering på fiskets område (ändrad 1981: 575). Från anslaget utgår 

också fångstbegränsningsbidrag enligt förordningen ( 1976: 448) om statligt 

stöd till fiskeföretag vid fångstbcgriinsning tomtryckt 1977: 412, ~indrad 

1978: 518). Vidare utgår från anslaget bidrag enligt förordningen ( 1979: 436) 
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om statligt stöd vid skada på fiskredskap. Inflytande avgifter enligt sist

nämnda förordning tillförs anslaget. Dessutom bestrids från anslaget vissa 

kostnader för stödfartyg för det svenska sillfisket i Nordsjön och ersättning 

till samerna för visst avgiftsfritt fiske på statens vatten inom Norrbottens 

län. 

Fiskeristyre/sen 

Under anslaget bör 1.5 milj. kr. tas upp för premier för skrotning av 

fiskefartyg. För övriga ändamål föreslår styrelsen oförändrade ramar. An

slaget bör således höjas med 1.5 milj. kr. 

Föredraganden 

Bidrag till fiskets rationalisering utgår f. n. med högst 100000 kr. Med 

hänsyn till kostnadsutvecklingen under senare år bör beloppet höjas till 

150000 kr. 

Liksom för budgetåret 1980/81 beräknar jag 1 milj. kr. för premier för 

skrotning av fiskefartyg. 

Statsbidrag till säkerhctsutrustning för liskefartyg har hittills lämnats till 

inköp av livräddningstlotte, brandskyddsutrustning, ekolod, radaranlägg

ning, radioanläggning och wireskydd. Nuvarande bestämmelser har, med 

undantag för wireskyddet, gällt sedan den I juli 1978. I fortsättningen bör 

stöd för anskaffande av ekolod, radioanläggning och radar i stället utgå 

som rationaliseringsstöd i form av fiskerilån. Därmed kommer kostna

derna för bidrag till säkerhetsutrustning att minska, vilket innebär en 

besparing av ca 5 milj. kr. 

För statsbidrag till fiskets rationalisering beräknar jag en ram av oför

ändrat 6 milj. kr. Anslaget bör föras upp med 6,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört rörande dels högsta belopp för 

bidrag till fiskets rationalisering, dels premier för skrotning av 

fiskefartyg och dels statsbidrag till säkerhetsutrustning, 

2. medge att under budgetåret 1982/83 statsbidrag beviljas till fis
kets rationalisering med sammanlagt högst 6000000 kr., 

3. till Bidrag till fiskets ratiu11aliseri11g m. m. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 6500000 kr. 

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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E 8. Fiskerilån 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

15 947 280 

25000000 

25000000 

Reservation 23 868 719 

Från anslaget beviljas fiskerilån. Bestämmelser om fiskerilån finns i 

förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 

(ändrad 1980:365. 1981:408). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 25 milj. kr. 

Fijredraganden 

Nuvarande högsta sammanlagda lånebelopp för fiskerilån är I milj. kr. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen under senare år bör beloppet höjas 

till 1,5 milj. kr. Enligt vad jag har anfört under punkten E 7 bör län kunna 

utgå även till viss säkerhetsutrustning. Anslaget bör fi.iras upp med oför

ändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna vad jag har anfört rörande högsta lånebelopp för fis

kerilån. 

2. till Fiskeri/än för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan

slag av 25 000 000 kr. 

E 9. l'iskberedningslån 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10245 002 

10000000 

10000000 

Reservation 10054997 

Från anslaget beviljas fiskberedningslån. Bestämmelser om fiskbered

ningslån finns i förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationa

lisering. m.m. (ändrad 1980:365. 1981:408). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat JO milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Fiskberedningslån för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10000000 kr. 
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E 10. l'iskredskapslån. 

1980/81 Nettoinkomst 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

488294 

500000 

500000 

Reservation 2592 294 

Från anslaget beviljas fiskredskapslån. Bestämmelser om fiskredskaps

lån finns i förordningen (1979: 436) om statligt stöd vid skada på fiskred

skap. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 500000 kr. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskredskaps/ån för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 500000 kr. 

E 11. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1980/81 Nettoinkomst 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

54310 

I 000 

1000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 

statlig garanti för lån till fiskeföretag, för lån till fiskberedningsföretag samt 
för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket. Bestämmelser härom 

finns i förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, 

m. m. (ändrad 1980: 365, 1981: 408) och i förordningen ( 1981: 537) om stat

ligt stöd till fritidsfisket. Vidare utgår från anslaget bL a. ersättning för 

förlust på försöksfiske för vilket statsgaranti lämnats enligt kungörelsen 

( 1953: 242) angående statsgaranti för försöksfiske (ändrad senast 1976: 491. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

De statliga kreditgarantierna på fiskets område utnyttjas f. n. i mindre 

omfattning än vad som medgivits. Enligt min mening bör ramarna för 

statlig garanti för lån till fiskeföretag och fiskbcredningsföretag anpassas 

till behovet. Låneramarna bör däii'ör minskas från 32.4 till 25 milj, kr. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1982/83 statlig garanti beviljas för lån 

till fiskcföretag med sammanlagt högst 14600000 kr .. för lån till 

fiskbcredningsföretag med sammanlagt högst 8 000 000 kr.. för 

lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med sammanlagt högst 

2 000000 kr. och för främjande av försöksfiske intill ett samman

lagt belopp av 400000 kr., 

2. till Tiickafllie m· fi'irluster vid statlig kreditgaranti till fiske för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 

E 12. Kostnader för fiskeutrcdningar i vattenmål m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5521972 

1000 

1000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmål 

som utförs inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansi

eras med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget: Ersättningarna 

betalas av sökandena i de vattenmål i vilka särskilda utredningar utförs. 

Regeringen meddelar årligen bestämmelser och fastställer stal för verk

samheten. 

1981/82 

Personal 26 

f 'is k e ris ty re Isen 

Be•.·äknad ändring 1982/83 

Fiskeri
styrelsen 

Fiirc
dragamkn 

Anslaget bör för budgetäret 1982/83 föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnada förJiskeutredningar i 1·a1te1111ull 111. 111. för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E 13. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

100000 

1000 

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar tili strandägare enligt 

lagen (1950:599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. (ändrad senast 

1969: 803). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Med hänsyn till belastningen bör anslaget föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersältning till strandägare för mistad jiskeriilt m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 14. Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

1980/81 utgift Reservation 715017 

1981/82 Anslag I 000 

1982/83 Förslag · I 000 

Från anslaget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vat

tenområde där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom av
lysning på grund av att fisk från området genom förorening får anses 

otjänlig till människoföda. Bestämmelser har meddelats i regkringsbrev 

för budgetåret 1978/79. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredrag<mden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer all regeringen före

slår riksdagen 

att till Bidrag till fiskare med anledning ai· arlysning m· fiskerntten 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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E 15. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition 

om pris regleringen på fisk under budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerunde 

åtgärder på fiskets område för budgetåret 1982/83 beräkna ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

E 16. Bidrag till fiskevård m. m. 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 
4800000 

4800000 

Från anslaget utgår bidrag till fiskevård och till kostnader för bildande av 

fiskevårdsområden. Bestämmelser härom finns i förordningen ( 1981: 537) 

om statligt stöd till fritidsfisket. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 4,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Bidrag till jiskel'tlrd 111. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 800 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 1. Statens livsmedelsverk 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

48035066 

50676000 

52796000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedcls

frågor. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveterinäror

ganisationen. 

Livsmedelsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelningen, 

undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

1981/82 

Personal 250 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 38956000 
Därav för 

lönekostnader (28 138000) 
utomnordiska resor (120000) 
representation (7000) 

Lokalkostnader 11718000 
Engångsanvisning 
Kostnader för utförselkontroll 

av livsmedel I 000 
Kostnader för införselkontroll 

av vegetabilier I 000 

50676000 

Inkomster 
Ersättning för besikt-

ningsorganisationens 
personaladministration 

Nettoutgift 50676000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens livs
medclsverk 

-5 

+1808000 

(+1177000) 
(+ 5000) 

(-) 

+ 340000 
+ 250000 

+2398000 

+2398000 

Före
draganden 

-5 

+1936000 

(+ 1678000) 
(+ 5000) 

(-) 

+ 329000 
+ 250000 

+2515000 

+ 395000 

+2120000 

Inkomster vid statens livsmedelsverk. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster. beräknas till 1,2 

milj. kr. för nästa budgetår ( 1981 /82 2, 1 milj. kr.). 
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Statens livsmedelsverk 

I. Pris- och löneomrälrning 3 230000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär indragning e!!er vakantsättning av fem tjäns

ter och minskning av medlen för utrednings- och undersökningskostnader. 

3. Kostnaderna för besiktningsorganisationens personaladministration 

belastar f. n. livsmedclsverkets anslag. Statens utgifter för besiktningsor

ganisationen skal! i princip täckas genom köttbesiktningsavgifter. Även 

Jivsmedelsverkets kostnader för personaladministrationen. tre tjänster 

samt vissa expenskostnader. bör belasta köttbesiktningsanslaget 

(-395000 kr.). 

4. För informationskampanj om märkning med s. k. E-nummer för livs

medelstillsatser behövs en engångsanvisning av 250000 kr. 

f"öredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens livsmedelsverk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 70000 kr. för vissa 

uppgifter inom det ekonomiska försvaret och 250000 kr. för informations

kampanj om märkning meds. k. E-nummer för livsmedelstillsatser. Vidare 

bör verkets kostnader för bcsiktningsorganisationens personaladministra

tion belasta anslaget F 2. Täckande ;1v vissa kostnader för köttbesiktning 

vid kontrollslakterier. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens livsmedels1•erk för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 52796000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

J 982/83 Förslag 

24686954 

26072000 

29759000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa 

av slakteriföretagen. 

Personal 

Veterinärtjänster 
Assistenttjänster 

1981182 

179 
94 

173 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens livs
mcdelsverk 

- 4 
+IO 

+ 6 

Före
draganden 

- 4 
+10 

+ 6 
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Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav expenser 

1981/82 

26072000 
(70000) 

26072000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens livs
medelsverk 

+ 3 653 000 
(+ 40000) 

+3653000 

Före
draganden 

+3 687 000 
I+ 40000) 

+3687000 

1 Härtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid rcnkontrollslaktcrier 
under slaktsäsongen. 

Avgifter för köttbesiktning, som redovisas på statsbudgetens inkomst

sida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter, beräknas till 30,3 milj. 

kr. för nästa budgetår ( 1981/82 29,3 milj. kr.). 

Statens livsmedels1·erk 

I. Pris- och löneomräkning 2 046 000 kr. 

2. Fyra vakantsatta veterinärtjänster bör dras in. För att tillgodose 

personalbehovet kommer ytterligare tio besiktningsassistenter all anställas 

och utbildas ( + 1212000 kr.). 

3. Livsmedelsverkets kostnader för besiktningsorganisationens perso

naladministration bör belasta detta anslag (+395000 kr.). 

Föredraganden 

Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna motsvaras helt av 

intäkter via avgifter. Jag förutsätter att uppdragsgivarna ställer samma 

rationaliseringskrav på denna verksamhet som normalt ställs på annan 

myndighetsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 29759000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare 

högst tio tjänster som besiktningsassistent. Vidare bör kostnaderna för 

besiktningsorganisationens personaladministration belasta detta anslag 
med 395 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av vissa kostnader för kö11hesikt11ing vid kontroll

slakterier för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

29759000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt 

En av regeringen särskilt tillkallad .utredare med uppgift att se över 

statens veterinärmedicinska anstalts målsättning, uppgifter och organisa

tion m. m. har i december 1981 avgett betänkandet (Ds Jo 1981: 9) Översyn 
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av statens veterinärmedicinska anstalt. Det är min avsikt att senare föreslå 

regeringen att lägga fram särskild proposition om bl. a. den fortsatta verk

samheten m. m. vid veterinärmedicinska anstalten. Mot bakgrund av vad 

utredningen föreslagit kommer jag därvid överväga besparingar i verksam

heten. 
Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Statens veterinär

ml!dicinska anstalt för budgetåret 1982/83 beräkna ett förslagsan

slag av 56 105 000 kr. 

F 4. Veterinärstaten 

Djurhälsoutredningen har i september 1981 avgett betänkandet (SOU 

198 l: 57) Djurens hälso- och sjukvård. Det är min avsikt att senare föreslå 

regeringen att lägga fram särskild proposition om djurens hälso- och sjuk

vård m.m. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Veterinär.staten 

för budgetåret 1982/83 beräkna ett förslagsanslag av 52 531 000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

17982017 
10000000 

10000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från ansla

get utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut 

om förintande av bisamhällen. för bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lantbruksstyre/.1·en 

För bisamhälle som förintas enligt myndighets beslut utgår ersättning 

med 40 kr. Med hänsyn till kostnadsökningen under senare år bör ersätt

ningen höjas till 100 kr. Vid utbetalning av ersättning skall dock en själv

risk av 300 kr. tillämpas. Belastningen på anslaget kommer inte att väsent

ligt förändras om detta förslag följs. 

Föredraganden 

Jag biträder Ianthruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekämpande m• smittsamma husdjurssjukdvmar. m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 
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F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid statens utsädeskontroll. 

Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon

trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analy

sering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att bedriva 

forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde 

tillhandahålls. Utsädeskontrollen bedriver vidare rådgivning och upplys

ning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar samt arbetar 

för samordning av kontrollverksamheten. Utsädeskontrollen har hand om 

uppbörden av växtforädlingsavgifter. 

Statens utsädeskontroll leds av en styrelse. Chef för utsädeskontrollen 

är en föreståndare. Utsädeskontrollen omfattar enheter i Umeå, Solna och 

Lund samt en särskild enhet vid W. Weibull AB. 

Personal 

Plan 

Kost1111Jcr 
Allmännyttig verksamhet 
Uppdrags verksamhet 

Intäkter 

V ppdrngsverksamhet 
Driftbidrag för täckande 

av underskott vid enheten 
i Umeå samt vid köksväxt
sektionen 

Driftbidrag för allmän
nyttig verksamhet 

Statens utsiideskontroll 

1981/82 

138 

4159000 
17638000 

21797000 

17038000 

600000 

415QOOO 

21797000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens utsädes- Före-
kontroll draganden 

-4 -4 

+ 141000 + 116000 
+ 1 646000 + 1646000 

+1787000 +1762000 

+1516000 +1516000 

+ 130000 + 130000 

+ 141000 + I lfiOOO 

+1787000 +1762000 

Anslaget bör föras upp enligt huvudförslaget ( + 271000 kr. J. 

FörcdraRanden 

För nästa budgetår bör medel för utsädeskontrollens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 
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Regeringen har den 18 september 1980 gett lantbruksstyrelscn i uppdrag 

att i samråd med utsädeskontrnllen utreda möjligheterna till kostnadsbe

sparingar inom systemet för godkännande av utsäde samt därav eventuellt 

föranledda organisationsändringar m. m. Förslag beräknas kunna läggas 

fram under våren 1982. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens 11tsädesko11troll: Uppdragnerksamhet för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4561000 

4 759000 

5005000 

Reservation 735600 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid 

statens utsädeskontroll och för att täcka underskotten för verksamheten i 

Umeå och för köksväxtsektionen i Lund. 

Statens utsädeskontroll 

Anslaget bör föras upp med 5 030 000 kr. 

F öredragandcn 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag 

anslaget till 5 005 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens 11tsädesko11trvll för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 5 005 000 kr. 

F 8. Bekämpande av växtsjukdomar 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

155625 

200000 

200000 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen ( 1972: 318. ändrad senast 

1977: 351) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader 

för beredskapsåtgärder mot karantänsskadegörare bestrids också från det

ta anslag, liksom kostnader för undersökningar av växtprover som av 

växtinspektionen överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. 
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Lantbruksstyre/sen 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 200000 kr. och att styrelsen 

bemyndigas att använda högst 150000 kr. för brådskande undersökningar i 

samband mt:d växtinspektion samt högst 30000 kr. för täckande av kostna

der för växtskyddsförsök vid lantbruksnämnderna i Östergötlands, Kalmar 

och Skaraborgs län. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag ht:mställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av i·iixt5:jukdomar för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 200 000 kr. 

F 9. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 
1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk 

analysverksamhet i fråga om produkter från jordbruk. skogsbruk och 

trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laborato

riet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller 

enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försöks

institutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringcns områ

den. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse 

för den lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd och upp

lysningar i ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för 

laboratoriet iir en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar, en 

uppdragsavdelning och en avdelning för metodutveckling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en filial i Röbäcksdalen. 

Verksamheten, som är indelad i program, finansieras med avgifter och 

bidrag. Avgifterna skall i princip täcka kostnaderna för uppdragsvcrksam

heten. Täckning av eventuellt underskott för denna verksamhet och för 

metodutveckling m. m. sker genom att bidrag lämnas till verksamheten 

från reservationsanslaget Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratori

um. 
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Personal 

Plan 

Kostnader 

Centrallaboratorieuppgifter 
Metod ut veckling 
V ppdragsverksamhet 

Intäkter 

Uppdrags verksamhet 
Forskningsbidrag 
Driftbidrag 

1981/82 

82 

675 000 
2 843000 

12 053 000 

15571000 

9229000 
180000 

6 162 000 

15 571000 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

I. Pris- och löneomräkning 625 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+ 62000 
+320000 
+403000 

+785000 

+340000 
-180000 
+625000 

+785000 

Före
draganden 

+ 56000 
+274000 
+200000 

+530000 

+400000 
-180000 
+310000 

+530000 

2. Huvudförslaget innebär personalinskränkningar<+ 496000 kr.) som 

har till följd att metodutveckling avseende avfallsanalyser ej längre kan 

utföras. 
3. Förhöjd löneomräkning och möjlighet att omfördela resurser mellan 

de olika programmen begärs ( + 625 000 kr.). 

4. Särskilda medel för redovisad praktikplan bör anvisas ( + 650 000 

kr.). 

5. En utrustningsram för budgetåret 1982/83 av I milj. kr. bör anvisas 

under ett nytt anslag. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för laboratoriets verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Regeringen har den 9 april 1981 tillkallat en särskild utredare med 

uppdrag att utreda vissa frågor rörande statens veterinärmedicinska an

stalts och statens lantbrukskemiska laboratoriums uppgifter och organisa

tion m. m. Förslag rörande lantbrukskemiska laboratoriet beräknas kunna 

läggas fram under våren 1982. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens /anthnikskemiska /ahoratorimn: Uppdragsverksam

het för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 10. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5214000 

6162000 

6472000 

Reservation 221000 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att 

täcka eventuellt underskott i uppdrags verksamheten vid statens lantbruks

kemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

Anslaget bör föras upp med 6 787 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 9 beräknar jag 

anslaget till 6 472 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 6 472 000 kr. 

F 11. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk
samhet vid statens maskinprovningar. 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring 

samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att ge ut tryckta 

meddelanden rörande verkställda provningar. Bland maskinprovningarnas 

uppgifter i övrigt ingår att lämna allmänheten råd och upplysningar samt 

att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Maskinprnvningarna är 

riksprovplats för grävmaskiner och lastbilshytter. 

Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna 

är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en huvudexpedition 

och tre allmänna avdelningar. 
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Personal 

Plan 

Kustnader 
Myndighetsuppgifter. prov-

ningsverksamhet, m. m. 
Riksprovplatsverksamhet 

Intäkter 
Uppdragsverksamhet. m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprovplatsen 

Statens maskinprorningar 

1981/82 

73 

6728000 
7 500000 

14228000 

I 750000 
4978000 
7 500000 

14 228 000 

I. Pris- och löncomräkning 938 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens maskin- Före-
provningar draganden 

+I 

+ 1148000 + 704000 
+ 500000 + 500000 

+1648000 +l 204000 

+ 100000 + 100000 
+I 048000 + 604000 
+ 500000 + 500000 

+1648000 +I 204000 

2. Huvudförslaget innebär att en tjänst lär dras in ( + 820000 kr.). 

3. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs 

full pris- och löneomräkning ( + 118 000 kr.). 

4. För att inrätta en tjänst för provnings verksamheten på trädgårdsområ

det begärs 110000 kr. 

F öredraglmden 

Pör nästa budgetår bör medel för maskinprovningarnas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens maski11pron1i11gar: Uppdrags1·erksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 12. Bidrag till statens maskinprovningar 

1980/81 u !gift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4568000 

4978000 

5 582000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig

hetsuppgifter m. m. vid maskinprovningarna. 

Statens maskinprm·ningar 

Anslaget bör föras upp med 6026000 kr. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 11 beräknar jag 

anslaget till 5 582000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statt'n.1· maskinprol'ningar för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 5 582 000 kr. 

F 13. Statens \'äxtsortnämnd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

245946 

292 000 

307000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtföriidlarriittslagen 

<I 971: 392. ändrad senast 1977: 7031 samt utsädeslagcn ( 1976: 298. tindrad 

1979: 298). Niimnden fullgör de skyldigheter som åligger tillsynsmyndighet 

enligt konventionen den 2 december 1961 for skydd av växtförädlingspro

dukter. 

Nämnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom nämnden 

finns en avdelning för växtförädlarriittsfr<'tgor och en avdelning för odlings

värdesprövning. den sistnämnda med en sektion för lanthruksväxter och 

en sektion för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en 

chef. 

Personal 

Anslag 

Ut1-t(ticr 
r örval t n ingskost nadc r 
Lokalkostnader 

Inkomster 

Avgifter 

Nettoutgift 

Statens riixt.wrt11iim11d 

1981/82 

2 

546000 
31 000 

577000 

285 000 

292000 

Pris- och löneomräkning 15 000 kr. 

Föredraganden 

l:kriiknad ändring 1982/83 

Statens viixt
sortniimnd 

+26000 
+ 5000 

+31000 

+ 16000 

+15000 

Före
draganden 

+26000 
+ 5000 

+31000 

+ 16000 

+15000 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Statens 1·iixtsort11iim11d för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

forslagsanslag av 307 000 kr. 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr IVU. Bilaga 13 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Under detta avsnitt anvisas medel till den utbildning, forskning och 

information inom jord- och skogsbruk, trädgårdsbruk, landskapsplanering 

och veterinärmedicin som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi

dare anvisas medel till skogs- och jordbrukets forskningsråd, Kungl. 

Skogs- och lantbruksakademien och till den inom skogs- och jordbruksnä

ringen bedrivna branschforskningen. 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges lantbruksuniversitet bedriver utbildning, forskning och rådgiv

ning m. m. inom jordbrukets. trädgårdsnäringens, skogsbrukets och vete

rinärmedicinens områden. 

Lantbruksuniversitetet leds av en styrelse, vilken är styrelse även för 

statens veterinärmedicinska anstalt (SVAJ. Beredande organ åt styrelsen 

är en planeringsberedning, en utbildningsberedning, en forskarutbildnings

nämnd samt en lokalnämnd. 

Vid lantbruksuniversitetet finns en lantbruksvetenskaplig. en skogsve

tenskaplig och en veterinärmedicinsk fakultet. Vid varje fakultet finns en 

dekanus, en kollegienämnd, ett fakultetskollegium. en tjänsteförslags

nämnd samt planerings- och ledningsorgan för den programbundna forsk

ningen och försöksverksamheten. Vid den lantbruks vetenskapliga fakulte

ten sker liksom tidigare planeringen av försöksverksamheten i försökskol

legiet med dess sektioner samt lokalt i distriktsförsöksnämnderna. Vid de 

skogsvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteterna har forsknings

nämnder inrättats. 

För planering och ledning av den grundläggande utbildningen vid lant

bruksuniversitetet har införts en linjenämndsorganisation. Styrelsen har 

inrättat sju linjenämnder för de nio utbildningslinjerna vid universitetet, 

nämligen för agronom- och hortonomlinjerna, landskapsarkitektlinjen. 

lant mästar- och trädgårdsteknikerlinjerna. jägmästarlinjen, skogsmästar

linjen. skogsteknikerlinjen och veterinärlinjen. 

S1·eriges lantbruksuniver.1·itet 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 sammanfattar lant

bruksuniversitetet huvudlinjerna i verksamheten vid lantbruksuniversite

tet och ger en översikt över de delar av verksamheten som kommer till 

uttryck i budgetförslaget. 

Anslagen till verksamheten vid lantbruksunivcrsitetet uppgår innevaran

de budgetår till drygt 435 milj. kr. Antakt anställda är totalt ca 3 000. 

Av de sammanlagda resurserna vid lantbruksuniversitetet beräknas ca 
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18% disponeras för utbildning och ca 60% för forskning m:h försök. 

Årligen antas till grundutbildning vid lanthruksuniversitetet sammanlagt ca 

600 studerande. Antalet studerande. inberäknat bl. a. forskarstuderande 

och specialstuderande, uppgår till drygt 2 I 00. 

Anslagsökningar begärs bl. a. för fortsatt upprustning av utbildningsre

surserna för veterinärutbildningen med utgfmgspunkt i riksdagens beslut 

om ökad antagning till veterinärlinjen. Förstärkning begärs för fortsatt 

satsning på grundläggande forskning och information rörande miljökonse

kvenser av användning av kemiska medel i jord- och skogsbruk. forskning 

rörande skogsföryngring, skogsproduktion och djurhälsa. 

Vidare föreslås att medel för viss verksamhet vid institutionen för skogs

taxering skall anvisas över ett särskilt anslag. 

Jag vi!I i detta sammanhang ta upp frågor om forskning och försök inom 

trädgårdsnäringen. 1974 års 1rädgård.1·11iiringsutredning har avgett betän

kandet <Ds Jo 1981: 7) Svensk trädgårdsnäring - Forskning och försök. I 

betänkandet redovisas bl. a. utredningens bedömningar av verksamhets

områden som f. n. är av särskild betydelse för forskning och försök på 

trädgårdsområdet. Såväl tekniska som biologiska aspekter på energifrågan 

kräver enligt utredningen fortsatta insatser inom forsknings- och försöks

verksamhcten. Bland övriga områden nämns växtskyddsfrågor, arbetsve

tenskap m:h marknadsfrågor. Utredningen ger förslag till förändring av 

organisationen av forsknings- och försöks verksamheten på trädgårdsområ

det vid Sveriges lanthruksuniversitet. Därvid framhåller utredningen att 

det är av synnerlig vikt att den framtida trädgårdsforskningen i större 

utsträckning än hittills organiseras så att en helhetssyn och ett tvärveten

skapligt samarbete stimuleras. Utredningen föreslår därför en samför

läggning av olika verksamheter för att underlätta ett nära samarbete kring 

olika frågeställningar. Enligt utredningen bör forsknings- och försöks verk

samheten vara sä organiserad att den lätt kan anpassas till de snabba 

förändringarna inom näringslivet och berörda vetenskaper. Tekniker. bio

loger och ekonomer måste samarbeta i försöksarbetet. För att underHitta 

tvärvetenskapliga insatser föreslår utredningen att all teknisk forskning 

och alla försök på trädgårdsområdet bildar en trädgårdsteknisk avdelning 

som skall tillhöra institutionen för trädgårdsvetcnskap och förläggas till 

Alnarp. 

Utredningen föreslår vidare en ny indelning av avdelningar pä det 

odlingsinriktade området. Planeringen av och förslag till kommande för

söksuppgifter och prioriteringen mellan utarbetade förslag bör enligt utred

ningen ske med utgångspunkt i produkterna. Utredningen föreslår därför 

att fem produktgrupper med ansvar för hela landet inrättas i stället för de 

nuvarande distriktsförsöksnämnderna. En professur i trädgårdsteknik med 

särskild inriktning på energifrågor bör enligt utredningen inrättas vid den 

föreslagna trädgårdstekniska avdelningen i Alnarp. Utredningen betonar 

vikten av information i forsknings- och försöksarbetet. För att bl. a. kunna 
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bevaka de stora satsningar som sker utomlands pt1 energiomrildet fiireslfö· 

utredningen att en tjiinst som statskonsulent i teknik med siirskild inrikt

ning på cnergifri!gor inrättas. Den pil överg:rngsstat förda professuren i 

prydnadsväxtodling föreslås omvandlad till en fast tjänst i ämnet viixtma

teriallära vid den föreslagna avdelningen för växtmaterialliira och produk

tion av plantskoleväxter. Utredningen framhåller vidare hehovet av en 

professur på det triidgårdstckniska omriidet. Den personliga professuren i 

trädgårdsodlingens företagsekonomi föresläs hli en fast tjiinst genom änd

ring av en vakant tjänst som universitetslektor. 

Remissyttranden. Yttranden över utredningens förslag har avgetts av 

lantbruksstyrelsen efter hörande av vissa lantbruksnämnder. statens jord

bruksnämnd, Sveriges lantbruksuniversitet, skogs- och jordbrukets forsk

ningsråd, Lanthrukarnas riksförbund. Triidgårdsnäringens riksförbund, 

Kooperativa förbundet, Sveriges grossistfi.irbund. Sveriges frukt- och 

grönsaksdistributörcr och Sveriges kemiska industrikontor. Remissinstan

serna tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. 

Vissa remissinstanser påpekar emellertid att utredningen framför en viil 

optimistisk syn på niiringens förutsättningar. De framh[1ller därvid att för 

vissa delar av produktionen har vårt land ett oförmånligt klimat och all

mänt sett ett högt kostnadsläge. Internationaliseringen av produktion och 

handel m. m. kan också ge negativa effekter pä vissa sektorer inom svensk 

odling. Med hänsyn bl. a. till att trädgärdsniiringen karaktäriseras av små 

produktionsenheter som inte själva i större utsträckning kan svara för 

forsknings- och försöksinsatser är det angeläget att näringen beträffande 

fiirsök och forskning tills vidare behandlas liberalare fr{rn finansieringssyn

punkt än jämförbara näringar. Remissinstanserna finner det angeliiget att 

forskning och försök tillförs resurser så att den av u:redningcn föreslagna 

helhetssynen och det tvärvetenskapliga arbetet friirnjas. Flera remissin

stanser pekar på behovet av ökad satsning p<°t forskning rörande energifrå

gor. Ett par remissinstanser framhåller vikten av att alternativa odlingsme

toder följs upp samt påpekar att forskning om minimerad användning av 

kemiska medel iir en angeliigen uppgift. 

Några remissinstanscr menar att en resursförstärkning inte enbart bör 

bindas vid lantbruksuniversitctet utan att även andra forskningsinstitutio

ner skall ha möjlighet att erhålla anslag. De av utredningen föreslagna olika 

organisatoriska förändringarna rörande avdelningsindelningen och inrät

tande av produktgrupper finner remissinstanserna i huvudsak ändamf1lsen

liga. Ett par instanser anser dock att utredningen bort ytterligare överväga 

tanken på en samlad institution på odlingsområdet utan formella avdcl

ningsgränser. l.anthrukarnas ri/.:..1:fi'irhu11d anser att den föreslagna nya 

avdelningen för teknik bör kunna ersättas av ett organiserat samråd mellan 

Lantbrukets byggnadsteknik. Arbetsmetodik och teknik samt odlingsav

dclningarna i Alnarp. Ett organiserat samrf1dsförfarande dem emellan bör 

enligt förbundet kunna utnyttja tillgängliga resurser på omrädet. Koopera-
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til'll fi:irhundet framför liknande synpunkter. Även förslaget att inrätta 

produktgrupper tillstyrks i huvudsak. Några remissinstanscr framför dock 

synpunkter beträffande gruppernas sammansättning. 

Sreriges lanthruksunil'l'rsitet framhåller att utredningens förslag till or

ganisatoriska förändringar är frt1gor som enligt förordningen för lantbruks

universitetet avgörs av styrelsen. Inom lantbruksuniversitett:t pågår f. n. 

arbett: med samtliga organisationsfrågor. De förslag som framförts av 

utredningen kommer att behandlas i samband därmt:d. Slutligen framhåller 

en del remissinstanser vikten av ett nordiskt samarbete på förevarande 

område samt att problemen kring den norrländska trädgårdsodlingen upp

märksammas. 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd som omorganiserades den I juli 

1981 har till uppgift att främja och stödja sådan forskning som gagnar 

skogsbruket, jordbruket och trädgårdsnäringen. Rådet skall uppmärksam

ma behovet av forskning som är angelägen från samhällelig synpunkt och 

som har samband med utvecklingen inom dessa näringar. Rådet skall 

verka för att information om forskning och forskningsn:sultat sprids. 

Skogs- ol'h }1mlhmkets fi1rsk11ingsnld 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 framhåller rådet att de 

allmänna anvisningarna för myndigheternas anslagsframsHillningar om en 

stark restriktivitet i fråga om utgifter inte är relevanta niir det gäller 

forskningsrådens totala kostnadsvolym. Anslagens storlek måste hänföras 

till en ren forskningspolitisk bt:dömning. Den restriktivitt:t som anbefalls 

iakttas givetvis när det gäller rådets administration och beträffande utform

ningen av de projekt som understöds. forskningsprojekten inom rådets 

ansvarsområde är oftast fleråriga. Vid i genomsnitt tn~äriga projekt och 

oförändrad rt:surstillgång hlir ca en tredjedel av resurserna varje år till

gänglig för nya projekt. 

Rådet begiir en uppriikning av anslaget till 47 milj. kr. Av beloppet avser 

2.4 milj. kr. en överföring till Sveriges lantbruksuniversitet avseende kost

nader för försöksverksamhet av permanent karaktär. 

Kollektiv forskning 

Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras genom avtal mel

lan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning. A vtalct avser 

perioden den I juni 1981-den 30 juni 1984. Staten mt:dverkar i finansi

eringen av forsknings- och ut vecklingsarbctct på det jordbrukstekniska 

omrf1det genom att tillskjuta 6,9 milj. kr.. varav 2.3 milj. kr. under vart och 

ett av budgetåren 1981/82-1983/84. Stiftelsen atar sig att under avtals-
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perioden tillskjuta lägst motsvarande belopp. Ansvaret för programmets 

genomförande skall liksom hiHills åvila Jordbrukstekniska institutet. 

Staten och jordbrukets föreningsrörelse har åtagit sig att under åren 

1980-1989 anslå medel för att en för jordbrukets och trä~gårdsniiringens 

utveckling eller av andra samhälleliga skäl angelägen växtförädlingsverk

samhet skall kunna bedrivas. En särskild växtförädlingsnämnd har inrät

tats för ändamålet med uppgift att stödja forsknings- och utvecklingsarbete 

på växtförädlingsområdet. 

Staten och näringarna samverkar vid finansieringen av viss, företrädes

vis tillämpad. forskning inom jord- och skogsbruket. Detta gäller bl. a. den 

forskning och utveckling som bedrivs genom nämnden för skogsteknisk 

forskning och vid Institutet för skogsförbättring. Pfa dessa områden gäller 

för budgetåret 1981/82 avtal som träffats mellan stat och näring. Nytt avtal 

avseende perioden den I juli 1982-den 30juni 1985, har i november 1981 

träffats mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring om den fortsatta 

gemensamma finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet 

rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling. Enligt detta avtal åtar sig 

staten att medverka i finansieringen av forsknings- och utvecklingsarbetet 

rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling genom att till skjuta 15. I 

milj. kr., varav 5 milj. kr. under vardera budgetåret 1982/83 och 1983/84 

samt 5,1 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Stiftelsen ålar sig att under 

avtalsperioden tillskjuta 15.1 milj. kr. Staten tillskjuter därutöver under 

avtalsperioden 3 milj. kr. som skall användas till bl. a. ökat klonurval och 

bättre utvärdering av detta material. Ansvaret för den avtalade verksamhe

tens bedrivande åvilar Institutet för skogsförbättring. 
Nytt avtal för samma period har även träffats mellan staten och Stiftel

sen Skogsteknisk FoU om den fortsatta gemensamma finansieringen av 

forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstekniska området. En

ligt avtalet ålar sig staten att medverka i finansieringen av forsknings- och 

utvecklingsarbetet på det skogstekniska området genom att tillskjuta 28.5 

milj. kr .. varav 8,8 milj. kr. under budgetåret 1982/83, 9,6 milj. kr. under 

hudgetåret 1983/84 och 10, I milj. kr. under budgetåret 1984/85. Stiftelsen 

åtar sig att under avtalsperioden t11lskjuta 28,5 milj. kr. Härtill kommer en 

extra satsning från statens sida under avtalsperioden av 3.6 milj. kr. för att 

därigenom möjliggöra en ökad satsning på s. k. perspektivstudier och på 

analyser av framtida systern för skogsvård. avverkning och transport. 

Ansvaret för den avtalade verksamhetens bedrivande avilar Nämnden för 

skogsteknisk forskning. 

K11ngl. Skogs- och lantbruksakademicn 

Kungl. Skogs- och lanthruksakademien är en statsunderstödd stiftelse. 

Akademiens stadgar fastställs av regeringen. 

Ledningen utövas av en preses och en vice preses. vilka pä förslag av 
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akademien förordnas av regeringen. Till akademiens förfogande finns ett 

kansli under ledning av akademiens sekreterare, tillika verkställande di

rektör. 

Från det statliga anslaget bestrids bl. a. kostnader för akademiens ordi

narie tjänstemän, bidrag till bibliotek och vissa kostnader för utländskt 

forskarutbyte. 

Föredraganden 

Problemen inom svensk ekonomi berör även svenskt jord- och skogs

bruk samt trädgårdsnäringen. Kraftfulla kostnadssänkande åtgärder måste 

därför vidtas. Vid sidan av besparingar behövs offensiva satsningar bl. a. 

för att skapa nya produkter och ökad sysselsättning. 

Fortsatt tillväxt inom de biologiska näringarna måste i ökande grad 

baseras på förbättrad och effektivare styrning av den biologiska produk

tionsprocessen i syfte att minska avkastningsvariationerna. öka avkast

ningen och produktkvaliteten och för att utveckla nya produkter. De 

problem som denna utveckling kan medföra för miljö och resurshushåll

ning måste samtidigt följas med skärpt uppmärksamhet. I detta perspektiv 

blir behoven av kunskap om de grundläggande produktionsprocesserna i 

de biologiska systemen och deras omgivning av stor betydelse. 

Jag lägger i mina förslag särskild vikt vid forskning och kunskapsupp

byggande som har betydelse för utveckling av de biologiska näringarnas 

konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Forskning och utvecklingsar

bete som syftar till att vidmakthålla och förbättra det svenska jord- och 

skogsbrukets långsiktiga produktionsförmåga är därvid av avgörande bety

delse. 

Lantbruksuniversitetets styrelse har antagit en långsiktsplan samt pre

senterat en verksamhetsplan för perioden fram t. o. m. år 1986. Planerna 
innehåller beskrivningar av de problemområden som enligt lantbruksuni

versitetet behöver belysas med forsknings- och utvecklingsarbete. Jag 

återkommer till de i planerna uppställda målen och riktlinjerna i den 

forskningspolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksda

gen senare i vår. Jag vill emellertid redan nu understryka betydelsen av en 

samordning av de samlade resurserna vid Sveriges lantbruksuniversitet 

och nödvändigheten av att genom omfördelning av befintliga resurser 

skapa utrymme för nya, angelägna insatser. Genom det besparingsförslag, 

som redovisas i verksamhetsplanen, kan en sådan omfördelning av re

surser ske. 

Trots den återhållsamhet som måste prägla statsverksamheten har jag 

likväl bedömt det som angeläget att förstärka forskningsresurserna inom 

jordbruksdepartementets verksamhetsområde. Huvuddelen av dessa me

del föreslår jag skall disponeras av skogs- och jordbrukets forskningsråd. 

Det är emellertid också nödvändigt att Sveriges Jantbruksuniversitet tillde

las medel för att förstärka basresurserna inom vissa forskningsområden. 
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Vidare är det angeläget att t!n förbättring sker av forskarutbildningens 

villkor. Basresurser för långsiktiga försök måste också säkerställas. Jag 

avser här särskilt områdena skogsproduktion och skogsföryngring samt 

olika specialiteter inom det markvt!tenskapliga området. Jag vill också 

peka på behovet av samhällsekonomisk forskning som avser utnyttjande 

av naturresurserna. Inom animalieproduktionen har de direkta och indi

rekta förluster som orsakas av sjukdom blivit större. En förstärkning av 

forskningsresurserna inom djurhälsoområdet är därt'ör nödvändig. 

Jag utgår från att lantbruksuniversitetet tillvaratar möjligheterna att 

genom samordning göra besparingar inom utbildningsområdet. Dl! behov 

av ytterligare resurser som på sikt behövs för den ökade intagningen på 

veterinärlinjen får tillgodoses genom omfördelning. I avvaktan på ett slut

ligt ställningstagande i fråga om legitimation och AT-verksamhet för vete

rinärer föreslår jag en tillfällig förstärkning av utbildningsresurserna pil 

veterinärlinjen. 

Den förväntade ökningen av efterfrågan på utbildningsplatser under 

1980-talet aktualiserar dimensioneringen av den grundläggande högskole

utbildningen. Det ankommer på lantbruksuniversitetet att fortlöpande följa 

och redovisa behovet av nyb1)rjarplatser. Med hänsyn till vad jag har 

anfört tidigare måste dock detta behov tillgodoses inom oförändrade ramar 

och möjliggöras genom omfördelning av befintliga resurser. 

Jag går nu över till att behandla vissa frågor som berör trädgardsnäring

en. l betänkandet Svensk trädgårdsnäring - Forskning och försök, som 

tidigare redovisats. föreslår 1974 års trädgårdsnäringsutredning bl. a. för

stärkning av resurserna för forskning och försök på trädgårdsområdet. 

Utredningen ger även förslag till organisatoriska förändringar av forsk

nings- och försöks verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet. Försla

gen har i huvudsak tillstyrkts av remissinstanserna. I likhet med utredning

en har jag funnit det angeläget att förstärka forskningsresurserna på det 

trädgårdstekniska området. Jag har för avsikt att senare övcrliimna betiin

kandet och remissyttrandena till lantbruksuniversitetet i de delar som 

berör organisatoriska förändringar för vidare överviiganden. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa frågor rörande riksskogstaxe

ringen. I Sverige har vi genom riksskogstaxeringar kontinuerligt kunnat 

följa skogarnas utve1.:kling sedan 1920-talet. Genom denna verksamhet 

förses myndigheter och organisationer inom skogssektorn med nödvändiga 

uppgifter för strategisk planering och kontroll av skogsresurserna på riks

nivå och regional nivå. Den kontinuerliga registrering av skogarnas till

stånd och utveckling som sker genom riksskogstaxeringen iir hl. a. ett 

viktigt led i den prognosverksamhet som skogsstyrclsen bedriver. Riks

skogstaxeringens data används också inom den skogliga forskningen. 

Den framtida hushållningen med skogsresurser kommer att känneteck

nas av svåra avvägningar. Eftert.rågan på virke torde komma att överstiga 

den långsiktiga virkestillgången. Skogsbrukets råvaruproduktion måste 
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ligga på en sådan nivå att skogsmarkens produktionsförmåga utnyttjas väl. 

Effekterna av olika handlingsprogram bör fortlöpande följas för att därmed 

få underlag för förbättringar av dem. I denna situation är det av stor vikt att 

skogarnas tillstånd och utveckling följs med uppmärksamhet genom en väl 

fungerande riksskogstaxering. 

Tekniken för insamling av areella data utvecklas fortlöpande. På sikt kan 

vi räkna med att s. k. fjärranalys via satellit kommer att underlätta riks

skogstaxeringens datainsamling. För kommande decennium måste vi dock 

utgå från att riksskogstaxeringen så gott som helt kommer att baseras på 

data insamlade i fält. Riksskogstaxeringen planeras för tioårsperioder. Nu 

löpande tioårsperiod omfattar åren 1973-1982. I planeringen inför nästa 

period har det visat sig nödvändigt att ersätta viss föråldrad utrustning och 

göra vissa metodförändringar för att möjliggöra mer precisa uppskattning

ar av förändringar i skogstillståndet. Jag finner lämpligt att viss ny utrust

ning anskaffas och föreslår i det följande en engångsanvisning för detta 

ändamål samt för erforderliga metodförändringar i anslutning härtill. 

Ambitionsnivån för riksskogstaxeringen under kommande tioårsperiod 

bör ligga fast på 1973- 1982 års nivå. I detta sammanhang vill jag betona 

vikten av långsiktighet och kontinuitet i riksskogstaxeringen. Frågan om 

medel som behövs för att upprätthålla ambitionsnivån för riksskogstaxe

ringens fältarbete med tillhörande databearbetning behandlar jag i det 

följande. 

Slutligen vill jag för riksdagens kännedom något beröra vissa jämställd

hetsfrågor. Tidigare har sökande till den veterinära utbildningen i huvud

sak varit män. Emellertid har under senare år en förändring ägt rum som 

lett till att f. n. flertalet antagna till utbildningen är kvinnor. Även om 

denna utveckling bidrar till att främja jämställdheten kan den medföra 

problem med hänsyn till rekryteringen till distriktsveterinärorganisa

tionen. eftersom få kvinnor hittills sökt tjänster inom denna organis<\tion. 

Inom de skogliga utbildningarna är flertalet studerande män. Det övervä

gande antalet sysselsatta inom skogsbruket är män. Det är hl. a. från 

rekryteringssynpunkt önskvärt att skogsbruket inkl. forskningen kommer 

att betraktas som ett naturligt arbetsfält för både miin och kvinnor. Den 

särskilde utredare som jag avser att tillkalla. med uppdrag att se över den 

eftergymnasiala skogliga utbildningen. har diirför bl. a. till uppgift att över

väga lämpliga åtgärder som främjar en ökad rekrytering av kvinnor till de 

skogliga utbildningarna. 
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G 1. S\'erigcs lantbruksunivcrsitet: flirvaltningskostnader 

J 980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

J 982/83 Förslag 

285 595475 

291963000 

326905 000 

Från anslaget bestrids lönekostnader. lokalkostnader m. m. för den cen

trala förvaltningen. biblioteksorganisationen och konsulentavdelningen 

samt för de lantbruksvetcnskapliga, veterinärmedicinska och skogsveten

skapliga fakulteterna. 

Biblioteksorganisationen, som har ett riksansvar för litteraturförsörj

ningcn inom lanthruksuniversitctets ämnesområden. är uppdelad på ett 

huvudbibliotek i Ultuna och lilialbibliokk i Alnarp. Skara. Garpenbcrg 

och Umeå. Filialbibliotekct i Umeå har ställning som skogsbihliotek av 

rikskarakttir. Vid lantbruksunivcrsitetct finns en konsulentavdelning för 

forskningsinformation. 

Vid den lanthruksvctcnskapliga fakulteten bedrivs forskning. försöks

verksamhet och rådgivning på jordbrukets och triidgårdsniiringens områ

den. Försöksvcrksamhcten omfattar även renskötseln. Den till fakulteten 

knutna grundläggande högskoleutbildningen utgörs av agronom-. hor

tonom- och landskapsarkitektlinjerna. Utbildningen av agronomer. hor

tonomer och landskapsarkitektcr iir femiirig. Varje år antas 175 studeran

de, varav 130 till agronomlinjen, 15 till hortonomlinjen och 30 till land

skapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmiistar- och trädgårdstckni

kerutbildning antas årligen 140 studerande till lantmiistarlinjcn och 38 

studerande till triidgårdstcknikerlinjen. Försöksvcrksamheten, som följer 

ett program som fastställs av universitetets styrelse (riksförsöksprogram

met). bedrivs inom institutionernas försöksavdelningar och vid försökssta

tioner i skilda delar av landet. 

Vid den veterinärmedicinska fakulteten bedrivs utbildning, forskning 

och försöks verksamhet på det veterinärmedicinska området samt djursjuk

vård. Utbildningen på veterinärlinjen är femårig. Varje år antas 75 stude

rande. 

Vid den skogsvetenskapliga fakulteten bedrivs programbunden forsk

ning på skogsbrukets område. Den till fakulteten knutna grundläggande 

högskoleutbildningen utgörs av jägmästar-. skogsmästar- och skogstekni

kerlinjen. Varje år antas 60 studerande till jägmästarlinjen. 45 till skogs

mästarlinjen och 90 till skogsteknikcrlinjen. 

Verksamheten inom lantbruksuniversitetet bedrivs vid 51 institutioner, 

elva försöksdistrikt. en till Skara förlagd försöksgård, fem försöksparker 

samt ett antal jordbruksegendomar och fältstationer. 
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Personal 

Cn1tral fi]n·a/111ing 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Bibliotek 
Handliiggande personal 
Övrig personal 

Re1·isi11nskont11r 

Luntbmks1't'tenskap/iga 
fakulteten 
Utbildning. forsk11ing och 
fiirsiiks1·,,rksamhet 
Lärare, försökskdande 
personalm. Il. 

Kons11lc11ta1·delni11g<'n 
H.andläggande personal 
Ovrig personal 

Veteriniirmedicin.1·ka 
.fi1k11/teten 
Utbildning och .f(Jrskning 
Lärare m. Il. 

Skog.11•etenskapliga 
faku//t'ten 
Utbildning och .forskning 
Lärare. försöksledande 

personalm. Il. 
Övrig personal 

Anslag 
Utgijier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
i:okalkostnader 
Expenser och rese-

ersät tningar 
Därav för 

akademiska hög
tidligheter 
utrikes resor 

Revisionskontor 
Engangsanvisning 
Utbildningsbidrag för 

doktorander 
Bidrag till tryckning 

av doktorsavhandlingar 
Bidrag till driften av 

Norrvikens trädgårdar 
Bidrag till Gammelkroppa 

skogsskola 

198 I/82 

40 
117 

13 
25 

2 

301 

21 
12 

122 

167 
4 

824 

132284000 
3440()0 

149796000 

5157000 

t29000l 
!37 000) 
320000 
244000 

1 mooo 

168000 

300000 

150000 

Beriiknad ändring 1982/83 

Sveriges 
lantbruks
universitet 

+ 2 

+ 

+ 3 

+ 8 

+ 5 
+ 4 

+2] 

+19172000 
+ 41000 
+ 17642000 

+ I 138000 

(+ 3 00()) 
(+ 5000l 
+ 150000 
+ 150000 

+ 20000 

Före
draganden 

+ 2 

+ 4 

+ 6 

+16397000 
+ 41000 
+ 17 453 000 

+ 893000 

-) 
!+ 3000) 
+ 23000 
+ 19000 

+ 16000 
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Ersättning till domiinverkcts 
fond för upplt1ten mark 

Pcdagligiskt utvecklings-
arbete och internationa
li.;;ering av utbildning 

Ersä\lning till leJamötcr i 
tjänsteförslagsniimnder m. m. 

Vissa l;.o,tnader för data
maskintid 

Upphiirdsn1cdel 

H yrcsinkomster 

r\cttoutgift 

S 1 ·c rii: I! s Ian t hm k.rn 11i1 ·ers it c t 

19~ 1/82 

154000 

276000 

3%000 

1371000 

292083000 

120000 

291963000 

I. Pris och löncomräkning 35 551 000 kr. 

lkriiknad iindring 191'2/~C\ 

Sveriges 
lanth;uks
universitct 

+ 2097 000 

27h 000 

-- 1371 000 

+38763000 

+387(13000 

Fiire
dragamkn 

+ 18000 

+ 82000 

+34942000 

+.14942000 

Därvid har överföring av medd frfin punkten G 2. Sveriges lantbruks

universitet: Driftkostnader medräknats samt överföring av medel till punk

ten G 2 och engångsanvisning för budgetiiret 1981/82 fdnriiknats. 

2. Huvudförslag (+28966000 kr.J. 

Effekterna pä verksamheten vid elt genomförande av huvudförslaget 

blir att verksamhet med djurförsök. jordbruksförsök. assistt:ntledd under

visning samt allmiint forskningsarbete. måste begriins:1s. Befintlig fast 

personal kan i ett rtltal fall utbildas for nya arbetsuppgitkr och omplaceras 

till andra verksamht:tsfalt. I de llesta fall m{1ste myndigheten dock avvakta 

med omfördelning av resurser till dess denna personal slutar till följd av 

pensionering. Nya arbetstillfällen LlCh praktikplatser kommer att utebli 

under lång tid framöver. 

En nedskärning av anslagen till administration. bibliotek. resor och 

expenser kan medföra siimre service till utbildnings- och forskningsverk

samhctcn. sl)m är splittrad på flera orter. 

Besluten om ökade antagningar till skilda linjer m~tsk eventuellt p~l. sikt 

ompr(lvas. 

En nedskärning av anslagen för forskningsiindamill mftstt: med hiinsyn 

till den ringa omsättningen av högre tjänster drabba lägre s~\dana. Verk

samheter som bedrivs med anlitande av externa försöksutliiggare. exem

pelvis hushållningssällskap, skulle drabbas och den fältmässigt bedrivna 

försöksverksamheten måste inskränkas. 

En nedskärning skulle irmchiira ett dåligt kapai.:itctsutnyltjande av de 

dyrbara fasta resurser som universitetet fått under senan: i'ir. 
3. Professor Carl Ivar Brändcn iir sedan i"ir 1963 verksam vid lanthruks

universitetets institution för kemi och molekyliirbiologi (sedan år 1979 som 
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professor i molekylärbiologi). Styrelsen föreslår att Brändcn ges en per

sonlig professur i molekyliirbiologi i Lo 24- Lo 26. Den merkostnad som 

därvid uppstår vill styrelsen täcka genom omfördelning inom befintlig 

resursram ( - ). 

4. Lantbruksuniversitctets längtidsplan för det tekniska området har 

tidigare redovisats för regeringen. Styrelsen vill att institutionen för lant

brukets byggnadsteknik skall föriindras frtm en försöksinstillltion till en 

forsknings-. försöks- och undervisningsinstitution för att därmed under

stryka behovet av fördjupade studier. ·1jänsten som professor och före

ståndare vid institutionen bör då ändras till professor i Lo 22 eller Lo 26 i 

lantbrukets byggnadsteknik. De tre tjänsterna som avdelningsdirektör vid 

institutionen bör omvandlas till resp. statsagronom i byggnadsplanering 

och byggnadsmiljö, statsagronom i jordbrukets byggnadsteknik och bygg

nadsproduktion och slatshortonom i triidg:lrdsnäringens byggnads- och 

reglerteknik med nuvarande tjänstemän som första innehavare av tjänster

na (-l. 

5. Vid lantbruksuniversitetet finns flera personliga tjänster som profes

sor och en tjiinst pt1 övergångsstat. Vissa delar av universitetets verksam

hd är helt avhängiga av att dessa tjänster finns. Främst gäller detta den p[1 

övergångsstat förda professuren i prydnadsväxtodling. För att säkerstiilla 

att verksamheten inom detta område kan fonleva föresläs all tjänsten som 

professor i prydnadsväxtodling på övergångsstat omvandlas till fast tjänst i 

växtmateriallära och landskaps vård ( - l. 

6. En betydande dd av verksamheten vid den triimykologiska avdel

ningen vid institutionen för virkeslära är uppbyggd kring och beroende av 

den kompetens inom den taxonomiska och ekologisk-taxonomiska forsk

ningens område. Institutionen är således för den fortsatta verksamheten 

inom sitt faststiillda forskningsområde beroende av alt den befintliga per

sonliga professuren får återbesättas med ämnesinnehilllet mykologisk 

taxonomi och ekologi ( - ). 

7. Uthildningskapaciteten inom trädgärdsområdet är i dag betydligt 

mindre iin som svarar mot ett längsiktigt behov av utbildad arbetskraft. En 

betydande upprustning av resurserna på det trädgårds vetenskapliga områ

det har gjorts under den senaste tioårsperioden. Goda förutsättningar finns 

därför för en ökad utbildningsinsats på området. 

Genom viss omförde/ning inom nuvarande resursram kan ytterligare tio 

studerande antas på hortonomlinjen ( - ) och ytterligare sex studerande på 

trädgårdstcknikerlinjen (- ). 

8. Efter samråd med statens naturvetenskapliga forskningsråd (NFR) 

föreslås att medel för en systemorienterad forskningsgrupp, tidigare inom 

projektet Barrskogslandskapets ekologi, överförs från N FR till Sveriges 

lanthruksuniversitet. Som också framgår av NFR:s anslagsframställning 

hör mt:del för en professor i Lo 22 ( + 182 000 kr.), tre forskningsassistenter 

i Fe 15-Fe 17 och en systemman i re 15-Fe 17 (+526000 kr.l överföras 

till lantbruksuniversitetet. 
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9. Styrelsens program för skogföryngringsforskningen har antagits av 

statsmakterna. Universitetet har tilldelats resurser för att realisera den 

första delen av programmet. För att kunna genomföra andra delen av 

programmet begär styrelsen medel för en forskningsledare i Fe 15- Fe 19 

( + 146000 kr.). 

JO. Styrelsen begär i anledning av tidigare beslutade antagningsansök

ningar medel för en tjänst som univcrsitetsadjunkt på agronomlinjen 

( + 131 000 kr.) och två tjänster som universitetsadjunktcr piI veterinärlinjen 

<+262000 kr.). 

11. I samband med beslut om ökad antagning till veterinärlinjen fattade 

riksdagen också principbeslut om att veterinärutbildningen skulle differen

tieras under sista studieåret. Utredningen VU - 77 har närmare utrett 

utformningen av det sista studieåret. Sista året skall delas i en K-gren och 

en L-gren. Statsmakterna har godkänt förslaget. Emellertid är frågan om 

legitimation ännu inte löst, utan har överlämnats till djurhälsoutredningen 

för närmare överväganden. I avvaktan på atl legitimationsfrågan blir löst 

kommer studenterna atl söka till K-linjen. Denna linje är dimensionerad 

för 50 studerande och saknar således resurser för ytterligare 25. Styrelsen 

föreslår därför att resurser anvisas för ytterligare 25 studerande som ett 

engångsanslag för budgetåret 1982/83 för att utbildningen skall kunna ge

nomföras. Denna "särlösning" för veterinärlinjen kräver 3,5 universi!ets

adjunkter ( + 394 000 kr.). 

12. F. n. bedrivs immunologisk forskning vid ett flertal institutioner 

inom SLU och SY A men högre forskarbefattning med siirskild inriktning 

på immunologi saknas. Styrelsen begär därför medel för en professor i 

Lo 24 i immunologi <+196000 kr.). 

13. Tilldelningen av assistenttimmar över förvaltningskostnadsanslaget 

är ~å sparsam all några fria assistentresurser för forskning, forskarutbild

ning och allmiint institulionsarbete inte kan tilldelas institutioner inom 

lanlbruksvetenskaplig resp. veterinärmedicinsk fakullet. Den vetenskapli

ga personalens tid för i allt högre utsträckning tas i anspråk för utbildning

en. För atl satsningen på den grundläggande forskningen skall kunna 

fortsätlas kommande år hemställer styrelsen om medel för i första hand 

fyra assislenltjänsler ( +496000 kr.). 

14. Tillgängen på skogsråvara har under senare år blivil en begränsande 

faktor för svensk skogsindustri. Bristen kan förväntas bli accentuerad i 

början av nästa århundrade. Samtidigt har skogsråvara börjat bli aktuell 

för energiproduktion. Detta ställer ökande krav på lantbruksuniversilelets 

skogsproduklionsforskning. Förslag till ell långsiktigt forskningsprogram 

för skogsproduktionsomrt1det har lagts fram. Programmet förutsiilter dels 

i:n ··omriklning" av vissa befintliga resurser. dels en resursförsliirkning. 

Styrelsen begär därför i första hand medel för en forskningslcdare i fe 15-

Fe 19 i skogsproduktionsforskning ( + 146000 kr.). 

15. Bibliotcksvcrksamheten vid de tidigare självständiga högskolor som 
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nu utgör lanthruksunivcrsitetets fakulteter är sedan en längre tid samord

nad i en biblioteksorganisation. Även biblioteket vid statens veteriniirme

dicinska anstalt har nu inlemmats i den gemensamma organisationen. 

Detta samlade grepp på biblioteksverksamheten är av betydande värde 

för lantbruksuniversitetet och statens veterinärmedicinska anstalt. Littera

turinköp har samordnats, dokumentationsinsatser kan koncentreras och 

personaladministrativa problem rön'tnde bemanning, utbildning etc. kan 

delvis lösas genom central planering. 

En omfattande rationalisering av verksamheten har således iigt rum. 

Den spridda lokaliseringen s~itter emellertid gränser för hur långt rationali

seringen kan drivas. 

En förstärkning av personalen är nödvändig för att på sikt kunna möta 

kraven på service från ett ökande studerandeantal och en intensifierad 

forskning. 

Styrelsen anser att bibliotekets mest angelägna behov av nya tjänster 

snarast måste tillgodoses. Styrelsen prioriterar två tjänster som bihlioteks

assistent. l första hand begärs medel för en biblioteksassistent i Fe 5-

Fe 10 med placering vid skogsbihlioteket ( + 111 000 kr.). 

16. F. n. omfattar revisionskontorets tRKJ granskningsområde sex 

myndigheter. nämligen Sveriges lantbruksuniversitet. statens lantbrukske

miska laboratorium. Sveriges geologiska undersökning. statens maskin

provningar. statens veterinärmedicinska anstalt m:h statens livsmedels

verk. Vid lantbruksuniversitetet finns f. n. 51 institutioner. Många av dessa 

är relativt självständiga enheter med en ekonomisk omslutning motsvaran

de mindre myndigheter eller företag. Institutionerna är lokaliserade på 

flera olika platser i landet. 

Fr. o. m. den I juli 1978 utökad1.:s RK:s revisionsomrilde med en myndig

het, nämligen Sveriges geologiska undcrsökning. Någon resursförstiirk

ning i samband med denna utökning skedde inte. 

För revisionskontoret begärs en revisionsassistent i f'c I 0- Fe 15 

( + 127000 kr.). 

17. Institutioner och avdelningar med omfattande fiiltförsöksverksam

het måste tillföras ökade resurscr för att dcn forskning som i väsentlig grad 

är beroende av information från fältförsöken över huvud skall kunna 

fullföljas. Inrättandet av en speciell tjiinst som fältarbetschef i Fe 15-

Fe 19 motiveras av kraven på samordning och rationalisering av fältför

söksvcrksamheten samt central rådgivning inom fakulteten rörande fältför

sök ( + 146 000 kr.). 

18. Styrelsen begiir i andra hand ytterligare 1 000 assistenttimmar som 

basresurs för fri forskning och forskarutbildning ( + 117 000 kr. l. 

19. Av de två försöksledartjiinster styrelsen prioriterat för att kunna 

rationalisera föreslaget forskningsprogram för skogsproduktionsforskning 

begärs i andra hand medel till en försöksledarc i Fc 15-Fe 19t+146000 

kr.). 
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20. Av de tjänster styrelsen prioriterat för förstiirkning av biblioteksor

ganisationen begärs i andra hand medel för en biblioteksassistent i Fe 5-

Fc 10 till Alnarpsbiblioteket ( + 111 000 kr. J. 

f"öredraga11de11 

I likhet med vad som giiller för övriga statliga myndigheter räknar jag 

med besparingar i fri\.ga om lanthruksuniversitctets centrala förvaltnings

kostnader. Diirvid har jag vid min beräkning av anslaget riiknat medel för 

universitetets crntrala förvaltning med utg{mgspunkt i huvudförslaget. 

1 enlighet med universitetets förslag föreslår jag att en personlig tjänst 

som professor i molekylärbiologi i Lo 24 inriittas varvid tjänsten som 

professor i molekylärbiologi i Lo 22 hålles vakant. De merkostnader som 

härigenom uppstår förutsiitter jag kan tiickas genom omdisponeringar. 

Jag förordar vidare att den på överg[mgsstat förda personliga tjänsten 

som professor i prydnadsviixtodling omvandlas till en fast tjiinst som 

professor i Lo 24 i växtmaterialliira och landskaps vård ( - ). 

I likhet med triidgårdsnäringsutredningen finner jag det angcliiget att en 

tjänst som professor i Lo 22 i triidgårdstcknik med särskild inriktning på 

energifrågor inriittas. Jag har för avsikt att senare återkomma till regering

en med förslag om inrättande av ifritgavarandc tjänst. 

I min inledande översikt har jag bl. a. framllftllit vikten av forskning och 

kunskapsuppbyggnad som har betydelse för utveckling av de biologiska 

näringarnas konkurrenskraft bäde på kort och lång sikt. För att möjliggöra 

sådan forskning har jag under anslagt:t riiknat viss försUirkning av lant

bruksuniversitetets basresurser för fri forskning av grundliiggande karak

tär och till forskarutbildning ( + 500000 kr.). 

För tillfällig förstiirkning av resurserna på veterinärlinjen harjag i avvak

tan på slutligt ställningstagande om legitimation och Ar-verksamhet för 

veterinärer som engtmgsanvisning riiknat medel motsvarande tv;°1 universi

tetsadjunktcr ( + 263 000 kr. l. 

Med hänvisning till sammanstiillningen heriiknar jag anslaget till 

326 905 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor \Lo 24) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. till S1·eriges la11tbruksu11i1·ersitet: Förrn/t11i11gsko.\'f11adcr för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 326905000 kr. 
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G 2. Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1126 354990 
1142449000 

162566000 

Reservation 16910563 

1 Anslagen Sveriges lantbruksunivcrsitet: Driftkostnader och Sveriges lantbruks
universitet: Lantbruksdriften. 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för utbildning, forskning och 

programbunden forskning vid institutionerna samt lönekostnader för tek

nisk och administrativ personal vid institutionerna. Vidare bestrids från 

anslaget omkostnader för biblioteksverksamheten vid Sveriges lantbruks

universitet. 

1981/82 

Driftkostnader 140549000 
Engångsanvisning 44000 
Ersiittning till do-

mänverkets fond 
för uppliiten mark 1856000 

142449000 

S1·erige.1· lantbruks1111i1·ersitet 

I. Pris- och löneomräkning 15 334000 kr. 

2. Huvudförslag ( + 11930000 kr.). 

Beräknad ändring 1982/83 

Sveriges Före-
lantbruks- draganden 
universitet 

+24531000 + 18 438 000 
+ 56000 + 1456000 

- 1856000 + 223 000 

+22 731000 +20117000 

Effekten av en tillämpning av huvudförslaget blir framför allt att verk

samheten med djurhållning, jordbruksförsök. övriga säsongberoende verk

samheter, assistentledd undervisning samt allmänt forskningsarbete måste 

begränsas. Befintlig fast personal kan i ett fåtal fall utbildas för nya arbets

uppgifter och omplaceras till andra verksamhetsfält. Nya arbetstillfällen 

och praktikplatser kommer att utebli under lång tid framöver. Beslutad 

ökning av antalet studerande kan inte genomföras. En tillämpning av 

huvudförslaget skulle också innebära ett dåligt kapacitetsutnyttjande av de 

dyrbara fasta resurser lantbruksunivcrsitetet erhållit under senare år. 

3. Efter samråd med statens naturvetenskapliga forskningsråd !NFR) 

bör medel för en institutionssekreterarc och driftkostnader överföras från 

rådet till lantbruksuniversitetet (+219000 kr.). 

4. I prop. 1980/81: 129 om översyn av skogs- och jordbruksforskningcn 

anför föredraganden mot bakgrund av vad som sägs rörande ansvarsfördel

ningen mellan forskningsrådet och SLU att vissa överföringar av medel 

från rådet till SLU bör ske. Detta gäller främst verksamhet av försökska-

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Hilaga 13 
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raktär och sådan verksamhet som i praktiken blivit permanent, men som 

ändå finansieras via rådet. 

Mer eller mindre permanenta projekt skall i fortsättningen finansieras av 

lantbruksuni_versitetet och inte av rådet. För att säkerställa fortsättningen 

av sådana projekt är rådet och lantbruksuniversitetet överens om att från 

tidigare jordbrukssektionen överförs 1,8 milj. kr. och från tidigare skogs

sektionen 0,6 milj. kr. ( + 2 400000 kr.). 

5. För förstärkning av assistentresurserna begär styrelsen medel för 

driftkostnader ( + I 000 000 kr.). 

6. För finansieringen av skogsproduktionsforskningen erfordras för

stärkning av driftkostnadsmedlen ( + 300 000 kr.). 

7. För att genomföra resterande del av handlingsprogrammet rörande 

skogsföryngringsforskning erfordras driftkostnadsmedel ( + 300000 kr.). 

8. Lantbruksuniversitetets splittrade lokalisering medför i vissa fall en 

försvårad kontakt mellan utbildning och forskning. För att bl. a. underlätta 

kontakterna mellan de studerande och forskningen bör medel anvisas för 

att bereda de studerande tillfälle att vistas vid resp. forskningsinstitution 

under något längre perioder ( + 200000 kr.). 

9. Styrelsen begär i anledning av den tidigare beslutade antagningsök

ningen en begränsad förstärkning av driftkostnadsmedel på agronomlinjen 

( + 180000 kr.) och veterinärlinjen ( +450000 kr.). 

10. Så länge legitimationsfrågan för veterinärer inte är löst torde de 

studerande välja K-grenen. som är dimensionerad för pO studenter. Därvid 

läggs utbildningen för ifrågavarande årskurser upp på samma sätt som i 

den gamla studieordningen. Det är f. n. inte praktiskt genomförbart att ge 
75 studerande det planerade utbildningsinnehåll som planerats för K

grenen utan förstärkning av driftmedel. För "särlösningen" begärs 100000 

kr. i engångsanslag. Om de under 9 redovisade resursbehoven tillgodoses 

kan behoven av driftmedel reduceras (+I 00 000 kr.). 

11. Forsknings- och försöksaktiviteter sker inom områdena ogräsbe

kämpning, växtsjukdomar och växtskadedjur. Därvid bör en ekologisk 

helhetssyn vara vägledande. och kopplingen till alternativa odlingsmetoder 

ägnas ökad uppmärksamhet. Styrelsen framhåller behovet av ökad pro

grambunden forskning inom dessa områden och begär medel för driftkost

nader ( + 500000 kr.). 

12. Inom området ''infektionssjukdomar" är tillämpning av immunolo

giskt grundkunnande en absolut nödvändighet för diagnostik, utveckling 

av vaccinations- och immuniseringsprogram och för avel för ökad sjuk

domsresistens - immunogenetik. Härutöver kommer immunologin att ha 

stor betydelse även för forskning avseende parasitsjukdomar, mastitcr hos 

nötkreatur. får och svin m. m. För att möjliggöra tillgången på immunolo

giskt grundkunnande måste driftmedel avsättas för forskning inom områ

det utöver vad som i dag satsas. nämligen för immunogenetik (+ 100000 

kr.) och för infektionssjukdomar ( + 200000 kr.). 
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13. Enligt långsiktsplanens intentioner är det viktigt att stärka forskning 

rörande bevarandet av jordens produktivitet på åker och i skog. Produkti

viteten hotas av försurning, erosion. utlakning och flera andra liknande 

processer. Långsiktiga försök är här nödvändiga. liksom kontinuerliga 

uppföljningar av förändringar i marktillståndet. Resurserna för sådana är 

otillräckliga, särskilt på skogssidan. Styrelsen begär driftkostnadsmedel 

för ändamålet ( + 500 000 kr.). 

14. För att förstärka basresurserna för vidmakthållande av långliggande 

försök yrkar styrelsen i andra hand ytterligare medel för driftkostnader 

<+500000 kr.). 

15. För att kunna genomföra resterande del av handlingsprogrammet 

rörande skogsföryngringsforskning begär styrelsen i andra hand ytterligare 

driftkostnadsmedel ( + 300 000 kr.). 

16. För finansiering av det långsiktiga forskningsprogrammet inom 

skogsproduktionsforskningen begär styrelsen i andra hand ytterligare för

stärkning av driftkostnadsmedel ( + 300 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har under anslaget räknat medel för verksamheten vid de jordbruks

egendomar som lantbruksuniversitetet disponerar för sin försöksverksam

het samt Alnarps trädgårdar. Dessa medel redovisas för innevarande bud

getår under anslaget Sveriges lantbruksuniversitet: Lantbruksdriften. 

I min inledande översikt har jag framhållit vikten av forsknings- och 

kunskapsuppbyggnad på lång sikt. För att möjliggöra sådan forskning har 

jag under anslaget räknat viss förstärkning av lanthruksuniversitetets bas

resurser för fri forskning av grundläggande karaktär i tillämpade ämnen 

och för forskarutbildning. Jag har även påpekat behovet av ytterligare 

resurser för forskning inom områdena skogsföryngring och skogsproduk

tion. I min beräkning av anslaget har jag räknat med ytterligare medel för 

forskning inom dessa områden. Jag har även beaktat behovet av resurser 

för att möjliggöra samhällsekonomisk forskning som avser utnyttjandet av 

naturresurserna. Verksamheten med långliggande försöksserier har karak

tären av tillämpad forskning och det är. med hänsyn till vad jag har anfört i 

min inledande översikt. angeläget att denna forskning tillförs resurser. Jag 

har även tagit hänsyn till behovet av ökade resurser för fortsatt forskning 

inom djurhälsoområdet. Jag har i min medelsberäkning för dessa ändamål 

räknat 1.7 milj. kr. under förevarande anslag i huvudsak jämnt fördelade 

mellan resp. forskningsområde. 

I 1981 års budgetproposition förordade jag fortsatt forskning rörande 

minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel inom jord

bruket och skogsbruket. Jag vill åter betona hehovet av forskning som 

syftar till att få fram alternativ till nuvarande kemiska bekämpningsme

toder m. m. Angelägna resursbehov för denna forskning bör lantbruksuni

versitetct kunna tillgodose genom omdisponeringar. 
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Jag har vid min beräkning av anslaget beaktat överföringen av medel 

från punkten G 6. Skogs- och jordbrukets forskningsråd (+2400000 kr.). 

Jag har också räknat med en tillfällig förstärkning av driftresurserna på 

veterinärlinjen genom en engångsanvisning ( + 100000 kr.). 

Jag har vid min beräkning av anslaget räknat upp resurserna för riks

skogstaxeringens fältarbete med tillhörande databearbetning och rutinmäs

siga resultatredovisning ( + 1.4 milj. kr.). Härutöver har jag räknat med en 

engångsanvisning av 1.4 milj. kr. för att möjliggöra anskaffning av viss 

datorutrustning samt utprovning av nya metoder. Därutöver förutsätter jag 

att riksskogstaxeringen tillförs erforderliga forsknings- och utvecklingsme

dcl inom ramen för lantbruksuniversitetets befintliga resurser. Jag är inte 

beredd att anvisa medel till verksamheten under särskilt anslag. 

Under förevarande anslag bestrids kostnaderna för resor mellan arbete 

och bostad för tjänstemän i Garpenberg. vilka bor mer än 5 km från 

arbetsplatsen. Vidare sker en omfattande subventionering av de anställdas 

och elevernas kosthåll. Med hänsyn till besparingskraven samt till att 

grunden för den nämnda resekostnadsersättningen numera måste anses ha 

förlorat sin giltighet. bör ersättning för resor inte utgå fr. o. m. budgetåret 

1982/83. Vid:J.re bör en successiv minskning ske av nämnda subventioner. 

Jag har i anledning härav räknat med en minskning av anslaget (-400000 

kr.). Återstående medel under anslaget för detta ändamål skall endast avse 

subventioner till elevernas kosthåll. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·eriges lanthruks1111i1·ersitet: Driftkostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 162 566 000 kr. 

G 3. Sveriges lantbruksuniversitct: Djursjukhuset i Skara 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

830169 

626000 

613 000 

Djursjukhuset i Skara är sjukvårdsanstalt för husdjur och utövar djur

sjukvård mot ersättning. Vid djursjukhuset får även bedrivas vetenskapli

ga undersökningar rörande husdjurens sjukdomar. 

Djursjukhuset i Skara ingår som arbetsenhet i Sveriges lantbruksuniver

sitet. Föreståndare för djursjukhuset är en chefveterinär. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 

U1gijier 
Lönekostnader 
Omkostnader 

lnkoms/er 
Kliniken 

Nelloutgift 

Si·erif{es lantbruksunfrersitet 

29 

1683000 
2 768000 

4451000 

3 825000 

626000 

Pris- och löm:omräkning m. m. 507000 kr. 

Föredraganden 

Sveriges 
lantbruks
universitet 

+175000 
+332000 

+507000 

+507000 

Före
draganden 

+ 138000 
+270000 

+408000 

+421000 

- 13000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till S1·eriges lantbruk.rnnii•ersitet: Djur.~jukhuset i Skara för bud

getåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 613000 kr. 

G 4. Byggnadsarbctcn vid Sveriges lantbruksunivcrsitet m. m. 

1980/81 utgift 
191W82 Anslag 

1982/!B Förslag 

31159438 

5000000 

16000000 

Behållning 51766542 

Från detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten för Sveriges lant

bruksuniversitet och andra institutioner. som har anknytning till forsk

nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam
ht·tsomräde. 

Bygg 11 a Js .1· t_rre lsl' n 

I fråga om investeringsobjekt. som inte tidigare redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande. 

Krt!ftfi>clerfi1hrik 1·iJ liiv.1·1a. Om- och tiUhyggnad. Regeringen uppdrog 

den 30 april 1980 åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och tillbyggnad 

för Lövsta kraftfode1fabrik inom en kostnadsram av högst 4.6 milj. kr.. 

vilket motsvarar en kostnadsram av 5.6 milj. kr. i prisläget den I januari 

1981. Projckteringsarbetet skulle inriktas mot i första hand arbetsmiljöilt-
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gärder. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för projektet. 

Anvisad kostnadsram beräknas inrymma planlager, personalutrymmen. 

värmeisolering och bullerdämpande åtgärder. Byggstart beräknas ske un

der bu.dgetåret 1982/83 och byggtiden är beräknad till tolv månader. Styrel

sen föreslår att en kostnadsram av 5.6 milj. kr. för projektet förs upp i 

investeringsplanen. 

Ombyggnad pd Lifrsta. Etapp Il. Byggnadsstyrelscn har begärt projek

teringsuppdrag för en om- och tillbyggnad av husdjursförsöksstationens 

anläggningar vid Lövsta. Regeringen har genom beslut den 30 april 1980 

uppdragit ät byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 2 milj. kr. i 

prisläget den 1 april 1979 utföra om- och tillbyggnad av personalutrymmen 

vid anläggningen. Fortsatta åtgärder vid husdjursförsöksstationen har av 

byggnadsstyrelsen i samråd med lanthruksuniversitetel begränsats till att 

omfatta endast ventilations- och dräneringsarbcten m. m. Kostnaderna för 

dessa har preliminärt beräknats till 4 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 

vilket innebär en minskning av de tidigare beräknade kostnaderna för 

etapp Il med ca 7 milj. kr. De nu aktuella åtgärderna ryms där\genom inom 

kostnadsramen för Diverse objekt. 

Dii·erse ohjekt. I gällande investeringsplan finns under denna rubrik 

uppförd en kostnadsram av 40 milj. kr. i prisläget den l januari 1981. Av 

ramen får högst 25 milj. kr. tas i anspråk av hyggnadsstyrelsen för utföran

de av sådana smärre byggnadsåtgärder som inte medför niimnvärd utök

ning av lokalinnehavet och för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte 

överstiger 2 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. Kostnadsramen i övrigt, 

15 milj. kr.. får tas i anspråk endast efter beslut av regeringen. 

T. o. m. budgetåret l 980/81 har 13 856000 kr. inom byggnadsstyrelsens 

del av kostnadsramen och 8 165 000 kr. inom regeringens del disponerats. 

Därtill kommer att arbeten till en kostnad av 3,5 milj. kr. slutredovisats 

inom byggnadsstyrelsens del av ramen per den 30 juni 1981. 

Detta innebär att inom byggnadsstyrelsens del har för hudgetäret 1980/ 

81 ett ramutrymme av 13856000+3500000-12074000 (föregående års 

disposition)= 5 282 000 kr. disponerats. Inom regeringens del har ett pro

jekt igångsatts under budgetåret. 

För budgetåret 198 l/82 finns inom byggnadsstyrclsens del ett ramutrym

me av (25 000000- 13 856000 =) l 1 144000 kr. tillgiingligt. vartill kommer 

ramutrymme på grund av ytterligare slutredovisningar. Inom regeringens 

del finns tillgängligt ett ramutrymme av ca ( 15 000000 - 8 165 000 = J avrun

dat 6.8 milj. kr. 

De byggnader och lokaler som disponeras av institutioner inom högsko

leområdet utgör tillgångar med lång varaktighet. Det gäller dlirfor att 

utnyttja dessa tillgangar effektivt. Mot bakgrund av det begränsade inve

steringsutrymmet för nybyggnader måste ökad uppmärksamhet iignas åt 

investcringsbehoven för att brister i arbetsmiljön skall kunna rättas till och 

för att kunna effektivisera utnyttjandet av de befintliga lokalresurserna. 
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Dessa investeringsbehov kommer att i första hand belasta ramen för Diver

se objekt. För att snabbt kunna komma i gång med ombyggnader i tomma 

lokaler har byggnadsstyrelsen bl. a. pekat pft att det är angeläget att till

räckligt utrymme finns inom ramen för Diverse objekt för att kunna påbör

ja sådana ombyggnader i avvaktan pä riksdagens prövning. 

För att kunna möta de ökade medelsbehoven för ombyggnader inom det 

befintliga lokalbeståndet föreslår styrelsen att ramen för budgetåret 1982/ 

83 förs upp med 55 milj. kr. 

Projektering 

Under förevarande anslag föreslår byggnadsstyrelsen att för budgetåret 

1982/83 förs upp en medelsförbrukning av 3 milj. kr. för projektering. 

Föredraganden 

Jag förordar att i investeringsplanen förs upp en ny kostnadsram Kraft

foderfabrik vid Lövsta Om- och tillbyggnad i enlighet med byggnadsstyrcl

sens förslag. 

I investeringsplanen har jag under kostnadsrarrien Diverse objekt beräk

nat medel för sådana ny- och ombyggnadsobjekt m. m. för vilka kostna

derna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. Jag har därvid räknat 

medel för bl. a. ombyggnad av husdjursförsöksstationens anläggningar vid 

Lövsta, etapp Il. 
Övriga objekt i investeringsplanen för nästa budgetår har tidigare redovi

s<1ts för riksdagen. 

Anslagsbehovet beräknar jag till 16 milj. kr. Jag förordar att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberiik

ning. 

lm·estaingsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mc:delsförbrukning 

Faktisk lkriiknad för 
t. o. m. 

1980- 1981- 1981-
04-01 01-01 06-30 1981/82 t 982/8:-

Slutredovisat 1981-06-30 3 500 2928 
Fardigställda, ej slutredovisadc 

objekt 328 010 327 000 308660 11850 

Sveriges lantbruksunh·ersitet 

U/tuna 
Ökad antagning till 

veterinärlinjen. om-
.. och tillhyggnad. HVC 9800 9300 8299 500 500 
Okad antagning till 

veterinärlinjen. om-
och tillbyggnad. KC 5 650 6050 4679 I 000 300 

Bygg- Fiirdig-
start stäl-

I ande 

firimån ärimån 

78-09 R0-06 

80-ln 81-11 
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Jnresteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1980- 1981- 1981-
04-01 01-01 06-30 1981/82 1982/83 

Kraftfoderfabrik vid 
Lövsta. Om- och till-
byggnad 5600 73 700 4000 

Värnkyddmotrnm. oybyggmd } 35631 700 500 

Afnarp 97400 97400 

Växtskyddscentrum. nybyggnad 47828 8000 4000 

Garpenherg 

Ökad antagning till jägmästarlinjen. 
byggnad för elevbostäder 2900 2600 2 163 400 

Ri.iniicksdalcn 

Maskin- och lager-
utrymmen m. m. Om-
och tillbyggnad 3900 184 2800 400 

()je hyn 

Nybyggnad av djur-
stallar 6400 348 3600 2000 

Fiskeristyrelsen 

Kälame 
Fiskeriförsöksan-

stall 16100 921 7 500 6500 

Diverse objekt 40000 48000 11066 10000 12000 

Projekteringskostnader 6000 3000 

487 260 522350 422 780 53050 33200 
Reducering av medelsbehovet 8050 5200 

Ueriiknat medclsbehov 45000 28000 

Anslagsheriikning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgang Beräknad mcdelsförbrukning 

Behållning 1981-07-0 I (avrundat) 52000 1981/82 45000 
Anslag för 1981/82 5000 1982/83 28000 
Anslag för 1982/83 (förslag) 16000 

73000 73000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbcten vid Sveri

ges lantbruksuniversitct m. m. inom de kostnadsramar som jag 

har förordat i det föregående. 

2. till /Jyggnadsarheten 1·id S\'eriges lamhmksunil'ersitet m. 111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 16000000 kr. 

Bygg- Färdig-
start stäl-

I ande 

år/mån år/mån 

82-08 83-05 
77-10 79-04 

78-03 81-12 

80-06 80-12 

81-09 82-05 

81-09 82-10 

81-10 82-10 
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G 5. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m.m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

22 938011 

22000000 

32000000 

Reservation 9508665 

Från detta anslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av 

lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet och andra institutioner som har 

anknytning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde. 

Det åligger styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet och statens vete

rinärmedicinska anstalt !SY AJ bl. a. att upprätta förslag till utrustningspro

gram för lantbruksuniversitetet och SV A. Förslagen överlämnas till utrust

ningsnämnden för universitet och högskolor (UUHl som i anslagsfram

ställning föreslår kostnadsramar för aktuella utrustningsobjekt och som 

inom uppförda kostnadsramar fastställer programmen. 

UUH har genom skilda beslut fått uppdrag att planera och upphandla 

utrustning för statens naturvårdsverk. statens strålskyddsinstitut och sta

tens lantbrukskemiska laboratorium. UUH har att efter statsmakternas 

beslut i anledning av nämndens förslag vidta de åtgärder som behövs för 

att godtagna program skall förverkligas. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Inredning 

Byggnads.1·tyrelsen 

I det följande redovisas de inredningsprojekt för vilka byggnadsstyrclsen 
föreslår nya eller höjda ramar. 

Statens nat11rl'ård.1Terk 

Ersättningsanskqffning m. m. budgetåret 1982183. I gällande utrust

ningsplan finns uppförda kostnadsramar för ersättningsanskaffningar 

m. m. av utrustning för naturvårds verket. Ramarna är avsedda för kom

pletteringar och ersättningsanskaffningar av utrustning. Någon motsvaran

de ram för inredning finns f. n. inte. 

Naturvårdsverket har till byggnadsstyrclsen redovisat behoven av inred

ning för budgetåret 1982/83. Kostnaden har preliminärt beräknats till stor

leksordningen 4,5 milj. kr. Härav avser ca 200000 kr. ersättningsanskaff

ning, medan övriga kostnader avser nyanskaffning för de planerade nya 

lokalerna i Studs vik och Stockholm. Byggnadsstyrelsen föreslår att styrel

sen får generellt ansvar för inredning av naturvårdsverkets lokaler. Styrel

sen anhåller vidare att en preliminär ram av 4.5 milj. kr. förs upp i 

inrcdningsplanen för ersättningsanskaffning m. m. under budgetåret I 982/ 
83. 
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Statens strålskyddsinstitut 

l:'rsättningsanskaffning m. m. hudgettlrct 1982183. I 1981/82 års anslags

framställning föreslog verket att medel skulle beräknas för planmässig 

ersättningsanskaffning för strålskyddsinstitutet. 

Enligt institutets beräkningar uppgår behoven för ersättningsanskaffning 

till ca 150 000 kr. och för inredningskomplettcring till ca 50 000 kr. Kostna

derna bedömda vid leverans under budgetåret 1982/83. 

Byggnadsstyrelsen föreslår i samråd med institutet att styrelsen får 

generellt ansvar för inredning av lokaler för strålskyddsinstitutet. 

Styrelsen föreslår vidare att en särskild kostnads ram av 200 000 kr. förs 

upp i inredningsplanen för budgetåret 1982/83 för ersättningsanskaffningar 

m.m. 

Diverse objekt 

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 5.9 milj. kr. Av 

beloppet får byggnadsstyrelscn ta i anspråk 4 milj. kr. för oförutsedda 

mindre inredningsobjekt samt för sådana objekt för vilka styrelsen beslutar 

om byggnadsåtgärder. Kostnadsramen i övrigt får tas i anspråk endast 

efter beslut av regeringen. Kostnadsramen är avsedd endast för inredning 

av lokaler i samband med funktionella förändringar vid ombyggnader och 

omdispositioner. 

Fr. o. m. budgetåret 1978/79 bekostas från kostnadsramen Till byggnads

styrclsens disposition inom anslaget Inredning och utrustning av lokaler 

vid högskoleenheterna m. m. även planmässig ersättningsanskaffning av 

inredning för universitet och högskolor (prop. 1977/78: 106 s. 27. UbU 

1977/78: 23. rskr 1977/78: 288). Styrelsen föreslår i samråd med lantbruks

universitetet att planmässig ersättningsanskaffning av inredning för Sveri

ges lantbruksuniversitct och statens veterinärmedicinska anstalt fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 får finansieras från kostnadsramen Diverse objekt un

der anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruks

universitct m. m. Styrelsen har för budgetåret 1982/83 beräknat 0,5 milj. 

kr. inom den föreslagna ramen för planmässig ersättningsanskaffning. 

Som framgår av byggnadsstyrelsens redovisning har delprojekt till en 

km.tnad av 484000 kr. slutredovisats vilket innebär att ramen för budget

året 1981/82 för beslutade men ännu ej slutredovisade projekt samt plane

rade projekt uppgår till 15 900 000-484 000 = J avrundat 5,4 milj. kr. Belop

pet bör för budgetåret 1982/83 höjas med 1,6 milj. kr. till 7 milj. kr. Av 

beloppet bör 5,0 milj. kr. ställas till byggnadsstyrelsens förfogande för 

oförutsedda mindre inredningsprojekt, för crsättningsanskaffning av inred

ning samt för inredning till projekt för vilka styrelsen beslutar om bygg

nadsåtgärder. 
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Utrustning 

Utrustning.rniimnden fiir unii·ersitet och högskolor 

I det följande Uimnas redogörelse för föreslagna nya och ändrade kost

nadsramar i utrustningsplanen. 

S1·eriges /a11thmks1111i1•ersitet 

Foder.fiibrik. Lårs ta. Regeringen uppdrog den 30 april 1980 åt byggnads

styrelsen att projektera om- och tillbyggnad av kraftfoderfabrik på Lövsta 

t. o. m. bygghandlingar. Byggnadsstyrelsen riiknar f. n. med byggstart i 

september 1983 och att fabriken skall vara färdigställd i juni 1984. 

Utrustningsnämnden har i samråd med lantbruksuniversitetet och med 

anlitande av en fristående konsult låtit utreda vilken utrustning som erford

ras från arbetsmiljösynpunkt. Utredningen har utgått frän en undersökning 

av arbetsmiljön i kraftfoderfabriken som utförts av företagshälsocentralen 

vid lokala hälsorådet i Ultuna. 

Utrustningskostnaden har beräknats till 2.3 milj. kr. Härtill kommer 

kostnader för ovannämnda utredning. ca 150000 kr .. som interimistiskt 

belastar kostnadsramen Vissa utredningskostnader. Vid kostnadsberäk

ningen förutsattes att byggstart skulle kunna ske i september 1982. Om 

byggstarten uppskjuts till september 1983 ökar utrustningskostnaden till 

2650000 kr. 

Utrustningsnämnden föreslår att en definitiv kostnadsram av 2,8 milj. 

kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1982/83. 

Ersätt11ingsa11skajji1ingar m. m. hudgetärct .1982183. För budgetåret 

1981/82 är uppförd en kostnadsram av 8,6 milj. kr. för ersättningsanskaff

ningar m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet ( prop. 1980/81: I 00 bil. 13 s. 

112). Kostnadsramen har visat sig vara otillräcklig för att tillgodose dels 

ersättning av försliten utrustning, dels utrustningsbehov föranledda av nya 

arbetsmiljö- och djurskyddsbestämmclser. ökat studerandeintag. mindre 

byggprojekt m. m. 

För hudgetåret 1982/83 föreslår styrelsen för Sveriges lantbruksuniversi

tet i samråd med utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 13 

milj, kr. förs upp i utrustningsplanen. 

Statens natun·årdsl'erk 

Ersiittningsanskl{{fningar m.111. btulgetäret 1982183. f'ör budgetåret 

1981/82 är uppförd en kostnadsram av 4,5 milj. kr. för ersättningsanskaff

ningar m. m. (prop. 1980/81: 100bil.13s.I12). 

Naturvårdsverkets olika avdelningar har anmält utrustningsbehov till en 

sammanlagd kostnad av 7.8 milj. kr. Av beloppet avser ca 3.2 milj. kr. 

ersättningsanskaffningar som erfordras för att en genomsnittlig avskriv

ningstid av tio år för verkets utrustning skall kunna uppnås. För högpriori

terade nyanskaffningar önskas 4,6 milj. kr. Naturvårdsverket har efter 
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samråd med utrustningsnämnden begränsat sina anskaffningsförslag till 

5 250000 kr. 

Statens strålskyddsinstitut 

Ersiitt11i11gsanskaJJi1ingar 111. m. budgetäret 1982183. För budgetåret 

1981/82 är uppförd en kostnadsram av I milj. kr. \prop. 1980181: 100 bil. t 3 

s. 112). 

Institutet framhåller att en kostnadsram av ca 2.2 milj. kr. skulle vara 

önskvärd budgetåret 1982/83 för att ge institutet möjligheter att följa med i 

utvecklingen och hälla utrustningen i modernt skick. Institutet begränsar 

emellertid efter samråd med utrustningsnämnden sitt förslag till I 120000 

kr. 

r'iiredragande Il 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen redovisat föror

dar jag att följande i11red11i11gspla11 läggs till grund för mcdelsbcräkningen 

för nästa budgetår. Jag förordar därvid att en ny kostnadsram Statens 

naturvårdsverk Erslittningsanskaffningar m. m. budgetåret 1982/83 och en 

ny kostnadsram Statens strålskyddsinstitut Ersiittningsanskaffningar 

m. m. budgetåret 1982/83 förs upp i planen. 

Jag har inom kostnadsramen Diverse objekt beriiknat medel till bygg

nadsstyrclsens disposition för oförutsedda mindre inredningsobjekt m. m. 

samt medel till regeringens disposition för inredning av investeringsobjekt 

för vilka investcringskostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. 

kr. Jag har tidigare vid min anmälan av byggnadsarbeten inom jordbruks

departementets verksamhetsområde under punkten G 4 berört denna frå

ga. Det ankommer på regeringen att besluta om det helopp som skall stii till 

byggnadsstyrelscns disposition. Vidare har jag enligt hyggnadsstyrelsens 

förslag under ifrågavarande ram beräknat medel för planmlissig <'tteran

skaffning av inredning vid Sveriges lantbruksuniversitet och statens veteri

närmedicinska anstalt. 

De kostnader som förts upp i inredningsplancn bör godtas. 

/nredningsplan (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjckt 

Slutredovisade projekt 
1981-06-30 

Projekt färdigställda 
före 1980-06-30 men 
ännu ej slutredovisade 

Kostnadsram Meddsförbrnkning 

defi- delram art 1 l. o. m. Bcriiknad for 
nitiv 1981-
ram 06-30 1981 /82 1982/83 

4028 

5 190 4556 
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lnredningsplan (I 000-tal kr.) 

lnrcdningsobjckt 

Sveriges lanthruksunh·ersitet 

Ultuna 

Husdjurs vet en skapligt 
centrum 

Kliniskt centrum. nybyggnad 
Ny- och ombyggnader. skogs-

vetenskapliga fakulteten 

v;,t<kydd"'"''"m } 
Alnurp 

Viixtskyddscentrum 

Ciarpcnherg 

Elevbostäder 

Umctl 
Nybyggnad 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Ultuna 

Centralblock 

Upplands Bro 

Hlodtappningshyggnad 

Fiskerist)·relsen 

Kiilamc 

Fiskeriförsöksanstalt. Inred-
ning och utrustning 

Statt'ns natunårds,·crk 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. budget:iret 1982/l(l 

Statens strlllsk)·ddsinstitut 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. hudgetärcl 1982/~3 

Diverse ohjckt 

Kostnads ram 

defi
nitiv 
ram 

7600 
9800 

5 200 

8500 

275 

7600 

11000 

550 

.'i 82.'i 

4500 

200 

7000 

77607 

delram art 1 

3 

3 

:! a 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 

Medelsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1981-
06-30 1981/82 1982/83 

7211 
9478 

5025 

5 121 

246 

7 290 

9 326 

320 

I 378 

53979 2500 10800 

67 279 

I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2 a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv I. 
2 b. Ändrad kostnadsram 1tidigarc faststiilld som delram I. 
3. Ny kostnadsram. 
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Anslagsbehovet för inredning beräknar jag till 9 milj. kr. enligt följande 

sammanställning. 

Ans/agsheriikning arseende inredning ( l 000-tal kr.) 

Mcdelstillgång 

Medelsreservation 1981-07-01 (avrundat) 5 000 
Anslag för 1981/82 
Anslag för 1982/83 (avrundat) 9 000 

14000 

Beräknad meddsförhrukning 

1981/82 (avrundat) 3000 
1982/83tavrundatl11 000 

14000 

De kostnader som tas upp i följande 11trustningsp/an bör godtas. Jag 

förordar att under rubriken Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna en ny 

kostnadsram Kraftfoderfabrik vid Lövsta förs upp i utrustningsplanen 

enligt utrustningsniimndens förslag. 

Utrustningsplan (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjckt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- dclram 1 art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1981-
ram 06-30 1981/82 1982/83 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Ultuna 
Telefonväxlar 3640 2120 
Ökad antagning till 

veterinärlinjen 2350 1802 4200 2100 Växtskyddscentrum 5000 3 642 
Centrala service-

funktioner m. m. 900 271 
Kraftfoderfabrik 

vid Lövsta 2800 3 

Alnarp 1000 I 000 
Växtskyddsccntrum 6000 3949 

Röbiicksdalen 400 300 
Maskin- och la-

gerutrymmen 700 

Öjebyn 500 700 

Djurstallar m. m. 1 350 

Umeå I 000 500 

Nybyggnad 11500 9933 

ErsättningsanskalTningar 
m.m. 10200 11925 

Budgetåret 1980/R I 11950 I 3481 
Budgetån;t 1981/82 8600 I 
Budgetåret 1982/83 9500 3 

Statens veterinär-
medicinska anstalt 3000 I 000 

Centralblock 17000 14610 
Telefonväxel 650 552 
Blodproduktion 1800 232 
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Utrustningsobjckt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram 1 art 1 t. o. m. 
nitiv 1981-
ram 06-30 

Statens naturvårdsverk 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1980/81 4 750 2649 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1981/82 4500 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 5250 3 

Statens strålskydds-
institut 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1980/81 800 66 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1981/82 1000 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 I 120 3 

Statens lantbrukskemiska 
laboratorium 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1980/81 1000 I 

Vissa utredningskostnader 360 I 310 
97 330 5190 43617 
~ 

102520 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2 a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2 b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Beräknad för 

1981/82 19R2/83 

4000 4600 

I JOO 900 

600 400 

26000 23425 

93042 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 23 
milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning m·seende utrustning() 000-tal kr.) 

Mcdelstillgång 

Medelsrescrvation 1981-07-0 I I avrundat) 
Anslag för 1981/82 
Anslag för 1982/83 

4000 
22000 
23000 

49000 

Beräknad medelsförbrukning 

1981/82 26000 
1982/83 (avrundat) 23 000 

49000 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämndcn får för varje i inrcdnings

rcsp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst 

det belopp, som angetts som kostnadsram för objektet. med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitel m. m. dels för byggnads

styrelscn till ett sammanlagt belopp av (77 607 000-67 279000 =) avrundat 

10 . .3 milj. kr., dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 
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(102520000-92617000 =)avrundat 9,9 milj. kr.. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen art besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende. 

2. till Inredning och utrustning m· lokaler l"id Sl'eriges lantbruks

unirersitet m. m. för budgetii.ret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 32 000000 kr. 

G 6. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

126 272 974 

35 806 000 

39268000 

Reservation 

1 Anslagen Jordbruksforskning och Skoglig forskning. 

1711980 

Anslaget disponeras av skogs- och jordbrukets forskningsråd för bidrag 

till forskning som gagnar skogsbruket. jordbruket och trädgårdsnäringen. 

Skogs- och jordbrnkets .forsknings räd 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd omorganiserades den I juli 1981 

(prop. 1980/8 l: 129, JoU 1980/81: 27. rskr 1980/81: 336). Enligt den nya 

instruktionen har rådet till uppgift att främja och stödja sådan forskning 

som gagnar skogsbrukt:t. jordbruket och trädgfirdsniiringen. Rådet skall 

uppmärksamma behovet av forskning. som är angelägen fr[in samhällelig 

synpunkt och som har samband med utvecklingen inom dessa niiringar. 

Rådet skall verka för att information om forskning och forskningsresultat 

sprids. 

Rådet framhåller bl. a. att ökade behov av anslag till apparatur och 

tekniska specialisttjänster ställer ökade krav på den traditionella anslagsra

men. Ett relativt omfattande samarbete med forskningsrådsnämnden om 

samfinansiering av tvärvetenskapliga projekt pågår. Ökade krav på utvär

dering av understödd forskning föreligger liksom ökad samverkan med 

andra forskningsstödjande organ. ökat internationellt forskningssamarbcte 

samt främjande av publicering av vetenskapliga resultat. 

Härtill kommer att rådet nu medgivits möjlighet att inrätta siirskilJa 

forskartjiinster. 

Den framtida skogsekologiska forskningen m<'tste koncentreras till för

väntade yttre påverkningar av ekosystemet. Marken och marktillståndet 

måste inta en central ställning inom skogsforskningen. Tidsfaktorns bety-
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delse för markförändringar fordrar en tf1lmodig grundforskning med stor 

kontinuitet. lnsektsskador. svampangrepp. torkskac..lor och andra ännu ej 

identifierade sk~dor ger en antydan om kommande problem med monokul

turer. Den markbiologiska forskningen har inte på ett tillfredsställande sätt 

kunnat koppla ihop organismerna och deras deltagande i markprocesserna. 

Målsättningen vid skogsföryngringen måste vara att skapa bcstftnd. som 

helt kan utnyttja markens produktionsförmtiga. Det finns stora arealer. 

som ur föryngringssynpunkt ligger i mycket besvilrliga klimatliigcn. En 

arealmässig ökning av skogsproduktionen kan endast ske genom ett bättre 

utnyttjande av moss- och myrmarker. Flera av för produktionen viktiga 

processer såsom vatten-. viixtniirings- och energiflöden i torvmarkekosy

stemet är ej tillräckligt kända. 

Forskning för att få fram kunskaper om hela det ekologiska systemet och 

de olika faktorer som påverkar detta blir allt mer angelägen. Mark- och 

vattenresurser måste utnyttjas men samtidigt bevaras. Forskningen behö

ver utökas om t. ex. klimat- och väderlek samt om förhållandena i mark

skiktet. hur mikroorganismer optimalt verkar. utbytet med kväve i atmo

sfären. vad som sker i viixternas rotzon, fotosyntesens skeende och opti

mala betingelser för denna. Yiixtnäringen hör kunna styras bättre. Fakto

rer som inverkar på odlingssiikerheten måste utrönas. Ju hättre ekologiska 

kunskaper som kan erhållas desto bättre möjligheter ges att tillämpa s. k. 

biologisk bekämpning för att hälla ogräs, skadeinsekter och andra skade

djur under kontroll utan eller med begränsad biocidanviindning. Framtida 

växtval kräver forskningsresurser i dag. Forskning över värdet av alterna

tiva grödor bör prioriteras högt. Forskningsinsatser för att söka utveckla 

resursbevarande och energibesparande transportteknik borde ge rikligt 

uthyte. Arbetsmiljö- och arbetarskyddsfril.gorna hådc inom- och utomhus 

kräver mera forskningsinsatser. 

Husdjursgcnetisk forskning miiste intensifieras. Etologiska fragor har 

kommit under livlig debatt. Rationell byggnadsplanering krävs liksom bätt

re stallmiljö för husdjuren. Ökad grundforskning erfordras för att skapa 

underlag för det praktiska djurhälsovårdsarbetet. Hybrid-DNA-forskning

en bör utvecklas, t. ex. för framställning av vaccin. Ökad forskning om 

husdjurens ämnesomsättning samt styrning av foderinsatsen biologiskt och 

tekniskt är nödvändig för att optimera avkastningen. 

Livsmedelsforskningcn har kommit i blickpunkten hl. a. vad avser fram

ställning av nya livsmedelsprodukter. Ur niiringsfysiologisk synpunkt är 

bl. a. forskning om mjölk och mejeriprodukter betydelsefull. Biodling är 

väsentlig för att få en bra pollinering av våra växter och där fordras 

kunskap om lämpliga raser. lämpliga grödor. undvikande av biförgiftningar 

etc. Fiskodling bedöms vara en pro~einproduktion som kräver liten ener

giinsats. För forskningsrådets vidkommande koncentreras frågorna på 

fon;kning inom den gröna sektorn (stadsbruket) kring de biologiska pro

blemen samt ekonomiska frågestiillningar kring dessa. Trädgårdsforsk-

8 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bila[?a 13 
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ningcn är mångsidig och angelägen. Den lantbruksekonomiska forskningen 

måste följa utvecklingen inom jordbruket och dess omviirld. 

För budgetåret 1982/83 begärs en uppräkning av rådets anslag med 11.2 

.milj. kr. Av beloppet avser 2.4 milj. kr. en överforing till Sveriges lant

bruksuniversitet. I propositionen om översyn av skogs- och jordbruks

forskningen anges nämligen att vissa överföringar av medel från rådet till 

SLU bör ske avseende verksamhet av försökskaraktär och sådan verksam

het som i praktiken blivit permanent men som ändil finansieras av rådet. 

Fiircdragandcn 

Med hänsyn till forskningens betydelsefulla roll föreslår jag en förstärk

ning av forskningsrådets resurser. Behovet av bl. a. grundläggande och 

långsiktig forskning med direkt anknytning till skogs- och jordbruket kvar

står. För att motverka riskerna för allvarliga bakslag i framtiden måste 

kunskapen om och förståelsen för långsiktigt verkande processer byggas 

upp. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 3 462 000 kr. till 

39268000 kr. Jag har därvid fört över 2.4 milj. kr. till Sveriges lantbruks

universitet för verksamhet bl. a. av försökskaraktär. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 39 268 000 kr. 

G 7. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 823000 

2300000 

2 300000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras 

i ett mellan staten och Stiftelsen Svenskjordbruksteknisk forskning träffat 

avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet 

på det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den I juli 1981-den 

30 juni 1984. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksam

heten genom ett årligt bidrag av 2.3 milj. kr.. eller sammanlagt 6.9 milj. kr. 

Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande 

belopp. varav sammanlagt minst 3,6 milj. kr. i form av direkt bidrag. 

Ansvaret för genomförandet av det avtalade programmet åvilar Jordbruks

teknisk•l institutet. 

F öredra!fanden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Svensk 

jordbruksteknisk forskning föras upp med 2,3 milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektfr jordhruksteknisk fi1rskni11g för budgetåret 

1982/83 anvisa ett n::servationsanslag av 2300000 kr. 

G 8. Bidrag till växtförädling 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

23 212697 

24600000 

27100000 

Reservation 949200 

Den gemensamma finansieringen av växtförädlingen regleras i avtal 

mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I 

januari 1980-den 31 december 1989. Ansvaret för genomförandet av avta

let åvilar växtförädlingsnämnden. 

\/ äx(förädli11gs11iim11de11 

Växtförädlingsnämnden hemställer att statens bidrag räknas upp med ca 

10 o/c eller 2.5 milj. till sammanlagt 27. I milj. kr. 

Nämnden har fullföljt statens tidigare engagemang och därvid också 

lämnat bidrag till kostnaderna för den ärtgenbank som finns vid Weibulls

holms växtförädlingsanstalt. Nämnden anser dock att på sikt lir ett sådant 

bidrag knappast förenligt med syftet med anslaget. 

f"öredraganden 

Med hänsyn till de kostnadsökningar som verksamheten fått vidkännas 

under de senaste åren bör anslaget, såsom växtförädlingsnämnden föresla

git, räknas upp med 2.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·iix(fiiriidli11g för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 27 100000 kr. 

G 9. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogs

gödsling m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4000000 

4350000 

6000000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsföräd

ling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen 

Skogsförhättring tr[iffat avtal om gemensam finansiering av forsknings

och utvecklingsverksamhet rörande skogsträdsförädling och skogsgöds-
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ling m. m. Avtalet avser tiden den I juli 1979-dcn 30 juni 1982. Fnligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genllm att 

till skjuta 11.7 milj. kr., varav 3 3501100 kr. under budgctiiret 1979/80. 4 milj. 

kr. under budgetåret 1980/81 och 4 350000 kr. under budgetåret 1981 /82. 

Stiftelsen har åtagit sig att tillskjuta liigst 11.7 milj. kr. Ansvaret för den 

avtalade verksamhetens bedrivande iivilar Institutet för skogsförbättring. 

Jag tillkallade med stöd av n:gcringens bemyndigamk den 27 november 

1980 en förhandlingsgrupp med uppdrag att för statens riikning förhandla 

och - under förbehiill av regeringens godkiinnande - triiffa nytt avtal med 

Stiftelsen Skogsförbättring om den fortsatta gemensamma finansieringen 

av forsknings- och utvccklingsverksamheten rörande skogstriidsförtidling 

och skogsgödsling m. m. Förhandlingsgruppen skulle enligt direktiven be

akta de riktlinjer för statligt stöd till kollektiv forskning som redovisats i 

prop. 1977178: 111 om statens stöd till teknisk forskning och industriellt 

utvecklingsarbete m. m. 

Förhandlingsgruppen har i november 1981 överliimnat en promemoria 

(Os Jo 1981: 11) angående stöd till kollektiv forskning rörande skogstriids

förädling och skogsgödsling m. m. Till promemorian har som bilaga fogats 

ett under förbehåll av regeringens godkiinnandc ingtmget avtal mellan 

staten och Stiftelsen Skogsförbiittring. Enligt avtalet som avser tiden den I 

juli 1982-den _,Ojuni 1985 ätar sig staten att medverka i finansieringen av 

verksamheten genom all tillskjuta 15.1 milj. kr., var:.1v 5 milj. kr. under 

vart och ett av budget{iren 1982/83 och 1983/84 samt 5. I milj. kr. under 

budgetåret 1984/85. Stiftelsen åtar sig att under avmlspcrioden tillskjuta 

sammanlagt lägst 15.1 milj. kr.. varav minst 14 milj. kr. som direkt. 

kontant bidrag. Staten åtager sig dessutom alt under avtalsperioden till

skjuta ytterligare sammanlagt 3 milj. kr. Medlen skall bl. a. anviindas till 

ökat klonurval. intensivare skötsel av de anlagda avkornmeförsöken samt 

bLittrc utviirdering av detta material. Ansvaret för den avtalade verksamhe

tens bedrivande ilvilar Institutet för skogsförNittring. 

fiiredmganden 

Jag bitriider förhandlingsgruppens förslag till avtal mellan staten och 

Stiftelsen Skogsförbättring om all det statliga stödet ökas till de i avtalet 

föreslagna beloppen. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

all till Stöd till kollektii· forskning riirandt' skogstriid.1Ji"iriidli11g och 

skogsgiidsling 111.111. för budgcti"iret 1982/83 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 6000000 kr. 
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G 10. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1980/8 I Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

7 350000 

7950000 

10000000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ett 

mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam 

finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstek

niska området. Avtalet avser tiden den I juli 1979-den 30 juni 1982. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 22.1 milj. kr., varav 6.8 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 

7 350000 kr. under budgetåret 1980/81 och 7 950000 kr. under budgetåret 

1981182. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst 22.1 

milj. kr. Staten åtar sig enligt avtalet att därutöver tillskjuta 1 milj. kr. 

under budgetåret 1979/80. Ansvaret för den avtalade verksamhclens ge

nomförande åvilar Nämnden för skogsteknisk forskning. 

Jag tillkallade med stöd av regeringens bemyndigande den 27 november 

1980 en förhandlingsgrupp med uppdrag att för statens räkning förhandla 

och - under förbehfrll av regeringens godkiinnande - träffa nya avtal med 

Stiftelsen Skogsteknisk FoU om den fortsatta gemensamma finansieringen 

av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstekniska området. 

förhandlingsgruppen skulle enligt direktiven beakta de riktlinjer för stat

ligt stöd till kollektiv forskning som redovisats i prop. 1977i78: 111 om 

statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. 

Förhandlingsgruppen har i november 1981 överlämnat en promemoria 

(f)s Jo 1981: 121 angående stöd till kollektiv skogsteknisk forskning. Till 

promemorian har som bilaga fogats ett under förbehåll av regeringens 

godkännande ingånget avtal mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk 

FoU. Enligt avtalet som avser tiden den I juli 1982-JOjuni 1985 åtar sig 

staten att medverka i finansieringen av verksamheten genom att tillskjuta 

28.5 milj. kr.. varav 8.8 milj. kr. under budgetåret 1982/83. 9.6 milj. kr. 

under budgetåret 1983/84 och 10.1 milj. kr. under budgetåret 1984/85. 

Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden till skjuta sammanlagt liigst 28,5 

milj. kr .. varav minst 25.5 milj. kr. som direkt. kontant bidrag. Förhand

lingsgruppen anser att ett stort behov föreligger av fortsatt skogstekniskt 

forsknings- och utvecklingsarbete. I det kortare perspektivet behövs en 

snabbare anpassning av dagens maskiner och metoder i såväl storskalig 

som småskalig drift till ett ökat uttag av biomassa under 1980-talet. För att 

tillgndost: utvecklingsbehoven i det längre perspektivet behövs en väsent

ligt ökad satsning på s. k. perspektivstudier samt på analyser av framtida 

system för skogsvård. Utvecklingen av system för avverkning och trans-
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port, anpassade till virkets vidare hantering och användning, behöver 

intensifieras. Mot denna bakgrund föreslås att staten åtager sig att under 

avtalsperioden tillskjuta ytterligare sammanlagt 3.6 milj. kr. Ansvaret för 

verksamhetens genomförande avses liksom hittills åvila Nämnden för 

skogsteknisk forskning. 

Föredraganden 

Jag biträder förhandlingsgruppens förslag till avtal mellan staten och 

Stiftelsen Skogsteknisk FoU om att det statliga stödet ökas till de i avtalet 

föreslagna beloppen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till kollektil' skogsteknisk forskning för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett rcservationsanslag av 10000000 kr. 

G I I. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

523 835 

497000 

537000 

Skogs- och lantbruksakademien har till uppgift att med stöd av veten

skap och praktisk erfarenhet verka för det svenskajordbrukets och skogs

brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från ansla

get bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän. ersättning åt 

skoglig expertis, bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för ut

ländskt forskarutbyte och utländska forskarkontaktcr. 

Skogs- och /antbruksak.ademien 

I. Pris- och löneomräkning 42 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär inskränkning av biblioteks verksamheten och 

det utländska forskarutbytet ( + 32 000 kr.). 

3. Medel begärs för en tjänst som skoglig sekreterare ( + 117 000 kr.). 

4. Medel begärs för ökade bidrag till bokinköp m. m. ( + 35 000 kr.). 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår bör bidraget till Skogs- och lantbruksaka<lemicn 

höjas med 40000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sk.av- och lanthruksakademien för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 537000 kr. 
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H. MIL.JÖV ÅRD 

H 1. Statens natun·årdsverk 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

76497 574 

76434000 

89660000 

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för [irendcn om 

naturvård. diiri inbegripet vattenvård. lul'tvård och renhållning utomhus. 

samt om rörligt friluftsliv. jakt och viltvård. allt i den mån sådana ärenden 

ej ankommer på annan myndighet. Till verkets förvaltningsområde hör 

även ärenden enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387. iindrad senast 1981: 860) i 

den mån dessa ej ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller 

annan myndighet. Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen 

( 1973: 329> om hiilso- och miljöfarliga varor (ändrad senast 1980: 217) och i 

anslutning därtill meddelade föreskrifter. i den mån tillsynen ej ankommer 

på annan myndighet. Verket har vidare till uppgift att leda och främja 

företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och undersökningsverk

samhet inom naturvårdsområdet. 

Till verket iir produktkontrollnämnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. i den mån prövningen ej 

ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör. Inom verket finns en administrativ avdelning, en naturresursavdel

ning, en teknisk avdelning. en forsknings- och undersökningsavdelning 

samt cl! sekretariat för planering och information. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och en delegation för 

anliiggningsstöd till idrotten. 
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Personal 

An~lag 

Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 

Därav lönekostnader 
Lokalkostnader 
Särskilda under

sökningar 

Inkomster 
Ersättning för 

särskilda under
sökningar 

Nettoutgift 

Statens 1wtun"årdsvcrk 

1981/82 

484 

66904000 
(53 582 000) 

9 530000 

10000 

76444000 

10000 

76434000 

I. Pris- och löneomräkning 10 897 000 kr. 

Heri:iknad ändring 1982/83 

Statens 
naturvårds verk 

+10622000 
(+ 6409000) 
+ 4.~0.'iOOO 

+14927000 

+14927000 

Före
draganden 

+ 8964000 
(+ 7840000) 
+ 4262000 

+13226000 

+13226000 

2. Huvudförslaget skulle - tillsammans med minskningen budgetåret 

1981 /82 - innebära att de 2 milj. kr. verket erhöll fr. o. m. budgetttret 1979/ 

80 för att tiicka kostnaderna för tidigare i samband med omorganisation 

inrättade tjänster fråntogs verket. Stora personalbehov föreligger för att 

kunna klara en rad såväl gamla som nya uppgifter som påli1gts verket och 

för vilka verket aldrig erhållit nägra tjänster. Inom en <itminstone oflir~ind

rnd real resursram ser verket möjligheter att åstadkomma konsolideringar 

och därmed fortsätta omprioriteringsarbetet från tidigare år. ( + 1663000 

kr.) 

3. Reseersättningarna behöver öka b[1de för inrikes resor för det intensi

fierade tillsynsarbetet och för utomnordiska resor till följd av verkets 

ökade internationella engagemang inom såväl det tekniska miljöskyddet 

Sl1m produktkontrollen ( +633 000 kr. l. 

4. Kostnaderna för uppbyggnaden och driften av ADB-baserade infor

mationssystem kommer att öka väsentligt. Ökningen avser Ml-01 samt en 

ökad användning av ADB inom verkets administration och inom forsk

nings- och undersöknings verksamheten. ( + 2 477 000 kr. J 

5. Laboratoriekostnaderna har samlats under en delpost. Härigenom 

skapas bättre möjligheter att överblicka. budgetera och planera den kost

nadskrävande laboratorieverksamheten. Vidare har kostnadsökningarna 

för vissa laboratorieutensilier. kemikalier m. m. varit mellan 20 och 50 S·( .. 

Om inte kompensation för prishöjningarna erhålls blir följden att verksam

heten måste inskränkas. vilket medför att personal och utrustning inte kan 

utnyttjas. Verket har vidare via UUH-anslag erhallit betydande belopp för 
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ersättning och nyanskaffning av laboratorieutrustning. Utrustningen måste 

underhållas. i annat fall kan den inte utnyttjas. vilket är slöseri med det 

stora kapital utrustningen representerar. 

Kostnaderna för det löpande tillsynsarbetet på central nivå i form av 

kvalificerade provtagningar. drift av kontrollutrustning etc. har ökat och 

kommer att öka än mer under de närmaste åren. Detta gäller såväl det 

tekniska miljöskyddet som produktkontrollen. Om inte dessa kostnader 

kan finansieras spolieras möjligheterna till meningsfull tillsyn och kontroll 

på nämnda områden. 

Totalt beräknas laboratoriekostnaderna inkl. tillsynskostnadcr uppgå till 

I 397 000 kr. ( +680000 kr.). 

6. För att till viss del ersätta behovet av nya tjänster har en ökad 

satsning skett på vidareutbildning för att möjliggöra interna omllyttningar 

av personal, ändra tjänsteinriktningar 01:h utveckla kompetensen hos be

fintlig personal. Denna satsning hehöver fullföljas. ( + 339000 kr.) 

7. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 13835 000 kr. (+4305000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens naturvårdsverk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Därutöver har jag beräknat medel för fort

satt utbyggnad av ADB-systemet för information från tillsynsverksamhe

ten enligt miljöskyddslagen <Ml-01 ). Jag räknar med att ytterligare fyra 

länsstyrelser ansluts till systemet under hudgetåret 1982/83. 

Den snabba utvecklingen inom miljövårdsområdet under den senaste 

tioårsperioden har gjort det nödvändigt att successivt anpassa naturvårds

verkets organisation till ändrade förutsiittningar. Den nuvarande organisa

tionen bygger i sina huvuddrag på en omorganisation från är 1974. Natur

vårdsverket är f. n. uppbyggt av fyra avdelningar. nämligen en administra

tiv avdelning. en naturrcsursavdelning. en teknisk avdelning och en forsk

nings- och undersökningsavdelning samt ett sekretariat för planering och 

information. 

Regeringen har som ett led i arbetet för all effektivisera statsförvaltning

en i juli 1981 meddelat siirskilda budgetanvisningar för naturvårds verket. 

Verket skall enligt dessa anvisningar göra en översyn av sin verksamhet 

främst inriktad pf1 dels forsknings-, undersöknings- och utredningsverk

samheten. dels frågor om naturvårdsförvaltningen. En redovisning av re

sultaten av översynen skall lämnas den I februari 1982. 

Naturvårdsverket har också i maj 1981 påhö1jat en intern översyn av 

verkets organisation. Syftet med denna översyn iir att anpassa verksamhet 

och organisation till de krav som kommer att ställas under 1980-talet och 

till de andra förutsättningar i form av lagstiftning. resurser etc. som kan 

komma att gälla. En första etapp med förslag till inriktning och upplägg

ning av verksamheten i stort och förändringar av organisationen skall vara 

färdig i början av år 1982. 
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Del är angeläget att arbetet med all fortlöpande effektivisera och anpas

sa mil_iövårdsadminislrationen till nya förutsättningar kan fortsätta. De 

översyner som nu pågår kan leda till förslag som också innebär vissa 

förändringar av naturvårdsverkets interna organisation. Det bör ankomma 

på regeringen att fortlöpande pröva de förslag till rationaliseringsåtgärder 

som kan komma att redovisas. Jag vill dock redan nu ta upp en fråga som 

berör anslagen till naturvårdsverket för budgetåret 1982/83. 

Vid nalurvårdsverket finns i relativt stor omfattning personal som av

lönas från andra anslag än anslaget Statens naturvårdsverk. En betydande 

del av denna personal utför arbetsuppgifter som kan sägas ha karaktären 

<W centrala myndighetsuppgifter. Kostnaderna för sådan personal bör i 

princip bestridas från förevarande anslag. Det översynsarbete som pågår 

inom verket berör även dessa frågor. I avvaktan på den slutliga redovis

ningen från nalurvårdsverket bör emellertid redan nu viss överföring ske 

av medel för personal och andra omkostnader från andra anslag till ansla

get Statens naturvårdsverk. Vid medelsberäkningen för anslaget Statens 

naturvårdsverk har jag därför beräknat en medelsöverföring från anslagen 

Miljövårdsinformation. Vård av naturreservat m. m. och Särskilda under

sökningar inom miljövårdsområdet på tillsammans 5.7 milj. kr. motsvaran

de kostnaderna för 35 tjänster. 

Med hänvisning till vad jag i det följande anför under anslaget Rekrea

tionsstöd m. m. har jag vidare beräknat en medelsöverföring till Jetta 

anslag av 936000 kr. I samband härmed görs en besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens natun·ärdsTerk för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 89660000 kr. 

H 2. Statens strålskyddsinstitut 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14998 517 

12503000 

13247000 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydd sla

gen I 1958: 110. ändrad senast 1981: 291) och har därjämte bl. a. till uppgift 

att vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institu

tet har vidare ett centralt samordnande ansvar för den målinriktade strål

skyddsforskningen och skall även självt bedriva målinriktat forsknings

och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör. 

Inom institutet finns tre enheter, nämligen administrativa enheten, tillsyns-· 

enheten samt forsknings- och utvecklingsenheten. Vid institutet finns en 

rådgivande forskningsnämnd och en beredskapsnämnd mot atomolyckor. 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 123 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
Därav lönekostnader 

Lokalkostnader 

Inkomster 

Inkomst av strål
skyddsverksamhct 

Ersättning för kost
nader för beredskaps
funktioncr inom atom
rcaktorområdet 

Avgifter för koncession 
för uppförande eller 
innehav av energipro
ducerande reaktor 

Ersättning för kostnader 
för insamling och ana
lys av luftburen radio
aktivitet 

Nettoutgift 

Statens strålskyddsinstitut 

1981/82 

131 

18281000 
(15 75fi000) 

3111000 

21392000 

I 852 000 

I 158 000 

4 728000 

1151000 

12503000 

I. Pris- och löneomräkning I 532 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens strål
skyddsinstitut 

+1810000 
( + 1307000) 
+ 997000 

+2807000 

+ 241000 

+ IJ8 000 

+1032000 

+ 4000 

+1392000 

Före
draganden 

+1442000 
!+ 1261000) 
+ 717000 

+2159000 

+ 241000 

+ 138000 

+1032000 

+ 4000 

+ 744000 

2. Huvudalternativet innebär en ökning med 954000 kr. 

3. Det är väsentligt att institutet erhåller i huvudsak oförändrade re

surser under det uppbyggnadsarbete som pågår ( + 438 000 kr.). 

F öret.fraganden 

Strålskyddsinstitutet har under de senaste åren fått ökade resurser fram

för allt för kontroll av verksamhet med anknytning till kärnkraftsproduk

tionen. Inom institutet har nu påbörjats en genomgång av verksamheten i 

konsoliderings- och rationaliseringssyfte. Jag utgår från att rationalise

ringsvinster kan uppnås under kommande budgetår. För nästa budgetår 

bör medel för statens strålskyddsinstitut beräknas med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens strälskyddsinstitut för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av I 3 247 000 kr. 
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H 3. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5891847 

5802000 

6 702 000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Nämnden består av 

ordförande och tre andra ledamöter. r nämnden finns fyra avdelningar. 

Personal 

Anslag 

Utgijier 
Förvaltningskostnader 

Därav lönekostnader 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 

1981/82 

28 

476!\000 
(4043000) 

373 000 
661 000 

5802000 

Ko11cessions11iim11de11 för mi(iöskydd 

I. Pris- och löneomräkning 888 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Koncessions
nämnden för 
miljöskydd 

+ 905000 
(+ 61I000) 
+ 147 000 
+ 237 000 

+1289000 

Före
draganden 

+61I000 
( + 56 I 000) 
+ 56000 
+~33000 

+900000 

2. Huvudalternativet innebär en ökning av anslaget med 755 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

För nästa budgetår bör medel för koncessionsnämnden för miljöskydd 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Ko11cessio11s11iim11de11 .f('ir mi(iiiskydd för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 6 702 000 kr. 

H 4. Miljövårdsinformation 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4140501 

4 200000 

2800000 

Reservation 856987 

Anslaget används för information inom miljöviirdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 
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Statens natun·årdsverk 

För att miljövårdsinformationens samlade resurser skall kunna använ

das effektivt och rationellt ärt. ex. utgivning av riktlinjer för miljövårdsar

betet och utbildningsinsatser i samband därmed oundgängligen nödvän

diga. Information och utbildning är alltså ett viktigt led i strävan att 

rationalisera miljövårdsarbetet. Naturvårdsverket planerar ett ökat riktlin

jearbete på såväl naturvårds- som miljöskyddsområdet och strävar efter att 

komplettera detta med utbildningsinsatser riktade främst till den regionala 

miljövårdsförvaltningen, men även till beslutsfattare och administratörer 

på regional och kommunal nivå. 

En viktig målgrupp för verkets information är allmänheten. Informatio

nen till allmänheten består i stor utsträckning av broschyrer, foldrar och 

faktablad. I någon mån görs också filmer och utställningar. Vidare har ett 

antal besökscentraler, s. k. naturum, byggts upp. De kraftigt ökade kostna

derna för produktionen av informationsmaterial har dock efter hand urhol

kat anslaget, vars ökning inte har hållit jämna steg med kostnadsutveck

lingen. I ett sådant läge är tidningen Miljöaktuellt, som verket också ger ut, 

av stor betydelse. Miljöaktuellt har en upplaga på närmare 17 000 exemplar 

av vilka omkring hälften går tiil betalande prenumeranter. Eftersom en stor 

del av upplagan går till skolor. föreningar. organisationer, bibliotek och 

andra offentliga samlingsplatser är det rimligt att anta att tidningen har 

betydligt fler läsare än vad upplagan antyder. Den ej avgiftsbelagda delen 

av upplagan går framför allt till massmedia och till beslutsfattare på olika 

håll i samhället samt till den regionala och lokala miljövårdsinformationen 

och bidrar till ajourhållning och erfarenhctsformcdling om utvecklingen på 

miljövårdsområdct. 

Verket överväger att i större utsträckning än hittills avgiftsbelägga även 

denna del av upplagan. Avgiftsbeläggning av informationsmatcrial är en 

väg som verket under senare år i ökande utsträckning prövat för att inte 

tvingas begränsa upplagorna av informationsmaterial alltför mycket. Av

vägningen mellan behovet att få viss kostnadstäckning och nödvändighe

ten att nå ut med information är emellertid i vissa fall svår och det är viktigt 

att informationsanslagct bibehålls på en sådan nivå att det fortfarande är 

möjligt att gå ut med särskilt angelägen information kostnadsfritt och i 

tillräckliga upplagor. 

Två områden kräver omfattande informationsinsatser under budgetåret 

1982/83. Det gäller introduktionen av ett nytt märkningssystem för ke

miska produkter, där såväl tillverkare, importörer och försäljare som all

mänheten måste informeras. Det gäller också Washingtonkonventionen 

om utrotningshotade djur, där främst tullen, resebyråerna och den utlands

resande allmänheten måste upplysas om gällande regler. Det n:dan snäva 

utrymmet för sådana insatser inom informationsanslaget får inte krympas 

genom ytterligare urholkning av anslaget. 

De ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för opinions-
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bildningen på miljövårdsområdet. Deras verksamhet bör därför få ett fort

satt statligt stöd. Verket anser emellertid att stödet bör utgå direkt till 

organisationerna över ett särskilt anslag. Vägningen av organisationernas 

behov mot verkets i.nformationsbehov bör rimligen inte göras av natur

vårdsverket. Förslaget till bidrag är alltså inget ställningstagande till beho

vet utan endast en uppräkning av tidigare bidrag för pris- och löneökning. 

Med denna utgångspunkt föreslår verket att bidraget till Svenska natur

skyddsföreningen höjs med 80000 kr. till 880000 kr.. att bidraget till 

Riksförbundet för hembygdsvård höjs med 50000 kr. till 490000 kr. och att 

bidraget till Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar höjs 

med 20 000 kr. till 80 000 kr. 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1982/83 innebiir en anslagsök

ning med sammanlagt I 950000 kr. till 6150000 kr. Av ökningen avser 1.8 

milj. kr. naturvårdsverkets informationsverksamhet och 150000 kr. natur

vårdsorganisationerna. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H 1 bör medel för 

personalkostnader som redovisas på anslaget föras över till anslaget Sta

tens naturvårdsverk (-1400000 kr.). Anslaget bör för budgetåret 1982/83 

föras upp med 2,8 milj. kr. Jag har därvid beaktat vad naturvardsverket 

anfört rörande ökad avgiftsbcläggning av informationsmaterial. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mi/jövårdsinformation för budgetåret 1982/83 anvisa ett re

servationsanslag av 2 800000 kr. 

H 5. Mark för naturvård 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 förslag 

19026862 

20000000 

20000000 

Reservation I 327 401 

Från anslaget bestrids kostnader för förviirv för statens räkning av 

värdefulla naturområden. De naturvårdsohjt:kt som förviirvas med anli

tande av medel från anslaget och vissa andra naturvårdsobjckt i statens 

ilgo redovisas på naturvårdsfonden. som förvaltas av statens naturvårds

vcrk. 

Från anslaget bestrids vidare ersiittningar enligt naturvfmlslagcn 

( 1964: 822. omtryckt 1974: 1025. ändrad 1981: 859), 86 eller 122* byggnads

lagen ( 1947: 385) i dess lydelse intill den 1 januari 1965 samt lagen 

11974: 434) om bevarande av bokskog. från anslaget kan utgå stahbidrag 

till kommun eller kommunal stiftelse för skydd av mark för naturvårdsän

damål. Dessutom får anslaget disponeras för utrednings-. förhandlings-
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och värderingskostnader i samband med säkerställande av mark för natur

vårdsändamål. 

Statens nat11rl'ård.1Terk 

Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unika 

förekomster av svensk natur som iir av betydelse såväl för den vetenskap

liga naturvården som för friluftslivet. Detta sker dels genom förvärv som 

främst inriktas på områden av vetenskapligt-kulturellt intresse. dels genom 

intrångsersättningar och dels genom bidrag till kommuner för säkerstäl

lande av mark för naturvårdsändamål. Den intensifierade skyddsverksam

heten. enligt riktlinjerna för hushållning med mark och vatten. föranlt:der 

ökade insatser. För avveckling av ärenden enligt vissa övergångsbestäm

melser och utbetalningar med anledning av lagakraftvunna domar åtgår 

betydande belopp. 

Inom varje län finns i genomsnitt ca .'iO områden som är aktudla och 

viktiga naturvårdsobjekt. För ett antal av dessa objekt har detaljinvente

ringar utförts och förhandlingar om säkerställande påbörjats. Kostnaderna 

för dessa prioriterade objekt beräknas uppgå till för innevarande budgetår 

ca 32 milj. kr.. för budgetåret 1982/83 ca 39 milj. kr. och för budgetåren 

1983/84-198.'i/86 ca 113 milj. kr. 

Omfattningen av det säkerställandebehov som föranleds av urskogsin

venteringen är betydande och uppskattas till !(JO-tals milj. kr. I gengäld är 

vårdbehoven inom dessa områden små och innebär oftast bara upp

skyltning. Då ersättningskostnaderna är så stora betyder det att ett nytt 

finansieringssätt måste övervägas. Verket deltar i en arbetsgrupp som 

under hösten 1981 kommer att lägga fram förslag härvidlag. 

Det totala mcdelsbehovet beräknas uppgå till ca 32 milj. kr.. men med 

hänsyn till besparingsdirektiven stannar verkets yrkande vid oföriindrat 

anslag, 20 milj. kr. Av anslaget beräknas 13 milj. kr. iitgå till fiirviirv av 

mark och fondöverföringar. lntrångsersättningar od1 bidrag till kommuner 

m. m. beräknas uppgå till ca 7 milj. kr. 

1-·vrcdragandcn 

Behovet av att skydda viirdefulla naturområden tir stort. Inte minst 

gäller detta urskog och urskogsliknande ornri"idcn. En del av denna mark 

tillhör redan staten. i första hand domänvt:rket. Jag vill därför först ta upp 

frågan om hur sådan mark på liimpligaste sätt kan ges erfordaligt skydd. 

Överföring i förvaJtningshänseende av fast egendom mellan statliga fon

der sker som regel genom upp- och nedskrivning av fondvärden. Undantag 

utgör bl. a. överföring till jordfonden. då ersättning betalas friin fonden. D~1 

det gäller överföring frtin domiinfonden till naturv{trdsfondcn har bokfö

ringen skett på varierande sätt allt efter egendomens beskaffenhet och de 

utgifter domänverket haft för egendomen. Enligt min mening bör som 

huvudprincip gälla att ersättning inte skall utgå till domiinfonden vid över-
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föring av mark som avses ingå i naturreservat eller naturvårdsområde. Jag 

vill i detta sammanhang framhftlla att det sjiilvfallet ilr angeläget att den 

form av hevarande av värdefull -;kogsmar1' som sker genom domänreser

vat Kan fortsätta. Överföring av domiinreservat till naturvardsfonden hör 

s1'e endast då därigenom en rationdl förvaltning av omr{1det underliittas. 

På senare tid har överföring av mar1' från domiinfonden till naturvårds

fonden a1'tualiserats oäså i fall df1 marken i fråga inte är naturvårdsobje1't. 

Näringsidkare inom jord- elkr skogsbru1' vars mar1' blivit förem~il för 

beslut enligt naturvårdslagen har anhållit att få byta till sig statlig mark. 

Det allmänna intresset av att naturskyddet kommer till stfmd kan i sådana 

fall motivera ett markbyte med utnyttjande av mark från domänfonden. En 

förutsättning bör dock vara att lanthruksnämnckn bedömer det vara från 

rationaliseringssynpunkt godtagbart att näringsid1'aren ahåller den stat

liga marken. Eftersom tillstånd enligt jordförvärvslagen ( 1979: 230! i regel 

torde behövas kommer nämnden naturligt in i hildcn. 

Efter samråd med chefen för industridepartementet vill jag förorda att 

överföring av statlig mark i nu angivna fall får ske genom nedskrivning av 

domänfonden resp. uppskrivning av naturvårdsfonden. 

Mar1' som överförs till naturvårdsfonden resp. ens1'ilda hör i princip 

värderas till marknadsvärde. Där så bedöms liimpligt hör lantbruksniimnd 

eller skogsvårdsstyrelse kunna anlitas för värderingen. Det hör ankomma 

på regeringen att besluta om de närmare bestämmdser som skall gälla för 

här avsedda överföringar. Överföring av mark hör tills vidare kunna ske 

inom en ram av 10 milj. kr. per år. 

Jag erinrar om att domänverket under senare år fött möjlighet att förvär
va betydande arealer skogsmark och om riksdagens uttalande (NU 1979/ 

80: 46 s. 21) att statens markinnehav inte bör få utökas. Genom det förfa
rande som jag här förordat bör ej obetydliga arealer främst urskog och 

urskogsliknande områden kunna ges varaktigt skydd. 
för att också arbetet i övrigt med att skydda viirdcfulla naturområden 

sbll kunna fortsiitta bör anslaget föras upp med oföriindrat belopp för 

nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört rörande överföring av mark mellan 

domänfonden och naturvårdsfonden. 

2. till Mark j("ir 11at111-vård för hudget{1ret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 20 000000 kr. 
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H 6. Vård av naturreservat m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

27020880 

23500000 

24300000 

Reservation 58 121 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av naturvårds

objckt avsatta enligt naturvårdslagen ( 1964: 822. omtryckt 1974: 1025, änd

rad 1981: 859) och ännu ej avsatta objekt redovisade på naturvårdsfonden. 

Vidare bekostas från anslaget bl. a. vissa landskapsvårdande åtgärder 

inom odlingslandskapet, vård och föryngring av bokskog. upprättande av 

skötselplaner för ej avsatta natun·årdsobjekt och delar av verksamheten 

med särskild tillsynspersonal i NoITbottens fjällvärld. 

Statens natun·årdsverk 

Vården och förvaltningen av naturvårdsobjckt är tillsammans med själva 

avsättningen av objekten en viktig del i arbetet med att uppnå den all

männa naturvårdens mål. Verksamheten syftar dels till att genom restau

reringsåtgärder och fortlöpande vårdinsatser bevara vetenskapligt och 

med hänsyn till landskapsbildcn värdefulla områden. dels till att förbättra 

möjligheterna för allmänheten att utnyttja områden lämpade härför. Ofta 

är vård- och förvaltningsarbctet inriktat på att inom ett och samma område 

tillgodose både vetenskapliga intressen och friluftsintresset. 

För naturvårdsförvaltning kommer anslaget i första hand att användas 

till grundläggande vårdåtgärder inom naturvårdsobjekt samt upprustning 

av objekt där vårdåtgärder blivit eftersatta genom att tillräckliga medel inte 

anvisats. Vidare för de övriga åtgärder som bl. a. föranleds av det ständigt 

ökande antalet besökare i såväl de i första hand från friluftslivssynpunkt 
som de från ekologisk synpunkt avsatta naturvårdsobjektcn. 

Förutom ansvar för naturvårdsförvaltningcn tillkommer även ansvar för 

allt som sammanhänger med gängse fastighetsförvaltning för fastigheter 

bokförda på naturvårdsfondcn. såsom underhåll av byggnader och mark

anläggningar. delaktighet i gemcnsamhctsanläggningar. ansvar enligt ar

rende- och hyreslagstiftning m. m. 

En översyn av naturvårdsförvaltningen har nu genomförts. Ett förslag är 

f. n. på remiss hos berörda myndigheter och organisationer. I avvaktan på 

remissbchandlingens resultat lägger verket inte nu fram niigot förslag om 

förvaltningsorganisationen. De frågor om naturvftrdsförvaltningcn som re

geringen tagit upp i sina siirskilda budgetanvisningar. utreds inom ramen 

för nämnda översyn. 

Naturvårdsverket uppskattar det sammanlagda medelsbehovet under 

anslaget för budgetåret 1982/83 till _44 820 000 kr.. vilket innebär en ökning 

av anslaget med 21 320 000 kr. 

Med anledning av de centrala direktiven om sträng återhållsamhet stan-

9 Riksdagen /Y8/182. I .l'aml. Nr /00. Bilaga 13 
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nar verkets yrkande vid 28 milj. kr.. en ökning med 4,5 milj. kr.. vilket 

skulle innebära en oförändrad medelstilldelning jämfört med innevarande 

budgetår. 

Föredraganden 

Anslaget bör för budgetåret 1982/83 höjas med 1.8 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H I bör medel på 

förevarande anslag för vissa personalkostnader föras över till anslaget 

Statens naturvårds verk (- I 000000 kr). Med anledning härav bör anslaget 

för vård av naturreservat m. m. för nästa budgetår föras upp med 24.3 milj. 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vdrd av naturreservat m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 24 300 000 kr. 

H 7. Miljövårdsforskning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

38646326 

40300000 

42800000 

Reservation 5 889 171 

Från anslaget bestrids utgifter för tillämpad forskning inom miljövårds

området. En särskild forskningsnämnd med företrädare för såväl forskare 

som avnämare beslutar om anslagets närmare användning. 

Statens 1wt111Tård.ffer/.:. 

Forskningen skall bidra med vetenskapligt grundat faktaunderlag för 

planering. initiativ och beslut i olika miljiivårdsfrågor. Utgångspunkt för 

forskningsplaneringen är därför informationshehoven pf1 kort och lång sikt 

hos berörda avnämare. i första hand centrala. regionala och lokala miljö

vftrdsmyndigheter. 

Genom att forskningsarhetet alltmaa utgör en naturlig och nödvändig 

del i beslutsprncessen på olika nivåer kommer behovet av tillämpade 

forskningsinsatser att ytterligare öka. Hittills har en grovsanering av mil

jön kunnat genomföras till relativt låga kostnader. Miljövån.lsf1tgärdcrna 

har inriktats mot stora och tydliga problem. såsom igenväxning av sjöar, 

fiskdöd etc. De totala utsläppen av föroreningar har minskat. 

Miljövårdsåtgärderna kommer i framtiden att bli all\ dyrare i förhållande 

till de resultat som uppnås. Prioriteringarna milste då mer iin hittills bygga 

på resultat frän effekt- och riskbedömningar. Resultaten från miljövfirds

forskningcn kommer därför att spela en allt större roll som underlag för att 

komma fram till ur ekonomisk och miljömiissig synpunkt optimala lösning

ar. Det finns därför starka skäl som talar för ökad satsning på miljövfirds

forskning trots de besparingar som behöver göras. 
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Forskningsverksamhcten bedrivs dels i form av enskilda projekt. dels i 

form av sammanhällna projekt inom större prioriterade områJ1:n. s. k. 

projektomri'tden. där en samlad satsning sker efter särskilt program och 

under ledning av en projektgrupp. Forskningens kvalitet säkerstiills genom 

att alla projekt granskas i vetenskapliga kommitteer. 

Naturvårdsverkets anslagsyrkanden för budgetåret 1982/83 inriktas 

främst ph fullföljande av vissa projekt som initierats av dels nämnden för 

energiproduktionsforskning. dels projektet Kol-Hälsa-Miljö. 

Naturvårdsverket har under budgetåren 1979/80 och 1980/81 pä uppdrag 

av nämnden för energiproduktionsforskning (NEJ bedrivit studier om mil

jökonsekvenser vid utvinning och utnyttjande av biomassa och torv för 

energiproduktion. NE kommer även budgct<lret 1981/82 att tillskjuta medel 

för detta ändamål. 

Med de anslag som NE satsat, ca 12 milj. kr.. har under innevarande 

anslagsperiod forskning initierats för att få fram underlag för att fastställa 

miljökraven. De resultat som kommer fram utnyttjas för att utforma preli

minära miljökrav. Det är dock helt omöjligt att på den korta tid som statt 

till buds få fram erforderliga data. Projektvcrksamheten måste fortsätta 

minst under ytterligare en treårsperiod. Om detta av brist pa anslag ej kan 

ske. kommer de insatser som redan gjorts i stort sett att vara bortkastade. 

Flertalet projekt har frftn hö1jan planerats för en sexiirsperiod och de är i 

många fall av karaktären "före-efter studier". där förhållanden "före" nu 

studeras. Det är inte möjligt att på två till tre år klarlägga konsekvenserna 

av odling och uttag av biomassa och torv samt efterföljande energiomvand

ling. 

NE svarar således helt för forskningen under budget{tret 1981/82. De 

delar som även fortsättningsvis skall bekostas av N E har preliminärt 

beräknats till 3.5 milj. kr. per år. Den del av forskningen för vilken 

ansvaret skulle övertas av naturvårdsverkct uppgår till 4.5 milj. kr. per ~ir 

räknat i 1980 ftrs penningvärde. Naturv~lrdsverket anser sälcdes att 

miljövårdsforskningsanslagel skall ökas med 4.5 milj. kr. för att miljiikon

sekvensstudier av energiproduktion ur biomassa och torv skall kunna 

fullföl_ias. 

Statens vattenfallsverk har under en 3-ärspcriod ett genomförandean

svar för projekt Kol-Hälsa-Miljö (KHM-projektetl. vilket kommer att slut

rapporteras i oktober 1982. Det hetydcr att elen egentliga forskningsverk

sarnheten kommer att vara helt avslutad under budgetåret 1981/82. 

Det kan redan nu klart förutses att vissa frågor. som tagits upp. kommer 

att vara olösta när projektet avslutas. Vissa projekt, t. ex. vad gäller 

hiilsoeffektstudier av djur. initierades i vetskap om att de ej kunde slut

föras under KHM-projektets mandatperiod. 

Det är inte möjligt att nu i detalj liimna ett program för hur KHM

projektet bör föras vidare. Naturvilrdsverket har hediimt att insatser mot

svarande 0.8 milj. kr. krävs. 
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Anslaget för miljövårdsforskning bör för budgetåret 1982/83 riiknas upp 

med 8,5 milj. kr. till totalt 48.8 milj. kr. 

f"öredraRanden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 2.5 milj. kr. till 42.8 milj. kr. 

Jag har därvid, i enlighet med vad som anges i prop. 1980/81: 90 bil. 1 med 

riktlinjer för energipolitiken, förutsall att naturv;trdsvcrket iiven kom

mande budgetår erhåller vissa medel ur energiforskningsprogrammet. sii 

att påg~lende projekt rörande miljökonsekvenser vid utvinning och utnytt

jande av biomassa och torv för energiproduktion kan fullföljas. 

Jag hemställer att regeringen föresli"ir· riksdagen 

att till MiU1Jt"tlrd,:fi1r.1k11ing för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 42 800 000 kr. 

H 8. Strålskyddsforskning 

1980/81 Nettninkomst 468219 Reservation 8224097 

1981/82 Anslag I 750 000 

1982/83 Förslag 1900000 

Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för den målinriktade sträl

skyddsforskningen. Till denna forskning hör såväl strålskyddsforskning 

med anknytning till kärnkraftsproduktionen som anirnn strålskyddsforsk

ning däri inbegripet forskning om icke-joniserande :>trt'dning. Den strM

skyddsforskning som har anknytning till kiirnkraftsproduktionen finansi

eras genom avgifter som inbetalas av kärnkraftföretagen enligt förordning

en ( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut (ändrad 

senast 1981: 428). För övrig strålskyddsforskning anvisas medel under 

förevarande anslag. 

Statens strålskyddsinstitut 

I. Pris- och löneomräkning 210 000 kr. 

2. Huvudalternativet innebiir att den icke kiirnkraftsanknutna strf1l

skyddsforskningen kan - med hänsyn till elen relativt stora ingående 

balansen - fortsätta enligt uppgjorda planer under budgetåret 1982/83. För 

genomförandet av hela det planerade forskningsprogrammet avseende icke 

kärnkraftsanknuten forskning bör dock nedskärning med 2 % inte ske. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 150000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang anmiila att jag avser att senan:: föreslå 

regeringen att i enlighet med institutets förslag höja de avgifter som tas ut 

för sådan forskning som har betydelse för bedömningen av strålskycldsfrå-



Prop. 1981182: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 133 

gor med anknytning till kärnkraftsproduktion. För budgetåret 1982/83 

kommer därmed sammanlagt 8610000 kr. att stå till institutets förfogande 

för strålskyddsforskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strålskydd.1fvrskninR för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 1900000 kr. 

H 9. Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

6200000 

6400000 

9000000 

Reservation 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet regleras i 

ett mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 

träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och ut vecklings

verksamhet på vatten- och luft vårdsområdet. A vtalct avser tiden den I juli 

1979-den 30juni 1982. Parterna medverkar i finansieringen av verksamhe

ten genom bidrag från vardera parten med sammanlagt 18.6 milj. kr. under 

de tre åren. Verksamheten bedrivs i enlighet med ett till avtalet fogat 

ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande åvilar Institutet för 

vatten- och luftvårdsforskning. 

Det är enligt min uppfattning angeläget att staten även i fortsättningen 

stöder den kollektiva forskningen inom miljövårdsområdet. Företrädare 

för staten har den 14 december 1981 under förbehåll av regeringens god

kännande träffat avtal med företrädare för Stiftelsen Industrins vatten- och 

luftvårdsforskning om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 

inom miljövårdsområdet. Avtalet avser tiden den I juli 1982-den 30 juni 

1985. Enligt avtalet skall var och en av parterna medverka i finansieringen 

av verksamheten genom bidrag för berörda budgetår med 8. 8.5 resp. 9 

milj. kr. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet fogat 

ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande avses liksom hit

tills åvila Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. 

Institutet bedriver utöver forskningen enligt ramprogrammet en omfat

tande uppdragsverksamhet på miljövårdsområdet. Denna verksamhet hör i 

fortsiittningen drivas i aktiebolagsform. Avtal har därför slutits den 14 

december 1981 mellan staten och stiftelsen. med förbehåll av regeringens 

godkännande, om bildande av ett till institutet knutet aktiebolag för viss 

verksamhet på miljövårdsområdet. I enlighet med avtalet skall staten och 

stiftelsen lämna bidrag med I milj. kr. vardera till institutet. vilket belopp 

institutet skall använda till tecknande av aktier i bolaget. Bolaget blir 

således helägt av institutet. Därmed kan en av staten ställd garanti på högst 

3.5 miij. kr. för lån till institutet avvecklas. 
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Anslaget bör därför för nästa budgetår föras upp med 9 milj. kr.. varav 8 

milj. kr. avser finansiering av forskningsverksamheten enligt ramprogram

met och 1 milj. kr. avser bidrag till institutet för aktieteckning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. upphäva bemyndigandet för fullmäktige i riksgäldskontoret att 

ikläda staten garantier för lån till Institutet för vatten- och luft

vårdsforskning. 

2. till Stöd till kollekt il' forskning inom mi/jöl'{/rdsomrädet för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 kr. 

H 10. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2118994 

4000000 

4000000 

Reservation 4 293478 

Från anslaget bestrids efter beslut i varje särskilt fall av produktkonlroll

nämnden kostnader för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga 

varor. 

Statens tu1t11n·t1rcl.1Terk 

I samband med produktkontrollens organisationsutredning ms Jo 
1980: 04) framkom från flera håll klara besked om att kontrollen av hälso

och miljöfarliga varor behöver skiirpas kraftigt. Ett medel att stärka pro
duktkontrollen utan att förlora tid i avvaktan på resultatet av organisa

tionsövcrsynen är anslaget för undersökningar av hälso- och miljöfarliga 

varor. 

Hittills har anslaget i huvudsak utnyttjats för kompletterande undersök

ningar. Bristen på bl. a. personella resurser för produktkontrollfr[1gor har 

varit starkt begränsande för möjligheterna att initiera. styra och följa upp 

sådana undersökningar och därmed för ett effektivt utnyttjande av ansla

get. Utnyttjandet av anslaget har också av detta skäl fått stå tillbaka med 

stor reservation på anslaget som följd. 

Som ett led i ansträngningarna att så snabbt som möjligt få till stånd den 

nödvändiga effektiviseringen av kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor 

avser produktkontroll nämnden att fr. o. m. budgetåret 1981/82 ge anviind

ningen av anslaget en delvis annan inrikining. Med hjiilp av konsulter och 

uwmstående expertis. som bekostas via anslaget. skall de personella bris

terna kompenseras. Anslaget skall användas till stöd för samtliga led som 

ingår i beslutsproccssen vid en administrativ kontroll av kemiska hälso

och miljörisker. För budgetåret 1982/83 erfordras ett anslagsbelopp av 4.8 

milj. kr. 
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Föredragandt'n 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oföriindrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undersökningar m· hiilso- och mi(jiiflirliga rnror för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 4000000 kr. 

H 11. Särskilda undersiikningar inom miljö\·årdsområdet, m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

10464991 

11700000 

7700000 

Reservation 3 632 156 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdet, i första hand rörande miljöskydd inom industrin och 

inom kommunerna samt naturvårdsutredningar. 

Statens natun·ånisverk 

Den bundna delen av utredningsanslaget är relativt stor. Under inneva

rande budgetår krävs exempelvis för lj~illutredningen, våtmarksinvente

ringen och verksamheten vid bilavgaslaboratoriet ca 3,5 milj. kr. Det är en 

medveten strävan hos verket att använda en betydande del av utrednings

anslaget för denna typ av större. långsiktiga utredningar. Förhållandet 

innebär emellertid att utrymmet för andra projekt, som exempelvis för

anleds av nya arbetsuppgifter för verket, blir utomordentligt begränsat om 

statsmakterna inte ställer medel till förfogande i den utsträckning som 

verket anser erforderligt. 

Som ovan nämnts finansieras f. n. bilavgaslaboratoriet över detta anslag. 

Naturvårdsverket föreslår att denna verksamhet skall avgiftstinansieras. 

Anslaget kan härigenom avlastas. Alternativt kan utrymme skapas för 

omprioriteringar till angelägna uppgifter. t. ex. utvärdering av olika verk

samheter, förstudier och programarbeten för olika delområden och pro

jekt. 

Ett viktigt medel i naturvlirdsverkets arbete med undersökningsanslaget 

har under de senaste åren varit en fast planering och administration. 

Verket ser detta som helt nödvändigt d[1 anspråken pli medel till angelägna 

utredningar och undersökningar vida överstiger medelstillgfrngen. 

En genomgång inom verket visar ett behlJV av nya utredningar och 

undersökningar för ca 18 milj. kr. under budgetåret 1982/83. De samman

lagda anspråken fördelar sig på följande sätt: 
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Utredningar rörande miljöviird i samhällsplaneringen inkl. 
fjällutn.:dningen 

Utredningar rörande miljöskydd inom industrin 
Utredningar rörande miljöskydd inom kommunerna 
Utredningar rörande naturvård inkl. naturinventl:ringar 
Oljeskyddsfrågor 

Totalt 

4000000 
4000000 
3000000 
4500000 
2 500000 

18000000 

Med hänsyn till kraven pfr n::striktivitet i anslagsyrkandena har verket 

undersökt möjligheterna att begränsa medelsbehovet utan att effektivite

ten i miljövårdsarbetct minskar alltför mycket. Efter en prioritering av Je 

mest angelägna uppgiftc:rna och en samordning av olika aktiviteter har 

verket kommit fram till att med en oförändrad anslagsram på 11.7 milj. kr. 

bör målsättningen med verksamheten på anslaget kunna upprättht1llas. 

f'öredraga11de11 

Anslaget bör för budgetåret 1982/83 föras upp med 7. 7 milj. kr. Jag har 

därvid beräknat medel för statens del av kostnaderna för budgetåret 1982/ 

83 i ett särskilt undersökningsprogram rörande utsläpp och miljöeffekter 

m. m. i och kring Stenungsund. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H I bör medel på 

förevarande anslag för personalkostnader föras över till anslaget Statens 

naturvårds verk ( - 3 300 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda 1111dcrsiik11ingar inom mi(iiil'årdsomrädC't. m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 7700000 kr. 

Il 12. Program för ii\·er\'akning av miljiikrnlitct 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6 393 333 
8200000 

9700000 

Reservation 581 153 

Från anslaget bestrids kostnader för programmet för övervakning av 

miljökvalitet (PMKI. Inom ramen för programmet skall regdbundna prov

tagningar och undersökningar genomföras vid mätstationer m:h inom ob

scrvationsområden över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur 

föroreningar påverkar miljön och hur de transporteras i luft. mark och 

vatten. Långsiktiga och allmänna miljöförändringar skall kunna spiiras och 

följas. 

Statens 1111t11rrård.1·1·erk 

Programmet byggs upp successivt. men anslagsutvccklingcn har med

fört att uppbyggnaden försenats i förhi'tllande till de ursprungliga planerna. 
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Fortsatta resurstillskott är nödviindiga de nlirmastc budgetåren för att inte 

återstående delar av ett komplett övcrvakningssystem skall bli ytterligare 

försenade. 

Program är nu klara för luft. land och marin miljö. Ett fågelövervak

ningsprogram och ett miljögiftsprogram har också färdigställts. Nu ätcrstår 

anpassningen av ett sötvattensprogram, i första hand till nätet av små 

avrinningsområden. 

PMK beräknas fullt utbyggt i enlighet med samtliga programplaner kosta 

12.2 milj. kr.lår. Naturvårdsverket har i tidigare anslagsframställningar 

utgått från en utbyggnadspcriod av fem år för programmet. På grund av 

anslagsutvecklingcn under åren 1978-1981 förlängs uppbyggnaden i och 

med det här framlagda förslaget med ytterligare ett flr. Det är viktigt att 

fullföljandet av programmet påskyndas, hl. a. med hänsyn till de program

planer som finns framtagna i samband med luftkvalitetskontrollen inom 

European Monitoring and Evaluation Program. EMEP. knutet till kon

ventionen om långväga transport av gränsöverskridande luftföroreningar. 

Vidare är det mätprogram som hittills kunnat etableras för att följa och 

mäta effekterna av förorcningsdeposition från luften p~i mark och vatten 

helt otillräckligt. En integrerad övervakning av försurande ämnen och 

metaller i luft. mark och vatten inom valda avrinningsomrilden lir en 

nödvlindig förutsättning för en allsidig utvärdering av hithörande miljöfrå

gor. även i ett internationellt perspektiv. Höga kostnader för avancerade 

analyser av nytillkommande ämnen inom miljögiftsprogrammet kräver 

större satsningar så att PMK kan utgöra ett rcferensprngram till omgiv

ningskontrollcn inom större industriomrftden där miljöfarliga ämnen hante

ras. 

Luftkvalitetsövervakningen kräver ett breddat mätprogram inom EM EP 

och inrättandet av en avancerad luftkvalitctsstation med kontinut:rlig över

vakning, vidare uppbyggnad av en s. k. "baseline station" i samarbete 

med Norge inom ramen för FN:s miljöövervakningsprogram <GEMS). 

För sötvatten förutses etablering av grundvatten- och ytvattenprogram 

inom femton av de tjugo PMK-omrf1dena inom landet. 

För marin miUö planeras en utbyggnad av programmet vid befintliga 

intensivstationer och etablering av ytterligare en i Bottniska viken. 

Det under fältsäsongerna 1981 och 1982 successivt etablerade program

met för integrerad övervakning luft/mark/vatten byggs ut till att omfatta 15 

av de 20 planerade områdena. Miljögiftsprogrammet byggs ut till att omfat

ta veterinärmedicinsk besiktning av visst insamlat material. 

Naturvårdsverket föreslår således att anslaget höjs med 2 775 000 kr. till 

10975000 kr. 

Fiiredragandcn 

Det är angeläget att utbyggnaden av programmet för övervakning av 
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miljökvalitet kan fortsätta. För nästa budgetår bör anslaget höjas med 1.'.'i 

milj. kr. till 9.7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Program fi"ir ii1·en·ak11i11g a1· 111i(iiik\'ll/itet för budgctaret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 9 700000 kr. 

H 13. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1980/81 Utgift 

I 981/82 Anslag 

I 982/83 Förslag 

8638'.'i '.'00 

30000000 

10000000 

Från anslaget har fram till den I juli 1981 utgått bidrag för ny-. till- eller 

ombyggnad av avloppsreningsverk m. m. Bidragsbestämmelserna fanns i 

kungörelsen ( 1968: 308, omtryckt 1974: 551, ändrad 1979: 354) om statsbi

drag till avloppsreningsverk. Numera sker enbart utbetalningar till följd av 

beslut fattade före den I juli 1981. 

Statens rwlllrvi/rdsn·rk 

För utbetalningar till följd av beslut fattade före den 1 juli 1981 har för 

innevarande budgetår beviljats 30 milj. kr. Till följd av förskjutningar av 

utbetalningarna från föregående budgetår beräknar verket att utbetalning

arna under innevarande budgetftr kommer att uppgf1 till 48 milj. kr. Under 

nästa budgetår beräknas utbetalningarna bli 10 milj. kr. 

Fiiredragonden 

För utbetalning av tidigare beviljade bidrag till avloppsreningsverk hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kom111111wlu adoppsrening.1·1·ak 111. m. för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

H 14. Stöd till miljöskyddsteknik, m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

174094268 

69000000 

63000000 
1 Anslaget Stöd till avfallsbehandling m. m. 

Reservation 1118786413 

Från anslaget utgår bidrag till anläggningar för utprovning av nya tek

niska metoder inom miljöskyddsområdet. Bidrag utgår också till anlägg

ningar för återvinning av eller annan behandling av avfall, om en sådan 

anläggning är av betydande intresse för hela landet samt till anläggningar 
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för avloppsrening eller avfallsbehandling inom mindre orter med omfat

tande turism eller avloppsreningsanläggningar inom områden som omfat

tas av ett förordnande enligt 8 * miljöskyddslagen ( 1969: 387) eller inom 

andra områden där skyddet mot vattenförorening bedöms vara av s[irskilt 

intresse från miljövårdssynpunkt. Bidrag kan vidare lämnas för att täcka 

förluster vid långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av kemiskt 

avfall eller annat avfall som är miljöfarligt. Bidragsbestämmelserna finns i 

förordningen ( 1981: 576l om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m. m. An

slaget får dessutom disponeras för handräckningskostnad som enligt 23 * 
miljöskyddsförordningen ( 1981: 574) får förskjutas av allmänna medel. 

Från anslaget får härjämte bestridas utbetalningar i anledning av tidigare 

gällande bestämmelser om stöd till avfallsbehandling m. m. 

Statens naturl'årdsrerk 

Syftet med stödet till ny teknik är att underlätta tillkomsten av sådana 

anläggningar. där den tekniskt-ekonomiska risken kan bedömas vara så 

stor att anläggningen inte skulle komma till stånd utan statligt stöd. Stödet 

skall ses som ett komplement till styrelsens för teknisk utveckling <STU) 

stöd till tekniskt ut vecklingsarbete. 

Erfarenheterna hittills av den nya inriktning som anslaget fick den I juli i 

år är av naturliga skäl begränsade. Redan nu kan verket emellertid konsta

tera att anspråken på medel från anslaget är stora. Det kommer att erford

ras en hård prioritering av de aktuella projekten. 

Det ärt. ex. aktuellt att stödja projekt. där nya tekniska lösningar provas 

för att återvinna fiber och energi inom avfallsområdet samt för att omhän

derta miljöfarligt avfall. Exempel på projekt inom jordbruksområdet är 

reningsanordningar för illaluktande gaser i ventilationsluften. Inom indu

striområdet är det aktuellt att stödja reningsprojekt för omhändertagande 

av lösningsmedclshaltiga. illaluktande. fluorhaltiga och/eller kvicksilver

haltiga gaser samt för att avlägsna specifika föroreningar ur avloppsvatten. 

På energiområdet sker en snabb teknisk utveckling och det är aktuellt att 

stödja förenklade metoder för rökgasavsvavling. begränsning av kväve

oxider samt kvicksilveravskiljning. Exempel på projekt inom trafikområ

det är provning av nya tysta fordon och tillämpning av ny avgasreningstck

nik med blyresistenta katalysatorer. Sammanlagt beräknar verket att stö

det till ny teknik bör uppgå till 50 milj. kr. 

När det gäller stödet till anläggningar för återvinning eller annan behand

ling av avfall, där anläggningen är av gemensamt intresse för hela landet, 

har regeringen enligt beslut den 21 maj 1981 tagit en del av anslaget i 

anspråk för innevarande budgetår. Sålunda skall enligt beslutet samman

lagt 27 milj. kr. av anslaget för budgetåret 1981/82 betalas ut till Svensk 

Avfallskonvertering AB <SAKAB). För budgetåret 1982/83 beräknar ver

ket att bidrag kan behöva lämnas till ett belopp av 5 milj. kr. 

Stödet till avfalls- och avloppsanläggningar inom mindre orter med om-
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fattande turism, inom områden med förordnande enligt 8 ~ miljöskyddsla

gen samt inom andra från vattenvårdssynpunkt riksintressanta områden 

kan beräknas till 10 milj. kr. 

Stödet till långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av miljöfarligt 

avfall beräknas uppgå till sammanlagt 4 milj. kr. 

Naturvårdsverket begär till fortsatt uppbyggnad av detta stöd för bud

getåret 1982/83 69 milj. kr. 

FiiredraRanden 

Jag vill i detta sammanhang redovisa en fråga som inte kräver riksdagens 

godkännande men som kan beräknas rn betydelse för anslagets framtida 

disposition. Genom beslut den 15 juni 1978 och den 5 april 1979 medgav 

regeringen att statens naturvårdsverk fick bevilja Sotenäs kommun förhöjt 

bidrag med 75 ?~ av de totala kostnadt:rna för plant:rade avloppsrenings

verk. Enligt av kommunen nu redovisade planer uppgår investeringskost

naderna för ifrågavarande reningsanläggningar till ca 88 milj. kr. Bygg

nads- och anläggningsarbetena planeras pågå under en tiofirsperiod. Enligt 

de riktlinjer som gäller för användningen av förevarande anslag kan bidrag 

utgå bl. a. också till reningsverk inom mindre orter med omfattande turism. 

Jag bedömer därför att bidrag från anslaget skall kunna beviljas Sotenäs 

kommun för aktuella avloppsanläggningar. De av kommunen nu redovi

sade kostnaderna av 88 milj. kr. för avloppsanläggningar bör utgöra högsta 

kostnadsram vid beräkningen av bidraget. Jag vill framhålla nödvändighe

ten av att alla möjligheter till kostnadsbesparingar tas till vara vid arbe

tenas utförande. Jag utgår också frtrn att de möjligheter som kan finnas att 

utföra delar av anläggningsarbetena silsom beredskap~;arbeten utnyttjas. 

Anslaget bör föras upp med 63 milj. kr .. vilket innebär t:n bt:sparing av 

ca 8 milj. kr. i förhållande till de beräknade kostnaderna i långtidsbudgt:

tcn. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till flli/jåskydd.11ek11ik, fil. fil. för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 63000000 kr. 

H 15. Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 

Fiskeristyrelsen och statens naturvårdsverk har i juni 1981 överlämnat 

en redovisning av försurningsläget och försöksverksamheten med kalkning 

av sjöar och vattendrag samt lämnat förslag till fortsatta åtgärder. Det är 

min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition 

om fortsatta åtgärder mot försurningen. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrag till kalk

ning m· ~jiiar och 1•attendrag för budgetåret 1982/83 beräkna ett 

reservationsanslag av 23 000 000 kr. 
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H 16. Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 221295 
5 300000 
5 300000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser 

om ersättning finns i 16 ~ jaktstadgan ( 1938: 279. omtryckt 1981: 678) och 

förordningen ( 1976: 430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur (ändrad 

1980: 374). Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förordningen 

( 1980: 400) om ersättning vid vissa viltskador, m. m. (ändrad senast 

1981: 726). Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebyg

ga skador av rovdjur samt vissa försöks- och forskningsprojekt. 

Statens naturrårdsl'erk 

I. Ersättning för rovdjursdödade tamdjur utgick under budgetåret 

1980/81 med sammanlagt 4877 358 kr., vilket innebar en minskning med 

394 000 kr. jämfört med budgetåret 1979/80. Till ersättning för rovdjursdö

dade tamdjur uppskattas medelsbehovct under budgetåret 1982/83 till 5.0 · 
milj. kr. 

2. Ersättning för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i 

Skåne har under budgetåret 1980/81 förekommit i mindre omfattning än 

under föregående budgetår. Sammanlagt har 35 000 kr. (inkl. värderings

kostnaderi utbetalats med anledning av skador på gröda. För skador på 

skog har ej utbetalats några medel. För budgetåret 1982/83 kan beräknas 

ett oförändrat medelsbehov, dvs. 120000 kr. 

J. För att verksamheten i syfte att förebygga skador av rovdjur skall 
kunna fortsätta behövs särskilda medel även för nästa budgetår. Insatser 

av detta slag leder till en minskning av de olägenheter som förekomsten av 

rovdjur medför. De särskilda medlen för att förebygga skador av rovdjur 

bör iiven fortsättningsvis uppgå till 100000 kr. 

4. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att viltskadefrågorna 

beaktas i tillräcklig omfattning mot bakgrund av de tilltagande riskerna för 

konflikter med markägarna. Ett tillskott till anslaget av minst 300000 kr. 

föreslås för budgetåret 1982/83. 
5. För vård av utrotningshotade djurarter behöver åtgärder preciseras i 

särskilda program för de olika djurarterna. Vidare har uppfödning av 

utrotningshotade rovfäglar fött tillgripas sedan ett antal år tillbaka. Medds

behovet beräknas för budgetåret I 982/H3 till 500 000 kr. 

6. F. n. finns flera djurarter om vars förekomst och antal vi behöver 

bättre kiinnedom. Naturvårdsverket beräknar ett medelsbehov av 500000 
kr. för viltinventeringar under budgetåret 1982/83. 

7. För inventt:ringar och vissa andra vårdåtgärder avseende herptiler 
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och insekter beräknas ett medelsbehov för budgetåret 1982/83 av 200000 

kr. 

8. För budgetåret 1982/83 beräknas ett mcdclsbehov av 300000 kr. för 

undersökningar av friluftslivets inverkan på faunan. 

9. För stödåtgärder för faunan under vintern beräknas ett medelsbehov 

av 100000 kr. för budgetåret 1982/83. 

10. För särskilda skyddsåtgärder av akut karaktär beräknas ett medels

behov av 100 000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag är inte heller i år 

beredd att biträda förslaget om medel till olika faunavårdande åtgärder (5-

IO). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning .fi"k vissa skador förorsakade m· rilt. m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 5 300000 kr. 

H 17. Bidrag till Fiirenta Nationernas miljöfond 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8296885 

I 0000000 

14000000 

Förenta Nationernas miljöfond inriiltades genom beslut av 1972 års 

generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram helt eller 

delvis finansiera kostnaderna för nya miljövftrdsinitiativ inom FN:s olika 

organ. fondens användning står under överinseende av FN:s miljösty

relse. Miljöstyrelsen och generalförsamlingen har accepterat en ram för 

verksamheten på 120 milj. dollar under tvåårsperioden 1982- 1983. Emel

lertid bör. mot bakgrund bl. a. av diskussionerna inom miljöstyrelsen. ett 

realistiskt fondmål för niimnda period inte beräknas till mer än 100 milj. 

dollar. Sverige har förklarat sig berett att svara för samma andel av 

bidragen som tidigare. Detta åtagande innebär ett bidrag på 5 milj. dollar 

under två år. 
För budgetåret 1982/83 beriiknar jag ett mcdelsbehov av 14 milj. kr. för 

detta ändamål. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Fiirenta Nationanas mi(iil{i111d för budgetäret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 14 000 000 kr. 
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H 18. Restaurering av Hornborgasjön 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 000000 

18000000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för restaurering av Hornborgasjön. 

Statens nat11n·1lrd.1Terk 

Naturvårdsverket inlämnade i januari 1981 restaureringsansökan till 

Västerbygdens vattendomstol. Vattenmålet kungjordes i april 1981. Att 

genomföra föreslagna åtgärder är förenat med betydande kostnadcr under 

de närmaste åren. Medclsbehovet för budgetåret 1982/83 framg{l!" av nc

danståcnde redovisning. 

Kostnaderna för restaureringsärendets behandling i vattenuomstolen 

uppgår till 0.6 milj. kr. Tillgång till bl. a. tcknisk. juridisk och limnologisk 

sakkunskap fordras för ett fullföljande av restaureringsprojektet. Kostna

derna härför beräknas till 0,6 milj. kr. 

För naturvårdande åtgärder i form av kanalgrävningar. vassröjningar. 

bottenbehandling, byggande av hiickningsöar. avverkningar och röjningar 

beräknas en kostnad av 3 .0 milj. kr. 

Kostnaderna för invallningar. purnpanläggningar och dammbyggnad 

samt för intrångsersättningar beriiknas för budgetåret 1982/83 uppgå till 

14.5 milj. kr. 

Det är viktigt att en dokumentation sker av {1tgärderna och dcras effekter 

på naturmiljön genom regelbundna inventeringar och provtagningar. För 

vissa fornlämningar krävs kulturhistoriska undersökningar innan höjning

en av vattenståndet sker. Restaureringsåtgiirderna kommer även att doku

menteras i film och bilder. Häiför beräknas cn kostnad av 200000 kr. 

Naturvårdsverket uppskattar således det sammanlagda medelsbehovet. 

efter uppräkning för oförutsedda utgifter. under anslaget Restaurering av 

Hornborgasjön för budgetåret 1982/83 till 21 milj. kr. 

Fc"iredrnganden 

Anslaget bör föras upp med 18 milj. kr. för budgwlret 1982/83. Jag har 

därvid i huvudsak utgått från naturvttrdsverkets beräkning av det totala 

medelsbd1ovet för restaureringsarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rcsraurering m· llomhorga.1jii11 för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett reservationsanslag av 18000000 kr. 
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H 19. Beredskap mot kärnkraftsolyckor 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

1000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utbyggnad av beredskapen mot 

kärnkraftsolyckor. Anslaget tillförs medel som inbetalas av brnkraftsföre

tagen enligt I ~ 2 förordningen ( 1976: 2471 om vissa avgifter till statens 

strålskyddsinstitut (ändrad senast 1981: 428). Medlen disponeras av sta

tens strålskyddsinstitut. 

Statens st rälskydclsi11stit11 t 

De beräknade kostnaderna för den fortsatta utbyggnaden av beredska

pen i enlighet med prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken under 

budgetftret 1982/83 framgår av följande upstiillning. 

Ändam{1I 

I. Förvaltningskostnader vid vissa 
myndigheter 

2. Organisatilin för stn\lnings
miitning 

J. Telekommunikationer och 
alarmering 

4. Utbildning och övning 
.'i. Anskaffning och utdelning av 

jodtabletter 
6. Information 
7. Forskning och studier 

Summa 

Förcdraga11d1'11 

Anslag 
1981/82 

1810000 

700000 

5 8.'10000 
4270000 

2 100000 
~70000 

I ."00000 

16 700 000 

Statens slr~\lskvddsinsli
luls förslag I 9X2/83 

2 07'i 000 

55 000 

2 775 000 
1700000 

~5000 

4100000 

!0760000 

Utbyggnaden av beredskapen mot kiirnkraftsolyckor bör s;isom stdli

skyddsinstitutet föreslagit fortsätta enligt de riktlinjer som angetts i prnp. 

1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken. 

Det ankommer pii regeringen att besluta om de avgifter som tas ut för 

bereuskapen. Jag avser att meu utg(lngspunkt i stdtbkyddsin~titutl!ts be

räkningar återkomma till regeringen med förslag i fråga om avgifter för 

budgetäret 1982/83 för detta iindami1l. 

Jag hemstiiller att regeringen föreshir riksdagen 

att till Beredskap 11101 kiimkr1\ft.10/vckor för hudg:et<iret l 982i83 an

visa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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H 20. Toxikologisk informationsservice. m. m. 

Nytt anslag (förslag) 5 200000 

Riksdagen beslutade under hösten 1981 att godkänna riktlinjer för upp

rättande av en toxikologisk informationsservice och för utveckling av 

informationsverksamheten i övrigt inom miljövårdsområdet !prop. 1981/ 

82: 48, JoU 1981/82: 17, rskr 1981/82: 961. Beslutet innebär att en toxikolo

gisk informationsservicc upprättas, knuten till karolinska institutets biblio

tek och informationsccntral. Vidare innebär beslutet en fortsatt utveckling 

av den officiella miljöstatistiken och att statistiska centralbyrån får det 

formella ansvaret för verksamheten. Enligt beslutet får naturvårdsverket 

huvudansvaret för vissa projekt som utvecklats av miljödatanämnden. 

Detta gäller arbetet med registrering av svensk miljövårdsforskning. upp

giften att vara Sveriges kontaktenhet i det internationella referenssystemet 

för miljöinformation, INFO-terra. samt funktionen som svensk kontakt

punkt för det s. k. internationella registret för farliga kemikalier. IRPTC. 

Naturvårdsverket får enligt beslutet också i uppgift att fortlöpande bevaka 

behovet av informationsinsatser på miljövårdsområdet. Inom ramen för 

den fortsatta utvecklingen av informationsverksamheten på miljövårdsom

rådet skall också en utvärdering göras av miljödatanämndens försöksverk

samhet med en särskild svensk miljökvalitetsredovisning. 

Medel för det fortsatta arbetet med den officiella miljöstatistiken har 

tagits upp under sjunde huvudtitelns anslag Statistiska centralbyrån: Stati

stik, register och prognoser. För övriga nu angivna ändamål bör ett särskilt 

reservationsanslag, kallat Toxikologisk informationsservicc. m. m. föras 

upp på statsbudgeten fr. o. m. nästa budgetår. Medelsbehovet för budget

året 1982/83 beräknar jag till 5,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till ToxikoloRisk inj(1rnwtio11.1Sal'icc, 111. 111. för budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 5 200000 kr. 

10 Ribdagt'n 1981182. I sam/. Nr 100. Billiga 13 
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I. IDROTT OCH REKREATION 

I I. Stöd till idrotten 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1143659664 

151 350 000 

160650000 

Reservation 

1 Anslaget Stöd tiil idrotten: Organisationsstöd m. m. 

1336190 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förhundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda bidrag 

till motionsverksamhet för studerande vid kårortt:rna. För anslagets an

vändning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för organisa

tionsstöd till idrotten (prop. 1970:79. SU 1970: 122. rskr 1970:291). Från 

anslaget lämnas vidare bidrag till riksanläggningar för den samlade idrotts

rörelsens behov samt hidrag till mindre föreningsanläggningar för idrott 

och friluftsliv. Sådana bidrag lämnas enligt de riktlinjer som fastställts av 

riksdagen lprop. 1970: 79. JoU 1970: 33. rskr 1970: 239 och prop. 1979/ 

80: 100 bil. 13. KrU 1979/80: 30. rskr 1979/80: 377) samt vissa av regeringen 

angivna normer. vilka grundar sig på nämnda riktlinjer. 

Srerige.1· riksidrott.~förhund 

Riksidrottsförbundet begär för hudgetåret 1982/83 sammanlagt 193 .5 

milj. kr. 

Riksidrottsförbundets anslagsframställning omfattar 174,5 milj. kr. för 

medlemsorganisationernas verksamhet och gemensamma utvecklingsin

satser inom idrotten samt 19.2 milj. kr. som anläggningsstöd. Detta innebär 

en ökning med drygt 42 milj. kr. eller knappt 28 <'f i förhållande till anslaget 

för budgetåret 1981/82. Av de begärda medlen för anläggningsstöd utgör 

15.2 milj. kr. kostnader för utbyggnaden av idrottsanliiggningarna pä Bos

ön samt 4 milj. kr. bidrag till mindre föreningsanläggningar. 

De medel som begärs ger inte något utrymme för expansion. Satsningar 

och projekt som redovisas i anslagsframställningen finansieras genom om

prioritering av befintlig verksamhet. 

Regeringen har under hösten 1981 beslutat om den fortsatta utbyggna

den av Bosönprojektet. Projektet har kostnadsberiiknats till sammanlagt 

32550000 kr. i prisläget den I april 1980. 

I skrivelse till regeringen har Falu kommun tagit upp frågan om ombygg

nad av hoppbackarna vid riksanHiggningen Lugnet i Falun. 

Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige har i särskild skrivelse hos 

regeringen begärt att ett särskilt stöd bör ges den idrottsverksamhet som 

bedrivs genom förbundets försorg. 
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Svenska cykelsiillskapet har i särskild skrivelse till regeringen hemställt 

om statsbidrag och att därvid bli betraktad som utanför riksidrottsförbun

det stående organisation. 

FöredraRanden 

Det statliga stödet till idrotten syftar bl. a. till att möjliggöra en angelägen 

satsning på breddidrott och en fortsatt utveckling av kvinnoidrotten. Riks

idrottsförbundets anslagsframställning ger uttryck för detta, vilket jag ser 

med tillfredsslällelsc. 

Idrottsrörelsen får även stöd från andra anslag på statens budget iin från 

anslaget Stöd till idrotten. U ndcr utbildningsdepartementets huvudtitel 

anvisas ca 73 milj. kr. i anslag till idrottsorganisationernas lokala ungdoms

verksamhet. Den försöks verksamhet med s. k. idrottsgymnasier som suc

cessivt byggts ut under 1970-talct föreslås nu bli en ordinarie del av 

utbildningsverksamhetcn. Härigenom tillgodoses önskemålet att skapa so

ciala och ekonomiska förutsättningar för att kunna kombinera studier med 

intensiv idrottsutövning. Utbyggnaden av anläggningarna vid idrottsinsti

tutet på Bosön kommer att bli av stort värde for idrottens utbildningsverk

samhet. För stöd till investeringar i dessa anläggningar beräknar jag 15,2 

milj. kr. Några ytterligare statliga åtaganden avseende riksanläggningar för 

den samlade idrottsrörelsens behov anser jag att det i dag inte finns 

ekonomiskt utrymme för. 

Det är av stor betydelse att riksidrnttsförbundet även fortsättningsvis 

markerar idrottens betydelse för friskvården. 

Jag noterar med tillfredsställelse att riksidrottsförbundet i samråd med 

socialstyrelsen bedriver en intensiv kamp mot användningen av droger, 

alkohol, narkotika och doping. Mot bakgrund av senare tids händelser -

t. ex. bruket av anabola steroider inom elitidrotten - måste strävan vara 

att såväl pii det nationella som det internationella planet eliminera använd

ningen av sådana preparat. 

I det följande kommer jag att redovisa förslag rörande den statliga 

administrationen av rekreations- och friluftslivet. Som ett led i strävan

dena att samordna och effektivisera detta område bör vissa anslagstek

niska förändringar genomföras. Sålunda bör stödet till de utanför riks

idrottsförbundet stående s. k. främjandcorganisationcrna som f. n. anvisas 

under anslaget och som budgetåret 1981/82 uppgår till 10040000 kr. 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 anvisas från ett nytt anslag benämnt Rekrea

tionsstöd m. m. 

Jag är inte beredd att nu ändra den fördelning av statens stöd till olika 

verksamheter som riksidrottsförbunde·t föreslagit i sin anslagsframställ

ning. 

Anslaget Stöd till idrotten bör föras upp med 160 650 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 160 650 000 kr. 
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I 2. Rekreationsstöd m~ m. 

198(1/81 Utgift 144615936 Reservation _\37722 348 

1981/82 Anslag ~34 700000 

1982/83 Förslag 27 400000 
1 Anslaget Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 
~ Anslaget Stöd till frilt_irtslivet m. m. 
'Vari ingår medel för Areprojektet anvisade i tilliiggsbudget lll för budgetåret 1979/ 
80. 

Från anslaget lämnas bidrag till rekreations- och friluftsanläggningar 

enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen (prop. 1979/80: 100 bil. 13. 

KrU 1979/80: 30. rskr 1979/80: 377) samt vissa pä dessa riktlinjer grundade 

normer vilka beslutats av regeringen. Medel anslås för vandringsleder i 

fjiillvärlden och för fjäll- och sjösäkerhetsarbetet. Från anslaget lämnas 

vidare bidrag för arbetet med utvecklingsprogram i de primära rekreations

områdena i enlighet med beslut av 1978179 ~lrs riksmöte lprnp. 1978/7CJ: 100 

bil. 13. KrU 1978/79: 22. rskr 1978179: 2291 samt till informations- och 

utredningskostnader vid beredningen för samordning av statens insatser 

för turism och rekreation (rekrcationsberedningen). Anslaget disponeras 

iiven för bidrag enligt kungörelsen ( 1969: 323) om statsbidrag till hamn. 

brygga eller farled för fritidsbåtar. Vidare liimnas frfan anslaget ersiillningar 

till vissa ideella organisationer för serviL:everksamhet inom rekreations

och friluftslivet. Såsom jag anmält i det föregående föreslas ocks{1 att 

bidrag fr. o. m. budgetåret 1982/83 skall kunna lämnas från anslaget till de 

s. k. främjandeorganisationerna inom friluftslivet. Dessa organisationer får 

innevarande budgetår bidrag frfm anslaget Stöd till idrotten. Vidare före

släs kostnaderna för den turist- och rekreationspolitiska utredningen <Jo 

J 979: (17) fr. o. m. budgetån:t 1982/83 belasta detta anslag. 

Statens 11af111Tård.1Tcrf.. 111 . .fl. 

Naturvårdsverkds beräkning av medehbehovet för budgetåret 1982/l:\3 

sammanfattas i följande tabell (milj. kr.J. 

Ändamål 

I. Åtgärder för fritids-

Anslag 
1981/82 

b~1tstratlken 20.0 
., Bidrng 1ill rekreationsanliigg-

ningar av riksintresse 6.:?. 
3. Hidrag till vissa frilufts-

anliiggningar 0.3 
4. Bidrag till viss fjäll-

verksamhct m. m. 4J 
5. Utvecklingsarbete 

rörande friluftsliv 1.0 
6. Utvccklingsarbctc m. m. rörande 

primära rekreationsomraden 2.9 

34,7 

Statens natun'itrds
vcrks förslag 
1982183 

Totalt Föriindrin!( 

7.95 -12.05 

10.0 + 3.X 

0.5 + U.2 

6.2)1, + l.98 

2,0 + 1.0 

2.85 - 0,05 

29,58 - 5,12 
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Utöver anslagsframställningen från naturvårdsverket har andra myndig

heter och vissa organisationer direkt till regeringen framfört önskemål om 

medel eller lämnat förslag i övrigt. Framställningarna redovi~as i det föl

jande i samband med berörda anslagsposter. 

Vad avser ätgiirder fi5r fritidshtltsfrt!fiken har naturvårds verket och dess 

anläggningsdelegation under budgetåret 1980/81 prövat och avslagit samtli

ga före den I januari 1980 inkomna ansökningar om bidrag till byggande av 

hemmahamnar. Vidare har anläggningsdelegationen beslutat att härefter 

inkomna ansökningar om bidrag till hemmahamnar inte skall beviljas. 

Naturvårdsverket föreslår bl. a. att sjöfarts verkets kostnader för sjö

räddningsväsendet och för samkostnadshidraget i farledsverksamheten 

skall bestridas genom anslag direkt till sjöfartsverket. De kostnader som 

skall avföras från detta anslag. beräknas av verket uppgå till 14,9 milj. kr. 

Naturvårdsverket föreslår för budgetåret 1982/83 att 3 250 000 kr. anvi

sas för bidrag till gästhamnar. sanitära anläggningar. utvecklingsarhete och 

information samt andra åtgärder för "båtfriluftslivet". För övriga typer av 

anläggningar - fyrar och övriga säkerhetsanstalter. kanaler och fördjupa

de farleder samt hjälpradiostationer - beräknar verket kostnaderna till 1.6 

milj. kr. 

Medelsbchovet för ~jiisiikerhetsrtldet beräknas till 2.2 milj. kr. Rådet 

som består av högst tio ledamöter. är lokalmässigt och i viss utsträckning 

administrativt knutet till sjöfartsverkd. Kostnaderna för rådet bestrids 

från förevarande anslag. Rådet har i siirskild skrivelse till regeringen när

man: redogjort för sina medelsbehov. Propaganda verksamheten kostnads

beräknas till ca 1450000 kr. för budgetåret 1982/83. 

Kostnaderna för Svenska turistföreningens gästhamnsverksamhet be

räknas till 350000 kr. och för Vänerns Seglationsstyrclses serviceverksam

het för båtlivet i Vänern till 550000 kr. 

Det totala medelsbehovet för båtlivet under anslagspostcn för budget

året 1982/83 beräknas således till 7950000 kr. Detta belopp inrymmer inte 

några bidrag till hemmahamnar. 

För rekreatio11sa11/äggningar m· riksintresse begär naturvårdsverket 

ökade medel för att den av regering och riksdag fastlagda rekreationspoliti

ken bl. a. i fråga om nyttjandet av de primära rckreationsområdcna skall 

kunna genomföras på ett godtagbart sätt. 

Numera krävs synnerliga skäl för att en turistanläggning skall kunna 

byggas som beredskapsarbete. Efterfrågan på anliiggningsstödets medel 

kommer dätför att öka högst markant de n~irmaste åren. Verket anser det 

därför angeläget all anläggningsstödet budgetåret 1982/83 tas upp till IO 

milj. kr. 

De handikappades riksförbund ( DHR) har i skrivelser till regeringen 

påvisat de underskott i driften av sina rekreationsanläggningar för gravt 

handikappade som uppkommit. Förbundet hemställer att 1.5 milj. kr. 

ärligen lämnas som driftbidrag. 
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Större delen av bidragen till de fi'ireningsdrivna anläggningarna har 

överförts till riksidrottsförbundet och anslaget Stöd till idrotten fr. o. m. 

budgetåret 1981/82. För vissa föreningar som inte är anslutna till förbundet 

ligger bidrags verksamheten fortfarande kvar på naturvårds verket. Mcdels

behovet för budgetåret 1982/83 för bidrag till dessa friluftsanläggningar 

beräknar verket till 0.5 milj. kr. 

I fråga om bidrag till l'iss .f]älfrerksamhet m. m. föreslår naturvårdsver

ket att sammanlagt 4,7 milj. kr. anvisas för budgetåret 1982/83. 

Under anslagsposten har vidare Svenska turistföreningen (STf) för in

nevarande budgetår anvisats 400000 kr. för sin fjällverksamhet. En sär

skild arbetsgrupp har i rapporten (Ds Jo 1981: 3) Svenska turistföreningens 

fjällanläggningar Huvudmannaskap och kapitalförsörjning bl. a. lämnat 

förslag angående turistföreningens framtida kapitalförsörjning av tjällan

liiggningarna. Arbetsgruppens förslag har remissbehandlats. Flertalet re

missinstanser har biträtt arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen har vad 

avser drift m. m. av STF:s ljällanläggningar angett att anslaget ur anlägg

ningsstödct fr. o. m. budgetåret 1982/83 bör uppräknas till sammanlagt 

800000 kr. 

Arbetsgruppen har vidare lämnat förslag om STF:s tjällanläggningars 

kapitalförsörjning genom bidrag till investeringar inom en ram av 20 milj. 

kr. Inom denna ram har även beräknats bidrag till upprustning av Hclags 

tjällstation. 

Fjiil/siikerhetsrådet. som tillsattes under budgetåret 1979/80, erhåller 

även medel för sin verksamhet från denna anslagspost. Rådet består av 

högst tolv ledamöter som utses av regeringen för högst tre år i sänder. 

Rådets kanslifunktion är. i avvaktan på beslut om utlokalisering till något 

av fjiillänen, knutet till jordbruksdepartementet och omfattar en deltidsan

ställd sekreterare. Fjällsäkcrhetsrådet har till uppgift att främja samord

ning av de olika verksamheter som ingår i ljällsäkerhetsarbetet samt att 

verka för information och utbildning inom ljällsäkerheten. 

Fjäll säkerhetsrådet begär för budgetåret 1982/83 ett oförändrat anslag av 

775 000 kr. för sin verksamhet rörande information och utbildning. Även 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHJ) får 225000 kr. 

av anslaget för försöksverksamhet med vädcrtjänst i tjällområdet. 

Det totala medelsbehovet under anslagspostcn Bidrag till viss tjällverk

samhet för budgetåret 1982/83 beräknar naturvårdsverkct till totalt 

6280000 kr. 

Utveckli11gsarhetet riirande Ji'i/11fts/i\' avser planering och åtgärder för 

friluftsliv och turism. Behovet av försöksanläggningar framhålls. Utvcck

lingsarbete rörande frågor om fjärrckreation jämsides med frågor rörande 

··vardagsnära friluftsliv'" har prioriterats högst av verket. Verket föreslår 

act anslagsposten tas upp till 2.0 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

För 11tveckli11g.rnrbete m. m. riirande primiira rekreationsområden har 

rekrcationsbcrcdningcn för innevarande budgetår anvisats medel dels för 
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planeringsinsatser inom de primära rekreationsområdena. dels för infor

mations- och utredningsverksamhet. Beredningen har med egen skrivelse 

till regeringen anmält sina medclsbehov. 

Naturvårdsverket har i skrivelse till regeringen den IS juni 1978 lämnat 

vissa förslag till framtida former för stöd till anläggningar och områden för 

idrott. friluftsliv och turism. Förslagen har delvis redan beaktats eller 

åtgärdats i andra sammanhang. Bland de frågor som inte åtgärdats finns 

förslagen om stödgivning till friluftsanläggningar i bostadens närhet samt 

markförvärvsfrågor för friluftslivet i Ultorterna - s. k. närrekreationsfrå

gor. Naturvårdsverket samt länsstyrelsen i Västerbottens län har vidare i 

skrivelser åren 1978 resp. 1979 till regeringen tagit upp frågor om exploate

ringen av naturresurser för friticbbebyggelse m. m. i de primära rekrea

tionsområdena. 

Rekrcatio11shered11i11ge11. 1 Vid rekn:ationsberedningens kansli finns fyra 

tjänster. av vilka tre finansieras från naturvardsverkets myndighetsanslag. 

Detta gäller även lokaler och administrativ service till beredningen. 

I rapporten (Os Jo 1978: 2) Statliga insatser för turism och rekreation 

lade beredningen fram en rad förslag i syfte att förverkliga de mål som 

riksdagen uppställt i fråga om samordning och stöd åt turism och rekrea

tion samt utveckling inom 25 primära r<~kreationsområden. Flera av bered

ningens förslag har efter behandling i1 regering och riksdag genomförts. 

Särskilt kan nämnas att 12 milj. kr. anslagits budgetåren 1979/80-1981 /82 

för utvecklingsprogramarbete inom primiira rekreationsområden. 

Enligt regeringens uppdrag skall resultatet av arbetet med utvecklings

program för alla 25 primära rekreationsomrädena redovisas senast år 1982. 

Beredningen har efter hand fått ansökningar frtm primära rekreations

områden om tilläggsanslag för pilotprojekt. utredningar m. m. till de ur
sprungliga beviljade medlen. Beredningen föreslår att 2 milj. kr. bör ställas 

till förfogande för detta ändamål. 

Beredningen beräknar medelsbehovet för budgetf1ret 1982/83 till 2.7 milj. 

kr. 
Rekreationsberedningen har under fir 1981 till regeringen överlämnat en 

rapport om forsknings- och utvecklingsarbetet inom sektorn turism och 

rekreation. 

UtreJ11i11gc11 !Jo 1979:07) 0111 den statliga rekreations- och t11ristpoliti

ke11 TUREK" har anmiilt medelshehov för budgetåret 1982/83 om samman

lagt 845 000 kr. Vid sekretariatet finns tre anställda varav två som utred-

1 l:kredningen har elva ledamöter jämte personliga suppleanter. Fyra av beredning
ens ordinarie ledamlih::r ilr parlamentariker. Övriga ledamöter är tjänstemän och 
representerar jordbruksdt:parte1m:ntet. naturvårdsverkct. planverket. arbetsmark
nadsstyrelsen. turistradet. Svenska kommunförbundet samt landstingsförhundet. 
;: TUREK: Särskild utredare landshövding Harald Pettersson. I utredningen ing;\r 
sakkunniga och experter frtrn budget-. jordbruks-. hamkls- l>ch industridl'partemcn
tcn. naturv;irdsverket. rekreationsbcrcdningl'n och turistrådet. 
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ningssekreterare resp. biträdande utredningss\'.kreterare jämte en assi

stent. 

Enligt riksdagens uttalande ( KrU 1980/81: 24. rskr 1980/81: 26 7) bör 

TUREK breddas och ges parlamentariskt inslag. 

TUREK har enligt sina direktiv med förtur utrett den statliga rekrea

tions- och turistpolitikens administration. 

I delbetiinkandet (SOU 1981: 28) Turism och friluftsliv: Det centrala 

myndighetsansvaret redovisas överviiganden rörande det centrala statliga 

myndighetsansvaret för turism och friluftsliv. TUREK:s betänkande sam

manfattas enligt följande. 

Medel för statliga insatser för turism och friluftsliv omhänderhas av ett 

stort antal myndigheter som har andra områden än rekreationsområdet 

som primärt ansvarsområde. De statliga insatserna under budgetilret 1979/ 

80 uppgi<.:k till ca 325 milj. kr. i bidrag och liln. 

Bland centrala organ med viktiga uppgifter med anknytning till turism 

och friluftsliv märks främst statens naturvårdsverk. rekreationsberedning

en och Sveriges turistråd. Andra organ är fjällsäkerhetsnldct. fiskeristyrel

sen. sjöfärtsverket. sjösäkerhetsrådet. statens planverk. arbetsmarknads

styrelsen och riksantikvarieämbetet. 

Den statliga administrationen på turismens och friluftslivets områden är 

splittrad. Vissa avgränsningssvårigheter och diirmed risker för dubbelar

bete föreligger mellan de centrala statliga instanserna inom sektorn. Mel

lan rckreationsbercdningen och turistrådet giiller detta inom bl. a. plane

rings- och utvecklingsfunktionerna samt informations- och dokumenta

tionsfunktionerna. Mellan rekreationsbercdningen och naturvårdsvcrket 

finns också avgränsningssv[trigheter. främst när det gäller frågor rörande 

de primilra rckreationsområdena. Rekreationsberedningen har svftrigheter 

att fä till st{md en effektiv samordning av statliga insatser vilket främst 

hänger samman med avsaknaden av effektiva styrmedel. 

Två organisationsalternativ redovisas. 

Altemati1· I innebär att en ny central myndighet bildas. Myndigheten 

skall vara ett främjande organ med huvuduppgift att genom samordning 

och samverkan söka förverkliga den av statsmakterna beslutade rc::krea

tionspolitikcn. Myndigheten blir formellt sidställd med Sveriges turistråd. 

Alternatil' 2 innebär en inplacering av wrksamheten i befintliga organ 

och bygger på en renodling mellan uppgifter som rör turism resp. frilufts

liv. Statens naturvårdsverk är då en naturlig bas för friluftslivsfrågorna. 

Motsvanrnde gäller turistrådet i frttgor som gäller turism. 

I anslutning till övervägandena i organisationsfrågorna har följande ställ

ningstaganden gjorts. 

- Inom regeringskansliet är det inte nödviindigt att samla alla fdgor 

rörande turism och friluftsliv under ett enskilt departement. Behovet av 

en bättre samordning betonas dock. 

- Rekreationsberedningen bör upphöra. Dess uppgifter bör föras över till 

de i resp. alternativ berörda instanserna. 
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- Turistrådets organisationsform som ~.tiftelse förutsätts bli oförändrad. 

- Beträffande fritidsfisket bör vissa främjande uppgifter kunna föras från 

fiskeristyrelsen till den myndighet som har ansvaret för frågor rörande 

friluftslivet. 
- Ansvaret för fritidshåtsfrägorna hör uppdelas så att friluftsmyndigheten 

får den främjande rollen och sjöfarrsverket den fackmässigt verkstäl

lande. 

- Sjösäkerhetsrådet bör inte avvecklas som egen myndighet innan beslut 

fattats om fritidsbåtsfrågornas framtida omfattning. 

- Fjällsäkerhetsrådet bör avvecklas som egen myndighet och införlivas 

med det organ som på myndighetsnivå här ansvaret för friluftslivet. 

- Anläggningsdelegationen vid naturvårds verket hör avskaffas. 

- Utanför riksidrottsförbundet stående organisationer som erhåller stats-

bidrag via riksidrottsförbundet föreslås föras över som särskilda poster 

under friluftslivsmyndighetens anslag. 

Remissyttrandena. Vissa remissinstanser anser att beslut i organisations

frågan i princip bör avvaktas till dess ett samlat underlag för rekreationspo

litiska bedömningar tagits fram. Flertalet av dessa har trots detta förordat 

något av organisationsalternativen. Ca hälften av rcmissinstanserna menar 

att ett ställningstagande kan göras nu utan att avvakta det samlade underla

get. En i stort samstämmig uppfattning finns att rekreationsberedningen i 

dess nuvarande form bör upphöra i enlighet med TUREK:s förslag. 

Totalt sett finns bland de som tagit ställning i organisationsfrågan en 

majoritet för alternativ I. 

I remissyttrandena framhålls att turismens och friluftslivets exploate

rande karaktär motiverar en separering från naturvårds- och miljöfrågorna. 

Från planerings- och markanvändningssynpunkt anses verksamhetsområ

dena turism-friluftsliv också innehålla ller gemensamma fr~\gor an frilufts
liv-naturvård. 

Flera rcmissinstanser diskuterar ansvaret för genomförandet av en sam

lad rekreationspolitik. Allmänt anses genomförandet kunna underlättas om 

ansvaret förläggs till en instans. 

Det framhålls som en fördel om den centrala organisationen kan anpas

sas bättre till de organisatoriska förhållandena på regional nivå. Alternativ 

I med turistrådet som främst en marknadsförande organisation motsvarar i 

många liin länsstyrelsens planerande och stödgivande roll å ena sidan och 

länsturistorganets marknadsförande roll å den andra sidan. 

Föredragandens överväganden 

Bakgrund 

Frågan om den statliga administrationen av rekreationsscktorn har ak

tualiserats i l1cra olika sammanhang under senare år. Remissbehandlingen 

11 Riksdagen 1981182. I .l'am/. Nr J(JO. Rilag11 13 
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av rekreationsberedningens betänkande (Os Jo 1978: 2) Statliga insatser för 

turism och rekreation visar att den nuvarande administrationen på många 

håll anses som splittrad och ineffektiv. Dubbelarbete och gränsdragnings

problem samt behovet av bättre samordning påtalas i remissyttrandena. 

En annan återkommande fråga i diskussionen har gällt balansen mellan 

myndighctsansvaret för naturskyddet och ansvaret för utnyttjandet av 

naturresurserna. Bl. a. mot denna bakgrund tillsattes den turist- och re

kreationspolitiska utredningen (TUREKl. Utredningen har enligt sina di

rektiv med förtur behandlat administrationsfrågan och sommaren 1981 

avlämnat ett delbetänkande (SOU 1981: 28) Turism och friluftsliv: Det 

centrala myndighetsansvaret. 

Utredaren i TUREK och ca hälften av remissinstanserna förordar att ett 

slutligt ställningstagande till administrationsfrågorna tas efter det att 

TUREK:s kartläggning av turist- och rekreationsfrågorna redovisats samt 

en bedömning gjorts av det rekreationspolitiska innehållet för framtiden. 

Jag har viss förståelse för denna uppfattning men anser ändå att starka skäl 

talar för att en ökad samordning och effektivisering av den centrala admini

strationen redan nu bör genomföras. 

I det följande lämnar jag förslag till en samordnad administration av 

rekreations- och friluftslivsfrågorna inom jordbruksdepartementets verk

samhetsområde. Jag kommer också att närmare ange mina motiv för att de 

uppgifter som friluftssektionen vid statens naturvårdsverk, rekreationsbe

redningen, fjällsäkerhetsrådet och sjösäkerhetsrådet samt TUREK har att 

svara för, inordnas i en gemensam organisation samt för att denna organi

sation även tillförs vissa andra uppgifter. Jag kommer vidare att lämna ett 
organisationsförslag. Som bakgrund till mina överväganden lämnar jag 

först en redovisning för de arbetsuppgifter som nämnda organ nu har och 

som således enligt mitt förslag skall inordnas i den nya samlade organisa

tionen. 

Naturrärdsi·erket har f. n. ansvaret för en rad frågor inom frilufts- och 

rekreationsområdet. 
En av verkets uppgifter när det gäller friluftslivet har varit att admini

strera det statliga stödet till uppförande av idrotts-, frilufts- och rekrea

tionsanläggningar. För denna uppgift har år 1971 en särskild friluftssektion 

inrättats inom verket. Till sektionen fördes även fritidsbåtsfrågorna. Något 

år senare tillkom den s. k. riksanläggningsposten för statlig stödfinansie

ring inom främst idrottens område. Sektionen handlägger också frågorna 

om utvecklingsarbete inom idrotts- och friluftsområdet samt vissa frågor 

om bl. a. skid- och vandringsleder. 

Sektionen för idrott och friluftsliv sysselsätter ca 15 personer, varav åtta 

återfinns på verkets stat. Övriga tjänster finansieras dels med medel från 

anslaget Stöd till friluftslivet m. m., dels med medel från arbetsmarknads

styrelsen. Reservationsanslaget Stöd till friluftslivet m. m. har för budget

året 1981/82 förts upp med 34, 7 milj. kr. 
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Arbetsområdet för friluftssektionen har sucl·essivt reducerats. Jag kom

mer att kommentera utvecklingen i anslutning till min redovisning av 

förekommade arbetsuppgifter. 

Anläggningsstödet har förändrats kraftigt under senare år. I budgetpro

positionen år 1980 avvecklades stödet till kommunalt drivna anläggningar 

som ett led i riksdagens beslut år 1979 om skattcutjämningen i den kommu

nala ekonomin. Bidragen till mindre föreningsanläggningar och riksanlägg

ningar för idrott har överförts till anslaget Stöd till idrotten och administre

ras av riksidrottsförbundet. Därmed har en stor del av sektionens uppgifter 

upphört. Bidragsgivningen till rekreationsanläggningar av riksintresse 

samt vissa utanför riksidrottsförbundct stående föreningars anläggningar 

finns dock kvar. I frågor om bidrag till rekreationsanläggning med en 

sammanlagd kostnad överstigande 3 milj. kr. eller i frågor som i övrigt har 

betydelse för fjärrekreation skall rekreationsberedningen höras. Om natur

vårdsverket vill frångå beredningens yttrande skall sådant ärende under

ställas regeringens prövning. 

För fritidsbåtsfrågorna anvisas ca 20 milj. kr .. varav 17 milj. kr. årligen 

överförs till sjöfartsverket och televerket till täckande av kostnader för 

service till fritidsbåtarna. Hamnbidrag lämnas i ringa omfattning. 

Vad beträffar vissa till friluftssektionen knutna frågor som rör tjällvcrk

samhet. bl. a. vandringsleder i fjäll världen. utförs det praktiska och admi

nistrativa arbetet av länsstyrelserna i de fyra berörda länen. Verket är 

utbetalningsmyndighet till länsstyrelserna. 

Fjällsäkerhetsrådcls administration är, i avvaktan på ställningstagande 

rörande bl. a. rådets lokalisering, knuten till jordbruksdepartementet. 

Naturvårdsverkets friluftssektion har vissa bevakningsuppgifter inom 

det pågående fjällplaneringsarbetet. Inom verket utreds också frågor rö

rande fjä!lområdenas användning. Det huvudsakliga planeringsarbl!let ut

förs inom ramen för den fysiska riksplaneringen. 

Utvecklingsarbetct inom idrott och friluftsliv svarar friluftssektionen 

för. Den direkta idrottsforskningen bedrivs inom riksidrottsförbundct. 

Bl. a. Svenska kommunförbundet, materielleverantörer och byggnadscn

treprenörer har tagit allt större in.tressc i idrottsanläggningars ut veckling 

och standardkrav. Energisparkominitten bedriver utvccklingsarbctc röran

de dessa frågor i syfte att informera huvudmännen för anläggningarna. 

RekreationsbcredninRen bildades den I januari 1976 ( prop. 1975: 46. C U 

1975/76: 2. rskr 1975/76: 46) med huvuduppgiften att samordna statligt stöd 

i skilda former. 

Beredningen samråder med berörda myndigheter och organisationer för 

att medverka till att planeringen av de primära rckreationsområdena och 

övriga områden av större betydelse för turism och rekreation sker i enlig

het med de av riksdagen beslutade riktlinjerna. 

Med uppdraget följer bl. a. att i samråd med berörda myndigheter och 

organisationer ge råd och information vad giiller inventering för planering, 
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projektering och utbyggnad av anläggningar och omrfiden för turism och 

rekreation som genomförs av kommuner. organisationer och enskilda. 

Beredningen har dessutom som särskilt uppdrag av regeringen att senast 

år 1982 till regeringen redovisa resultatet av arbetet med utvecklingspro

gram för samtliga primära rekreationsområden. 

Sjiisä/.:erhets- och J/iillsii/.:erhetsråden har inom resp. sakområde som 

främsta arbetsuppgift att i!lformera om siikerhctsfrågor. 

TURt;K lämnade sommaren 1981 ett delbetänkande med förslag till 

organisation av det centrala myndighetsansvaret. Enligt nu gällande tid

plan för TUREK:s arbete är utredningen inne i ett kunskapsinsamlande 

skede som torde pågå fram till sommaren 1982. 

Allmiimw utgångspunkter 

Utgångspunkten för mina överväganden är bedömningen att sektorns 

intressenter bör få en instans att vända sig till i frtigor som rör bi-ide niir

och fjärrekreation. Den statliga samordning av rekreationssektorn som 

inleddes genom rekreationsberedningens tillkomst år 1975 bör nu följas 

upp genom att den statliga administrationen inom sektorn koncentreras. 

Därmed minskar risken för dubbelarbete väsentligt. En bättre samordnad 

organisation som kan hävda sektorns intresssen iir siirskilt angelägen i ett 

statsfinansiellt läge som inte medger att de ekonomiska insatserna kan 

ökas. 

Det finns inte skäl att bygga upp ett helt nytt och omfattande statligt 

ämbetsverk för rekreationsfrågorna. 

Det bör enligt min mening vara möjligt att inom ramen fiir de administra

tiva resurser som redan i dag finns. skapa en organisation som är bättre 

anpassad till aktuella behov och som kan fii rollen som samordningsorgan i 

förhållande till de myndigheter m. fl. som berörs av rekreations- och fri

luftslivsfrågorna. 

Som tidigare niimnts understryks i flertalet av de yttranden som avgivits 

över TUREK:s delbetänkande vikten av att den centrala administrationen 

samordnas och effektiviseras. Naturvårdsverket förordar en samordning 

baserad på friluftssektionen i verket. Jag anser för egen del att flera skäl 

talar för att ansvaret för nu berörda rekreationsfrägor bör läggas på ett 

fristående organ. Mot denna bakgrund föreslår jag att de uppgifter ~om nu 

åvilar friluftssektionen vid naturv[1rdsverket och rekreationsbcredningen 

fr. o. m. den I juli 1982 inordnas i en gemensam organisation som föreslås 

få namnet statens rekreationsråd (rekreatilrnsrådet). Rekreationsrådet bör 

vidare ta över de funktioner som i dag åvilar sjösäkerhets- och fjiillsäker

hetsråden. Det bör ankomma på rådet att iiven bevaka de övriga säkerheh

frågor som är förknippade med rekreation och friluftsliv. De uppgifter som 

f. n. vilar på turist- och rekreationspolitiska utredningen (Jo 1979: 07) -

TUR EK - bör läggas på rådet. som således får fullfölja TUREK:s utred

ningsarbetc. Därmed tillgodoses riksdagens uttalande att dessa uppgifter 
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bör omhändertas av ett parlamentariskt sammansatt organ. Till rådet bör 

även knytas bl. a. företrädare för vissa myndigheter, däribland statens 

naturvårdsverk. Efter en genomgång av de olika organisationernas nuva

rande och förväntade arbetssituation har jag gjort den bedömningen att 

man genom rationalisering av verksamheten, inom ramen för en gemensam 

organisation, kan reducera personalbehovet. Jag återkommer senare till 

denna fråga. 

De medel som jag i det följande föreslår skall anvisas för budgetåret 

1982/83 bör ställas till rådets förfogande. 

Rcservationsanslaget Stöd till friluftslivet m. m. föreslår jag fr. o. m. 

budgetåret 1982/83 benämns Rekreationsstöd m. m. 

R ekreati<msrädets ar be tsuppg(fter 

Rådds främsta uppgift blir att samordna och främja de rekreationspoli

ti~ka frågorna. 

Jag anser det angeläget att en ökad samordning och effektivitet kan 

åstadkommas vid behandlingen av rekreationsfrågor och av frågor som 

påvc:rkar rekreationssc:ktorn. Sadana frågor kan komma upp vid bc:hand

lingen bl. a. av naturvårdsfrågor. frågor om fysisk planering samt arbets

marknadspolitiska och turistfrämjande frågor. Ansvaret för samordningen 

bör liiggas pil rådet. Bl. a. med hänsyn härtill förordar jag att ärenden 

rörande stöd till uppförande av anläggningar för rekreations- m:h friluftsliv 

skall underställas regeringens prövning i sådana fall diir den bc:slutande 

myndigheten vill frångå rådets yttrande. 

Framtida ställningstaganden hos kommuner m. Il. rörande t. ex. lämplig 

utbyggnadstakt och inriktning av rekreationsanläggningar m. m. kräver ett 

fullgott beslutsunderlag. För att kunna bedriva en aktiv saviceverksamhet 

bör rådet ha resurser för att göra vissa utredningar samt ge råd och 
information till de som är ansvariga för utformningen av anläggningar och 

områden för rekreation och friluftsliv. 
Närrekreationsfrågorna bör gc:s en central roll i rådets arbete. Goda 

möjligheter till närrekreation ökar attraktiviteten i bostadsområdena. Det 

är en uppgift för samhället att bidra till att skapa goda boendemiljöc:r. Detta 

underliittas om samhället har tillgång på mark. lämplig för rekreation. 

Vidare: bedömer jag att det växande behovet av att hushålla med energi 

innebär att närrekreationen hör få ökad betydelse. Samma bedömning har 

såväl naturvårdsverket som rekreationshercdningen gjort. 

Jag anser det också angdäget att rådet följer oc.:h främjar rekreations

aspekterna även på andra områden än de jag tidigare nämnt. Bl. a. bör 

rådet i nära samråd med fiskeristyrelsen kunna främja fritidsfiskets ut veck

ling. Jag vill i detta sammanhang även nämna att jakt- och viltvårdsbered

ningen (Jo 1977: 04l har i uppdrag att se över organisationen pa jakt- och 

viltvårdsområdet. 

En annan angelägen uppgift för rådet är att informera om tillgängliga 
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statliga stödformers konstruktion och villkor. Jag anser det vidare vara en 

betydelsefull uppgift att informera om det utrednings- och utveddingsarbe

te på rekreations- och friluftslivsområdet som genomförts under senare år. 

En viktig uppgift för rådet är att samarbeta och stödja organisationer och 

folkrörelser i frågor som rör rckreationslivet. Inte minst i rådets fortsatta 

utredningsarbete är detta samarbete viktigt. Rådet bör därför kunna an

vända sig av särskilda samrådsgrupper där t. ex. idrotts- och friluftslivets 

organisationer m. fl. deltar. Härigenom kan rådet tillgodogöra sig den 

kompetens som finns inom olika organisationer. 
Jag anser det också angeläget att de kulturpolitiska aspekterna - främst 

i fråga om bygdekulturen och andra traditionsbärande inslag på rekrea

tions- och turistområdena - ges ökad vikt i det fortsatta arbetet. 

Rådet bör liksom tidigare rekreationsberedningen och naturvårdsverket 

medverka i internationellt samarbete inom de mellanstatliga organisatio

nerna - främst på det nordiska området. 

Rådet bör vidare ges ett ansvar för vissa fritidsbåtsfrågor. Det gäller 

t. ex. arbetet med sjösäkerhetsinformation. gästhamnsverksamhet eller 

andra rekreationsbefrämjande åtgärder. För dessa uppgifter har jag för 

budgetåret 1982/83 beräknat medel under anslaget Rekreationsstöd m. m. 

När det gäller de uppgifter inom fritidsbåtsområdet som sjöfartsverket 

ansvarar för - sjöräddning, farledsutmärkning och annan farleds verksam

het av betydelse för fritidsbåtstrafiken - innebär mitt förslag inte någon 

ändrad ansvarsfördelning. Ersättningen till sjöfartsverket för uppgifterna 

på fritidsbåtsområdet har emellertid hittills anvisats via naturvårdsverket 

och finansierats från anslaget I 2. Stöd till friluftslivet. För budgetåret 
1981/82 uppgår ersättningen till sjöfartsverket från detta anslag till 

16978000 kr. inkl. kostnaderna för driftunderskott för Falsterbokanalen. 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartemcntet förordar jag 

att det ekonomiska ansvaret för sjöfartsverkets uppgifter på fritidsbåts

området överförs till kommunikationsdepartementets huvudtitel. Samti

digt bör emellertid ett samråd etableras mellan rekreationsrädet och sjö

fartsverket i anslagsfrågor som rör fritidsbåtstrafiken. 

Rådet bör ha ansvar för det statliga fjällcdssystemets underhåll och 

skötsel, tjällplaneringsfrågor m. m. Jag har beräknat medel också för den 

verksamheten. För det praktiska arbetet med dessa frågor kommer bl. a. 

den fjällenhet som naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbottens län 

byggt upp att anlitas. Det är därvid nödvändigt att rådet nära samarbetar 

med bl. a. dessa myndigheter. I rådets uppgifter inom fjällverksamheten 

bör också ingå tjällsäkerhetsfrågorna. Jag har vidare beräknat medel för 

jordbruksdepartementets del av den medelsram av 20 milj. kr. som rege

ringen ställt till förfogande för kapitalförsörjningen av Svenska turistför

eningens fjällanläggningar. Vidare har jag efter samråd med chefen för 

kommunikationsdepartementet beslutat föreslå att den försöksverksamhet 

med fjällvädertjänst i Jämtlandsfjällen som tjällsäkcrhetsrådet initierat i 
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samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 

fortsättningsvis finansieras direkt från SMHI:s anslag. Budgetåret 1981/82 

har under anslaget Stöd till friluftslivet m. m. beräknats 225 000 kr. för 

denna försöksverksamhet. 

Rådet bör som jag tidigare redogjort för även stödja och stimulera 

rekreations- och friluftslivets organisationer. De bidrag som f. n. utgår från 

anslaget Stöd till idrotten till de s. k. främjandeorganisationerna bör 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 anvisas på anslaget Rekreationsstöd m. m. 

Stödet administreras i dag av riksidrottsförbundet men bör fortsättningsvis 

administreras av rekreationsrådet. Det bör liksom tidigare ankomma på 

regeringen att fastställa bidragens storlek. Innevarande budgetår 1981/82 

uppgår stödet sammanlagt till 10040000 kr. Bidrag lämnas till friluftsfräm

jandet. Svenska pistolskytteförbundet. Riksföreningen för ridningens 

främjande och Ridfrämjandets ungdomsnämnd. De svenska lantliga ryttar

föreningarnas centralförbund, Svenska ponnyföreningen. Svenska livrädd

ningssällskapet/Simfrämjandet, Cykel- och mopedfrämjandet, Sveriges fri

tidsfiskares riksförbund och Svenska båtunionen. Jag har vidare beräknat 

medel för bidrag till Svenska turistföreningen tSTF) för gästhamnsverk

samheten inom fritidsbåtslivet samt till STF:s fjällverksamhet. För bidrag 

till driften av STF:s fjällanläggningar beräknar jag ytterligare 200000 kr. 

eller sammanlagt 0.6 miij. kr. vilket bör väsentligt förbättra föreningens 

driftekonomi nästa budgetår. 

Chefen för socialdepartementet har tidigare denna dag efter samråd med 

mig föreslagit att De handikappades riksförbund tDHRI ges en engångs

anvisning av 1 milj. kr. till de kostnader förbundet har för sina rekrcations

anläggningar. Medlen föreslås bli anvisade under femte huvudtitelns an

slag Kostnader för viss utbildning av handikappade. 

För bidrag till bl. a. utanför riksidrottsförbundet stående föreningars 
friluftsanläggningsverksamhet samt till rekreationsanläggningar av riksin

tresse och för utveeklingsarbete på friluftslivets område har jag beräknat 

medel av i stort sett oförändrad omfattning jämfört med innevarande 

budgetår. Prövningen av sådana bidragsfrågor skall i fortsättningen hand

has av rådet i stället för av naturvårdsverket. Till följd därav bör natur

vårdsverkets anläggningsdclegation upphöra. Jag förordar att bidrag efter 

prövning av regeringen skall kunna lämnas även till mer riktad försöks

verksamhet inom rekreations- och friluftslivssektorn. Exempel på sådan 

verksamhet kan vara genomförandeutredning och bidragsstöd till försöks

anläggning - s. k. pilotprojekt - inom t. ex. ett primärt rekreationsomdde 

eller närrekreationsområde. 

Den verksamhet med utvecklingsprogramarbetc i de primära 

rekreationsområdena som rekreationsbcredningen ställer samman och ut

värderar beräknas vara slutförd under år 1982. För programarbetet har 

under en treårsperiod anvisats sammanlagt 12 milj. kr., vilket även inbe

griper kostnaderna för redovisning av programmen. Jag beräknar därför 

inga ytterligare medel för detta ändamål. 
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Av min framställning framgår att rådet föreslås få vissa avgränsade 

myndighetsfunktioner. Sålunda skall rådet avgöra frågor om bidrag till 

anläggningar och organisationer. Rådet ges också ett ansvar för det statliga 

ledsystemet i fjällen. 

Tillämpningen av naturvårdslagen och användningen av de statliga an

slagen för förvärv och skötsel av naturområden avser åtgiirder som också 

kan komma det rörliga friluftslivet tillgodo. Jag har i mina överväganden 

utgått ifrån att naturvårdsverket även fortsättningsvis skall ha ansvar för 

dessa frågor. Inrättandet av den nya organisationen innebär inte att natur

vårdsverkets bevakning av att naturresurser kommer frilufts- och rekrea

tionslivet tillgodo i nyss nämnd mening skall upphöra. Däremot innebär 

mitt förslag att den nya organisationen får en till naturvårdsverket klart 

uttalad kompletterande roll när det gäller hl. a. beaktandet av rekreations

och friluftsintressena i t. ex. kommunernas planering. Också när det gäller 

frågor om säkerställande och skötsd av mark liksom frågor om uppförande 

och skötsel av anläggningar för friluftslivets behov bör den sakkunskap 

som finns inom rådet sjiilvfallet utnyttjas. Detta gäller särskilt vid behand

lingen av frågor som rör de primiira rekreationsområdena. 

Rådets kompletterande roll torde enligt min mening bäst tillgodoses 

genom ett samrådsförfarande i de angivna frågorna. Samrådet iir främst av 

vikt när det gäller utfärdandet av råd och anvisningar samt prioriteringar i 

stort i frågor av betydelse för friluftslivet. Samrådet hör alltså endast avse 

sådana frågor där det är uppenbart att både naturvårdsverket och rådet 

berörs och bör som regel inte behöva komma i fråga vid handliiggningen av 

enskilda ärenden. Samrådet underlättas av att bl. a. naturvårdsverket före

slås bli representerat i rådet. 

Or1-:anisation 

Rådet bör vara parlamentariskt sammansatt. Det bör ankomma pt1 rege

ringen att utse ledamöter och ordförande samt besluta om arbetsfördel

ningen inom rådet. Arbetet bör ledas av en chef som utses av regeringen. 

Rådet bör i lämpliga former fortsätta det samordningsarbete som rekrea

tionsberedningen f. n. ansvarar för genom beredning på myndighctsnivå av 

rekreationspolitiska frågor. 

Den av mig förordade breddningen av utredningen gör att det finns 

bättre förutsättningar att slutföra de uppgifter TU REK ålagts. Utrednings

arbctet kommer liksom hittills att ske under medverkan av folkrörelserna 

och organisationer inom rekreations- och friluftslivsområdcna. 

Rekreationsbercdningcn disponerar innevarande budgetår medel under 

anslaget Stöd till friluftslivet m. m. för viss personal samt utrednings-. 

informations- och planeringsarbete. Utöver dessa resurser har jag beräk

nat medel under anslaget Rekreationsstöd m. m. för budgetåret 1982/83 för 

tio tjänster som f. n. finansieras över naturvfmlsverkets myndighetsanslag. 

Sju av dessa tjänster - varav sex med handläggande uppgifter - är 
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placerade vid verkets friluftssektion och tre - varav kanslichefen och en 

med handläggande uppgifter - är placerade vid rekreationsberedningcn. 

En av rekreationsberedningens handläggartjänster finansieras med medel 

från anslaget Stöd till friluftslivet m. m. Vidare har jag beräknat medel för 

det fortsatta utredningsarhetet som TUREK:s direktiv förutsätter och som 

innevarande budgetår utgår från jordbruksdepartementets kommittean

slag. Inom ramen för dessa medel finansieras de tre tjänster som tillsam

mans utgör TUREK:s utredningssekretariat. 

Jag bedömer att rådet genom mina förslag om 14 tjänster, varav tre är 

tillfällig personal. för det fortsatta arbetet ges tillräckliga resurser för att 

genomföra de uppgifter som rådet föreslås få. 
Dessa förslag medför att verksamheten på rekreations- och friluftssek

torn såväl effektiviseras som rationaliseras. Besparingar om sammanlagt 

tio tjänster kan göras. Besparingar i tjänster uppstår vid naturvårdsverket 

genom att sju tjänster vid friluftssektionen kan dras in. Fyra av dessa 

tjänster finansieras med medel från naturvårdsvt:rkets myndighetsanslag 

och tre med medel från arbetsmarknadsstyrelsen. Vidare föreslår jag att 

tjänster som i dag finansieras med medel från anslaget Stöd till friluftslivet 

m. m. för sekretariaten i fjällsäkerhets- och sjösäkerhetsråden samt medel 

och tjänster för utvecklingsarhete på friluftslivets område kan dras in till 

följd av att dessa uppgifter enligt mina förslag tas över av rekreationsrådet. 

Dessa besparingar berör fyra tjänsteinnehavare med hel- eller deltids

tjänstgöring, sammanlagt motsvarande drygt tre heltidstjänster. 

Den sammanlagda besparingseffekten vid fullt genomförda förslag be

räknar jag till ca 4 milj. kr. till följd av minskat behov av tjänster samt viss 

avveckling av utvecklingsarbete. Besparingarna fördelar sig på olika an

slag i statsbudgeten. Jag kommer senare att hemställa att regeringen be

myndigar mig att i särskild ordning pröva lokaliseringen av rekreationsrå
det och vissa organisatoriska frågor. Jag har vid mina beräkningar forutsatt 

att rådet liksom f. n. rekreationsberedningen kan utnyttja naturvårdsver

kets administrativa resurser i fråga om bl. a. lokaler, intern och extern 

service m. m. Den nya organisationen bör träda i funktion den 1 juli 1982. 

Mot bakgrund av det redovisade bedömer jag att rekreationsrådet för 

budgetåret 1982/83 bör disponera ett reservationsanslag benämnt Rekrea

tionsstöd m. m. av 27,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att statens rckreationsråd inrättas den 1 juli 1982 med 

uppgift och organisation enligt de riktlinjer jag har förordat, 

2. godkänna att naturvårdsverkets friluftssektion. rekreationsbe

redningen, fjällsäkerhetsrådet och sjösäkerhetsrådet avvecklas 

när rekreationsrådet har inrättats, 

3. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som behövs för ge

nomförande av den föreslagna omorganisationen, 

4. till Rekreationsstöd m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett re

servationsanslag av 27 400000 kr. 
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J. DIVERSE 

J I. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7954850 

I 000000 

1000000 

Reservation 4138028 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar i 

varje särskilt fall. 

Anslaget bör föras upp med I milj. kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag riclfiirlust på grund a1· nat11rkatastr1~f m. m. för 

hudgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av I 000 000 kr. 

J 2. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

13 357 409 

13133000 

19004000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organisationer och för internationellt samarbete på jordbrukets. 

skogsbrukets. fiskets och miljövårdens omraden. Från anslaget utgår ock

så bidrag till vissa organisationer för deltagande i internationella konferen

ser m.m. 

FAO 
Världslivsmedelsrådet 
FN:s miljöstyrelse 
Unionen.för skvdd av 

växtförädlingsproduktcr 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
Internationella veterådct 
Internationella frysinstitutet 

i Paris 
Internationella sockerorganisationcn 
Internationella rådet för havsforskning 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Internationella byrån i Paris för 

bekämpande av smittsamma hus
djurssjukdomar 

198\/82 

9810000 
75000 

150000 

170000 
78000 
60000 

30000 
85000 

300000 
I Il 000 

90000 

Beräknad ändring 
1982/83 

Föredraganden 

+5 190000 
50000 

+ 200000 

+ 17000 
+ 30000 

25000 

+ 89000 
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Europeiska kommissionen för be
kämpande av mul- och klövsjuka 

Nordiska metodikkommitten för 
livsmedel 

Fiskerikommissionen för Östersjön 
Kommissionen enligt konventionen 

om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö 

Kommissionen enligt konventionen 
om förhindrande av havsförorcningar 
genom dumpning från fartyg och luft
fartyg 

Nordiskt organ för renforskning 
Bilateralt samarbete 
Diverse internationella organisa

tioner och kongresser 

1981/82 

30000 

34000 
60000 

110000 

220000 
100000 
320000 

1300000 

13133000 

Beräknad ändring 
1982/83 

Föredraganden 

+ 240000 

+ 180000 

+5871000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa internationella organisationer 111. 111. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 19004000 kr. 

J 3. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

37 882 

5000 

5000 

Från anslaget bestrids konstnaderna för dels syner och besiktningar på 

statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 10 kap. vattenla

gen 11918: 5231. dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst 

flottled. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för l'issa besiktningar och synefi'irrättningar för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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Bilaga 13. I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift 

Härigenom föreskrivs att I *lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Den, för vilken vid taxering till 
kommunal inkomstskatt såsom 
skattepliktig inkomst upptagits ga
rantibelopp för jordbruksfastighet. 
som vid fastighetstaxering åsatts 
delvärdet skogsbruksviirde. skall 
betala skogsvårdsavgift. Avgiften 
utgör för varje beskattningsår sex 
promille av skogsbruksvärdet. 

Fiireslagen lydelse 

~2 

Den. för vilken vid taxering till 
kommunal inkomstskatt såsom 
skattepliktig inkomst upptagits ga
rantibelopp för jordbruksfastighet. 
som vid fastighetstaxering åsatts 
delvärdet skogsbruksvärde. skall 
betala skogsvfirdsavgift. Avgiften 
utgör för vatje beskattningsår .fi•m 
promille av skogsbruksvärdet. 

Har garantibeloppet jämkats enligt 47 *sjätte stycket kommunalskattela
gen ( 1928: 370). skall också underlaget för beräkning av skogsvårdsavgift 
jämkas. 

Skogsvårdsavgift utgår i helt antal kronor. Avgiftsbeloppet avrundas vid 
öretal över femtio uppåt och vid annat öretal nedfit till närmaste hela 
krontal. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982 och tilliimpas första gtingen vid 
1983 ärs taxering. Till den del beskattningsärr~t omfattar tid före den I juli 
1982 beräknas avgiften dock alltjämt enligt iildre bestämmelser. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 
1975: 185. 
2 Senaste lydelse 1981 :343. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 

14 Jordbruksdepartementet 
15 Lantbruksråd 
15 Kommitteer m. m. 
16 Extra utgifter 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 

17 Lantbruksstvrelsen 
20 Lantbruksniimnderna 
21 Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. 
23 Markförvärv för jordbrukets rationalisering 
26 Län med uppskjuten ränta 
26 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 
29 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m.m. 
30 Främjande av trädgårdsnäringen 
31 Stöd till innehavare av tjällägenheter m. m. 
32 Främjande av husdjursaveln m. m. 
33 Statens hingstdepå och stuteri: l!ppdragsverksamhet 
33 Bidrag till statens hingstdepa och stuteri 
34 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 
35 Främjande av rennäringen 

C. Jordbruksprisreglering 

37 Statens jordbruksnämnd 
38 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
39 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
40 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 
40 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 
40 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 
41 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
42 Administration av permanent skördcskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 

44 Skogsstyrclsen 
45 Skogsvårdsstyrelscrna 
47 Skogsvårdsstyrelscrna: Myndighetsuppgifter 
48 Skogsvardsstyrelscrna: Frö- och plant verksamhet 
49 Skogsvf1rdsstyrelserna: Investeringar 
50 Bidrag till skogsvård m. m. 
55 Stöd till byggande av skogsvägar 
57 Främjande av skogsvård m. m. 

E. Fiske 

58 Fiskeristvrelsen 
60 Statens lÖkala fiskeriadministration 

*Beräknat belopp. 

17675000 
2819000 
8 200000 

500000 

29194000 

42 204000 
218617000 
70000000 

I 000 
5 000000 

IOOOOOOO 
4000000 

900000 
1100000 
I 020000 

*I 000 
*2 200000 

215 000 
2440000 

357698000 

24 744000 
2231000 

• 3 308 000 000 
'17000000 
*[;5 725 000 
235000000 

15 000000 
36878 000 

3724578000 

24641000 
I 000 

111868000 
I 000 

46000000 
29.'i 000000 
50000000 
6000000 

533 511000 

22 9.~8000 
10226000 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 166 

61 Främjande av fiskerinäringen 
62 Kursverksamhet på fiskets område 
63 Hidrag till fiskehamnar m. m. 
64 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 
64 Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 
66 Fiskerilån 
66 Fiskberedningslån 
67 Fiskredskapslån 
67 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 
68 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
69 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 
69 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 
70 Prisreglerande åtgärder på fiskets område 
70 Bidrag till fiskevård m. m. 

F. Service och kontroll 

71 Statens livsmedcfsverk 
72 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll-

slakterier 
73 Statens veterinärmedicinska anstalt 
74 Veterinärstaten 
74 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. m. m. 
75 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 
76 Bidrag till statens utsädeskontroll 
76 Hekämpande av växtsjukdomar 
77 Statens lantbrukskemiska laboratorium: 

LI ppdragsverksamhet 
79 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 
79 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 
80 Bidrag till statens maskinprovningi1r 
81 Statens växtso11niimnd 

G. Uthildning och forskning 

90 Sveriges lantbruksunivcrsitet: Förvaltningskostnader 
97 Sveriges fantbruksuniversitet: Driftkostnader 

100 Sveriges lantbruksuniversitct: Djursjukhuset i Skara 
101 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 
JOS Inredning och utruqning av lokaler vid Sveriges lantbruksuni-

versitet m. m. 
112 Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
114 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
115 Bidrag till växtförädling 
I 15 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 
117 Stöd till kollektiv skogskknisk forskning 
I 18 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

H. Miljövård 

119 Statens naturvånlsverk 
122 Statens strålskyddsinstitut 
124 Koncessionsnämnden för miljöskydd 
124 Miljövårdsinformation 
126 Mark för naturvård 
129 Vård av naturreservat m. m. 

*Beräknat belopp. 

2 150000 
430000 

10258000 
20000 

6500000 
25000000 
10000000 

500000 
1000 
I 000 
I 000 
1000 

*I 000 
41:\00000 

92847000 

52 796000 

29 759000 
*56105000 
*52 531 000 

10000000 
I 000 

5 005 000 
200000 

1000 
6472000 

I 000 
5 582 000 

307000 

218760000 

326905 000 
lf>2~f>6000 

613000 
16000000 

32 000000 
39268000 
2 300000 

27 100000 

()000000 
10000000 

537 000 

623289000 

8%60000 
13247000 
6 702000 
2 800000 

20000000 
24 300000 
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130 Miljövårdsforskning 
132 Strålskyddsforskning 
133 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsomradet 
134 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 
135 Särskilda undersökningar inom mil.iövårdsområdet. m. m. 
136 Program för övervakning av miljökvalitet 
138 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
138 Stöd till miljöskyddsteknik. m. m. 
140 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 
141 Er~ättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m. 
142 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 
143 Restaurering av Hornborgasjön 
144 Beredskap mot kärnkraftsolyckor 
145 Toxikologisk informationsservice, m. m. 

I. Idrott och rekreation 

14() Stöd till idrotten 
148 Rekreationsstöd m. m. 

.J. Diverse 

162 Bidrag vid förlust pii grund av naturkatastrof m. m. 
1()2 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
\f.3 Ersättningar för vissa besiktningar och synefi.irrättningar 

Totalt för jordbruksdepartementet 

•Beräknat belopp. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 

42800000 
1900000 
9000000 
4000000 
7700000 
9700000 

10000000 
63 000000 

*23 000000 
5 300000 

14000000 
18 000000 

1000 
5 200000 

370310000 

160650000 
27 400000 

188050000 

I 000000 
19004000 

5000 
20009000 

6158246000 





Bilaga 14 till budgetpropositionen 1982 

Handelsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1981/82:100 
Bilaga 14 

I !andelsclepartementets verksamhet omfattar utrikes- och inrikeshandel. 

turism. ekonomiskt försvar. patent- och registeringsväscnclet samt tullar och 

tullväsendet. 

P<'1 utrikeshandelns område handlägger fyra för utrikes- och handelsde

partementen gemensamma enheter bilaterala frågor samt multilaterala 

frägor i internationella organisationer såsom Europeiska frihandelssamman

slutningen (EITA). de Europeiska gemenskaperna (EG). det Allmänna 

tull- och handclsavtalet (GA IT). Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD). Internationella energiorganet (IEA). Förenta 

Nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD) samt Förenta 

Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE). Inom utrikeshan

delsenhctcrna handläggs även frågor som rör kommersiell representation i 

utlandet. exportfrämjande åtgärder. exportkreditgarantier samt turism. 

Departementet svarar vidare för nordiska samarbetsfrågor. pris-. konkur

rens- och konsumentfrågor. frågor om den inrikes handelns struktur och 

verksamhetsförh:\llanden. tillämpning av viss associationsrättslig lagstiftning 

samt lotterifrågor. 

Krigsmaterielinspektionen inom departementet utövar kontroll över 

tillverkning av krigsmateriel och bereder iirenden rörande tillstånd till 
utförsel av sädan materiel. 

Till departementet hör de helägda statliga företagen Aktiebolaget 

Tipstjänst. Svenska Penninglotteriet Aktiebolag och Aktiebolaget Olje

transit. 

Handclsdcpartementet föreslår besparingar främst genom att bidrag för 

utjämning av oljepriser i glesbygd slopas. Besparingar föreslås ocksä :nom 

kommerskollegiets område samt på anslagen för statens pris- och kartell

niimnd samt konsumentverket som en följd av regeringens förslag till 

åtgärder inom dessa omr{1den enligt prop. 1980/81 :20. Vissa besparingar görs 

också på turistrådets och exportrådets områden. 

Sammantaget beräknas besparingarna inom handelsdepartementets verk

samhetsområde uppgå till c:a 35 milj. kr. 

Senare under riksmötet kommer i särskild proposition att lämnas förslag 

om utsträckning i tiden av det statliga oljelagringsprogrammet i syfte att 

minska utgifterna för inlagring av råolja m. m. under budgetåret 1982/83 med 

ca 400 milj. kr. 

1 Dil•1•,/,.trnH /(}Q //}IJ / e>;,.,.~J l\.Tr I/)/) IJ;/ f .1 
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Inom regeringskansliet övervägs f. n. möjligheterna att genomföra en 

förkortning av kredittiderna hos tullverket när det giiller uppbiird av tull. 

andra avgifter och merviirdcskatt i samband med import. En förkortning av 

kredittiderna skulle kunna medföra ytterligare stora besparingar för 

statsverket. Storleken på dessa kan emellertid inte närmare anges nu . .Jag 

avser att återkomma i denr.a fråga senare under riksmötet. 

En utvärdering av erfarenheterna för svensk del av den europeiska 

patentorganisationens ( EPO) verksamhet kommer att påbörjas. 

På prisområdet kommer en utredning att tillsättas med uppgift att göra en 

huvudsakligen rättslig översyn av dcn allmänna prisregleringslagen 

(1956:236) samt prisövervakningen. 

Problemen i världsekonomin bestär. De kännetecknas av stigande 

arbetslöshet. underskott i handelsbalanserna. dMig investeringsvilja och hög 

inflation. För många länder har detta medfört ökat hetalningsbalansunder

skott. Energi försörjningen blir ctt allt större problem. Huruvida det scnastc 

årets relativt stabila priser på oljemarknaden kommcr att bcstä är osäkert. 

Förändrade ekonomiska relationer pt1 världsmarknaden - med bland annat 

nya starka exportländer - har kriivt omställningar av för i-liinder samhiills

ekonomiskt viktiga industrigrenar. Denna strukturomvandling p:'tgi1r och 

ställer med de sociala konsekvenser den kan medföra speciella krav. 

Världskonjunkturen har under senare ar varit diimpad. Den svaga 

tillväxten i Sveriges ekonomi kräver att tillgängliga resurser utnylljas 

effektivt. En vfö fungcrande marknadsekonomi - av vilkcn frihandeln är en 

viktig del - är en förutsiittning för att förbättra konkurrcnsfiirhällandena. En 

annan är att skadliga konkurrensbegränsningar undviks. Konsumenternas 

stiillning i ekonomiskt svåra tider fordrar vidare särskild uppmiirksamhet. 

Prispolitiken skall ocksa bidra till effektiviteten i ekonomin. 

För sin ekonomiska utveckling är Sverige starkt berocnde av sin 

utrikeshandel. Dcn svenska handclspolitikcn iir inriktad pa att främja 

frihandeln inom det internationella regelsystemets ramar. Frihandeln ger 

Sverige tillträde till stora marknader och bidrar därmed till att skapa balans i 

den svenska ekonomin. 

I ekonomiskt svåra tider med omfattande strukturkriser kan det vara 

frestande att inskränka frihandeln. För Sverige skulle cmcllertid begräns

ningar i utrikeshandeln kunna fä allvarliga ekonomiska följdcr. Hittills har 

större ingrepp i elen internationella handeln kunnat undvikas även om en 

ökad tendens till bilaterala regleringar av handeln kan gc anledning till oro. 

För Sveriges clcl är det väsentligt att slå vakt om det internationella regelverk 

som byggts upp på handelso
1

mrådet. Viktigt iir ocks[1 att beslut om det 

internationella handelssystemct även fortsättningsvis fattas i de fora där alla 

berörda handelsnationcr deltar. 
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Exportfrämjande insatser 

De statliga insatserna för att främja svensk export av varor och tFinster är 

av viisentlig betydelse för att minska underskottet i bytesbalansen. varför en 

förstiirkning föreslås. (icnom det förstärkta stödet skapas biittre förutsätt

ningar för bl. a. de mindre och medelstora företagens exportanstriingningar. 

Samordning av insatser med inriktning pii köpstarka marknader kommer att 

eftersträvas. En strävan bör ocksä vara att öka handeln p{t u-landsmarkna

der. bl. a. genom ökat aterflöcle från multilaterala bist~rndsorgan och 

SIDA. 

De åtgärder som har vidtagits för att öka exporten av tjiinster från statliga 

myndigheter och bolag förväntas fä vissa positiva effekter iiven för övrig 

svensk export. Systemet för förmänlig kreditgivning till vissa u-liincler. som 

inrättades i början av år 1981 rn:h som främst har bisti\ndspolitiska syften, 

förviintas ocksa gynna exporten av varor och tjänster. 

Exportkreditgarantier 

De svenska företagens möjlighet att försäkra sina exportaffärer mot risken 

för uteblivna betalningar och andra förlustrisker. d. v .s. att erhålla export

kreditgarantier. iir ett viktigt element i exportfriimjandet. Exportkredit

n:inrndcn (EKN) svarar för denna garantigivning. Verksamheten priiglas av 

en svär balansgiing mellan önskan att främja den svenska exporten å elen ena 

sidan och behovet att minimera statens risktagande t1 den andra. 

I EKN :s verksamhet ingar förutom normal affärsmiissig garantigivning 

(n-garantier) även garantigivning pi1 siirskilt gynnsamma villkor vid export av 

betydelse för u-ländcrnas ekonomiska utveckling samt vid export med ett 

särskilt samhällsintresse (s/u-garantier). Garantiataganden och utfästelser 

inom siu-systemet har under det senaste :iret ökat mycket snabb! medan det 

samlade ramutnyttjandet för n-garantier under {iret minskat. En bcgriinsad 

höjning av s/u-ramarna föresli1s för att ge EKN möjlighet att <iterstiilla 

balansen mellan n-systemet och s/u-systcmet utan att tvingas till drastiska 

ändringar av verksamheten. Pi1 sikt kommer en bcgriinsning av risktagandet 

på betalningssvaga marknader att efterstriivas. 

Den totala ramen för niimndens verksamhet föreslås höjd till 70 000 milj. 

kr.. varav 17 000 milj. kr. reserveras för s/u-garantier. 

Verksamhetsåret präglades av skadeutbetalningar avseende Polen som 

vida översteg EKN:s premiereserver, varför den rörliga kredit i riksgiilds

kontoret, som står till EKN:s förfogande för att vid behov anviindas för 

utbetalning av crsiittningar för förluster från garantivcrksamheten for första 

gången fick utnyttjas. Fiir nästa budgetär förcsläs att den rörliga krediten 

höjs till 1 600 milj. kr. 
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Turismen främjas ytterligare 

Turismens betydelse för Sveriges ekonomi och sysselsättning ökar. Genom 

att skapa gynnsamma förutsättningar för såväl svenskar som utlänningar att 

turista i Sverige torde hyteshalansen förbättras. Samtidigt skapas positiva 

sysselsiittningseffekter vilket har särskild betydelse för de regionalpolitiska 

stödomradcna. Det förbättrade stödet till turismfrämjande åtgiirder som har 

lämnats till Sveriges turistråd för innevarande budgetår. föres.lås utga iiven 

för budgetåret 1982/83. 

Konkurrensen stärks · prispolitiken prövas 

Konkurrens- och prispolitiken skall syfta till att öka förutsättningarna för 

en vm fungerande marknadsekonomi. Begränsad konkum:ns kan medföra 

skadlig verkan i form av bl. a. prisdiskriminering. för höga priser och 

minskad effektivitet. På grund av Sveriges stora utlandsberocnde måste 

framför allt konkurrens- och prispolitiken ses i ett internationellt perspek

tiv. 

I syfte att ytterligare stärka konkurrensen inom näringslivet kommer 

regeringen senare under riksmötet att i särskild proposition föreslå en ny och 

uthyggd lagstiftning mot konkurrensbegränsningar. 

Prisreglcringskommitten har under år 1981 i sitt betänkande (SOU 

1981 :40-42) Prisreglering mot inflation'! presenterat en utvärdering av de 

långvariga prisregleringar som varit i kraft under större delen av 1970-talet. 

De prispolitiska fragorna kommer att prövas noga i belysning av betänkandet 

och de synpunkter som kommit fram vid remissbehandlingen. 

Ett förslag om decentralisering av handläggningen av vissa näringstillstand 

läggs fram. 

Konsumentpolitik 

Konsumentverket har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra 

deras ställning på marknaden. Med anledning av riksdagens beslut om 

besparingar hos konsumentverket skall här redovisas hur dessa skall 

genomföras så att konsumenternas intressen bäst tas till vara. Bl a. berörs 

rådgivningen till enskilda konsumenter. handläggningen av ärenden samt 

puhlikationsverksamheten. 

Allmänna reklamationsniimnden (ARN) har från den I januari 1981 blivit 

en självständig myndighet. Nämndens verksamhetsområde har från den I 

juli 1981 utökats vilket torde kunna medföra besparingar. t. ex. hos de 

allmänna domstolarna och för allmän rättshjälp. 
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Tullverket ökar narkotikabckämpningen 

Bekämpning av narkotikasmuggling och åtgiirder mot den ekonomiska 

brottsligheten är verksamheter som tullverket även i fortsättningen bör ägna 

största uppmärksamhet. Skydds- och kontrolfögärder från miljöskyddssyn

punkt och lrnvsfiskeövervakning utgör andra prioriterade verksamhetsom

riiden för tullverket. Kontrollen av importen av tekovaror bör effektiviseras 

för att motvaka försök att kringgf1 giillande bestämmelser om importregle

ringar. De ökade krav som ställs pit tullverkets insatser pil dessa områden far 

totalt sett mötas inom ramen för befintliga resurser. Dessa bör emellertid 

omfördelas så att bl. a. ytterligare tjänster avsätts för narkotikabekiimp

ning. 

Regeringen har för avsikt att återkomma till frågan om ytterligare i\tgiirder 

för att hindra narkotikasmugglingen i en särskild proposition om narkotika

och alkoholfrågor som planeras till dren 1982. 

Tullverket deltar i det internationella samarbetet på tullomrädet, främst 

inom ramen för Tullsamarbctsr<'tdct (Customs Cooperation Council-CC:C) i 

Bryssel. Ett omfattande samarbete iiger sedan länge rum mellan de nordiska 

liindernas tullmyndigheter. bl. a. inom ramen för Nordiska tulladministrati

va rådet (NTR). 

Ekonomiskt försvar 

Frågorna om totalförsvaret. av vilket det ekonomiska försvaret utgör en 

betydelsefull del. bereds f. n. inom regeringskansliet. Underlag för bered

ningen är bl. a. 1978 års försvarskommittes slutbetänkande ( Ds Fö 1981: 14) 

Totalförsvaret 1982/1987. 1980 års oljclagringskommittcs slutbetänkande 

(Ds H 1981:2) Kol. uran och gas för kristid samt den programplan för 

ekonomiskt försvar som utarbetats av överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

(ÖEF) och som överliinmades till regeringen i september 1981. 

Regeringen avser att senare återkomma med en särskild proposition om 

totalförsvarets fortsatta utveckling. I avvaktan härpå tas nu anslag inom det 

ekonomiska försvarets område upp med oföriindradc belopp. 

1 totalförsvarspropositionen kommer att föresl{1s att den statliga delen av 

oljclagringsprogrammet avslutas först 1986 och inte 1984 vilket varit 

önskvärt. I propositionen om riktlinjer för energipolitiken (1980/81 :90. bil. 3) 

anges att statsfinansiella skäl kan göra en sådan utsträckning av inlagrings

perioden nödvändig. Riksdagen hade ingen erinran mot detta ( FöU 

1980/81:21. rskr. 1980/81 :281). 

Förslaget kommer att innebära att utgifterna för oljelagringsprogrammet 

under budgetåret 1982/83 enligt nuvarande prognoser kommer att minska 

med i storleksordningen 400 milj. kr. förslag till hur dessa minskade utgifter 

skall komma statsbudgeten tillgodo kommer att liimnas i tctalförsvarspro

positionen. 
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Tekopolitiken 

ÖEF. arbetsmarknadsstyrdsen. statens industriverk och tckoddegatio

nen har under hösten 1981 liimnat rapporter som underlag för den fortsatta 

planeringen av de statliga iitgiirderna för tekoindustrin. \fot hl. a. denna 

bakgrund avser regeringen senafl' att :'1terkomma till riksdagen om sin syn på 

den framtida inriktningen av den statliga tekopolitiken. 

Internationellt patentsamarbete 

Sverige deltar i det internationella samarbetet pi1 patent-. varumärkes- och 

mönsterskyddsområdena hl. a. inom ramen för den europeiska patentkon

ventionen (EPC) och samarbetskonventionen (PCT). Patent- och registre

ringsverket (PRV) har en väsentlig roll i detta samarbete. Sedan ftr 1975 har 

inom viirldsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) 

pägått ett arbete pä en revision av den s. k. Paris-konventionen för 

industriellt rättsskydd. En diplomatkonferens för denna revision p~tbiirjades 

under början av år 1980 och fortsatte under hösten 1981. Revisionen är 

friimst föranledd av u-ländcrnas intresse av att fä bättre tillgtmg till 

patenterad teknik samt att allmänt göra patentsystemet mer överskådligt och 

tillgängligt. 

Patentpolieykommitten har under hösten 1981 lämnat sitt slutbetänkande 

(SOU 1981 :21) Internationellt patentsamarbete Il L 1977 års Budapestövcr

cnskommclsc. i vilket de patenträttsliga problemen vid deposition av 

mikroorganismer i samband med patentansökan tas upp. Bctiinkandet 

remissbchandlas f. n. 

Det nordiska samarbetet utvidgas 

I tider av minskade ekonomiska resurser spelar det nordiska samarbetet en 

viktig roll för att ftstadkomma besparingar och ett biittre resursutnyttjande 

för de nordiska länderna på flera omr~1den. Detta är ett bakomliggande motiv 

för ett flertal samarbetsprojekt som antingen genomförts under den senaste 

tiden eller som iir under utarbetande. Det iir regeringens avsikt att verka för 

att samarbetet såviil inom ramen för Nordiska ministernklet som mellan 

ministcrr~1det och Nordiska rädet fortsiitter att vidgas. 

Genom upprättandet av det nordiska ekonomiska forskningsr{1det hösten 

1980 kan sådana forskningsprojekt bedrivas på det ekonomiska området som 

är av intresse för samtliga nordiska länder. 

Det energipolitiska samarbetet har intensifierats. F. n. pt1går arbete med 

en samlad arbetsplan för de närmaste årens samarbete. Under ar 1980 och 

1981 har arbetet fördelats mellan de nordiska länderna i huvudsak p{1 si1 siitt 

att Danmark har haft ansvaret för att leda arbetet på området introduktion av 

nya och förnybara energikällor, Finland för energisparomr;idet. Norge för 
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olja. gasfrågor och systemanalyser och Sverige för kolfr[1gor. 

Pi1 det industripolitiska omd1dct utarbetar man f. n. en gemensam 

arbetsplan som bl. a. förutses täcka FoU-samarbete på industriomradet. 

fr{1gor rörande den mindre och medelstora industrin samt främjande av 

samarbete mellan industriföretag över griinscrna i Norden samt vissa fr<'\gor 

rörande finansiering och krediter. 

Nordiska ministerrådet fattade vid ett möte den 15 september 1981 beslut 

om i1tgärder för att genomföra ett nordiskt samarbete om projektexport. De 

olika insatserna. som bl.a. omfattar samarbete om gemensam projektbevak

ning och exportaktioner. harmonisering av exportkreditvillkoren. en nordisk 

projektexportfoncl och s.k. projektinvesteringslan. syftar till att öka de 

nordiska företagens konkurrenskraft. foimst vid export av kompletta 

anhiggningar til! utvecklings- och statshandelsHincler. 

Även på forskningens omdde bedöms ett ökat samarbete leda till mera 

effektiv rcsursanviindning pf1 flera områden iin motsvarande nationella 

forskningsinsatser. En särskild ämbetsmannagrupp har utarbetat förslag till 

i1tgärder som av ministerrådet skall läggas fram till Nordiska rådets 30:c 

session i Helsingfors ar 1982. 

P[1 kommunikations- och kulturomrildena p<lg;lr arbete med ett satclitsys

tem för bl. a. direkt radio- och TV-siindning. Nordiska ministerrådet har 

enats om ett förslag som skall läggas fram vid Nordiska rådets session år 

1982. 

På turistomnldet inleds år 1982 en brett upplagd samnordisk kampanj för 

att under mottot "Res i Norden" främja resandet inom Norden. 

Det :--lordiska ministerrådets sckretariatsorganisation har varit föremål för 

en översyn. som belyser för- och nackdelarna av en sammanslagning av de 

b[1da ministerrådssekretariaten i Oslo och Köpenhamn. Utredningens 

resultat är för närvarande föremål för överväganden. 
Ministerrådets allmiinna budget för i1r 1982 omfattar totalt 130 milj. norska 

kr. (1981: 112 milj. norska kr.). Över den allmänna budgeten finansieras 

projekt och institutioner på alla samarbctsomr{1dcn med undantag för kultur 

och utbildningssektorerna. Sveriges andel av de nordiska hudgeterna uppg<lr 

är 1982 till 41.4 %. 

Europeiska frihandelssammanslutnin~en ( EFT A) 

Inom ntigra år viintas Portugal lämna EFTA och ansluta sig till EG. Även 

Spanien väntas träda in i EG. Diskussioner har inletts inom EFT A om de 

särskilda regler för EIT A-ländernas förhållande till gemenskapen och 

Portugal som kommer att tillämpas under en övergångspcriod. !\fotsvarande 

diskussioner angående Spanien kommer att inledas inom kort. Dessa 

diskussioner kommer att föras pa grundval av det frihandelsavtal mellan 

EFT A-liinderna och Spanien som trädde i kraft den I juli 19RU. 

f:fT A-ländernas förbindelser med Jugoslavien fortsätter att utvecklas 
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inom ramen för den blandade kommitten EI-T A-Jugoslavien och dess 

underkommitteer. 

När det gäller EFT A-ländernas samarbete med EG fortsiitter anstriing

ningarna att nå framsteg i fraga om avveckling av tekniska handelshinder. 

förenkling av ursprungsreglerna samt p<1 varumärkesområdet. Flertalet 

EFT A-länder har under år 1981 inlett bilaterala diskussioner med EG

kommissionen om statliga stödt1tg~irder. 

Granskningen av ieke-tariffära handelshinder inom EI-T A-handeln samt i 

handeln mellan EFT A-länderna och EG kommer att fortsätta. Handeln med 

tjänster kommer även att bli föremål för uppmärksamhet inom EFT A. 

Vid EFT A:s ministermöte i november 1981 underströks beslutsamheten 

hos EFT A-ländernas regeringar att motstå protektionistiska pätryckningar 

och att bidra till stärkandet av frihandelssystcmet i V asteuropa och 

främjandet av ett öppet världshandelssystem. 

De europeiska gemenskaperna !EG) 

Förbindelserna med EG har utvecklats positivt. Arbetet pii att bredda och 

förkovra samarbetet med EG såväl bilateralt som inom EI-T A-kretsens ram 

har varit framg{mgsrikt. En ny typ av möte Sverige-EG markerar Sveriges 

och gemenskapens intresse av att hälla kontakt pa politisk niv{1 och genom 

olika initiativ förbättra samarbetet. 

Det första mötet av detta slag hölls i juni 1981 i Stockholm. EG

kommissionen betonade vid detta tillfälle den vikt man fäster vid ett fortsatt 

arbete på att fullända den gemensamma marknaden genom att eliminera 

icke-tariffära handelshinder. Kommissionen förklarade att den förviintade 

sig en medverkan härvid från industrin såväl inom EG som inom 

EFT A-länderna. Färre icke-tariffära handclshinder pä den interna markna

den kommer i hög grad att kunna gynna också EFTA-liinderna genom att 

underlätta handelsutbytet inom det frihandelsområde som omfattar både 

EG- och EFTA-länderna. 

Inom ramen för diskussionerna om internationell handelspolitik berördes 

framför allt möjligheterna att motverka den globala protektionismen. Man 

enades om att i framtiden följa upp frågor av betydelse för viirldshandelns 

utveckling genom informella tjänstemannasamtal mellan Sverige och EG

kommissionen. Det nya multifiberavtalet och det kommande ministermötet i 

GATT står överst på listan för dessa kontakter. 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) 

EG har under år 1981 avstMt från att utnyttja den möjlighl.'l som 

frihandelsavtalet ger att utlösa tredjelandstull för svensk pappersexport trots 

att plafondtaken i nästan samtliga fall överskridits. Pappersplafonderna fiir 

år 1982 ökas med maximala 5 <;·(, medan nolltullkontingenterna för svensk 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 14 Handclsdcpartementet 9 

pappersexport till Storbritannien {1r 1982 höjs med knappt 2 r:;._ Preferens

tullarna för svensk pappersexport till EG har successivt minskats frirn 12 ~;;. 

till f.n . .+ S·( ( 1981-1982). rull tullfrihet skall enligt avtalet vara genomförd 

den I januari 1984. 

Anstriingningarna för att förenkla och fiirbiittra ursprungsn:glcrna i 

handeln mellan EFr A- och EG-Hinderna har iinnu ej lett till positivt 

resultat. 

Europeiska kol- och st:"tlgemenskapen (CECA) 

Under våren 1981 visade det sig att de prisregler och produktionskvote

ringar som tidigare införts inom gemenskapen för att stabilisera priserna på 

stitl inte var tillriickliga. EG antog cliirför i juni 1981 ett samordnat 

krisprnwam. vilket - förutom att systemet med produktionsbegriinsningar 

förliings - innd1iir att en striktare övervakning av prissiittningen införs. 

Härigenom kommer oeks{1 st;llgrossister att omfattas av prisreglerna. mot 

tidigarl' enbart stälproducenter. 

För att fä prisreglerna i Sverige att iivercnsstiimma med dem som giillcr 

inom gemenskapen. har - i enlighet med vt1rt ;!tagande i CECA-avtalet (prop. 

1972: U5) - en striktare prisövervakning införts ocksä pi\ den svenska 

marknaden. Liksom inom EG omfattar reglerna from 11l1vember 1981 också 

de svenska stfalgrnssisterna. 

Kontakter med EG utanför frihandelsavtalen 

Förutom pä det handelspolitiska omr<ldet har samarbetet med gemenska

pen fullföljts och vidareutvecklats ocksii pi't en rad andra omriklen som 

exempelvis fusionsforskningen tillsammans med Euratnm liksom det tek

niskt- vetenskapliga samarbetet inom ramen för European Cooperation in 

the Field of Scientifie and Technical Research (COST), diir Sverige under är 

1981 ingatt ytterligare avtal om projekt för teknisk ut\'eckling och tilliimpad 

forskning. Avtal om en sammankoppling av det svenska datanätet och 

gemenskapens Euronet har undertecknats. Expertmöten har under i\ret 

h<'tllits 0111 miljiivtird. bist[mdsfriigor. konsumentfritgor nch transportfrt1gor. 

På transportsidan var en skriftviixling 0111 informations- och iisiktsutbyte pii 

såviil land-. luft- som sjötransporternas omraden färdig för underskrift vid 

årets slut. 

Informella ekonomisk-politiska och industripolitiska överläggningar har 

ägt rum vid olika tillfällen. Särskilda samtal om statsstiid mellan olika 

EFf A-liinder och EG inleddes vid biir_ian av år J 981 och en uppföljning av 

samtalen har avtalats äga rum. 
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Organisationen för ekonomiskt samarbete och utwckling <OECDl 

OECD:s medlemsl:indcr har. trots den försiimrade ekonomiska situatio

nen. lyckats relativt viil med att respektera sina {1taganden i 1980 {1rs 

handelsdeklaration. Fä nya hegriinsnings{1tgiirdcr av konventionell art har 

vidtagits. Diiremot finns tendenser till iikad anviindning av i1tgärder utanför 

GA TT-regc.:lverket av typ bilaterala, marknadsreglc.:randc arrangemang och 

frivilliga exporthegriinsningar. Initiativ har tagits fr{m svensk sida för att 

genom diskussioner inom ramen för handelskommittcn fa i\kad insyn i 

s{1dana arrangemang. 

Fn studie skall genomföras för att identifiera de problem p<I det 

handelspolitiska omr:\det som OECD-Underna kommer att möta under det 

kommande {1rtiondet. Fri'rn svensk sida har framförts att studien hör omfatta 

konsekvenserna av prntektionism. Mgiirder för att stiirka det internationella 

handdssystemet. nya omr<'1den för liberaliseringar samt integrering av 

u-liinderna i det internationella handelssystemet. 

Ett kartliiggningsarbcte om handelshinder niir det gäller tjänstehandcl 

p{1går med syfte att förbiittra det internationella samarbetet p{1 detta 

omrf1dc. 

En omfattande granskning av enskilda mcdlemsliinders strukturanpass

ningspolitik kommer att avslutas under våren. Avsikten iir att förbereda ett 

politiskt budskap inför ärcts ministcm1dsmiitc om vikten av fortsatt aktiv 

strukturanpassningspolitik. Arbetet är baserat pi1 de riktlinjer som lades fast 

vid 1978 <trs ministcrrädsmiitc. 

St<'tlkommitkn avslutade under i"ir 1981 examinationerna av medlemsliin

Jernas stålpolitik. Studier ri\rande strukturfiiriindringar och syssdsättnings

fri1gor skall hl. a. p<~l grundval hiirav företas. Med tanke pti svensk 

~ti'tlindustris utsatta läge och stora exportberoende iir arhetet i stålkommittcn 

;1v betydande intresse för Sverige. 

Det ökade internationella intresset for internationella direktinvesteringar 

har lett till att förslag har lagts fram om att stiirka OECD:s {ir 1976 antagna 

deklaration om internatinnella investeringar och multinationella företag. 

Förslaget avser nktlinjerna fiir multinatinnella företag och besluten om 

nationell behandling samt friimjande och hiimmande i"itgärder avseende 

intcrnati<mclla investeringar. 

Inom ramen för OECD fortsiitter arbetet att med hjiilp av internationellt 

iiverenskomna riktlinjer begriinsa konkurrensen med statsstödda exportkre

diter. Subventionsclementl't i cxportkrcditsystemct har minskat fr. o. m. den 

L6 november 1981. D{t höjdes minimiriintorna för statssti.idda exportkrediter 

genom en i"iverenskommc.:lse mellan de 22 liinder som iir anslutna till den s. k. 

consensusiiverenskommelsen om riktlinjer för statsstödda exportkrediter. 

Sverige fortsiitter att ta en aktiv del i anstriingningarna att genom iindringar i 

i.iverenskommelsen ytterligare minska det alltjiimt mycket omfattande 

subvcntionselcmentet i exportkrediterna. 
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Internationella energiorganet ( IEA) 

Den l:'iga åonomiska aktiviteten i OECD-liinderna och effekterna av ökat 

energisparande har under ;\r 1981 bidragit till en överskottssituation med 

sjunkande priser p{1 den internationella nl,iemarknaden. 

Inom I EA har under är 1981 diskuterats bl.a. friigan om vilka iitgärder som 

blir siittas in vid sädana störningar p{1 den internationella oljemarknaden. 

som inte iir s<I allvarliga att IEA:s fördelningssystem utlöses. men som leder 

till begriinsad brist i oljetillförsdn för enskilda medlemsländer och därav 

föranledda oljeprishöjningar. De fria marknadskrafternas roll har därvid 

framhiivts liksom betydelsen av tillfredssWllande lager och en flexibel 

lagerpolitik. Beslut har tagits om ett nytt informationssystem för att höja 

bcredskapsnivån inför begriinsade brister i tillförseln. Sekretariatet har fatt i 

uppdrag att närmare studera frl1gan om lagernivher. Från svensk sida har 

betonats vikten av att inte binda sig för ett alltför detaljerat handlingsmönster 

i en s. k. subkris och att sl;i vakt om och förb~ittra det nuvarande 

fördelningssystcmet. 

Vid ett ministermöte i juni 1981 behandlades även fortsatta åtgiirder för att 

friimja ett minskat oljeberoende. bl. a. genom energisparande och utveck

ling av alternativa cnergikiillor. 

Allmänna tull- och handelsavtalet !GATT) 

Ett möte pii. ministernivii inom GA"IT förväntas iiga rum under andra 

hiilften av t1r 1982. Ministermötet skall diskutera olika handelspolitiska 

problem samt iiverviiga det internationella handelssystemets roll under 

i\ttiotalet. Mötet väntas bli upptakten till förheredl'lser inom GA Tr för 

multilaterala förhandlingar p{i olika omr{1den. Ett sädant omriide iir frågan 
om niirmare reglering av skydds<ltgiirder enligt GA lT:s artikel XIX. den 

s. k. skyddsklausulfr{tgan. diir man ännu inte kommit närmare ett avtal iin 

man n1r under de multilaterala handelsförhandlingarna. Multilateral Trade 

Negotiations (rvtTN). Flera nya liberaliseringsinitiativ - bl.a. pi1 tjiinstehan

delfö <Hnri-ide - torde kunna aktualiseras vid ministerrniitet. 

Sverigt' förordar att förberedelserna fiir ministermiitet inriktas p~1 ut form

ningt'n av en deklaration. som bl.a. skulle uppm:irksamma behovet av att 

mera aktivt engagera och integrera u-liinderna i det internationella 

handelssystemet. I deklarationen bör enligt svensk uppfattning deltagarna i 

ministermötet uttala sin avsikt att sUi vakt om det internationella regelverket 

som byggts upp pä handclsomr{1det. att utveckla och effektivisera genomfli

randet av MTN-avtalcn och att inleda förberedelser för förhandlingar om 

ytterligare liberalisering av handeln. I denna agenda för GAIT under 

;Htintakt bör sjiilvfallet iivcn skyddsklausulfr;lgan ing{1. 

A \·en om det internationella handebpolitiska regelverket har visat sig vara 

stabilt oeh i betydande utstriickning: har respekterats har viirldshandeln inom 
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viktiga sektorer utsatts för omfattande regleringar utanför den multilaterala 

ramen, hl. a. pi'1 hilonmidet. 

Förhandlingar om en förliingning av det internationella multifibcravtalct 

har under är l 9X l iigt rum i GA lT:s textilkommitte. Frim svensk sida har 

framförts att Sverige skulle vilja ansluta sig till ett förlängt multifiheravta\. 

En förutsiiltning hiirför iir emellertid att hiinsyn ocksä tas till att vissa länder, 

diiribland Sverige. har särskilt s\·iirartadc problem p<t TEKO-omrildet med 

en liten hemmamarknad. extremt hög importandel och en minskande 

inhemsk produktion. 

Fiirenta nationerna IF:\) och Fiircnta nationernas konferens för handel och 

utwckling (UNCT AD) 

En global förhandlingsrunda om handel. ravaror, energi. utveckling samt 

moneUira och finansiella fdgor inom FN :s ram var planerad under är l 9fl. l. 

Främst p<i grund av den allmänt negativa amerikanska inställningen har iinnu 

inte en s{1dan runda kommit till sttrnd. 

Ett möte på statschcfsnivi1 i Cannm i Mexico den 22 - 23 oktober 1981 

mellan 22 Hinder, diiribland Sverige. gav emellertid anledning till en viss 

optimism för fortsatta nord/syd-förhandlingar. Vid mötet kom handelns 

betydelse för det ömsesidiga beroendet mellan i- och u-liinder klart till 

uttryck. liksom det gemensamma intresset att vidmakthillla och vidare

utveckla ett öppet internationellt handL·lssystem. 

Dessa fri·1gor liksom bL'hovet av att fri till st{md en internationell dialog pt1 

energiomrf1dct mellan producent- och konsumentliimler blir för svensk del 

de mest intrL'ssanta p<'1 det handelspolitiska omradct vid en eventuell ny 

global nord/syd-runda. 

Inom F!'J: s ram och i UNCT AD :s regi hölls en konferens i Paris den I - 14 

september 19Xl om de minst utvecklade Undcrnas (MUL) problem. Sverige 

stödde aktivt det handlingsprogram som antogs av konferensen. De krav på 

internationella iltgärdcr som stiills i programmet uppfylls redan av vi1r 

bisttmds- och handelspolitik. Pi1 dl't handelspolitiska området förklarade 

Sverige att man avser ta siirskild hiinsyn till MUI, vid eventuella föriindringar 

i det svenska tullprderenssystemet. 

Den FN-konferens som under U'.\/CTAD:s ledning: förhandlat om en 

uppförandekod för teknologiöverföring. och i vilken Sverige tagit mycket 

aktiv del. hiill en fjärde session viiren 1981. Enligt beslut av FN :s 

generalförsamling kommer förberedelser för. fortsatta förhandlingar vidtas 

under (1r 191:(2 i en intcrimskommitte inom UNCTAD. 

U"ICT AD:s systern med siirskilda tullförrnäner för u-liinderna (s. k. 

tullpr.:fcrensei ), vilket varit i kraft i c:a 10 ;~1r. har setts över. Resultatet av 

den s\·enska övcrsvnen har presenterats i departementspromemorian (Os H 

I 981 :h) Tullprdcrenst•r för u-lilndcrna - översyn av det svenska GSP

svstemet. Den preferensbehandlade importen utgjorde {tr I 9XO 9'}· av 
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totalimporten fdn de 87 Hinder och omri1den som detta ar heviljats 

preferenser. Huvuddelen av importen från dessa liindcr iir dock tullfri enligt 

den s. k. mest-gynnad-nationsprincipcn. 

Den sjiitte sessionen med Förenta nationernas konferens för handel och 

utveckling (lJNCTAD VI) skall äga rum {IT 1983 i Librevillc, Gabon. 

RåYaror 

Ansträngningarna att n:I internationella överenskommelser i syfte att 

begränsa fluktuationerna i r<'1varupriscrna och diirmed trygga utbudet av 

råvaror har inte gjort ni1gra större framsteg. Arbetet i U'.'ICT AD pit detta 

omrade riskerar att stagnera. Detta kan fä allvarliga konsekvenser för många 

u-länders exportintäkter. Av försörjningsskiil cfterstriivar Sverige stabila och 

förutsägbara priser och en icke-diskriminatorisk råvaruhanc!el. Det iir därför 

angeläget att anstriingningarna att n;I överenskommelser om internationella 

råvarupriser fortsätter. 

Riksdagen fattade ar 1981 beslut om Sveriges anslutning till U'.'JCTAD:s 

gemensamma fond för finansiering av f1tgiirder på ravaruomri1det. Fonden 

avses finansiera internationella prisstabiliserande buffertlager samt stödja 

u-liindernas ansträngningar att förbättra sina möjligheter att lagra. föriidla. 

distribuera och marknadsföra ravaror. Utarbetande av reglemente för 

fonden pågår alltjämt. Sverige iir hland de fä länder som har ratificerat 

avtalet. 

Under är 1981 nåddes en överenskommelse om ett sjiitte internationellt 

tennavtal.Avtalet skall bidra till stabilitet pi1 tennmarknaden via buffertlager 

och kvoter. En proposition om svenskt deltagande i tennavtalet kommer att 

föreläggas riksmötet under våren 1982. 

1972 ärs veteavtal skulle ha löpt ut under år 1981 men förliing:cles .för 

ytterligare tvi1 år i avvaktan p<I ett nytt avtal. I likhet med flertalet 

medlemmar av det internationella vetcri1det anser Sverige att ett nytt avtal 

hör innchälla hcstiimmelser om samordnade lager. 

Inom ramen för 1976 ärs kaffeavtal infördes hösten 1980 en kvotering av 

den internationella handeln med kaffe. Överenskommelse har nyligen 

träffats om fortsatt kvotering under ett är. Beslut har också fattats om 

förlängning av 1976 ars avtal. t.o.m. september 1983. 

Avtalen beträffande naturgummi och kakao har provisoriskt satts i kraft. 

Sverige ratificerade kakaoavtalet i mars 1981. Gummiavtalet ratificerades i!r 

L 980. Ansträngningarna under :h 1981 att tr~iffa avtal om jute. hårdfiber och 

bomull har misslyckats. Gällande avtal för socker löper ut under f1r 1982 och 

skall då antingen omförhandlas eller fi.irliingas. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet I.+ 

fl\:s ekonomiska kommission för Europa CECE) 

En av Lk viktigaste fragorna inom ECE utgör uppföljningen av det 

högniv:1möte för miljöviird som hölls {tr 1979. Sverige driver tillsammans med 

framför allt de ·övriga nordiska länderna fr{1gan om ;hgiirder mot lfmgväga 

luftföroreningar. Det finns ett sovjetiskt förslag om ett liknande högnivå

möte för energifdgor. vilket framför allt USA och EG motsiitter sig. Ett 

omfattande informationsutbyte p[1 energiomd1ckt har dock inletts. Pt1 

handelsomdckt har under ar 1981 hMlits särskilda möten om en inventering 

a\· alla slag av handelshindcr samt om motköpsprohlcm. 

Bilaterala kontakter på det ekonomiska och kommersiella området ökar 

[ mfmga liinder finns en önskan att handel och ekonomiskt uthytc skall 

t>ehaml\as inom en me\\am.tat\ig ram. Statlig medverkan i en e\kr annan 

form i sam hand med stora affiirskontrakt blir diirför allt vanligare. Officiella 

kontakter i form av delegationsresor och -besök har p{t senare tid i allt högre 

grad kommit till stånd i handelsfrämjami'e syfte. 

Vid sidan av de multilaterala avtal som reglerar Sveriges handelsförbin

delser med flertalet länder har Sverige ingf1tt bilaterala samarhctsa\'tal och 

uppriittat bilaterala kommissioner med ett antal länder. friimst statshandcls

Hinderoch vissa u-liinder. Enligt flertalet av dessa avtal skall i1rliga möten iiga 

rum mellan avtalsparterna. 

Sedvanliga förhandlingar om handelsavtal har hiillits med DDR. Polen. 

Tjeckoslovakien. Ungern. Rumänien. Bulgarien och l\.ina. Förhandlingar 

om nya J{tngsiktiga handelsavtal piig;ir med Tjeckoslovakien och Ungern. 

Det l[1ngsiktiga handelsavtalet med Sovjetunionen har förliingts med fem ~ir. 

Sverige har ocks;I undertecknat ett tioihigt program för det ekonomiska. 

industriella och tekniskt-vetenskapliga samarbetet med Sovjetunionen. I 

programmet anges en striivan att under programmets giltighetstid fördubbla 

handeln mellan hinderna . 

Under [1r 1981 har handelsavtal ingi'ltts med Mocambiquc samt avtal om 

ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete slutits med Ecuador. 

Kommissionsmöten inom ramen för samarbetsavtal ellcr motsvarande har 

iigt rum med Algeriet. Cuba. [ndicn. Irak. l\kxico och Tunisien. Ett [monde 

miite med den svensk-japanska blandade kommissionen har ocksi1 h;lllits. 

De amerikanska s. k. referenspriserna för lrn11dcl.1·s1äl <lterinfördes i 

oktober 1980. Syskmet kompletterades med en iivervakningsmekanism 

(s.k. surge) kopplad till det amerikanska kapacitetsutnyttjandet och 

importen. Under vissa förutsiittningar kommer det amerikanska handelsde

partementet att kunna inleda en informell granskning a\· eventuellt 

fiirekommande kraftigare importökningar. 

En övervakningsmekanism infördes i januari 1981 iiven för .1pl'Cia/.1·11l/ 

omfattande de fem kategorier - rostfria band och rostfri tunnpltit. rostfri 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 14 Handelsdcpartcmcntct 15 

grovplåt, rostfritt st<h1gstiiL rostfri valstri1d samt Jc>g.:rat \·crktygsstid - som 

ingick i det förutvarande kvotsystemet samt för kategorin riir. 

Sverige har hilaterala tcxtilhcgriinsningsavtal med femton l:inder. Dc 

flesta av dessa avtal omförhandlades under i'ir 1981. Fiirhandlingarna skccldc 

i tillämpliga fall inom ramen ·för det internationella multifiheravtalet (!\IF A). 

De nya avtalen, vilka i regel omfattar alla teko-varor som hediims wm 

känsliga, innebiir att exportutrymmet fr{tn berörda Hinder bibeh<ilb p{1 en i 

stort sett oförändrad nivå. Avtalen löper i de flesta fall pii t\'{t tir och 

innehåller en ömsesidig uppsiigningsklausul. Hiirutövcr begriinsas liksom 

tidigare tekoimport fdn statshandebländcrna. Kommcrskollcgium bevakar 

fortlöpande utvecklingen av tekoimportcn till Sverige. Det kan inte uteslutas 

att förhandlingar med nya liinder mf1ste tas upp under hr I 9iC. 

fiirbudet mot investeringar i Sydafrika och "lamibia 

Den l juli 1979 trädde lagen (1979:487) om fiirhud mot investeringar i 

Sydafrika och Namibia i kraft. Genom lagen be!,!riinsas den svenska 

niiringsverksamheten i Sydafrika och '.'Jamibia i avsikt att öka det interna

tionella trycket pii den sydafrikansk:.i regimen och påverka dess apartheid

politik. Regeringen kan bevilj<i dispens för investering som avser ersiittning 

av försliten utru~tning och som inte inneb:ir någon utvidgning av förctagcns 

verksamhet i Sydafrika och Namibia. Hittills har rq!eringen a\'gjort s_ju 

sådana ärenden. En redogörclse för hur företagens verksamhet har 

utvecklats i Sydafrika och Namibia kommer att Wmnas i en siirskild skriwlse 

till riksdagen. 

Riksdagen hemstiilldc under l 979.!80 <lrs riksmiite Pm en översyn av 

lagstiftningen om förhud mot investeringar i Sydafrika och Namibia m. m. 

(UU 1979/~0:27. rskr 1979180:.'l,60). Mnt den bakgrunden har rq!eringen 

föranstaltat om en s{1dan översyn (Dir J<JS0:86). I utredningsuppdraget ingiir 

att studera möjligheterna att komplettera den giillande lagL·n med [1tgiirdcr 

som kan pi1vcrka Sydafrikas apartheidpolitik inom andra omriiden iin de som 

nu omfattas av lagen. Utredningen iir numera parlamentariskt samman

satt. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontnill av tillwrkningen av krigsmateriel i 

landet omfattade vid årsskiftet l 980i8 I 124 tillverkare. Tillverknings\·iirdet 

för ~lr 1980 var 4 057 milj. kr .. en ökning med 485 milj. kr. jiimfört med i1r 

1979. 

Under ar 1981 har ca l 7fJO utförselansiikningar behandlats. Viinkt fiir 

under är 1981 beviljade utforscltillsti1nd uppg!ir till ca I 540 milj. kr .. en 

minskning av närmare 5llll milj. kr. j:imfi'irt med iir J<JSO. '.'vkdelv:irdct av 
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krigsmaterielexporten under perioden l 976- I 9XO var ca 1.14 <:;- av den totala 

exporten under ~amma pcriml. 

Den ~lr 1979 tillkallade och parlamentariskt ~ammansatta kommitten med 

uppdrag att företa en översyn av 1971 ilrs riktlinjer för svcfök export av 
' krig~matcriel överlämnade i juni \981 ~itt bct:inkande ( SOLJ 198 I :3\1) Svensk 

krigsmaterielexport. Bet:inkandct har därefter remissbehandlats och en 

proposition avses lämnas senare under riksmötet. 

Sammanfattning 

I landelsdepartementets hudget för hudget~1rct 1982/83 heriiknas uppg<'1 till 

752 milj. kr. Anslagsföriindringar inom departementets vcrksamhetsom

ri1de i förhällande till statsbudgeten \981/82 framg<1r av följande sarnman

st{illning (milj. kr.) 

Anvisat 
!91-\1/82 

llandelsdcparkmentel m. m. 65. l 
Friimjande av utrikeshandel 111. m. 22:'.3 
l\.ornmer,k1.1lkgium 111. 111. :n.2 
Pris-. konkurrens- och konsumt"ntfragor 99.5 
Patent- och registcringsvcrket rn. m. 97.'i\ 
EkPnorni,;kt försvar 579...\ 
Tullvcrkel 581'...\ 

Summa I <i8S.H 

• diirav bidrag till oljetransporter i gkshygd 

"* fkriiknat l->l'lc.ipp 

i-=\frslag 
1982/XJ 

h6.5 

2-1.U 
36.lJ 
81.ll 

105.ll 
:'i79.-I*'" 
63'!.7 

I 751. 9 

f'öriind-
ring 

+ !...\ 
+ IS.Il 

+ 3.7 
- 18,5'' 

+ 7.2 
of 

+ 51.3 

+ 73.1 

- 20,ll 
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HANDELSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

17 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Fiiredragande: statsrådet Molin såvitt avser frågorna under littera A 

punkterna 1-4, 7, B, C. D, E. F, G; statsrådet Söder såvitt avser frågorna 

under littera A punkterna 5-6. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser 
handelsdepartementets verksamhetsområde. 

Elfte huvudtiteln 

A.HANDELSDEPARTEMENTET 

A 1. Handelsdepartcmcntet 

l 98W81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982183 Förslag 

Personal 
l)andliiggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Förvaltnings kostnader 
( diirav lönekostnader) 

14 626 292 

14 960 000 

16 015 000 

1981182 

so 
34 
84 

14 960000 
( 13 576 000) 

14 960 000 

Beräknad 
ändring 
1982/SJ 

or 
ur 
of 

+ l 055 ()()Il 
(+ 965 000) 

+ I 055 OOJ 

Den besparing som handelsdepartementet enligt regeringens huvudförslag 

har redovisat innebär - efter pris- och löneomräkning - en minskning av 

anslagsposten med 317 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 16 015 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ett biträde som 

under budgetftret 1980/81 överförts från utrikesdepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 16 015 000 kr. 

2 Riksdagen /98il82. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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A 2. Kommittecr m.m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 497 376 

4 500 000 

4 000 000 

Reservation 715 884 

18 

Med hänsyn till den heräl:nade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 4 000 000 kr. för nästa budgetår. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetörct 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 IJOO 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1980/81 Utgift 

198 l/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

172 506 

165 000 

165 000 

Reservation 39 656 

Anslaget hör för nästa hudgeti1r föras upp med oförändrat helopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgijier för budgct{1ret 1982/83 anvisa ett rescrvations

anslag av 165 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

706 989 
470 (J()(I 

775 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementet utövar kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande 

tillstånd till export av sådan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall 

bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt genom 

expeditionsavgift för tillstånd att utföra krigsmateriel från riket. 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1981/82 

·BOOOO 
(407 OOll) 

40000 

470 000 

Hcriiknad 
iindring 
1982/83 

+ 299000 . 
( + 295 000) 
+ 6 000 

+ 305 000 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Krigsmaterielinspektionen för budget:!ret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 775 000 kr. 

A 5. Kostnader för nordiskt samarbete 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

481502 

475 000 

500 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 

inom ramen för nordiska ministerrådet och nordiska ministerrådets ställfö

reträdarkommitte samt för deltagande i andra former av nordiskt samarbete. 

Jag beräknar medclsbehovet för nästa budgetår till 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerrådets allmänna budget 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna 

budget anvisats ett förslagsanslag av 44 510 000 kr. Nordiska ministerrådets 

allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalencieråret. 

Nordiska ministerrådet fastställde den 27 mars 1981 ministerrådets allmänna 

budget för år 1982. I statsbudgeten för budgetåret 1981182 har medel anvisats 

för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna 

budget under år 1982 (prop. 1980/81 :182, UU 1980/81:27, rskr 1980/81:364). 

Budgeten för år 1983 kommer att behandlas under våren 1982 inom Nordiska 

ministerrådet. Jag avser senare att föreslå regeringen att vid 1981182 års 

riksmöte lägga fram en särskild proposition om anslag för att bestrida 

Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna budget under år 

1983. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemstiiller därför att regeringen föreslår riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Nordiska 

ministerrådets allmänna budget för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 44 510 000 kr. 
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A 7. Attache/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor 

1982/83 Nytt anslag (förslag) 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

515 000 

Bertiknat 
1982/83 

445 000 
(425 0110) 

70 ()1)0 

515 000 

Medel överförs från tredje huvudtitelns förslagsanslag A 1. 

20 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 515 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Attache/amhassadråd för tull- och handelspolitiska frågor för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 515 000 kr. 
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B. FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN M. M. 

Inledning 

Rambudgetering har införts för de exportfrämjande medlen under tredje och 

elfte huvudtitlarna fr. o. m. budgctt1ret 1980/81 (prop. 1979/80:16, NU 

1979/80:20, rskr 1979/80:95). 

Medel för exportfrämjande åtgärder anslås också under ättondc och 

fjortonde huvudtitlarna. Under den sistnämnda har för budgetåret 1981/82 

totalt drygt 34 milj. kr. beräknats för exportfrämjande åtgärder under 

anslaget till Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin. triibearbctande 

industrin och manuella glasindustrin. Vidare har under anslaget till 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkre

dit 180 milj. kr. anvisats för budgetåret 1981/82. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande 

verksamhet. 

Departement 

Utrikesdepartementet 

I fandebdepartementet 

Budgetdepartementet 

lndustrimentet 

Anslag Myndighet/organ/vcrksamhet 

A I Utrikesförvaltningen (del av anslaget) 

B I Exportfriimjande verksamhet 
13 2 Expnrtkreditniimndcn. täckande av vissa 

förluster 
H 4 lnteramerikanska utvecklingsbankcn 

G 8 Exportkrcditbidrag 

H 3 Bidrag till regionala utvecklings- depar
tement<:! fonder m. m. (del av ansla
get) 

B 7 Branschfriimjande åtgärder (del av an
slaget) 

B 16 Kostnader för statsstödd exportkredit
givning genom AB Svensk Exportkre
dit 

För budgetåret 1982/83 har utgiftsramen för exportfrämjande verksamhet 

beräknats till ca 209 milj. kr. Härav har beräknats ca 12 milj. kr. under tredje 

huvudtiteln och knappt 197 milj. kr. på anslag under elfte huvudtiteln. För att 

täcka vissa förluster i samband med exportkreditgarantier har vidare ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. förts upp under elfte huvudtiteln. 

Under åttonde hul'udtiteln har 1 000 kr. förts upp under anslaget till 

Exportkreditbidrag avsett for stöd till exportföretag som har orsakats 

ränteförluster i samband med exportkrediter. 
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Under fjortonde huvudtiteln har för exportfrämjande åtgärder beräknats 

omkring 34 milj. kr. under anslaget till Branschfrämjande åtgärder för 

tekoindustrin, träbearbetande industrin och manuella glasindustrin. Statens 

industriverk har ansvar för de samlade branschinsatserna medan Sveriges 

exportråd verkställer de beslutade insatserna med undantag för tekostödet 

som industriverket svarar för. 380 milj. kr. beräknas under anslaget till 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkre

dit. Vidare tas delar av statens bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. i 

anspråk för olika exportfrämjande aktiviteter. 

De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande 

åtgärder över statsbudgeten för budgetåret 1982/83 uppgår till storleksord

ningen 625 milj. kr. 

Under littera B tas utöver tidigare nämnda anslag dessutom upp vissa 

anslag för främjande av utrikeshandeln m. m. som inte har direkt export

främjande syfte. Dessa anslag har för budgetåret 1982/83 tagits upp med 

46 441 000 kr. 

Departement 

Handcls
departerncntet 

Anslag Myndighet/Organ 

B 3 Sveriges turistråd 
B 5 Irnpn~tkontoret for u-lands produkter 

8 l. Exportfrämjande verksamhet 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

156 916 563 1 

168 350 000 

183 875 000 

Reservation 33 772 583 

1 Varav 40,7 milj. kr. utgör överföringar från ingående reservation till 

inkomsttiteln Övriga diverse inkomster i statens verksamhet. 

Under förevarande anslag beräknas medel för den exportfrämjande 

verksamhet som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar och 

leder inom handclssekreterarorganisationen och utrikesrepresentationen. 

Sveriges exportråd inrättades den 1 juli 1972 genom avtal mellan svenska 

staten och Sveriges allmänna exportförening. Exportrådet leds av en 

styrelse. Denna består av åtta ledamöter med åtta suppleanter. Hii\ften utses 

av regeringen och hälften av Sveriges allmänna exportförening. Styrelsen 

utser inom sig ordförande och vice ordförande. Inom exportrådet är tillsatt 

en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk projektex

port. 

Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera, samordna. 

marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. För att 
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lösa denna uppgift planerar och leder Sveriges exportråd den exportfräm

jande verksamheten dels vid den specialiserade kommersiella utlandsrepre

sentationen. dvs. handclssekreterarna och dc handelskamrar i utlandet som 

har slutit samarhetsavtal med rådet. dels inom utrikesrepresentationen. 

24 handelssckreterare finns inrättade. Av dessa är sex placerade i 

:"\lordamerika - Toronto. Chicago. New York. Los Angeles. Detroit och 

Atlanta. I Europa finns n handelssekreterare. nämligen i Ziirich. Diissel

dorf. Milano. Prag. Budapest. Wien. London. Paris, Haag. Madrid, 

Helsingfors. Oslo och Köpenhamn. Handelssekreteraren i Paris leder f. n. 

dessutom verksamheten vid handelskontoret i Bryssel. Pi1 övriga industri

landsmarknader finns handclssckreterare i Tokyo och Melbourne. Två 

handclssekreterare arbetar i utvccklingsländcr nämligen de i Mexico City 

och Jcddah. Handelssekretcrarna leder sin verksamhet från fristäcnde 

handelskontor. Filialkontor finns i Hamhurg. Montrcal. Stuttgart. Sydney 

och Vancouver. Utöver nämnda fristående handclskontor finns dessutom 

handelskontor inrättade vid ambassaderna i Caracas. Kuwait, Moskva. 

Beijing och Tcheran. Vidare bedriver samtliga övriga ambassader export

främjande verksamhet. Totalt 19 ambassader pt1 särskilt intressanta mark

nader har givits en siirskild kommersiell kompetens och tar - liksom 

handclssekreterarna - betalt för vissa av sina exportfrämjande tjänster. 

En handelskammare i utlandet. den i Sao Paulo. har slutit avtal med 

Sveriges exportd1d. 

Sveriges exportråd och handelssekrcterarna sysselsätter f. n. ca 170 

respektive ca 260 anställda. Hos handelssekretcrarna utgörs personalen. 

förutom av handelssekreterarc. av marknadssekreterare. assistenter, biträ

despcrsonal och praktikanter. 

Enligt avtalet om Sveriges cxportrtld (prop. 1979/80: 16. NU J 979/80:20. 

rskr 1979/80:'J5) skall cxportrfidet planera och leda handelssekreterarnas 

verksamhet och exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen. 

Denna uppgift finansieras med medel som staten ställer till förfogande. 

Vidare skall enligt samma avtal staten bidra till exportrådets finansiering 

med ett belopp. som motsvarar beräknad skillnad mellan rådets kostnader 

för exportservice till företag med export av mindre omfattning och 

exporträdets abonnemangsavgifter från dessa företag. 

Niiringslivcts bidrag till finansieringen av Sveriges exportdd utgörs av 

abonnemangsavgifter frim företagen till radct. Sveriges exportråd bedriver 

därutöver uppdragsverksamhet för sina abonnenter mot särskild avgift. 

Abonnemang är en förutsiittning för att ffi tillgång till exportn'\dets. 

handclssekreterarnas och utrikesrepresentationens tjänster. Abonnemang 

är ocks{1 en förutsättning för att crhalla tjänster frän statsstödda handels

kamrar i utlandet som har slutit samarbetsavtal med rådet. Exportrådet kan 

dock Umna tjiinster till annan iin ahonncnt då syftet är att uppmuntra 

cxpl1rtfriimjandc verksamhet eller att till exportrådet knyta nya abonnenter. 

Abonnemang päverkar inte prövningen om stöd till svensk projektexport. 
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Exportrådets och handelssekreterarnas verksamhet indelas följande 

verksamhetsgrenar eller program, nämligen exportservice. exportaktioner 

och exportuppdrag. Verksamheten inom exportrådet resp. handelssekrete

rarorganisationen redovisas åtskilt. Med exportservice avses de tjänster som 

utförs avgiftsfritt, t. ex. rådgivning till besökande affärsmän, enklare 

varuförfrågningar och rutinkorrespondens liksom viss uppsökande och 

initiativtagande verksamhet. Som har nämnts tidigare finansieras exportrå

dets exportservice såväl av staten som av näringslivet. Handelssekreterarnas 

exportservice finansieras helt av staten. 

Exportaktioner omfattar de tjänster som är avsedda för bransch- eller 

temabundna aktiviteter som stödjer företagens exportansträngningar. Det är 

därvid fråga om kollektiva insatser som syftar till ökade exportintäkter. 

Exportaktionsprogrammet omfattar även åtgärder som siirskilt stödjer 

mindre och medelstora företags exportansträngningar. Flertalet exportfräm

jande aktioner finansieras av staten och näringslivet gemensamt. Medlen 

disponeras av Sveriges exportråd i samråd och samarbete med den 

exportfrämjande utlandsorganisationen. Dessa tjänster utförs pii uppdrag av 

exportrådet. 

Uppdragsverksamheten omfattar de tjänster som exportrådet och han

delssekreterarna utför på särskild beställning och mot särskild avgift för 

enskild abonnent eller myndighet. Vidare räknas de myndighetsuppgifter in 

som ålagts exportrådet gentemot handelssekreterarna och utrikesrepresen

tationen och som finansieras av staten. 

Medlen under detta anslag är vidare avsedda för att främja den svenska 

exporten av systemleveranser till stora industri- och anliiggningsprojckt 

(prop. 1978179: 123 bil. 2, NU 1978179:59. rskr 1978/79:415), samt för statligt 

stöd till konsultfört:tag vilka arbetar med förstudier eller anbud som omfattar 

vissa utvecklingsprojekt i u-länder. 
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.'freriges exportråd 

Medclsbchm' ( IOOO-tal kr.) 

Verksamhet 1980!8 I I l/81/82 Ikriiknad iindring l'J82X1 

budget utfall budget Exportr{1det Fiirc-
draganden 

Exportrådet 

Exportservice 
t\nslag -I 2110 -12011 -I 5511 + :'1511 + 550 
Ovriga inkomster l:'i 81111 14 0011 15 01111 nr of 

Expon:iktinncr 
Anslag -!(1 3311 -Il 300 h2 1110 + J)l)llll + -181111 
Övriga inkomster 2711110 2-1 non Jn 11111 + 6111111 + 2 illJll 

Exportuppdrag 
/\nslag 6-100 f>-11111 7 31111 + 3 11111 + I hllll 
Övrig; inkomster! 13 5111) IJ ()111) 111 000 of or 

Stöd till svensk prnjektexpnrt 
111,m, 

Anslag (i() 2111 le 39 282 3811110 + 2 ()(111 or 
Summa exportritdet 

t\nslag J 17 lJOc 91 182 J j J IJ,'i0 + 21 550 + 6 951! 
Oniga inkomster 56 JOO :'il (11111 61 11111 I- 6110() + 211011 

I la11ddssekre1erare 
Exportservice 

Ansl;ll! 2-1398 2-1398 2K 19S + JlJ60() + Jl)(>lll) 
Exp11rtaktioner 

Anslag 1 of t)f 
Önig:l inkomster 7 IJliO 711()() 11101111 + I 111111 + 1 (111() 

Exportuppdrag 
/\nslag 1 Llf nr 
Övrig~i inkomster! 29 711() 28 [(111 31 01111 + 2 111111 + 2 11110 

Summ;; handclssekreteran: 
1_\nslag 2-1-11111 2-1-11111 28 2011 + 1'!6111! + 19 0110 
Oniga inkomster ,\(1 7110 y; }()(I -1111111) + 3 111111 + ,, 0110 

Till regeringens disposition 
Anslag 3 N70 J 8(17 28 200 l'.1-11111 11 ()2) 

Rii111ci11komster 111, ni,, I 
Övriga inkomster 12 (l(lll 

Oumvujade medel~ 
Anslag 37 -lh8 

Summa meddsbchm' 
Anslag 145 400~ 156 917 1<1!! J50 + 21 750 15 52S 
Öuiga inkomster 9J 000 99 JOO !02 100 + 9 000 r 50IW 

I J\ VSL'r s[iviil inkomster fdn uppdrag rrfo fiirc::tag ( huvuddeiL·n) som lri111 'tatliga myndigheter. 
Lex, >tat.:ns industriverk inom ramen [iir de s, k, branschstiidsproµrammen, 

~Varav 13 200 utgiir inc;iende reservation . 
.'Varav del utgör •. riintnr ni, nL pt1 ansla~smedel som har alerriirts till stahbudµeten, 
J Avser bL a, indragna reservationer rr:m budget:\rct l'J79!Kll, 

Sveriges exportrtids anslagsframstiillning utgilr fr<ln anslagsnivi111 för 

budget{irt!t 1981/82 med ti!Ugg i huvudsak enbart fiir kostnadsutvecklingcrL 

Härutöver iiskas 7,6 milj, kr. för ökade skattekostnader med anledning av 
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införandet av ett nytt lönesystem för personalen inom handelssekreteraror

ganisationen (prop. 1980/81: 100 hil. 14 s. 31 och 1980/81: 17 I. NU 1980/81:58, 

rskr 1980/81 :426 ). 

Exporträdets förslag följer i huvudsak den inriktning som har lagts fast for 

\'erksamheten innevarande budgetar. Den uppsökande och initiativtagande 

delen av handclssekretcrarnas exportservice föreslås dock ökas med 7 milj. 

kr. Vidare föreslår r{1clct att 1.7 milj. kr. ansliis för utveckling av den 

kommersiella kompetensen hos utrikesförvaltningens personal. 

Exportr{1det föresliir vidare att överskott i verksamheten skall fö fritt 

disponeras av rftdcts styrelse som eget kapital. 

Sverigt~s exportrfal förl:slår en ökning av anslaget med 21 750 000 kr. till 

J!JU HJO 000 kr. för budgcti'tret 1982/83. 

Fxportr~1det planerar att under budgetåret 1982/83 inrikta det exportfoim

jandc stödet till exportaktioner ~i\ friimst OPEC-liindcrna. s. k. NIC-liinder 

(Newly Industrialized Countrics), Nordamerika och Japan. De svenska 

marknadsandelarna i dessa länder är mycket smä och möjligheterna till att 

öka försäljningen p{1 vissa av dessa marknader bedöms som relativt goda. 

Samtidigt iir Viisteuropa liksom tidigare den största exportmarknaden vilket 

fatt sitt uttryck bl. a. i den stora kommersiella utlandsrepresentationen. 

Fiircdraganden 

Sveriges ekonomiska liige gör det angeläget att stödja näringslivets 

exportansträngningar. Huvudansvaret för att vår export utvecklas tillfreds

stiillande ligger helt naturligt pi't företagen. Den av regeringen förda 

allmänna ekonomiska politiken har bl. a. till syfte att skapa gynnsamma 

förutsiittningar för företagen i deras exportanstriingningar. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om den under hösten 19HI genomförda devalveringen. 

Även de mer direkta statliga insatserna för att främja och stimulera svensk 

export iir dock av viisentlig betydelse. Jag kommer diirför i det följande att 

förcsla ökade resurser till den cxportfriimjande verksamheten. 

Sveriges exportråd har i sin verksamhctsplan prioriterat det exportfräm

jande stödet mot si1dana marknader där möjligheterna till en ökad 

förs~iljning bedöms som goda. Jag bitriider i huvudsak cxporträdets 

prioritering av marknader. Jag vill emellertid samtidigt stryka under 

ni.idviindigheten av ett genomtiinkt samspel mellan olika aktiviteter inom 

hela det omr[1de som påverkar v:"tra exportanstriingningar. Hiirvid syftar jag 

pi1 <1dana fri1gor som rör exportkreditgivning. exportkreditgarantier, 

u-land~bist{md. tekniskt-vetenskapligt samarbete m. m. som enligt min 

mening 111[1ste beaktas inför val av olika exportfrämjande t1tgiirder. 

Exportr:idcts egna bedömningar av sina kort- och l<lngsiktiga insatser pa 

(1lika marknader 111~1stc grundas pi1 en viirdering av detta samspel. diir hiinsyn 

11cksa tas till att insabcrna koncentreras till de hinder som har möjlighet att 

betala flir sin import. 
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Swriges exportd1d anför som sin mening att överskott som uppstär i den 

totala verksamheten skall fö disponeras fritt av d1dets styrelse som eget 

kapital. Sådant överskott kan uppsti1 t. ex. genom ränteintiikter eller 

överskott i uppdragsvcrksamhet. Med anledning härav vill jag erinra om att 

en rörlig kredit om 10 milj. kr. har stiillts till Sveriges exportr<1ds förfogande 

för handelssekrcterarnas verksamhL'I (prop. 1979/80: 125 bil. 8, NU 1979/ 

80:58, rskr 1979/80:346). Vidare har handclssekretcrare som erhåller 

överskott i sin uppdragsverksamhet givits möjlighet (prop. 1980/81: 100 bil. 

14, NU 1980/81:58. rskr 1980/81 :426) att själv fä använda del av detta 

överskott för att tiicka kostnader i andra delar av verksamheten. Enligt min 

mening skall dock den verksamhet som Sveriges exportrt1d genomfor i 

princip inte liimna något överskott genom den del som finansieras med 

statliga medel. Det behov av riskkapital som enligt exportriidet behövs för att 

möta osäkerheter i den statligt finansierade verksamheten tillgodoses frtrn 

statens sida genom anpassning av anslagsheloppet. Nägot eget kapital för 

Sveriges exportråd vad gäller denna verksamhet behöver diirför inte skapas. 

Exportradcts förslag berör indirekt ocksa fritgan om inriktning och 

omfattning av det system för avgiftsbcläggning som rädet tilliimpar för sina 

tjänster. För egen del anser jag att det grundliiggande syftet med 

avgiftsbeliiggningcn. förutom att fä en förbättrad kostnadstäckning. iir att 

skapa en grund för prioritering av cxportr[1dets tjänster. 

Ett utvecklat samarbete mellan exporterande företag. Sveriges exporträd 

och andra stödjande organ iir väsentligt för att den exportfriimjande 

verksamheten skall fä effekt. Det iir diirför angeHigct att exporträdet även 

fortsättningsvis ägnar stor uppmiirksamhet ät samarbetet med olika histi"inds

organ liksom med handclskamrar. regionala utvecklingsfonder och andra 

organ med exportfrämjande uppgifter pf1 regional niv;i i Sverige sf1 att de 

bcgriinsadc resurserna utnytt_jas p[1 hiista siit1. Detta samarbete liksom r:ldets 

marknadsföring av sin wrksamhct iir en naturlig och integrerad del av 

exportrådets normala verksamhet. 

I likhet med Sveriges exportri1d anser jag att cxportserl'icc utgör en 

väsentlig del av handelssekretcrarnas exportfrämjande verksamhet. Härvid 

iir den initiativtagande och uppsökande verksamheten av siirskild hetydelst'. 

Som exempel kan nämnas bevakning av för svenskt näringsliv intressanta 

internationella projekt, i den män detta inte sker i form av uppdrag. Jag 

beräknar en ökning av det statliga stödet med 6 milj. kr. I Wrutövcr har jag 

beräknat ökade medel till följd av den omliiggning av lönesystemet som f. n. 

genomförs inom hamklssekrcterarorganisationen ( prop. 1980/81: 100 bil. 14 

och 1980/81:171. NU 1980/81:58. rskr 1980/81:426). Dessa nu cxtranrdiniira 

kostnader mäste p<I sikt utgöra en naturlig del av handelssekrcterarnas 

normala kostnadsbild och diirmed inte behöva finansieras i S:irskild 

ordning. 

Det är också angeläget att det statliga stödet till 1.>lika siiljfriimjande 

exportaktioner ökar. Stiidet till smii och medelstora företa)!s exportanstriing-
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ningar iir hiirvid siirskilt betyddsfullt. Enligt min mening bör diirför de medel 

för ökade exportfrämjande :'ttgiirder snm stiillts till .Sveriges exporträds 

disposition för innevarande hudget<"tr (prop. 1980/81:1.fl. NU 1980181:58. 

rskr 198lli8l:426) ncks{1 ansli1s för budget:lrct 1982/83. Jag vill i detta 

sammanhang pcka pa behovet av ::itgärder för att bl. a. stimulera ett ökat 

nordiskt samarbete de exportfriimjande organisationerna emellan. för att 

öka möjligheterna att svenska företags varor och tjiinster utnyttjas i olika 

bisti'tr1dsprngram. samt för att stimukra en ökad samverkan med styrelsen för 

teknisk utveckling och de teknisk- vetenskapliga attacheerna. 

Jag har beriiknat ett oföriindrat belopp för stiid till .1Tc11sk projektex

port. 

För siirskilda exportfriimjande insatser av olika slag har jag beriiknat 

medcl till regeringens disposition. Som excmpl'l p:1 ~1tgiirder kan niimnas 

siirskilda exportaktioner. bevakning av olika multilatL'ralt finansierade 

projekt. information. förstiirkt kommersiell representation i utlandet nch 

vissa turismfriimjande [ttgiirdcr. .lag vill i detta sammanhang peka pit de 

positiva effekter som kan följa av en förbiittrad samordning mL'llan olika 

export- och turismfriimiande insatser. Mcdil'n har ocks[t beriiknats för stöd 

av export av tjiinster fr;·m statliga myndigheter liksom för de {1tgiirclcr som 

l'L'geringen kan komma att bcsluta om med anledning a\· utredningen ( Ds H 

1981 :3) Handel med teknik som f. 11. remissbehandlas. 

För budget~1rct 1982/83 ber:iknar .iag ett i.ikat mcdelsbchov av totalt 

15 525 000 kr. 

Jag hcrnstiiller att regcringcn fiiresliir riksdagen att 

till Expor1/rt1111_imule 1·erkrn111het for hudgeti'irc.:t I 9S2/S~ am isa ett 

rescrvationsanslag av 183 875 tlllll kr. 

H 2. Exportkrrditnän111drn. täckandr a\· vissa förlustrr 

lLJS(}!Sl Utgift 1115 163 981 

Jl)SJ/82 Anslag I 01111 

llJ82/S3 Fiirsla!:! I tlllll 

Lxportkreditniimndcn ( FK!'J) har till uppgift att inom a\' statsmakterna 

angirna riktlinjer mot premie ikl:illa qatcn an1,\ ar for att tiieka vissa riskn for 

utl'bliwn betalning. som kan uppst~i \'id cx1wrt. 

LKNs garantigivning bedrivs innm tv;i i princip ;itskilda system -

normal-garantisysti:met nch dl't s. k. s/u-garantisystemct - fiir vilka giillcr 

separata riktlinjer och ramar fi.ir risktagandet. 

Jk tv;'1 svstemcn fun)!crar i m;lnga avsl'enden i n~ira samn~rkan och 'kall 

tills;1111mans halanser;1 sina kostnader nch intiikter. Normalsidan skall 

dtcrstriiva ;1tt ,·ara den mer affi1rsmiissigt inriktade. s<'1 att L'VL'ntuellt 

uppktimmamk fiirluster inllm .,\1-sidan skall kunna balanseras. Fi\r att 

hcgr:insa .,adana cvc.:11tucll;1 förluster har sfu-sidans andcl av de tlltalt 

gjllanlk ramarna fiir garantiiHagandcn hegrii11s;1ts till 25 r:;. 
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Riksdagen uttalade under 197'1.'./79 lirs riksmöte att EKN :'1rligen borde 

understiilla regering och riksdag sin verksamhet för prövning (prop. 

l 97'1.'.179:20 I. '.'JU 1978179:51. rskr 1978179:444 ). EKN har till regeringen den 

9 oktober I 981 inkommit med en redogiirelse för utvecklingen av niimndens 

iltaganden och skaderegleringar sam! en prognos för 1·erksamhcte11s 

utveckling under de niirmaste ;!ren och se!! på liingre sikt. 

EKN:s skril'elsc 0111 rerk.rn111hete11 111.111. 

EKN redogör i skrivelsen för nämndens risktagande och för verksamhe

tens utveckling och principer. Utvecklingen har under en rad ;ir priiglats av 

snabbt stigande totala atagandcn med en hög koncentration till ett begränsat 

antal liinder. Genom de senaste årens negativa utveckling i ,·iirldsekonnmin 

har verksamheten inneburit ett allt större risk tagande med ,·iixande 

skadeutbctalningar som följd. 

Under budgetåret 1980/81 ökade förbindelseengagemanget med ca 4 llOll 

milj. kr. till ca 21 000 milj. kr. Till skillnad fran de niirmast föreg{iendc <iren 

minskade emellertid utfästelserna med ca 'K ()()() milj. kr. varför det totala 

engagemanget uppvisade en nedgfog med ca 4 UllO milj. kr. till ca h7 ()ll() milj. 

kr. 

Utvecklingen av EKN :s engagemang framg{ir av tabellen pa sid . .'I 

EKN understryker att verksamhetens resultat har försiimrats )!enom 

betydande skadereglcringar avseende fordringar p<I Polen varav en stor del 

redan verkst:illts men som kommer att belasta resultatutvecklingcn ncksi1 

under de niirmastc åren. Dessutom förutses ytterli)!are skadefall. vars 

omfattning iinnu ej kan uppskattas. 

Antalet förhandlingar om senarcliiggning av skuldbetalningar kan viintas 

öka under de niirmaste ;'\ren samtidigt som de rent kommersiella skadne

gleringarna ökar i omfattning. 

Med bibehållande av den grundläggande mfilsättningen för verksamheten 

- att lfogsiktigt halansc.:"ra utgifter och intiikter - iiverviiger EKN för 

niirvarande olika resultatförbiittrande {1tgiirder. Dessutom pi\gfö· en succes

siv förstiirkning av möjligheterna att bedöma politiska och kommersiella 

risker liksom att <Hervinna uthetalade skadebelc1pp. S:1viil premiehöjningar 

som förändringar i tiickningsgraden överviigs liksom avgiftsbeliiggning av 

vissa tjänster och utarbetande av avtal om glohalgarantier med vissa större 

företag. Nämnden föreslitr ocks[1 att EKN-garanti normalt bör föreligga for 

erhållande av statsstödd exportkredit i syfte att med hjiilp av ett nbligatorium 

förbättra riskspridnin)!en. 

Budgetåret 1980/H I utbetalades skadeersiittningar p{1 ca 270 milj. kr. 

medan premieintiikterna uppgick till ca 160 milj. kr. och iivriga intiikter till 

totalt ca 180 milj. kr. Dessa intiikter bestod friimst i [1tervi11ningar m· tidigare 

reglerade belopp varav 70 mil.i. kr. var ersättning för under hudget<iret 

1979/1{0 utbetalade skaderegleringar under den av regeringen siirskilt 

anvisade ramen p<! Turkiet. l\kd hiinsrn la!,!et till detta helopp var det 
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verkliga {irsresultatet ett underskott om ca 20 milj. kr. medan det 

bokföringsmässigt uppstod ett överskott om ca ."ill milj. kr. 

Niimndcns reserver hade vid utg<lngen av budgett1ret sjunkit till 1..\11 milj. 

kr. men kommer uppenbarligen redan under innevarande {1r att bli 

negativa. 

EKN framhitller i sin skrivelse att s/u-~1tagandena ökat starkt fr~in 12 OUO 

till 22 llOO milj. kr. att jiimföra med normalsidans nedgiing fri111 ."i8 ()()()till 

..i.i OOIJ milj. kr. De senaste ;!rens negativa risk utveckling har fortsatt sil att 

80 1:1: av {1tagandena nu finns i de tvi'1 mest riskfyllda premieklasserna. Ett 

siirskilt inslag i iikningcn av EKN:s totala ataganden iir den snabba ökningen 

av siikcrhetsgarantierna. de s. k. ""hands··. som tillkom hudgetilret 1978/79 

och som vid budget;hets slut svarade för ."i ('( av de totala {1taganclena. Dessa 

garantier. som ofta utstiills till hiiga belopp och dessutom har koncentrerab 

till ett fatal hinder. iir fran risksynpunkt sv{irbedömda men skulle kunna 

resultera i mycket stora skaclcutbetalningar. 

De av riksdagen beviljade rambeloppen för EKN :s verksamhet bör ge 

utrymme för en fortsatt garantigivning i nuvarande takt samt härutöver 

kunna inrymma ni1got eller några mycket stora projekt. Vid halvt1rsskiftet 

1981 uppgick rambelastningen till totalt 38 100 milj. kr. Det outnyttjade 

utrymmet pf1 normalsidan. 23 000 milj. kr. ter sig tillriickligt. För s/u

systemct föresl:ir EKN en höjning av elen av riksdagen faststiillda ramen med 

3 000 milj. kr. till 17 000 milj. kr. En sådan höjning ryms inom den fastställda 

relationen av totalramen och skulle göra det möjligt för nämnden att 

begränsa risktagandet utan att alltför drastiskt hämma exporten. 

Den rörliga kredit i riksgiildskontorct som till marknadsmiissig riinta stiillts 

till EKNs förfogande iir avsedd att utnyttjas för skadcreglcringar i samband 

med skuldkonsolideringar där återvinning beräknas ske inom överskiidlig 

tid. För sådana definitiva förluster. som inll' tiicks med premiemedel. har 

EKN tolkat tidigare gjorda uttalanden s{1 att i vissa fall tiickning av 

uppkomna underskott kan hegiiras hos regeringen. 

fiir att möta de anspräk på skadeutbetalningar som kan uppst{i under 

budget:lrct 1982183 föreslfa EKN en höjning av den rörliga krediten till I 600 

milj. kr .. vilket innehiir ytterligare..(()() milj. kr. utöver den höjning med ..100 

milj. kr.. som niimnden hemställt om under innevarande buclg1.:ti1r. 

Remissvttranden 

Efter remiss har yttranden avgivits av fullmiiktigc: i Sveriges riksbank och 

fullmiiktigc i riksgiildskontoret. Biicla instanserna framht1ller det angelägna i 

att den nuvarande negativa utvecklingen av EKNs resultat med olika medel 

hejdas. 

Rikshanksfullmiiktigc välkomnar flertalet av de olika förslagen till 

resultatförblittrande åtgärder som FKN presenterar men anser att det vore 

olyckligt att genom införandet av obligatorisk EKN-garanti för erhållande av 



lhel·klingcn a\' EK~:s engagemang li milj. kr.I \'id budgetårets slut 1977 - 1981 

Totalt N-garanticr 

Fiirb. Utf. Totalt hirh. Utf. Totalt 
--·--

1'!77-116-311 111 7KS.7 l<i lh2.K 2h 1J5 I .5 l) l6:'i.tl 13 657.11 12 X2~.0 
197'/:'.-llh-311 12 6111.-1 2(1 <i-15.5 Yl 307.t I 111 K1>3.8 21 776.'J 32 6711.6 
I 979-011-311 l:'i 23 I,_, -13 82.1.11 .'il) 115-1.3 13 3ill .3 38 327.-1 51 h88.5 
llJ811-116-311 I(, h99.7 53 887, I 71158h.8 1-1-153.2 -13 877.8 58 331.11 
llJ81-llh-31l 20 688.-1 -161125.7 (i() 71-1.1 18 215.-1 2<1 393,11 -1-11108.-1 

----- --
I 'IK 1-119-.111 21 1111).6 -19 617.2 711 717.8 18 311:".:'i 28()111.<1 -16 Jlfl.I 

Fiirb. -~ lörbinLklser 
Utf. = utfii,;ti:ber 

S/U-garanticr 
----

Fiirb. Utf. Totalt f-örh. 
·-----·· 

I 623.7 2 505.K -I 12'!.5 
I 7117.7 -I K<i8.7 h '"'h.3 
I 8711.2 .'i -195.6 7 365.8 
2 2-l(L(, lll ()112.8 12 2-19.-1 
J -173.(1 l'I 628.7 22 j(J 1.7 

2 7'J5. I 21 t102.h 2-1.'97.7 
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krcditsulwention eliminera konkurrensen pä garantiomrtidet. Fullmiiktige 

efterlyser därtill ytterligare atgiirder för att förbättra riskspridningen. 

Med hänvisning till de stora för\ustriskerna och de svtirbedömbara 

effekterna pf1 sysselsättningen anser fullmäktige all hiijningen av s/u-ramen 

~ör begriinsas till I 000 - 2 000 milj. kr. Med tanke pii de förviintade 

skadeutbetalningarna avseende Polen föreslar fullmiiktige att den rörliga 

krediten höjs till I 700 milj. kr. 

Ckks<'1 riksgiikbfullmiiktige framhttller det iinskviirda i att s/u-systcmcts 

utveckling begriinsas och förordar en höjning av premiernit för s/u-garantier. 

\-1ed hänvisning till de volymmiissigt stora atagandena i EKNs verksamhet 

förcsl<lr fullmiiktige att ytterligare atgiirder i syfte att iika premieintiikterna 

bör överviigas. Beträffande den rörliga krediten pi1pekar riksgiildsfullmiik

tige att en hiijning till 1 200 milj. kr. enligt EKNs egen prognos borde vara 

tillriicklig. 

rörcdraga11tlc11 

Sverige iir starkt beroende av sin export för att finansiera den import som 

kraftigt bidrar till vart viilständ. Den statliga garantigivningen för export

kn:-diter iir ett viktigt expPrtfrämjande medel. 

EK'.\! har redogjort för verksamhetens utveckling och de svårigheter som 

kan uppsU1 de närmaste åren. Aktuella bedömningar av det världsekonomis

ka liiget ger inte anledning att viinta en förbättring av de senaste arens 

utveckling. Förhandlingar om senareläggning av skuldbetalningar kan väntas 

uppkomma i ökat antal samtidigt som allt större skadcregkringar befaras av 

rent kommersiella skäl. :--Jiimndens reserver i form av fonder uppbyggda med 

premiemedel har under senare !tr till följd av de iikade skadeutbetalningarna 

successivt minskat. Trots EKN :s strävan att minimera sina underskott nch pa 

sikt iiven vända utvecklingen, är de förviintade skadeuthetalningarna för de 

ntirmastc ären av sädan omfattning att underskott kan behöva tiickas med 

medel över ~tatsbudgetcn. 

Garantigivningen har en stor betydelse för den svenska exporten. inte 

minst för större projekt och systemleveranser vilka utgör en växande del av 

vtir export. Jag anser att det ur svensk synvinkel iir angeliigct att iiven 

fortsättningsvis aktivt stödja det slags projektexport - ofta innebärande stora 

försiiljningsbclopp och l{rnga kredittider - för vilken en EKN-garanti i regel iir 

en viisentlig frirutsiittning. De ekonomiska utsikterna för mimga av vi1ra 

cxportmarknader. siirskilt i u- och östländerna, ter sig emellertid iin mer 

ornviickande iin tidigare. Balansgirngen mellan rimligt risktagande och 

effåti,·t stöd till exporten genom garantigirning har diirmed bhit än 

svi1rare. I detta liige manar riksbanksfullmiiktige till återh{tllsamhet med 

export pil s{1dana villknr som ökar - eller kan befaras öka - pitfrestningarna p[1 

betalningshalanscn. Jag delar de farht1gor som ligger till grund för 

rik~banksfullmäktiges instiillning. 
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Detta hör dock inte hindra en med försiktighet hedriven fortsiittning även 

av den garantigivning som sker inom s/u-garantisystemet. Detta trots att 

risktagandet diir är större än inom nnrmalgarantisystemet. som enligt 

riktlinjerna p{t sikt skall bedrivas afförsmiissigt. De senaste i\rens utveckling 

har visat ett kraftigt svällande engagemang p{1 s/u-siclan jämfört med vad som 

är fallet för normalgarantierna. Detta har medfört att den för s/u-garantier av 

riksdagen fr1ststiillda ramen p:'t 14 000 milj. kr. vid hudgeti"irets slut hade 

intecknats till drygt IO IJllfl mil.i. kr. medan rambelastningen fiir normalga

n111tier endast var 30 ()()() milj. kr. av totalt 53 000 kr. Nf1got skäl att öka 

ramen för normalgarantier fiireligger inte. 

I syfte att möjliggöra en fortsatt men mera restriktiv s/u-garantigivning 

föresli1r jag att dt'n totala garantiramen ökas med 3 000 milj. kr. till 70 000 

milj. kr.. varav 17 000 milj. kr. reserveras för s/u-garantier. S/u-garantiramen 

överskrider därmed inte elen av riksdagen fastställda relationen pf1 25 r,:.;.. av 

totalramen. För att inte hegriinsningen av garantiutrymmet i alltför hög grad 

skall drabba exporten till de liinder som erh;iller svenskt bisfrrnd har jag i 

samråd med utrikesministern beslutat föreslå att eventuella skadefall 

avseende samtliga särskilt förmånliga krediter till programliinderna skall 

finansieras iiver histåndsanslaget. i samband med vissa ändringar i hesluts

orclningen. Ansvaret för s[1väl beviljande av sådan kredit som beslut om 

kreditgaranti kommer diirmed att föras över till biständsvcrksamhetcn och 

inte längre ingå i EKNs verksamhet. 

EKN betonar i sin skrivelse oron över de närmaste årens n:sultatutveckling 

och diskuterar en rad tänkbara metoder att på sikt förbättra resultatet. Jag 

delar nämndens oro över utvecklingen och instiimmer i att åtgiircler hör 

vidtas som pi1 sikt ökar premicintiikterna. Såväl den föreslagna avgiftshe

läggnin.gen som utarbetandet av globalgarantiavtal bedömer jag kunna vara 

fördelaktiga i olika avseenden och jag anser därför att FKN bör ha möjlighet 

att vidta sådana åtgärder. Framför allt anser jag emellertid att det är 

angeläget att pa olika sätt förbättra riskspriclningen bäde i nämndens 

åtaganden och genom fördelning av risker p;I andra garantigivare. Liksom 

riksgtildsfullmäktige anser jag att premiestrukturen snarast återigen bör ses 

över och att dessutom i vissa fall både höjda premier och sänkt tiickningsgrad 

biir utnyttjas för att minska riskexponeringen. 

EKN framhaller i sin skrivelse att det i andra länder iir vanligt att 

exportkreditgaranti är obligatorisk för tillgång till subventionerad export

kredit. Dessa länder kan hiirigenom tillämpa en premiestruktur innebärande 

relativt sett lägre premier för högre risker. iin som annars skulle vara möjligt. 

Bl. a. med hänsyn till att den av industriministern tillsatta utredningen om ett 

alternativt exportkreditsystem först nyligen avslutat sitt arbete anser jag att 

nämndens förslag att göra EK~-garanti i princip obligatorisk för erhållande 

av export kreditsubvention fär övervägas ytterligare. 

De riktlinjer för riskspridningcn som angivits i prop. 1978179:201 innebär 

att EKN bör hålla en reservnivå för normalsystemet. som kan klara rimliga 

3 Riksdagen 1981 !R:!.. I sam/. Nr 1011. fJil. /.I 
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skadeutbetalningar och att normalgarantiernas omfattning bör sta 1 viss 

relation till premiereserverna. En sadan relation iir inte anviindbar i en 

period med negativ röultatutveckling. Jag föreslår därför att nämnden tills 

vidare i stället arbetar med riktlinjer i form av landåtaganden diir högsta 

engagemang för ett visst land inte far överstiga 10-15 <r;; av de totala 

åtagandena och att de engagemang som avser mera riskfyllda länder 

begränsas i relation härtill. När speciella skäl föreligger hör regeringen 

emellertid kunna besluta att högsta engagemang för ett visst land för 

överstiga av EKN faststiilld minimirelation. 

Normalt skall EKN:s utbetalningar täckas av niimndens egna reserver. 

Redan under innevarande budgetiir kommer emellertid ett kraftigt under

skott att uppstä, friimst till följd av skadeutbetalningarna pä Polen. Dessa 

utbetalningar kommer att ta i anspräk den rörliga krediten om ~00 milj. kr. 

som ställts till EKN :s förfogande för att utnyttjas vid tillfällig koncentration 

av skadeutbctalningar där återvinning senare kan viintas. För att täcka de 

beräknade skadereglcringarna p{1 Polen under faen 1981-1983, och samtidigt 

behålla en säkerhctsmarginal pi1 en niv;'i som kan anses rimlig, kommer jag i 

tilläggsbudget 11 all föreslå att den rörliga krediten höjs till l 200 milj. kr. För 

nästa budgetår föreslår jag nu att den rörliga krediten höjs till I 600 milj. kr. I 

samband med skadeutbetalningarna pi1 Polen har det visat sig lämpligt att, 

för att tillgodose de polska önskemi1len och samtidigt minska riskerna för 

kursförluster, kunna utnyttja den rörliga krediten i biide kronor och utländsk 

valuta. Jag förutsätter att möjligheten att utnyttja den rörliga krediten i 

utländsk valuta även kommer att kunna utnyttjas framöver när EKN och 

riksgiildsfullmäktigc st1 i.iven:nskommer. 

Vid sidan av den rörliga krediten som löper med marknadsmässig ränta, 

kan regeringen. när andra möjligheter är förhrukade, utanordna nödvändiga 

medel över anslaget oförutsedda utgifter. För att täcka förluster som kan 

uppst~i vid garantigivning som följd av särskilda regeringsheslut - t. ex. 

Turkiet och Polen - har inrättats ett särskilt I 000 kr-anslag pi1 statsbudgeten. 

Sådana särskilda regeringsbeslut, vari EKN för i uppdrag att garantera 

exportkrediter till ett visst land upp till ett angivet totalbelopp under en 

hestiimd tidsperiod. har fattats när det svenska bidraget till en internationell 

stödaktion för ett lands ekonomiska utveckling lämnats i form av en 

exportkreditram. Redan under innevarande budgetar kan beslut om 

ytterligare sadana exportkrediter till Polen förväntas hli aktuella. 

r vissa fall där återvinningen hcdöms som särskilt osiiker och där 

ianspråktagande av den rörliga krediten till marknadsmässig riinta skulle 

innebiira en alltför stor belastning anser jag att EKN bör ha möjlighet att iiver 

statshudgeten finansiera uppkomna underskott. Medan såh;des huvuddelen 

av EKN :s skuldutbetalningar skulle finansieras med hjälp av premier och vid 

behov ianspråktagande av den rörliga krediten, skulle sådana underskott 

som av olika skäl inte hör belasta den löpande verksamheten finansieras över 

statsbudgeten. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkredit till ett belopp av högst 70 000 milj. kr., varav 

17 000 milj. kr. reserveras för garantigivning på s~irskilt 

gynnsamma villkor vid export av betydelse för u-ländcrnas 

ekonomiska utveckling och för garantigivning vid särskilt 

samhiillsintresse. 

2. godkänna att den rörliga kn:dit i riksgäldskontoret som stiillts 

till EKN:s förfogande att vid behov användas för utbetalning av 

ersättningar för förluster från garantiverksamheten, enligt de 

riktlinjer jag tidigare har förordat. uppgår till 1 600 milj. kr., 

3. till Exportkreditnämnden, täckande al' vissa förluster för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. för 

sådana förluster som uppstår vid garantigivning som följd av 

särskilda regeringsbeslut enligt de ri~tlinjcr jag förordat 

ovan. 

4. godkänna de ovan föreslagna ändringarna av principerna för 

normalgarantigivningcn med avseende på riskspridningen. 

B 3. Sveriges turistråd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

32 771 000 

3 8 000 000 

1982/83 Förslag 46 440 000 

Reservation 0 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten, Svenska kommunför

bundet och Landstingsförbundet med uppgift att som centralt organ planera. 

samordna och genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av turism i 

Sverige. Turistrådet skall därvid söka tillgodose behovet av semester- och 

rekreationsmöjligheter hos en bred alhniinhd i Sverige och i de övriga 

nordiska länderna. 

Turistrådet skall vidare ta tillvara möjligheterna till ett växande valutain

flöde från utländska turister i Sverige, varvid särskilt marknadsföring av iedig 

kapacitet inom hotell- och turistanliiggningar skall beaktas. 

Turistrådets huvudkontor ligger i Stockholm. Sveriges turistråd har 

dessutom kontor i Köpenhamn, Oslo. Helsingfors. London. Haag. Ham

burg, Paris, Zi.irich och New York. Kontoren i Haag och Zi.irich drivs i 

samverkan med handelssekreterarna på respektive ort, medan kontoret i 

New York drivs i viss samverkan med turistrådets motsvarigheter i Danmark, 

Finland, Island och Norge. 

S1-eriges turistråd 

Sveriges turistråd redovisar den aktuella situationen avseende samhällse

konomi, sysselsättning och kapacitetsutnyttjande inom turistsektorn liksom 
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de framtida ut\'ecklingsmöjlighetcr som nu kan iakttas. 

Rf1det framhäller att svensk turism har goda förutsättningar att öka. Med 

en ökad ekonomisk insats under tre till fem hr föreligger det ovanligt goda 

möjligheter att siilja svenska turistproduktcr i Sverige och utomlands. 

Enligt Sveriges turistråd skulle en sådan satsning hli ytterst lönsam inte 

minst genom utnyttjandet av en stor ledig kapacitet. De positiva effekterna 

p<I hyteshalamen och sysselsiittningen skulle bli betydande. 

De aktiviteter som för närvarande bedrivs och de som turistrf1det föresiär 

för budget{1ret 1982/83 iir anpassade till turistri1dets lring:siktiga program. 

Detta program omfattar fortsatt arbete med att etablera regionala produk

tions- och bokningsorg:an. att ta i drift ett rikstiickande datoriserat hoknings

och informationssystem liksom i1tg:iirder for att utveckla den lokala och 

regionala turistorg:anisationen samt för att lösa nuvarande problem med 

distribution av turistprodukter utomlands. Vidare omfattar arbetet produkt

utveckling. marknadsföring och exportfriimjandc verksamhet i samverkan 

med regionala bokningsorganisationer. regionala och lokala turistorganisa

tioner samt turistniiringcn i övrigt liksom med svensk exportindustri. 

I fiirhi1llandc till planerade ätgiirder inom ramen för anslagsbeloppet för 

budget[1ret 1981/82 förcsl{ir turistri1det fr:imst ökade resurser för information 

m.m. i Sverige samt för produktutveekling. marknadsföring. distribution och 

andra exportfrämjande iHgärder för utlandsmarknaden. En stor del av 

ökningen utgör dock en förlängning av den ökade satsning på utlandsmark

nadcn som har p~lhörjats redan budgetäret 1981!82 och som iir en följd av 

förslagen i proposition ( 19XO!Xl: 141. NU l9X0/8l :58. rskr 198ll/Xl:24o) om 

ökade exportfriimjande [1tgiircler. Fiir innevarande hudget{ir har 7 500 000 

kr. stiillts till turistrf1dets disposition av medel som beräknats under anslaget 

till Exportfrämjande verksamhet. 

Turistrfidet begiir vidare ökade resurser för utbildning och prognosverk

samhet m. m. för att öka marknadsvetandet om turism. 

Förslaget innebär avseende kostnader för huvudkontllr och utlanclskontor 

endast en pris- och löneomriikning av anslaget för budgetåret 1981/82. 

Turistrilckt föresl{ir en iikning: av anslaget med 16 000 000 kr. till 

54 000 000 kr. 

Föredraganden 

Turismen har under senare ~ir fått en ökande betydelse för Sveriges 

ekonomi och syssclsiittning. Enligt min mening iir det angeläget att skapa 

gynnsamma förutsiittningar för saviil svenskar som utliinningar att turista i 

Sverige i större utstriickning iin för niirvarande. I liirigenom förbiittrns 

hytL'shalansen samtidigt som positiva sysselsättpingscffekter skapas. Det 

senare förhiillandet gynnar särskilt de regionalpolitiska stiidomrtickna. 

Sveriges turistrild föreslår för budget[1ret J l)X2/83 främst ökade resurser för 

olika insatser pi1 utländska marknader. Sveriges anstriingda ekonomiska liigc 
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kriiver utiikade aktiva i1tgiirder för att friimja turismen i Sverige och ta 

tillvara möjligheterna att förbiittra bytesbalansen och sysselsiittningcn. De 

ytterligare åtgärder (prop. 1980181: 141) som för innevarande budgetftr vidtas 

för att öka säviil svenskars som utliinningars turistande i Sverige. nch som 

bl. a. innebär ökade insatser pt1 utlandsmarknaden. bör därför utsträckas 

iiven till budgct{1ret I 982183 och förstärkas. Jag iir dock inte beredd att 

förorda ökade resurser i den omfattning som turistddct föresl(tr utan 

beräk1rnr för budgetftret 1982/83 en ökning av anslaget för dessa iindamM med 

8 440 000 kr. I Wrutövcr har under anslaget till exportfriimjancfe verksamhet 

beräknats vissa ytterligare resurser som bl. a. syftar till att ta tillvara den 

iikade effekt som följer av en fördjupad samverkan i siirskilda aktioner som 

har ett gemensamt turist- och exportfriimjande inneh;'ill. 

Sveriges turistr{1d bedriver en omfattande utvecklings-. utrednings- och 

utbildningsvcrksamhet. Denna verksamhet innefattar bl. a. bedömningar av 

konsekvenser p:l ekonomi. sysselsiittning och marknadsutveckling vid 

satsningar inom turismsektorn och syftar till att stimulera och fiirbiittra 

regional och lokal planering. Den verksamhet som r{1det härvid bedriver 

utgör en viktig grund för att rildet med aktuell kompetens skall kunna friimja 

marknadsföring av turism samtidigt som verksamheten i sig utgiir en 

integrerad del i r~ldets främjande uppgift. Turistddet har chirför som centralt 

organ p<'1 det turi~mfriimjande omri1det en naturlig uppgift att iigna stor 

uppmiirksamhet <it samarbetet med olika organ inom turist-. rekreations- och 

friluftslivsomrildet. Enligt min mening bör ökade resurser aYsiittas pi1 den nu 

niimncla utvecklings-. utrednings- och utbildningsverksamhetcn. 

\.led början {1r 1982 inleds en flerilfig samnordisk kampanj. Res i '.'Jorden. 

som syftar till att stimulera ett iikat internordiskt resande. Jag vill i anledning 

härav stryka under värdet av ett ökat nordiskt samarbete pi1 turistomradet. 

Det kan ske genom exempelvis ökad nordisk samverkan hos utlamlsrq1n:

sentationen. 

Di\varandc chefen för handelsdepartementet förordade (prop. 1979/ 

80: 100 hil. !.+)att drn del av turisträdets tjiinster som omfattar ri1dgivning och 

annan .scrvicevcrksamhct successivt blir sjiilvfinansicracf. helt eller delvis. 

t. ex. genom att i anslutning till r{1det bildas ett delvis frist;knde organ som 

helt avgiftsfinansieras. Jag delar uppfattningen all vissa av turistri1dets 

tjiinster bör bli sjiilvfinansicrande. Si1dana tjiinster kan bl. a. vara delar av 

turistd1dets utvecklings- och utbildni11gsverksamhet. marknadsservice och 

marknadsanalys. Det ankommer p{1 regeringen att i samråd med turistddets 

iivriga stiftare besluta i dessa frågor. 

Jag hemställer att regeringen föresbr riksdagen att 

till S1·eriges turistråd för budgetåret 1982/80 anvisa el! rcscrvations

anslag av 46 440 000 kr. 
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B 4. lnteramcrikanska utvccklingsbanken 

1980/81 Utgift 

I 981/82 Anslag 

l 982/83 Förslag 

11317275 

19 llOO 000 

13 ()()() 000 

lntL'ramerikanska utvecklingsbankcn (IDB) inrättades år 1959. Banken 

har till uppgift att bidra till en ökad ekonomisk och social utveckling i de 

latinamerikanska mcdlemshinderna. Härför skall banken bl. a. utnyttja egna 

resurser och uppU\nat kapital för finansiering av utvecklingsprojekt samt i 

övrigt friimja investeringar av offentligt och privat kapital för utvecklings

ändamäl. 

Nya regler för upphandling trädde i kraft fa 1976. Enligt dessa iir all 

upphandling som finansieras med IDB-medel hegriinsad till bankens 

medlemsländer. I samband därmed trädde de första icke-regionala länderna 

in som medlemmar i banken. Sverige undertecknade för sin del en 

överenskommelse om medlemskap i september 1977. 

Antalet medlcmsliinder uppgår f. n. till 43 varav 25 i Latinamerika, USA. 

Canada och 16 icke-regionala. Norge förhandlar om medlemskap i ban

ken. 

Bankens kapital består av dels aktiekapital. s. k. ordinarie och interregio

nalt kapital. dels en fond för särskild verksamhet. Vid sidan härav 

administrerar banken en rad andra fonder varav den svenska utvecklings

fondcn för Latinamerika från år 1966 utgör en av de mindre. Dess medel har 

använts för ett vattenförsörjningsprojekt i Sao Paulo. 

Vid utgången av i1r 1980 uppgick det ordinarie kapitalet till 11 773 milj. 

dollar. det interregionala kapitalet till 3 371 milj. dollar och fonden för 

särskild verksamhet till 7 669 milj. dollar. En påfyllnad av bankens resurser 

sker under perioden 1979 - 1982, den s. k. femte kapitalpäfyllnaden. 

Därigenom tillförs kapitalet 8 000 milj. dollar och fonden 1 750 milj. dollar. 

För att kunna möjliggöra en fortsatt utlfming efter år 1982 har banken inlett 

diskussioner om en ytterligare kapitalpåfyllnad. 

Enligt överenskommelsen om svenskt medlemskap har Sverige tecknat sig 

för en insats om sammanlagt 21,9 milj. dollar. Hälften av denna insats utgörs 

av aktier i det interregionala kapitalet. varav endast ca 1,8 milj. dollar betalas 

in och resten utgörs av s. k. garantikapital att betalas vid anfordran. Den 

andra hiilften utgörs av en andel i fonden för särskild verksamhet. 

Inbetalningarna har skett dels kontant dels genom skuldbevis. vilka löses in 

under ett faststiillt antal {1r. Den totala period under vilken betalningarna 

skall göras är 1977 - I 983. 

Sveriges deltagande i den femte kapitalpåfyllnaden har medfört att Sverige 

tecknat sig för en ytterligare insats om ca 14 milj. dollar. Av detta belopp 

utgör 21.2 milj. dollar aktier i det interregionala kapitalet, varav ca 1,6 milj. 

dollar skall betalas in. Andelen i fonden för särskild verksamhet uppgår till 

12.8 milj. dollar. Inbetalningarna sker genom skuldbevis vilka löses in fram 
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till t1r 1990. Sveriges röstetal i banken kommer efter fullgjord inbetalning av 

den femte kapitalpMyllnaden att uppgt1 till 0. 17 lJ(. av det totala rösteta

let. 

Fram till och med hösten 1981 har Sverige erlagt ea 51 milj. kr. till lDB. 

Medlemsliindernas insatser i form av aktier och andelar iir enligt avtalet om 

bankens upprättande uttryckta i fasta dollarvärden. Samtidigt är dessa 

värdesäkrade. vilket innebär att medlemsländerna vid kursföriindringar 

mellan dollar och den egna valutan antingen får göra fyllnadshetalningar 

eller erhåller återbetalning från banken. Denna viirdesäkringsklausul har 

tillämpats vid två tillfällen under senare år vilket medfört att Sverige dels fatt 

tillbaka drygt 2 milj. kr .. dels fått betala in ca 7 milj. kr. Dt::ssa belopp Ur 

inräknade i tidigare nämnda ca 51 milj. kr. 

Under budgetåret 1982183 skall Sverige betala in ca 13 milj. kr. genom att 

delar av tidigare utstiillda skuldbevis skall lösas in. 

Banken beviljar lån till projekt i de latinamerikanska medlemsländerna 

dels p[\ kommersiella villkor från kapitalet. dels p[1 särskilt gynnsamma 

villkor från fonden för särskild verksamhet. En beskrivning av bankens 

utlåningsverksamhet fram till år 1980 liksom av läneprogrammet inom ramen 

för den femte kapitalpåfyllnaden återfinns i föregi1endc budgetproposition 

(prop. 1980/81:100 bil. 14). 

Bankens utl<lning [IT l 980 uppgick till 2 310 milj. dollar vilket innebi1r en 

ökning med 13 '}i jämfört med föregående år. Den totala utl<lningcn nädde 

cliirmed upp till 17 840 milj. dollar. Av utlt1ilingen flT 1980 svarade kapitalet 

för 62 % . fonden för siirskild verksamhet för 35 <'·(.och övriga fonder banken 

administrerar för 3 ~~. Fördelningen på sektorer avseende projekt som har 

beslutats år 1980 visar att jordbruk och fiske svarade för 27 i:;. .. industri för 

9 '!i. transporter och kommunikationer för 20 r;;.. energi för 23 ''i och social 

infrastruktur för 1 () c; .. 

För är 1981 har banken planerat en utlåning om totalt 2 420 milj. dollar 

varav 71 % avses finansieras frän de ordinarie och interregionala kapitalen 

med viss kompletterande finansiering och 28 ')·( frtm fonden för siirskild 

verksamhet samt I C;·( frän övriga finansieringskiillor. 

Utlåningen åren 1977-1980 samt planerad utlåning ftr 1981 fördelad pt1 

ländergruppcr och finansicringskällor framgår av tabell 1. 

Vid sidan om låneverksamheten lämnar IDB visst bistånd i form av bidrag 

till tekniskt samarbete. projektering och liknande. År 1980 uppgick s:ldant 

stöd till 32 milj. dollar vilket medför att totalt 296 milj. dollar har beviljats. 

Inom ramen för IDB:s program för små projekt har 8.3 milj. dollar beviljats 

under år 1980. Programmet riktar sig till laginkomstgruppcr som har liten 

eller ingen tillg{mg till kommersiella kreditresurser och uppg(tr hittills totalt 

till 18.6 milj. dollar. 

Liksom tidigare är samarbetar banken niira med andra internationella och 

interamerikanska institutioner i syfte att öka resursflödet till de minst 

utvecklade områdena. Vidare förekommer samarbete med Viirldsbanken. 



Tabell I 
Lin fran IDB 
Procentuell fördelning p<i liindergruppcr och finansicringskiilla 

Ordinarie och 
interrcgoional 
kapital 

utfall 
1977 1978 I '179 1980 

Grupp A 72 65 (15 66 
Grupp B 11 18 17 16 
Grupp C 12 3 :'i 14 
Grupp D 5 12 13 4 
Regionala 
projekt - 2 - -
Totalt 100 100 100 100 

Grupp A: Argentina. Brasilien. Mexi.:o 
Grupp B: Chile. Colomhia. Peru 

Fonden fiir 
särskild 
verksamhet 
- - - - -

plan utfall 
1981 1977 llJ78 1979 

41\ 21 7 Il 
35 7 Il 1J 

16 l) 12 
17 56 69 55 

- 4 9 
100 100 100 100 

plan 
1980 1981 

15 1.3 
19 n 
12 
:'i4 66 

llJO 100 

Grupp C: Bahamas. Barbados. Costa Rica. Jamaica. Panama. Trinidad och Tobago. 
Uruguay 
Grupp D: Bolivia. Dominikanska republiken. Ecuador. El Salvador. (iuatem<1la. 
Guyana. Haiti. Honduras. Nicaragua. Paraguay 
Region~1la projekt: Karibiska staterna. Centralamerikanska staterna. Andinska 
gruppen 

Övriga Totalt 
finansiering~-

kiillor 

utfall plan utf<1ll 
11177 1978 11)79 191\ll 11)81 1977 

Il 20 14 13 - )1 
10 6 IJ lJ 

24 .W 9 14 14 
65 2k (i() 60 1011 ~) 

-' 5 
100 1110 100 1(111 1011 1(10 

·----· 

11171\ 111711 lll80 

42 44 46 
15 15 17 
7 7 13 

33 31 24 

3 -' 
100 1110 J()O 

plan 
1%1 

38 
31 

31 

ltlll 

"'C ., 
0 
'::' -\(; oc: ----oc: 
N 

0 
0 

~ 
::i 
~ 
Il;) -""' 
:i: 
Il;) 

= Q. 
I": 
[;i" 
Q. 
~ 

i:: 
Il;) ., -~ 
3 
I": 

= 
~ 

5 
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Enligt uppgift frän Sveriges cxportr{1d har svenska företag crldlit order 

om inemot 69 milj. dollar fram t. n. m. september m{1nad 19XO. Till detta kan 

läggas drygt 0.9 milj. dollar för periLlllen fram t. o. m. augusti mil!lad l9Xl 

enligt IDB:s statistik. Utestiiende anbud per den 30 september 19811 uppgick 

enligt exportr;]det till 710 milj. dollar. 

Den parlamentariska kommitte som tillsattes i enlighet med riskclagens 

beslut våren 1979 (NU 197817'1:37. rskr 1978179:337) viintas presentera sitt 

material inom kort. 

Med hänvisning till min redogörelse hemstiiller jag att regeringen fiiresli1r 

riksdagen 

att till /111eramerika11ska 1111·eckli11gs/Jc111kc11 för budgetiiret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag om 13 UllO llOll kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsproduktcr 

1980/81 Utgift 1 ono 
1981/82 Anslag I 000 

1982/83 Förslag 1 0011 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att friimja impnrt till 

Sverige fdn u-liindcrna och cHirigenom bidra till dessa liinders utveckling. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret ligger inom handclsdepartemcntets 

verksamhetsomr[1de men finansieras enligt riksdagens beslut med hist~inds

mcdel (tredje huvudtitelns rescrvationsanslag C 1. Bidrag till internationella 

bistandsprogram. posten 7. Övriga organisationer). Kontoret har miijlighct 

att bedriva viss uppdragsvcrksamhet. 

Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret iir en dircktiir. Import

kontoret h<ir antagit bc11iimningen Import Promotion Officl' for l'rnducts 

from Dcveloping Countries (JMPOD). 

lmporrko111ore1 för 11-la11dsprod11k1cr 

Importkontoret anför i sin anslagsframstiillning for budget aret l WC!X3 att 

det finns ett mycket stort behov av att aktivt bist{1 u-hindcrna i deras striivan 

att öka sina exportintäkter och en stigande eftcrfr{1gan förutses av knntnrcts 

tjänster. Kontorets löpande serviceverksamhct (programmet för marknads

information) är i betydande utsträckning: dterfriigcstyrt. l\fan lins kar 

ytterligare utveckla den aktivt kontaktskapandc verksamheten inom pro

grammet. Beträffande programmet för marknadsföring avser kontoret att 

mer systl·matiskt samla upp och diskutera L'rfarcnhetcrna fr:1n olika l;inder 

och av olika projekttyper. Uppföljning ses som en naturlig del a\· 

verksamheten. 
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Fiir budgeti1ret 1982/83 heriiknar kontoret en medelsökning med 532 000 

kr.. vilket utgör pris- och löneomriikning minskat med tvåproccntsbcspa

ringen. 

Personal 

l}andliiggamk personal 
Ovrig per><1nal 

Anslag 

Ct!!ifter 
1\1 <~rknadsinforrnation 
~tarknadsfiiring 

Inkomster 
Fran an sia I! under tred il' huvudti-
tdn - · 
U ppdragsverksamhl·t 

Nettoutgift 

Föredragandl'n 

1981182 Hertiknad iindring 1982/83 

8 
2 

JO 

Mynd 

of 
of 

of 

2 0% ()()() + 323 ()()() 
2 033 ()0() + ~1)9 0(10 
.i 129 000 + 532 000 

-4!27000 
I 0110 

I 000 

Fön:dral!an-
dcn ' 

or 
of 

of 

+ JtiOOOO 
+ 111 000 
+ 271 000 

-4 398 000 
llf 

of 

Importkontoret bistar u-länderna med att öka deras exportinkomster och 

bidrar diinm:d till deras utveckling. Mnt bakgrund av den ökade efterfrågan 

pi1 kontorets tjiinster anser jag att medlen hör öka med 271 000 kr. för 

budget:'.m:t 1982/83. Av beloppet beräknar jag 160 000 kr. för programmet 

marknadsinformation och 111 000 kr. för programmet marknadsföring. 

Vidare utformas förevarande anslag som ett reservationsanslag fr.o.m. 

hudget~1ret I LJiQ/83. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen förordar jag. dter samrad med 

chefen för utrikesdepartementet. att I 000 kr. tas upp under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen att 

till Importkontoret för u-/andsproduktcr för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M.M. 

C 1. Kommerskollcgium 

1980/81 Utgift 24 900 544 

1981 /82 Anslag 26 925 000 

1982/83 Förslag 29 220 000 

Kommerskollcgium iir central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga fri1gor om handclspolitik och utrikeshandel samt vissa frf1gm i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. · 

Kommerskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en general

direktör. som är styrelsens ordförande. Inom verket finns fyra utrikeshan

delsbyråer. en byrå för administrativa fr;}gor, en byra fiir inrikeshandel och 

näringsrättsliga ärenden samt ett utrcdningssekrctariat. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA 1-nämnd samt 

rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännande av 

revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktorisation 

av översättare. 

1 CECA = Europeiska kol- och stälgcmenskapcn 
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-----·-----
Personal 

l __ landliigg;111,k personal 
Ovrig pL'rs, 1nal 

Anslag 

Fiin·alt nin11sk1islnadLT 
I LhiraY lii1~ckos1 nadL'rl 
I .11kalkoslnader 

Siirskild;1 rL'11krinl!".LTbamhefL'n 
F<ir,·alt nin l!s\11sl 11ader 
I Lhir•1\· lim~r\ 
L11"-alkostnadL·r 

99 
()(I 

15'.I 

21 Jl)l) f ll)fl 
( 11 1llX flflll 
2 23-1111111 

.\ 5X2 01111 
2 •nx 011n 
2.\Xh110(1 

h-1-1111111 

2<1 '.125 000 

l-kr~iknad iindri1111 llJ~Q 1~n 
Krnnmc·rs- ~-iirl'dra11an-
kollegium den ' 

or 

+ 21171111111 
(i I X1J7 01111) 
+ 2<1'1111111 

+ 7117 llflll 
+ 571 (1(1(1 

(+ 212 lJ()(I) 
-'- l.'ll llllf I 

+ 3 047 000 

of 
of 

or 

+ I 5.\X 1100 
(+ I -lhX 111111) 
+ 2.\X (Jllll 

+ 51'1111111 
i -lhl (l(l(I 

(+ 21-1 (}()(\) 
+ 5X (11111 

+ 2 295 000 
---- ·------------------

I\ 0111111erskollegi u111 

För budgc:tfm.:t 198()/81 har kommerskollcg.ium redovisat en resultatana

lys. Av denna framg{tr allmiint sett att en viss förbättring. av arbetssituationen 

intriitt jiimfiirt med fiiregäende hudget{tr. Delvis torde denna utveckling vara 

att hiinföra till den lugnarc handelspolitiska situationen under första halvåret 

1981. 

Pris- och löneomriikning m.m. 3 658 ()()() kr. 

I. I pris- och liineomräkningen har i sin helhet medtagits dels kostnaderna 

for de nya tjiinsterna. dcls tillkommande driftskostnaderna för det nyinrät

tade systemet med importlicensavgifter. vartill bemyndigande om inrättande 

resp. bestridande Uimnades i reglering.sbrev för budgetaret 1981182. 

Vidare har kollegiet riiknat upp anslaget Förvaltning:skostnader för den 

siirskilda reglcringsverksamheten mcd de förutscdda kostnaderna för 

crsiittning av viss för~lldrad ADB-utrustning budgetåret 1982183 (96 000 

kr). 

Kollegiet hegiir medel inom ramcn för anslaget för ekonomiskt försvar för 

[1tgiirder som skall öka kollegiets krisberedskap (50 000 kr). 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär en minskning med 611 000 

kr. RL·duceringen genomförs genom minskning av liinc- och konsultme

del. 

3. Kollegiet föresl~ir inga nya reformer i arets anslagsframställning. 

D~ircmot har man hemstiillt om att arvodesanstiillningarna inom den 

<irskilda rcg.lering.s\crksamhetcn omvandlas till extra tj;inster. 



Prop. J98J/82:JOO Uilaga 14 Handelsdepartementet 

Fiiredragamlc11 

Med utgangspunkt i hu\'udalternativet bcriiknar jag anslagct till 29 220 ()(JO 

kr. 

r besparingspropositionen 1980/81 :20 fi\rklaradc davarande ehden för 

handdsdepartementet att en a\'gift för liecnser som avsi:r import skulle 

införas. Avgiften för importlicenser infördes den I juli 1981. Den beriiknas 

ge en intiikt till staten om ca.+ mkr umkr budgetiiret 1981/82. En viss ökning 

av avgiftt:n hör kunna ske frhn den I .iuli 1982. Jag avser att förcslh n:geringen 

att under våren l 982 fatta beslut hiirom. 

År 1975 inriittades vid kollegiet arvodestjiinstcr i samband med att 

importreglering av skor infördes och liccnskra\'ct för teko\'aror utvidgades. 

Skoregleringen upphörde efter relativt kort tid. Rcgleringen av textilimpor

ten däremot har undan för undan utvidgats och licensiering i st:!lhandcln 

införts. Mot bakgrunden av Ut\'ccklingen mot alltfler avtal om begriinsning 

av tekoimporten finns det ingen anledning att nu förutse att importlicern;

vcrksamheten kan tillåtas minska. Det iir diirför sannolikt att den ursprung

ligen temporära verksamheten blir bcst<'tende under översbdlig tid fram

över. 

Av detta skiil och med hiinsyn till behovet av att siikersUilla en stabilitet i 

verksamheten anser jag det rimligt att tio arvodestjiinster ombildas till extra 

tjiinster för denna verksamhet. 

Det handelspolitiska liiget i vi"irlden iir fortfarande osiikert. Jag finner clet 

diirför nöd\'iindigt att om utvecklingen av kommersknllcgiets allrniinna 

handelspolitiska verksamhet skulle kriiva tillskott av resurser detta skall 

kunna ges efter prövning av regeringcn. 

Jag lir inte beredd att nu ta sti\llning till om n~~dcl hör an\'isas kollegiet ur 

anslaget till ekonomiskt försvar. 

Jag hemstiiller att rL·geringcn förcsli1r riksdagen 

att till Ko111111er.1ko/legi11111 fi\r budget~irct 1982!8.1. an\·isa ett 

förslagsanslag av .:!9 .:!.:!Il llllll kr. 

Decentralisering av beslut om näringstillstånd m.m. 

Sedan länge regleras p:i olika sii!t utliinningars och utliindska företags riitt 

att verka i landet. Ofta kriivs särskilt tillst:\nd. Inom dct omritde för vilket 

handelsdepartementet ansvarar finns sildana regler i bl.a. lagen ( 196,'1:555) 

om riitt för utliinning och utliindskt företag att idka niiring hiir i rike!. lagen 

( 1968:557) om vissa inskriinkningar i riittcn att sluta svenskt handelsbolag 

m.m .. aktiehnlagslagen ( 1975: 1385). lagen ( 1951 :308) om cktlllnmiska 

föreningar. lagen ( 1975:417) om sambruksföreningar och lagrn ( 1975:985) 

om tillfällig handel. Jag vill nu anmiila fr:'1gan om viss decentraliscring av 

tillständsprövning inom detta omr{idc. 
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Dccentraliseringsutrcdningen ( Kn 1975:01) har i delbetänkandet (Ds Kn 

1979:6) Decentralisering av beslut om tillstånd för utlänning att driva näring i 

Sverige m. m. lämnat förslag till decentralisering av viss tillståndsprövning 

enligt niimnda lagstiftning. Förslagen har rcmissbehandlats och har till helt 

övervägande del fatt ett positivt mottagande. 

Jag har funnit att utredningens förslag i allt väsentligt bör kunna läggas till 

grund för litgärder. Flertalet är sådana, att det enligt gällande lagstiftning 

ankommer pti regeringen att besluta om dem. Jag avser att senare förelägga 

regeringen de nödvändiga förslagen. I ett hänseende krävs dock godkännan

de av riksdagen. Sadant godkännande bör inhämtas nu. Jag vill därför för 

riksdagens orientering översiktligt redogöra för mina ställningstaganden till 

utredningens förslag. 

Följande iirendcn avseende 11tliinni11~ar prövas f. n. av kommerskollegium, 

nämligen ärenden om niiringstillst:'tnd samt ärenden om tillstand att bedriva 

tillfällig handel och att sluta handelsbolag eller ingå i sådana bolag om 

sökanden iiven behöver niiringstillstånd. 

Dessa ärenden är oftast okomplicerade och rutinmässiga. En väsentlig del 

av beredningen av ärendena sker idag vid en förberedande handläggning hos 

länsstyrelserna. I likhet med utredningen anser jag att dessa ärenden bör 

kunna prövas i första instans av liinsstyrelscrna. 

En närliggande fråga giiller ärenden om tillstånd för utlänning att vara 

ledamot eller suppleant för ledamot i svenskt aktiebolags styrelse. F.n. 

prövas dessa ärenden av kommerskollegium om andelen ledamöter och 

suppleanter, som ej är här i riket bosatta svenska medborgare. är högst en 

tredjedel. Om andelen avses överstiga en tredjedel prövas frågan av 

regeringen. I de senare ärendena sker likväl en väsentlig del av beredningen 

hos kommcrskollcgium. En tämligen fast praxis har med åren utvecklats i 

dessa i1renden. I likhet med dccentraliseringsutredningen anser jag att en 

ytterligare delegering av prövningen är lämplig. T.v. bör dock delegeringen 

inte gi1 Hingre än till kommcrskollegium. För bolag med aktie- eller 

maximikapital under en milj. kr. bör kollegiet kunna pröva samtliga ärenden. 

För större bolag bör dock regeringen iiven fortsättningsvis pröva ärenden där 

utlänningar avses få majoritet i en styrelse. Sådana tillstånd lämnas mycket 

restriktivt och antalet ärenden per år är mycket ringa. 

Ärenden om tillst{md för 111/ändskt företag att idka näring här i riket 

(filialtillstånd) prövas f.n. av regeringen. Också dessa ärenden är normalt 

mycket rutinmässiga. Regeringens prövning grundar sig vidare till väsentlig 

del på underlag och yttrande från kommerskollegium. som alltid är 

rcmissinstans i dessa ärenden. I denna del anser jag i likhet med utredningen 

att en decentralisering av prövningen bör göras. Till skillnad från utredning

en anser jag det dock inte liimpligt att föra ärendena till länsstyrelsen. 81.a. 

skulle det - särskilt för vissa länsstyrelser - bli si:I få ärenden att kostnaderna 

för att uppriitthålla lämplig kompetens skulle bli relativt sett för stora. Även 

när det gäller att få en enhetlig tilliimpning kan det vara önskvärt att ha en viss 
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volym på ärendena. Mot den bakgrunden anser jag att kommcrskollegium 

bör besluta i dessa ärenden. Situationer kan dock tiinkas där sädana speciella 

omständigheter föreligger, t.ex. i fråga om förhållande till främmande makt. 

att ett ärende bör prövas av regeringen. En möjlighet till understiillning 

framstår därvid som lämplig. 

Slutligen vill jag beröra kommerskollegiets roll. Kollegiet har genom sin 

befattning med de nu aktuella ärendetyperna genom åren tillägnat sig en 

betydande sakkunskap på omradet. Jag anser det angeläget att kollegiet även 

i fortsättningen spelar en central roll vid tillämpningen av berörd lagstiftning. 

Detta kan ske genom att kollegiet även fortsättningsvis häller kontakt med 

länsstyrelserna i de ärenden som handläggs hos dessa. 81.a. av samma skäl 

framstår det som önskvärt att besvär över länsstyrelsebeslut i de berörda 

ärendena framdeles skall kunna föras hos kommerskollegium i stället för 

direkt hos regeringen vilket följer av gällande besviirsordning. Ytterligare ett 

sk!il för en sådan besvärsgång är att regeringen därigenom kan avlastas 

ärenden som inte är av den naturen att de kräver regeringens prövning. Jag 

vill dock i sammanhanget framhålla att exempelvis ett vägrat näringstillstånd 

kan få mycket genomgripande verkningar för en sökande. Bl.a. mot den 

bukgrunden bör möjligheten att ytterst få ett iirende prövat av regeringen 

be~tå. 

I det angivna syftet har inom handelsdepartementet upprättats förslag 

till 

1. lag om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt 

företag att idka näring här i riket, 

2. lag om ändring i lagen ( 1975:985) om tillfällig handel. 

Förslagen är tekniskt okomplicerade. Även i övrigt är förslagen sådana att 

lagrddets hörande skulle sakna betydelse. 

De upprättade lagförslagen torde få fogas till protokollet i detta iirende 

som hilaga /././. 

Jag hemställer att regeringen föresl{1r riksdagen att antaga förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och 

utländskt företag att idka näring här i riket. 

2. lag om ändring i lagen ( 1975:985) om tillfällig handel. 

C 2. Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

1980/81 Utgift 4 467732 

1981/82 Anslag 4 830 000 

198~/83 Förslag 5 481 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

ll(!lla organ. För budgetåret 1982/83 torde medd beriiknas enligt följan-

0\l. 
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I. lntcrnationl'lla h:rfrn i Pari-; for utsti\llningar 
(prnp. 1'147:1 bil.. 12 '· l:'ifl) 

2. Or!!anisationl'n fiir intellektu.:11 ii!!anderiitt. 
im~rnationclla ll\'r:ir1 ( WIPOiBIRP,I) ( prnp. 
l'.l:'il1: I hil. 12 '· lhl. 1%3: I. bil. 12 s. l:'i:::'.) 

3. lntl'rnationc·lla r:'1d!!i\'ande hornullskornrnittc'n 
(!CAC) tpmp. l'J:'f°:.+7) 

.+. lntt:rnarinnc·ll:t studil'gruppc·n fiir bly- nl'h 
zi11kfri1gor tprnp. 1%11: I. bil. 12 s. 2X.+) 

'i. lntl'rnatinnc·lla k:tffl'or!!anisatinnen (prop. 
1%2:1. hil. 12 s. 2KI) . 

6. IJlll'rnationella gummi'>ludiq~rupp.:n (pn.>p. 
1%11:1. bil. 12 s. lllR) 

7. lnrcrnarinn.:lla kakaoorg:misationc·n (prnp. 
1973:.'lh) 

X. Organis:1tionen fiir dc jiirnmalmse:>'pnr- t.:randc 
bndcrna ( prnp. I 97'i.'7h:2-l) 

'i. lnternationc·lla r:'tdcl fiir samarbete pt1 tullomra-
Jct. 

111. lntcrnatinn.:lla tullt:1riffllH:i11 
11. GATT-organisati<>nen 
12. lnl.:rnatin1'iclla natun:umminrga11is:1tiont:n 
13. Ö\'rigt ' · 

Tntalt 

Fiiredr11ga11drn 

32 111111 

I -l:'i'i ()1)(1 

31 tltlfl 

'i()l)I)() 

237 ()t)ll 

.+2 ()(Il) 

.+X l)(ltl 

3110 lltlll 

49) 011(1 
<J,+()()(I 

2 02:; 11110 
11 (lflO 
)() ()(I() 

.+ K.lil llfJ(I 

48 

19:\2!K'.\ 
.Ä.ndring 

or 

+ 1111111(1() 

nf 

of 

-t- 7lJ(lfl() 

+ 1.+111111 

+ ,+()()[) 

of 

of 
nr 

+.+.Il 11011 
+ 1-ltlll() 

of 

+ l1'il 0(111 

\kd hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föri.:sl~1r riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa intem111io11el/a hvräer 111. m. för hudgetäret 

l lJ82i8.'l. anvisa ett förslagsans\ag av S 481 000 kr. 

C 3. Kostnader för l'issa nämnder m.m. 

1980/81 Utgift I 209 677 

1981/82 Anslag I 235 {)()() 

1982/83 Fiirs\ag l 235 (I()() 

Fr~rn anslaget bestrids utgifter för arvoden. expenser 111.111. för gransk

ningsniimnden för försvarsuppfinning;ir. resegarantiniimnden. lottcriniimn

dcn. handclsprocedurri·idet och nl.iekrisniimnden. 

Lotterinämnden iir central myndighet för frf1gor om tilliimpningen av 

lottcriförnrdningi.:n ( 193lJ:207). SLlt11 central myndighet svarar niimnckn 

framför allt för att pröva hewiir iiver länsstyrelsebeslut i \otteriiin;nden och 

att utförda vcrkstillighctsförcskriftn till lotterit'l"irordningen. 

För innevarande budgetiir har for lottcriniimnden anvisats en anslagspost 

a\· 1-155 (Jl)(J kr. under fiirsla_gsanslaget C 3. Kostnader för vissa niimnder 

ITl. 111. 

l.otteriniimnden yrkar att anslag anvisas för budgcti1rct \982/83 med 

lJ25 ()()() kr. 
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Med stöd av Kungl.Ma.i:ts bemyndigande tillkallades den 26 april 1972 en 

utredning med uppdrag att utreda regleringen av lotterivcrksamhetcn. 

Utredningen har i maj 1979 avliimnat huvudbetänkande (SOU 1979:29-30) 

Lotterier och spel. Betiinkamkt har remissbehandlats. Jag avser att senare 

föreslå n:gcringcn att för riksdagen under våren I 982 higga fram en särskild 

proposition om ny lottcrilagstiftning. I anslutning hiirtill kommer organisa

tions- och resursfri1gor att tas upp. vilka bl.a. rör lotterinämnden. Med 

hänsyn till att det kan vara osiikert om propositionen kommer att kunna 

behandlas vid innevarande riksmöte föreslår jag att t.v. ett oförändrat belopp 

om 855 000 kr. anvisas för lotterinämnden för budgeti1ret 1982/83. 

Handelsprocedurr<ldet är ett organ som drivs gemensamt av svenska staten 

och av niiringslivct. representerat av Sveriges industriförbund. R;)dct skall 

som centralt organ utarbeta och befrämja utarbetande av lösningar. som 

innebär förenkling av hanclelsprocedurer. 

Handclsprocedurrädet inriittades den I juli J 975 genom avtal mellan 

svenska staten och Sveriges inclustriförbund. Ett nytt avtal. som reglerar 

radets verksamhet. triiddc i kraft den l juli 1980 och giiller t. o. m. den 30 juni 

1985 (prop. 1979/80 bil. 14. NU 1979/80:34. rskr 1979m0:224). Enligt avtalet 

skall staten bidra med 300 000 kr. per år. Industriförbundet svarar i 

samverkan med övriga näringslivsorganisationer för kontant bidrag med lägst 

260 000 kr. per i1r. Därtill kommer näringslivets kostnadsfria expertinsat

ser. 

Medelsförbrukningen för nämnda institutioner har för budgetåret 1982/83 

beräknats enligt följande. 

I. (jranskningsniimndrn för för-
svarsuppfinningar (prop.1971: 1:18) 

2. Rescgarantiniimmkn (prop.1972:92) 
3. Lot!t:riniimnden ( pmp. I 97-1:51) 
-1. I landclsprocl:durri\<ll:t (prop.1979:80: 100 

bil. 14) 
5. Oljckrisniimmkn (prnp.1975:42) 

Föredraganden 

Summa 

198li82 

50000 
201)(10 
855 OCH.I 

.100 000 
10 000 

1 235 oon 

Beriiknad 
iindring 
1982X1 

of. 
of. 
or. 

of. 
of. 
of. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag medelsbehovet till 

l 235 000 kr. och hemställer att regering.en föresli:tr riksdagen 

att till Kostnader för 1·is.1·a nämnder m.m. för budgetåret 1982183 

anvisa ett förslagsanslag av l 235 000 kr. 

4 Riksdagen 1981/8:!. I sam!. Nr /(}(/. flit. /.I 
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C 4. Bidrag till internationell råvarulagring 

1980/81 Utgift 0 

1981/82 Anslag 275 000 

1982/83 Förslag 1000000 

Inom ramen för det internationella naturgummiavta\et, som Sverige 

ratificerade den 30 september 1980. har ett internationellt buffertlager 

upprättats (prop. 1979/80: 107. NU 1979/80:40, rskr 1979/80:273 ). Sverige har 

under hösten 1981, efter begäran från den internationella naturgummior

ganisationen, i enlighet med avtalet inbetalat ett bidrng om ca 918 000 kr. till 

buffertlagret. 

Under år 1981 näddes en överenskommelse om ett sjätte internationellt 

tennavtal. En proposition om svenskt deltagande i tennavtalet kommer att 

föreläggas riksdagen under våren 1982. I avvaktan härpå föreslår jag att den 

första inbetalning om ca 1 milj.kr. som kommer att aktualiseras efter 

ikraftträdandet av avtalet förs upp under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föresi[ir riksdagen 

att till Bidrag till internationell n1rnrulagring för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av l 000 000 kr. 
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D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

D 1. Marknadsdomstolen 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

1825818 

2 057 000 

2160 000 

51 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen ( 1953:603) om 

motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, 

marknadsföringslagen ( 1975: 1418). avtalsvillkorslagen (1971: 112), vissa 

ärenden enligt konsumentkreditlagen (1977:981) samt ärenden enligt lagen 

(1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker 

och lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av 

tobaksvaror. Fr.o.m. 1 januari 1981 handläggs vissa ärenden enligt 

konsumentförsäkringslagen ( 1980:38). 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om 

konkurrensbegränsning och en för ärenden om marknadsföring och ärenden 

om oskäliga avtalsvillkor. Till domstolen är knutet ett kansli. 

Personal 

l landläggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

1981/82 

4 
6 

10 

I 576 500 
(1444 000) 

445 500 
35 000 

2 057 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Marknads- Föredraganden 
domstolen 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

+ 126 oon + 127000 
(+ 115 000) (+ 118000) 
+ 18 000 + 11 000 
- 35 000 - 35 000 

+ 109 000 + 103 000 
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Marknadsdomstolcn 

Under verksamhetsåret I 98ll/81 har 35 ärenden inkommit till marknads

domstolen och 38 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den 30 juni 198 I en 

balans på 25 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstidcn för alla typer 

av ärenden var under år 1980 ca 8 månader. 

I. Pris- och löncomriikning m.m. 109 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle för marknadsclomstolen innebära en anslags

minskning med ca 43 000 kr. och skulle därmed kräva att antalet handläggare 

utöver ordföranden minskas fran tre till tv;l. Konsekvenserna skulle bli 

ökade handliiggningstider och viixande ärendebalanser. Domstolen yrkar att 

huvudförslaget inte skall genomföras. 

Föredraganden 

Marknadsdomstolen är en liten myndighet där verksamhetens omfattning 

helt styrs av framställningar som kommer fran andra myndigheter. företag 

eller vissa typer av sammanslutningar. Proposition med förslag till ny 

utvidgad och förstärkt konkurrenslag avses föreläggas riksdagen våren 1982. 

Med hänsyn härtill finner jag att huvudalternativet inte bör tillämpas på 

marknadsdomstolen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 160 000 kr. 

D 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1980181 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3 736 922 

3 740 000 

3 740 000 

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrens

begränsning inom näringslivet. 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag av 3 740 000 kr. anvisats 

för NO. 

Med stöd av Kungl.Maj:ts bemyndigande tillkallades den 13 september 

1974 en utredning rörande översyn av konkurrensbcgränsningslagen. 

Utredningen har i februari 1978 avlämnat betänkandet (SOU 1978:9) Ny 

konkurrensbegränsningslag. Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser 

att senare föresla regeringen att för riksdagen vid innevarande riksmöte lägga 

fram en särskild proposition i ämnet. I avvaktan härpa föreslår jag att 

ifrågavarande anslag förs upp med oförändrat belopp. 
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\.1ed hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föresliir riksdagen 

att i avvaktan pt1 siirskild proposition i iimnet till 

Näri11g.1frihetsombwlsma1111cn för budgetåret 1982/83 beriikna ett 

förslagsanslag av 3 740 000 kr. 

D 3. Statens pris- och kartellnämnd 

I Y8()!8 I Utgift 33 415 694 

I 98 li82 Anslag 28 235 0()() 

1982/83 Förslag 2K 465 000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet för 

fdgor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utvecklingen av 

och tdmja allmän kiinnedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

niiringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. SPK skall föra 

kartellregister samt utföra s[1dana utredningar som behövs för den löpande 

pris- och konkurrensövervakningen och för tillämpning av lagen ( 1953:603) 

om motvcrkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom niiringslivet och 

lagen ( 197l:112) om förbud mot oskiiliga avtalsvillkor. SPK administrerar 

allmiinna prisregleringslagcn ( 1956:236) när denna är i tillämpning (jfr prop. 

1981/82:30 bil. 6. FiU 1981182:2. rskr 1981/82:28). 

SPK leds av en styrelse. Denna består av generaldirektören. åtta andra 

ledamöter. som regeringen utser särskilt. samt två personalföreträdare. 

Inom SPK finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning samt 

utredande verksamhet och en avdelning för administration. statistik och 

information. Vidare finns ett plant:ringssckretariat. 

Pcrsonal 1 

Handliiggande personal 
0Hig pe1v1nal 

Ansla!( 

F(ir\'altning,;knscnade r 
( diira\· liine knstnader) 
Lokalkostnader 
Engangsanvisning 
Forsk nings\·crksamhcc 

198UQ 

1-11 
76 

217 

23 Jl)j 000 
(20 755 0110) 

5 13-l 0011 
(-) 

(-) 

21! 2.~5 000 

Heriiknad iindring 1982/8.~ 

SPK Föredraganden 

+Il 
of. 

+Il 

of. 
of. 
or. 

+ 3 X3l 000 + J57 000 
( + 2 903 000) ( + 370 000) 
+ 118000 - 1270110 

(+ 120 000) 
+ :mo OllO 

+ 4 249 000 .,. 230 000 

1 Inkl. extra ansliilld personal fiir bl.a. handliiggning av prisstoppsiirendcn den I juli 
l'JSl (.\Il 1j~1nsccrJ. 
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Statens pris- och kartellniimnd 

SPK upprätthåller i enlighet med riktlinjer från regeringen övervakning av 

priser och marginaler för varor och tjänster. Övervakningen har gett 

information om i vilken grad vidtagna prishöjningar varit kostnadsmässigt 

motiverade enligt de krav som regeringens riktlinjer har ställt. Med undantag 

av 22 fall då anmälan har gjorts till regeringen har de prishöjningar som skett 

under budgetåret 1980/81 inte innehållit några förväntade kostnader utan 

endast inträffade och vid prishöjningstil\fället kända kostnader. Prishöjning

arna har inte heller innehållit kompensation för löneglidning eller för 

minskade försäljningsvolymer. Prisövervakningen har i övrigt bl.a. klarlagt 

vissa fall av enhetlig prissättning som grundats på konkurrensbegränsande 

överenskommelser. Inom ramen för prisövervakningen har SPK också i vissa 

fall kunnat påverka prissättningen så att den inte blivit högre än vad som varit 

kostnadsmässigt motiverat. 

Under det gångna budgetåret har inga nya prisregleringar beslutats. För 

vissa områden har prisstopp övergått i obligatorisk förhandsanmälan. Fpr 

vissa andra områden har anmälningsskyldigheten hävts. Sammantaget 

innebar de förändringar som vidtogs i prisrcgleringarna under budgetåret att 

andelen varor och tjänster av den totala privata konsumtionen. som tidigare 

omfattades av prisstoppsreglering minskade med ca 5 procentenheter. från 

ca 6 till ca 1 % , och att högstprisregleringen som tidigare berörde ca 6 % av 

den totala privata konsumtionen helt avvecklades. Andelen varor och 

tjänster som omfattas av obligatorisk förhandsanmälningsplikt minskade 

under budgetåret med ca 7 procentenheter. från ca 34 ti!l ca 27 %. medan 

andelen som omfattas av samrådsskyldighetcn för statliga myndigheter var 

oförändrat ca 3 % . Under budgetåret har nämnden avgjort 187 dispensan

sökningar avseende prisstoppade varor och tjänster. Inom ramen för den 

obligatoriska förhandsanmälningsskyldigheten har SPK färdigbehandlat 

5 110 ärenden. vilket inneburit en minskning av balansen. 

Inom ramen för konkurrensövervakningen har SPK under t1ret genom 

utredningar. registreringar av konkurrensbegränsande avtal och fusioner 

samt genom olika slag av informationsåtgärder spårat upp. analyserat och 

givit offentlighet åt konkurrensbegränsande samarbete. Det konkurrensbe

gränsande samarbetet har också anmälts till NO. Härigenom har förutsiitt

ningar skapats för en effektivare konkurrens och därmed ökad prispress. I 

kartellregistret har under budgetåret 1980/81 införts 113 kartellavtal och 

andra konkurrensbegränsande överenskommelser. medan 126 tidigare 

registrerade överenskommelser antecknats som upphävda. 

Totalt färdigställdes under budgetåret 29 utrcdningsrapporter. Vid 

budgetårets utgång var 28 utredningar p{1gåendc. sju under planering och 

elva under övervägande. 

SPK informerar löpande allmänheten om konsumentprisutvecklingen 

genom prisrapporter m.m. Kvartalsvisa rapporter publiceras om utveckling-
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en av priser och andra förhällandcn på den internationella och svenska 

oljemarknaden. SPK:s tidskrift Pris- och kartellfrågor har utkommit med 10 

nummer. Information om utredningar och kartellavtal har lämnats bl.a. 

genom pressmeddelanden. Föreskrifter i samband med tillämpningen av 

allmänna prisreglcringslagen publiceras i SPK:s författningssamling. 

1. Pris- och löneomräkning + 2 179 000 kr. 

2. En minskning av anslaget med 2 S~ motsvarar en vakanshållning av 

ytterligare 5 tjänster. Mot bakgrund av att beslut tidigare fattats om 

anslagsbegränsning med totalt 3 milj. kr. varav 1,25 milj .kr. under budgetåret 

1982/83 och att någon utvärdering av denna besparing inte gjorts anser 

niimnden att det inte är möjligt att räkna med en ytterligare besparing med 2 

~:.;. .. 1 ett sfalant läge skulle nämnden inte ha någon möjlighet att klara de 

filigganden som följer av instruktion och de särskilda uppdrag som 

regeringen givit. 

3. SPK:s huvudalternativ innebär vidare en förstärkning med 1 tjänst för 

arbetsuppgifter i samband med införande av ett normprissystem på 

fiskeområdet fr.o.m. den 1 juli 1981 ( + 157 000 kr.). 

4. SPK:s utvecklingsalternativ innehåller framställan om resurser motsva

rande 11 tjänster för prisövervakning på boendeområdet ( + 1 626 000 

kr.). 

Prisövervakningen bör enligt nämnden omfatta 

- byggmaterialindustrin 

- bostadsbyggande och diirtill hörande entreprenadvcrksamhct 

- kommunala taxor och avgifter 

- drift- och kapitalkostnader i fastighetsförvaltning. 

5. Utvecklingsalternativet innefattar också begäran om ökat anslag för 

automatisk databehandling ( + 585 000 kr.). inrättande av nytt anslag för 

forskning ( + 300 non kr.) samt medel inom ramen för anslaget till 

ekonomiskt försvar för att öka krisberedskapen ( + .10 000 kr.). 

Föredraganden 

Riksdagens beslut med anledning av propositionen 1980/81:20 om 

besparingar i statsvcrksamheten m.m. innebär för SPK:s del en besparing för 

budgetåret 1982/83 med 1.25 milj. kr. utöver huvudförslaget. Prisreglcrings

kommitten har i maj 1981 avgivit betänkandet (SOU 1981 :40-42) Prisrcgle

ring mot inflation? Kommittens allmänna uppgift har varit att utvärdera den 

prispolitik som har förts i Sverige sedan år 1972. Betänkandet har 

remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet. Jag avser att 

Merkomma i denna fdga. Ställningstaganden till utredningen kan komma att 

beröra SPK:s resurser. Jag kan bl.a. därför inte biträda de förslag till 

resursförstiirkningar som SPK angivit i sitt utvccklingsalternativ. Mot denna 

bakgrund bör medel för SPK:s verksamhet beräknas med utgångspunkt i 
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huvudförslaget. Jag är inte beredd att nu ta ställning till om medel bör anvisas 

SPK ur anslaget till ekonomiskt försvar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellniimnd för budgeti\ret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 28 465 000 kr. 

D 4. Konsumentverket 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

40 429 578 

38 400 (J(J() 

39 215 000 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighct för konsumentfrågor 

och har till uppgift bl.a. att stödja konsumenterna och förbättra deras 

ställning pi1 marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter som enligt 

marknadsföringslagen ( 1975:1418) och lagen (1971: 112) om förbud mot 

oskäliga avtalsvillkor ankommer pti konsumentombudsmannen. Verket 

fullgör vidare uppgifter enligt konsument kreditlagen ( 1977:981) och konsu

mentförsäkringslagen ( 1980:38). 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket iir en generaldirektör. Denne iir 

tillika konsumentombudsman. Inom verket finns ett KO-sekretariat. tvä 

avdelningar for olika sakområden. en allmän byrå. en informationsbyrä. en 

teknisk byri1 och en administrativ byrä. Till verket är knutcn en radgivande 

nämnd för glesbygdsfrågor. glesbygdsniimnden. 

Medel för verksamheten anvisas i programtermer. Följande programin-

delning gäller tills vidare. 

I. Marknadsinriktade aktiviteter. 

2. Svsteminriktade aktiviteter. 

3. Allmän information. 

4. Varuprovningar m.m. på uppdrag. 

Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag redovisas under en 

förslagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Undcr 

denna post redovisas kostnader och intiikter för verkcts uppdragsverksam

het. Anslagspostcn får inte bclastas. För att lösa tillfälliga likviditetsprnblem 

för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig kredit hos 

riksgäldskontoret pii högst 200 000 kr. 
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Programsammanställning 

I Ollll-tal kronor 

1981/82 1982/8."l beriiknar 

Anslag Konsument- fiiredragandl'n 
verket 

I. Marknadsinriktadc akti\'iti::ter 23 <J42 2<i 717 24 720 
2. Systeminriktade aktivitL·tcr <) /(l<, 111 :'05 lJ 7311 
3. Allm~in information 12 412 14 129 IJ 25-4 
4. V;uuprovningar m.m. p(1 upp-

drag 

Summa knstnader 46 120 51 352 47 705 

/\ l'giir intiikter under anslaget 7 720 /j 71111 /1490 

Summa J/j 400 42 652 39 21S 

Programmet Marknadsinriktade aktiviteter 

Målet för verksamheten inom programmet iir att påverka producenter. 

distributörer och marknadsforare att anpassa sin verksamhet efter konsu

menternas behov och att för konsumenterna ange möjligheter till resursut

nyttjande som tillgodoser deras behov. 

De viktigaste prioriteringsgrundcrna inom programmet :ir att skydda 

konsumenternas liv och hälsa. att undanröja större ekonomiska risker för 

konsumenterna. att stödja svaga konsumentgrupper i samh:illet och att 

främja energibesparande åtgiirder pä konsumentomr:'1det. 

Arbetet rörande produktsäki:rhct har under budgetåret 1980/tO: I samord

nats och medfört rationellan: arbetsformer. Produkters siikerhd har 

undersökts ot·h riktlinjer med inriktning pä siikerhet har faststiillts. Genom 

ingripandt>n har mirnga farliga produkter försvunnit fr~m marknaden. 

konstruerats om t>llcr försetts med mer informativ text. 

Verkets handliiggning av avtalsvillkorsfdgnr för olika omri1den har under 

föregående budgetår samordnats och diirmcd effektiviserats. Allmiinna 

avtalsvillkor rör.mck smähus. bilar och försäkringar samt uthyrning nch 

service av radio och TV-artiklar har förbiittrats. 

Rapporter rörande kost. kliider och bilekonomi har utarbetats i syfte att ge 

konsumenterna viirdefull information kring dessa frågor. 

Inom hiilsovårdsomdtclet har obestyrkta pästi\enden om medicinska 

effekter av produkter eller tjiinstcr utmönstrats och i flera fall har 

marknadsföringen helt upphört. 

I. Pris- och löneomriikning för programnlt't uppgiir till I 81:'i ()()(I kr. 

2. Knnsumentverkct hcmst[iller nm 71Jll 000 kr. för provningar av 

produkter inom energiomr{1det. !'vledlcn motwarar de medel för ,;',dana 
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provningar som frigörs di1 cncrgisparkl>mmittens verksamhet upphör bucl

gctiirct 1982183. Organisationskommitten for det hlivande statens energiverk 

har utgiitt frän att medel för denna verksamhet överförs direkt till 

konsumentverket. 

Verket gör följande bediimning av konsekvenserna för programmet vid de 

minskade resurser som riksdagen har uttalat sig för i prop. 1980/H I :20 om 

besparingar i statsverksamheten. 

För att s:I bngt miijligt minska effekterna av nedskiirningarna kommer 

samordningen mellan sakomri1dena inom de prioriterade verksamhetsområ

dena att ytterligare förbättras. 

Projekt och aktiviteter i övrigt kommer att begränsas och koncentreras till 

prioriterade omraden. Riktlinjeproduktionen för skiiras ned och i första 

hand koncentreras till mera generdla frilgor. t.ex. vad giiller produktsäker

het och olika säljmetoder. 

IH1dgivningen till allmänheten kommer succesivt att inskriinkas till förm:'in 

för den prioriterade verksamheten. Beträffande handläggningen av anmäl

ningsärenden måste verksamheten i iin högre grad Lin hittills inriktas pa 

allvarliga missförhällanden p;I marknaden och pii breda och/eller svaga 

konsumentgrupper. 

Minskade resurser får även avsiittas för insatser giillande rationalisering av 

hushållens arbete. 

Verket m{1ste i fortsättningen iaktta restriktivitet niir det gäller informa

tionsmaterial. 

Det är slutligen oundvikligt att en allmiin sänkning av ambitionsnivän inom 

stora delar av programmet mi1stc giiras. 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

Målet för programmet iir att verka för en fr~m konsumentsynpunkt 

önskvärd utveckling när det gäller distributionssystemets utformning, 

hushållens ekonomi. undervisning och utbildning i konsumentfriigor samt 

den kommunala och regionala konsumentpolitiska verksamheten. 

Inom distributionsomritdet har under budgetåret 1980/H I siirskild upp

märksamhet iignats t1t serviceförsörjningen i glesbygder. Verkets utbildning 

av liinsstyrelsepersnnal inom detta område har fortsatt, och länsstyrelsernas 

hedömning av stiidiirenden har hlivit mer samstiimmig. 

Inom utbildningsområdet har verkets liiromedelsproduktion medfört ett 

allt större intresse för konsumentfr{1gor i ungdomsskolan. Den kraftigt ökade 

försäljningen av verkets läromedel. trots den vikande liiromcdelsmarknadcn 

totalt sett, visar ocksi1 att verksamheten ni1r ut allt bättre. 

Materialservicen till kommuner och länsstyrelser har förbiittrats. Systemet 

fungerar viil för r<idgivningsarbetet. Uppskattade kurser fiir konsumentvii

gledare och hemkonsulenter har genomförts. 

1. Pris- och lönemnräkning för programmet uppgar till 735 UllO kr. 
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2. Konsumentverket begär medel enligt huvudförslaget. Verket gör 

följande bedömning av konsekvenserna för programmet vid beslutade 

minskade resurser. 

Inom programmet ligger tyngdpunkten i första hand p<I arbl'tet med 

hushållsekonomiska frågor och utbildningsinsatser riktade mot ungdomssko

lan, främst grundskolan. Även om programmets resurser ytterligare 

koncentreras till dessa båda omrt1den de närmaste åren. är nedskärningar 

oundvikliga också i dessa högprioriterade delar av verksamheten. 

Stödet till länsstyrelsernas arbete med konsumentfr{tgor påverkas. Det blir 

sålunda nödvändigt att fr.o.m. år 1981/82 kraftigt begränsa verkets särskilda 

bidrag till länsstyrelserna för utbildnings- och informationsinsatser för att 

låta bidraget helt utgå följande budgetår. 

Programmet Allmän information 

Målet för verksamheten inom programmet är att sprida kännedom om 

förhållanden av allmänt konsumentpolitiskt intresse. Det kan vara friiga om 

information rörande exempelvis hushc\llsekonomi. konsumentriitt. produkt

jämförelser eller myndighetens egen verksamhet. 

Betydande uppmärksamhet har under förra budgetårt:t ägnats M regering

ens uppdrag till konsumentverket att försöka utarbeta principer för hur 

information på säljstället kan utformas. Ett stort informationsprojekt om 

olika hushållsekonomi~ka fr<lgor har gt:nomförts. 

Råd och Rön har bibehållit sin position bland läsarna som en uppskattad 

konsumenttidning. Varjt: nummer av tidningen beräknas läsas av ca 400 000 

personer (ca 210 000 prenumeranter). 

Intäkterna från förlagsproduktionen har ökat relativt kraftigt tack vare 

prishöjningar och en i stort sett oföriindrad försäljningsvolym. 

l. Pris- och löneomräkningen för programmet uppgår till I 000 000 kr. 

2. Konsumentverket begär medel enligt huvudförslaget. 

Verket gör följande bedömning av konsekvenserna för programmet vid 

beslutade minskade resurser. Inom programmet kommer information som 

ger underlag för konsumenternas ställningstaganden i mera övergripande 

frågor, t.ex. när det gäller hushällsbudgeten att prioriteras. 

Trots ansträngningar att anpassa produktionen till de minskad.;: resurserna 

kan det finnas risk för att informationsmaterialet får en innehållsmässigt 

sämre kvalitet. Besparingarna kommer dock i första hand att ga ut över 

volymen. 

Programmet Varuprovningar m.m. pi\ uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m.m. som verket mot betalning t1tar 

sig att utföra. Verksamheten som bedrivs med full kostnadstiickning syftar 

till att främja en för konsumenterna gynnsam produktutveckling. 
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Y.:rksamhetens ekonomiska omslutning Yar under hudgcti1ret 1980/81 

5-10 ()()0 kr. Verksamhetens omfattning blev därmed 15 (.;.. mindre iin under 

budgt:tärt:'t 1979/80. 

lntakter under anslaget 

Under anslaget redo\'isas intiikter hun1dsakligen fr~111 förs:iljnin!! a\' 

publikationer. 

Konsumentverket beräknar att intiikterna under budget[iret 1982/81 

kommer att uppgi"1 till 8 700 000 kr. 

Fiircdraga11de11 

Riksdagen beslutade med anledning av prop. 1980/81 :20 om besparingar i 

statsverksamhcten m.m. (NU l 98W8 I: 16. rskr 1980/81: 13-1) att verkets 

fiirvaltningskostnadsanslag utöver det s.k. huvudalternativet skulle minskas 

med 2.J milj .kr. under budgetiiret 1981/82 samt diireftcr med ytterligare 

minst 1.7 milj.kr. Regeringen anmiilde i besparingsprnpositionen att en 

över-;yn av konsumentverket skulle genomföras för att fä fram underlag för 

de politiska beslut som iir nödv:indiga för en inriktning av verksamheten pi1 

en Wwe niv<"1. Översynen har nu utförts av en arbetsgrupp med företriidare 

för handelsdepartcmentet och konsumentverket. Resultatet av översynen 

redovisas i en inom handelsdepartementet uppriittad promemoria, daterad 

den 17 juni ll/81. 

Eftt::r remiss har yttranden över promemorian avgetts av hovriitten för 

Övre 1\Jorrland. statskontoret. riksrevisionsverket (RRV). marknadsdoms

tolen. bostadsstyrclsen·. statens planverk. statens provningsanstalt, liinssty

relserna i ivlalmöhus. V;irrnlands. V~isternorrlands och Jämtlands län, 

riktlinjekornmittCn (H 1979:0-1). varuprovningskornmittcn (H 1979:05). 

S\'t'nska kommunförbundet. Stockholms. Trollhiittans. Strömsunds och 

Lulc~i kommuner. Kooperatirn förbundet ( Kf). Sveriges industriförbund. 

Sveriges grossistförbund. Sveriges kiipmannaförbund. SHIO-familjeföreta

gen. ~iiringslivets delegation för marknadsrätt (NDM). Tjänqemännens 

centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO!SR. Landsorgani

sationen i SYCrige (LO). Sveriges hemknnsulcnters förening. 

Konsumentviiglcdarnas förening samt Kooperativa konsumentgillcsförbun

dct. Linsstyrelscrna har bifogat yttranden frim Karlstads. Kristinehamns. 

Sundsvalls. Timr;i. Kramfors. Sollcftd. Örnsköldsviks. l Wrnösands. Bergs. 

Briicke. lbrjcdalcns. Krokoms. Ragunda och Östersunds kommuner. 

'Yttrande har ocksa kommit in fdn Elektriska hushitllsapparatleverantörer 

(El 11.l. 

l den s. k. hesparingspropositionen framhiills att hittills giillande priorite

ring-,grunder fiir k1rnsume1Hverkets verksamhet ~kulle giilla ocks<"1 fortsiitt

nings\ is. Inriktningen a\' konsumentpPlitiken. si1dan den lades fast genom 

\ IJ72 ars riksdagsheslut. skulle vara oföriindrad. 
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Vid översynen av konsumentverket har detta också varit avgörande. 

Iksparingsmöjligheter anges iiver hela fältet. Remissreaktionen ger inte 

anledning till annan slutsats än att arbetsgruppen har presenterat viil avviigda 

bcsparingsåtgiirder. 

Jag anser att de ätgärder söm har angivits vid översynen i allt väsentligt bör 

ligga till grund för hur den beslutade besparingen skall genomföras. Efter vad 

jag har inhämtat har konsumentverket - som under budgetaret 198111'2 fritt 

anslaget minskat med 2.3 milj kr. - redan vidtagit iitgiirder som i mänga delar 

iiverensstiimmer med vad arbetsgruppen har angivit. 1 de flesta hiinseendcn 

synes det inte vara nödviindigt för regering och riksdag att ta niirmarc 

stiillning till de enskilda besparingsMgiirderna. Det bör anförtros rit 
konsumentverket att mot bakgrund av översynen och med hiinsyn till 

utvecklingen av konsumenternas förh:lllanden p<1 olika omräden ta de 

niirmare beslut som vid varje tidpunkt framst:\r som lämpligast. 

~i'igra fr:'igor iir emellertid av s<"idan vikt eller art att de bör redovisas för 

riksdagen. 

En sadan fraga giiller direktrådgil'l1i11ge11 till enskilda konsumenll'r. Vid 

öwrsynen har man funnit att statsmakterna nu allvarligt bör överviiga att helt 

avveckla direktradgivningen. Häri har man dock ej inbegripit s{1dana 

upplysningar om verksamheten som varje statlig myndighet har skyldighet 

att liimna. Bakgrunden till förslaget är den starka utbyggnad av direktrt1d

givning till enskilda konsumenter som har skett hos kommunerna. s::i gott 

som samtliga remissinstanser ·som har uttalat sig om förslaget har tillstyrkt 

detta. 

för egen del anser jag att det iir naturligt att direktdelgivningen nu 

avvecklas. Jag ansluter mig således till förslaget. Jag vill i sammanhanget 

framh:\lla. att de samlade resurs·erna för denna verksamhet genom utbygg

naden pä lokal nid - iiven efter en avveckling hos konsumentverket -

kommer att vida överstiga dem som vi hade i mitten av 1970-talct. 

Erfarenheterna visar oeks:\ att det iir ptt lokal nivä som konsumentrf1dgiv

ningcn för bäst verkan. Hemkonsulenternas arhete utgör dessutom ett 

betydelsefullt komplement till den kommunala konsumcntverksamheten 

särskilt i län där den lokala konsumentr[1dgivningen iinnu iir bristfälligt 

utbyggd. 

Konsumentverket handlägger anmälningar. som riir frågor enligt 2-.+ ** 
marknadsföringslagen (MFL). Enligt sin instruktion for verket liimna s:'1dana 

iircnden utan :ltgärd om det fdn allm:iz1 synpunkt iir av ringa betydelse att 

saken prövas. F.n. avskrivs pi1 denna grund cirka JO procent av iirendena 

enligt MFL. Arbetsgruppen har föreslagit en ökad ärendeavskrivning genom 

att varje ärende. vari atgärd inte är pakallad fran allmiin synpunkt. skrivs av. 

Majoriteten bland remissinstanscrna tillstyrker förslaget. 

\.1arknadsdomstolen anser att en ökad avskrirning av iirenden utan i\tgiird 

synes möjlig utan förändring av nuvarande avskrivningsgrund. Marknads

domstolcn menar härutöver att arhctsgruppcns resonemang. att ingripande 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 62 

enligt 2-4 *.* MFL mot viss ätgärd förutsätter att saken har ett mera allmiint 

intresse, är missvisande. Enligt domstolens mening kan en iitgiird som är 

otillhörlig t.ex. endast mot viss näringsidkare föranleda ingripande även om 

åtgärden inte har det allmänna intresse som avses i promemorian. 

Jag finner för min del det närmast självklart. att, när konsumentverkets 

resurser minskar. detta ocksä måste fä inverka på ärendehandläggningen. 

Jag förordar därför i likhet med arhetsgruppen en ökad avskrivning av 

ärenden utan atgärd. I likhet med vad marknadsdomstolcn har anfört i sitt 

remissyttrande anser jag att en ökad avskrivning på sätt som arbetsgruppen 

har föreslagit går att åstadkomma inom ramen för de nuvarande kriterierna 

för avskrivning. 

En näraliggande fraga gäller konsumentverkets riktlinjer. Arbetsgruppen 

har särskilt granskat riktlinjer för information utanför säljstället (annonser 

m.m.} Dessa riktlinjer har niira anknytning till marknadsföringslagens regler 

om informationsskyldighet. Gruppen har funnit att arbetet med de nämnda 

riktlinjerna har varit problemfyllt. Bl.a. har stora resurser. särskilt i ett 

inledningsskede. fått avsättas hos både konsumentverket och näringslivet. 

Principfrågor om riktlinjernas status samt om uttryckssätt och presentations

form har diskuterats ingående. Vid tillämpningen av lagen har det vidare 

visat sig att den hristfälliga kunskaper om t.ex. hur olika reklambudskap når 

olika konsumentgrupper och därmed vilken effekt ett krav om viss 

information får har lett till prohlem. Vidare är möjligheterna att utvärdera 

effekterna för konsumenterna av den information som har tillförts reklam 

p.g.a. konsumentverkets riktlinjer f.n. mycket hegränsade. Till detta 

kommer att en särskild kommittc, riktlinjekommitten. har till uppdrag att 

utvärdera riktlinjerna som medel för producentpåverkan. 

Arbetsgruppen förordar att ambitionsnivån vad gäller konsumentverkets 

uppdrag att utfärda riktlinjer för information utanför siiljstället sänks. 

Förslaget har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Några 

menar att man inte bör vidta i\.tgiirder på detta omräde förrän riktlinjekom

mitten är klar med sitt arhete. Endast ett fåtal av remissinstanserna har dock 

invändningar mot arbetsgruppens analys av svårigheterna med arbetet på 

området. 

Jag ansluter mig till arhetsgruppcns förslag på denna punkt. Om det i 
framtiden finns skäl att inta en annan ståndpunkt får frågan tas upp 

ånyo. 

I likhet med arbetsgruppen anser jag att ökade intäkter i förlagsverksam

heten bör åstadkommas. 

Jag övergår nu till fritgan om varuprov11i11gar. 

Konsumentverket utför varuprovningar dels på uppdrag. 'dels på eget 

initiativ. Syftet med uppdragsverksamheten iir att direkt främja utvecklingen 

av bättre produkter samt att utarheta underlag för information. Detta uppnås 

genom att företagen hos konsumentverket kan testa sina produkter innan de 

lanseras på marknaden. Med ledning av testresultaten kan företagen göra de 
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ändringar som de finner motiverade. Därigenom kan konsumenterna fä 

tillgång till hättre produkter. '.\liir det giiller uppdragsverksamhl'tL'n har 

verket hittills förhehtillit sig rätten att offentliggöra provningsresultat om en 

provad produkt kommer ut pii marknaden. Uppdragsvcrksamheten bedrivs 

med full kostnadstäckning. 

Ett frän hesparingarna delvis fristående problem, som har framkommit vid 

översynen, är att intresset f.n. avtar hos företagen för att utnyttja 

uppdragsprovningsverksamheten. För att motverka den minskande dterfril

gan och dessutom. som en följdeffekt. fä ett bidrag till hesparingarna pekar 

man i promemorian pil miijlighcten att konsumentverket i fortsättnin~!cn 
inom sin uppdragsverksamhet erbjuder provningar diir verket inte kriiver att 

fä förfoga över resultatet fdm provningarna. 

Flertalet remissinstanser avstyrker eller iir tveksamma till förslaget. 

För egen del har jag tagit intryck av vad s<lviil arbetsgruppen som 

remissinstanserna har anfört i denna del. Det torde vara uppenbart att viirdet 

med uppdragsprovningen st:lr och faller med att den utnyttjas. Risk finns nu 

att allt färre sadana provningar kommer till stand. Samtidigt iir det ett värde i 

sig att verket får förfoga över resultaten frim uppclragsprovningarna. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att varuprovningskommittcn har till 

uppgift hl.a. att se över organisationen av provningsverksamhetcn p<'1 

konsumentomrf1det. Innan resultatet av detta arbete föreligger och mot 

bakgrund av vad _jag nu har anfört är jag f.n. inte beredd att förorda iindringar 

i nuvarande provningsvcrksamhct hos konsumentverket. 

De Ö1'riga besparingsätgiirder som aktualiserats vid översynen anser jag, 

som jag tidigare har anfört. att konsumentverket blir sjiilvt niirmare besluta 

om. Vid min medelsberiikning för de olika programmen har jag viisentligcn 

utgått friin de prioriteringar konsumentverket redovisat i sin anslagsfram

stiillning och till den allmänna inriktning <IV verksamheten som redovisas 

dtir. 

Med anledning av vad som har framkommit vid remissbehandlingen 

beträffande personalpoliriska ärgiirdff i samband med besparingarna vill jag 

här framhMla. att det torde vara sjiilvklart att konsumentverket m:'1ste iigna 

fdgor om personalplanering och pnsonalutveckling stor uppmiirksamhet. 

Jag tillstyrker att verket anvisas 700 000 kr. för s;\dana energiprovningar 

som hittills har finansierats av energisparkommittcn. 

Jag avser att i enlighet med riksdagens beslut l<ita utreda frågan om 

konsumentombudsmannens ställning. 

Med hiinvisning till vad jag anfört och till sammanst:illningen hemstiiller 

jag att regeringen fiiresbr riksdagen 

att till Konsw11c1111·crker för budget{1ret 19~2/1'3 anvisa ett fiirslags

anslag av 39 21 :'i ()()() kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 14 llandelsdepartementet 

D 5. Allmänna rcklamationsnämnden 

1980/81 Utgift 

198 !!iQ Anslag 

1982/83 Förslag 

5 780 123 

7 105 000 

7 -1-15 ()()() 

Allmiinna reklamationsniimnden inriittades pil försök ilT I %7. Fr .o.m. ckn 

januari 1981 blev niimnden. frim att tidigare ha varit knuten till 

konsumentverket. en fristående myndighet (prop. 1979/80: 114. NU 1979/ 

80:55. rskr 1979/80:-109). Verksamheten blev därmed också permanent. 

Nämnden har till uppgift att pä b..:giiran av enskild konsument priiva tvister 

mellan konsument och niiringsidkare rörande vara eller tjänst samt 

rekommendera hur tvisten biir lösas. Nämnden skall dessutom på begäran av 

domstol avge yttrande enligt lagen (197-1:8) om rättegimgen i tvistem<ll om 

mindre viirden. 

Niimnden behandlar ärenden inom omr:1dena resor. motor. elektriska 

hushilllsapparater och hemelektronik. fritidsbätar. försiikringar. textil. tviitt. 

piils. skor och allmiinna iirenckn. Fr{111 den 1 juli 1981 behandlar niimnden 

iiven iirenden inom omri1det arbete p<I fast egendom nämligen målningsar

beten. VYS- och elinstallationer samt golvläggningsarbeten. 

Chef för nämnden är en hcltidsanstiilld ordförande. 

Prövning av ärenden som kommer in till nämnden sker pii elva avdelningar 

i den m<'in iirendet genom beslut av i förqa hand ordföranden inte avvisas 

eller avskrivs efter i1terkallelse eller förlikning. Grund för avvisning är att 

iirendet faller utanför niimndens kompetensomri1de eller att iirendet rör 

belopp under de viirclegriinser Slllll niimnden f.n. tillämpar. För beredning 

och föredragning av iirenden infiir niimndavdelningarna samt för r{1dgivning 

till allmiinheten finns ett kansli. 

I <JX I X~ Förslag l'JX2/83 

Allm~inna F<in::drngamkn 
rL·klamations-
niunndcn 

Personal 

Handhig.gan.: 26 of. nf. 
Ö\'rig pnsonal ]J or. of. 

.w of. of. 

Anslag 

Fi">r\'altn i ngskdst nader h .'+1,2 l~)I) + 11:;7 l\l)l) + '.'l8lll\ll 
( diira\· liinekostnad<!r J (:i li95 111)(1) (+ .1RI .:illil) (+}56000) 
Lnkalk<>stnad.:r (i73 ()()() - I 7X 01111 

7 IOS 000 + 657 000 + ]~0 000 
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Allmänna reklamationsnämnden 

Under budgetåret 1980/81 kom 7 640 ärenden in till nämnden. Detta 

innebär en minskning med cirka 500 ärenden ( 6 % ) jämfört med föregående 

budgetår. Antalet inkommande ärenden har tidigare ständigt ökat. Minsk

ningen, som främst avser reseärenden, textilärenden. försäkringsärenden 

och motorärenden, beror huvudsakligen på att nämnden sedan den 1 

februari 1981 i utökad omfattning inte prövar tvister där värdet av vad som 

yrkas understiger ett visst lägre belopp. 

Antalet nämndbeslut har under 1980/81 uppgått till 3 875, vilket i 

förhållande till föregående budgetår innebär en minskning med 8 % . Antalet 

ärenden avskrivna på kansliplanet har under det gångna budgetåret varit 

ungefär detsamma som budgetåret dessförinnan nämligen 4 027. Ärendeba

lansen var vid utgången av budgetåret 1980/81 I 787 jämfört med 2 080 

ärenden vid utgången av föregående budgetår. Handläggningstiden för 

ärenden som beslutas av nämnden är 4 - 5 månader. 

Antalet telefonförfrågningar i ej registrerade ärenden har det senaste 

budgetåret varit i stort sett oförändrat jämfört med budgetåret 1979/80, dvs. 

ungefär 19 000. Antalet samtal i registrerade ärenden beräknas vara ungefär 

lika många. 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 547 094 kr. 

2. En begränsning av anslaget med 2 % (- 153 000 kr.) skulle innebära 

ökade ärendebalanser och längre handläggningstider. Antalet ärenden som 

kan beslutas av nämnden bedöms minska med ca 1 200. Med hänsy!l till att 

arbetsbelastningen beräknas öka under kommande budgetår och att de 

administrativa kostnaderna för den fristående myndigheten blivit större än 

beräknat bedömer nämnden huvudalternativet som orealistiskt. 

3. Nämnden anser att en resursförstärkning på sammanlagt 110 000 kr. är 

nödvändig för information om nämndens verksamhet och för ersättning av 

slitna inventarier. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för allmänna reklamationsnämndens 

verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Allmänna reklamation.rnämnden för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 7 445 000 kr. 

5 Riksdagen 1981182. 1 sam!. Nr 100. Bil. 14 
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D 6. Hidrag till vissa oljetransporter i glesbygd 

1980181 Utgift 5 580 682 1 

1981/82 Anslag 20 000 000 

1982/83 Förslag () 

1 Avser tiden fr.n.rn. den I januari 1981 

Med stöd av lagen (1980:564) med bemyndigande om sänkning av 

ortstillägg för vissa oljeprodukter. m .m. får regeringen. om det hehövs för att 

minska sådana prisskillnader pil olja som förorsakas av ortstillägg, föreskriva 

det högsta ortstillägg som får tas ut vid försäljning av olja till förbrukare inom 

50 angivna kommuner i inre Norrland och västra Svealand (jfr prop. 

1979/80: 109. NU 1979/80:42. rskr 1979/80:335). Kompensation för sf1dana 

transportkostnader som en säljare inte kan täcka till följd av föreskrifter om 

högsta ortstillägg lämnas i form av transportbidrag. Enligt förordningen 

(1980:851) om ortstillägg för vissa oljeprodukter, m.m. gäller bl.a. att 

orts tillägg far tas ut med högst 73 kr. per kubikmeter. Transporthidrag utgår 

med högst 69 kr. per kubikmeter. Dessa bidrag utgår från förevarande anslag 

sedan den I januari 1981. Administrerande myndighet är riksskattever

ket. 

Riksskattei·erket 

RSV har i sin anslagsframstiillning uppskattat medelsbehovet för budget

året 1982/83 till 22 000 000 kr. 

Föredraganden 

Regeringen har i syfte att dämpa de offentliga utgifternas expansion för 

budgetåret 1982/83 uppställt ett sparmål om 12 miljarder kr. Ett led i dessa 

hesparingsansträngningar utgörs av en granskning och omprövning av 

befintliga anslag. Inom handelsdcpartementets omrclllc har jag efter en 

si!dan genomgång funnit att förevarande anslag från vilket bidrag utgår för 

att minska siklana prisskillnader på olja som följer av variationer i 

ortstilliiggen hör slopas. Bakgrunden till att detta steg bör tas är det 

törhållandet att den niimnda minskningen av oljepriset trots allt far 

begränsade effekter för de enskilda konsumenterna. Detta heror pil att 

ortstilläggen till följd av den snabha o\jeprisstegringen kommit att utgöra en 

allt mindre andel av oljepriset. Från att i mitten av 1960-talet ha utgjort ca 40 

'7c av oljepriset iir ortstillläggens andel nu nere i ca 5 % . Till följd av 

utjiimningen kan en enskild konsument som mest fä oljepriset sänkt med 69 

kr!m 3. Detta giillcr dock endast för ni1gra fil orter i landet. Reduceringen 

ligger i allmänhet betydligt lägre. Jag vill ocksii erinra om att bidragssystemct 

leder till administrativa kostnader hos berörda myndigheter och företag. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom handelsdcpartementet 
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upprättats förslag till lag om upphävande av lagen (1980:564) med 

bemyndigande om sänkning av ortstilliigg för vissa oljeprodukter. m.m. 

Med hänsyn till att förslaget fdtn lagtcknisk synpunkt är helt okomplicerat, 

för det anses uppenbart att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Fiirslaget bör fogas till regeringsprotokollct i detta iirende som bilaga 

14:2. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om upphävande av lagen ( 1980:564) med 

bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter. m.m. 

2. anslaget Bidrag till i·issa oljetransporter i glesbygd slopas. 

Fråga om åtgärder rörande förhållandena inom städhranschen 

Riksdagen gav vid l 974/75 är riksmöte som sin mening regeringen till 

bnna att en allmän översyn av städbranschen var pilkallad (NU l974!75:44. 

rskr l 974175:312). Bakgrunden var bland annat att städentreprcnadbran

schen vuxit kraftigt under första delen av 1970-talet och att en rad 

arbetskonflikter uppstått vid vissa entreprenadföretag. 

Den av regeringen med anledning härav tillsatta utredningen, städbran

schutredningen (H 1975:02), lämnade i november 1979 betänkandet (SOU 

1979:88) Stiidbranschen. Betänkandet har härefter rcmissbchandlats. 

Remissinstanscr har varit riksåklagaren (RÅ), rikspolisstyrelsen (RPS), 

brottsförcbyggande rädet (BRÅ ). sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut, riksförsäkringsverket (RFV). statistiska central

byrån (SCB). byggnadsstyrelsen, riksskatteverket (RSV), statens institut för 

personalutbildning och personaladministration, skolöverstyrelsen. patent

och rcgistreri ngsverkct. kommerskollcgium, näringsfrihetsomhudsmannen 

(NO). statens pris- och kartellnämnd (SPK). arbetsmarknadsstyrelsen, 

arbctarskyddsstyrelsen, arhetarskyddsfonden, statens industriverk, arhets

livscentrum. länsstyrelsen i Stockholms, Malmöhus. Göteborgs och Bohus 

och .i Västmanlands liin. lokala skattemyndigheten i Stockholm. Malmö, 

Göteborg och i Trollhättan, kronofogdemyndigheten i Stockholm. Malmö, 

Göteborg och i Trollhättan. delegationen för jämställdhet mellan mär. och 

kvinnor. Statsförctag AB, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbun

det ( LF). SHlO-familjeföretagen. Svenska arbetsgivarcföreningen, Sveriges 

industriförbund (SI), Sveriges grossistförbund (SGF). Sveriges köpmanna

förbund (SKFB), Sveriges städentreprcnörers förbund (SSEF). Landsorga

nisationcn i Sverige (LO), Svenska byggnadsarbctareförhundct, Fastighets

anställdas förbund. Statsanställdas förbund, Svenska kommunalarbetarcför

bundet. Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Centralorganisationen 

SACO/SR och Sveriges arbetslcdareförbund (SALF). 

Städhranschen har härutöver varit föremål för riksdagens uppmärksamhet 

under 1980/81 års riksmöte. nämligen i samband med behandlingen av frågan 
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om ctableringskontroll i vissa branscher (motion 1979/80:719, NU 1980/81:2 

och 1980/81 :39, rskr 1980/81 :275) och frågan om åtgärder mot ekonomisk 

brottslighet (motionerna 1979/80:1120, 1979/80:1864, 1980/81:237 m.fl. JuU 

1980/81 :21och40. riksdagsbeslut den 27 maj 1981). Mot denna bakgrund vill 

jag här redovisa min inställning till frågan om åtgärder rörande förhållandena 

inom städbranschen. 

Städbranschutredningens betänkande innehåller bl.a. följande fakta om 

branschen. 

Omsättningen i hela städbranschen uppgick år 1976 till ungefär 7 miljarder 

kr., varav 1 miljarder kr. avsåg städning utförd av städentreprenadföretag 

och resten egenregistiidning, dvs. städning med egen anställd personal. 

Huvuddelen av den yrkesmässiga städningen i landet utförs alltså i egen 

regi. 

Antalet entreprenadföretag uppgick år 1976 till ungefär 1 000. 60 % av 

dessa tillkom under 1970-talet. Merparten av entreprenadföretagen är 

mycket små. Ca hiilften av alla entreprenadföretag saknar anställd personal. 

I övrigt karaktäriseras branschen av ett fåtal mycket stora företag. Endast 

4 % av entreprenadföretagen tillhör branschorganisationen SSEF. Dessa 

svarar emellertid för den helt dominerande delen av entreprenadstädningen. 

Lönsamheten i entreprenadbranschen är. jämfört med andra servicenäring

ar, förhållandevis god. 

Utredningens kartläggning av oegentligheter inom städbranschen har 

koncentrerats till entreprenadbranschen. 

Av utredningen framgår att andelen företag som inte betalat källskatt, 

men som enligt myndigheternas uppgifter skulle ha gjort det. år 1976 uppgick 

till 7 % , år 1978 till 6 % och år 1979 till 3 % . Andelen har alltså minskat. 

Beloppen för obetalda källskatter uppgick till 1 milj.kr. eller 0,1 % av 

omsättningen i entreprenadbranschen år 1979. År 1976 hade 51 företag ( 6 % ) 

och år 1978 94 företag ( 11 % ) debiterade ej erlagda arbetsgivaravgifter. Den 

andelen har alltså ökat. Bcloppsmässigt uppgick dessa arbetsgivaravgifter till 

ca 4 milj.kr. respektive 7 milj.kr. Det är 0,7 t;;,, av entreprenadbranschens 

omsättning ar 1978. 

Utredningen har vidare undersökt andelen konkurser bland städentrepre

nadföretagen och omfattningen av mål i arbetsdomstolen. Under år 1977 har 

konkursansökan/konkursförklaring gjorts för 6 % av företagen i städentre

prenadbranschen. Andelen konkurser bland företagen var ca 1 %. Det är 

enligt utredningen inte en större andel än i andra branscher. Jämförelsen är 

emellertid begränsad till Stockholms- och Örebroregionerna. Under perio

den 1970-78 handlades 15 mål av 825 i arbetsdomstolen som berörde 

städentn.:prenörcr. Detta innebär en viss överrepresentation för städföreta

gen. 

Utredningen anser för sin del att förhållandena i städbranschen, främst 

p.g.a. risken för oegentligheter i entreprenadföretagens näringsutövning och 

städarnas arbets- och anställningsförhållanden, är av den karaktären att 
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åtgärder krävs. Utredningen konstaterar att en kvantifiering i huvudsak inte 

kunnat göras av oegentligheternas omfattning men menar att de önskemål 

om åtgärder som organisationer och myndigheter fört fram är en återspegling 

av problemen. Med hänsyn till att arbctskraftskostnaden iir den helt 

dominerande kostnadsposten kan även, enligt utredningen. motivationen att 

komma undan lagstadgade avgifter för arbetskraften vara större inom 

städbranschcn än i andra branscher. Utredningen konstaterar att de 

styrmedel samhället behöver för kontroll och beivran av överträdelser av 

lagstiftning om skatter och avgifter i stor utsträckning redan finns och pekar 

på att vissa åtgärder redan vidtagits främst på skattekontrollens område 

såsom t.ex. skärpta skatteregler för fåmansbolag. ny bokföringslag. ny 

bctalningssäkringslag till skydd för det allmännas fordringar, ändringar i 

konkurslagen och att fackliga organisationer med stöd av MBL numera kan 

inlägga veto mot vissa entreprenader. 

Utredningen finner att det trots de vidtagna åtgärderna behövs en 

ytterligare effektivisering av sam h ä 11 e t s kont ro 11 inom områ

dena skatter. arbetsgivaravgifter. arbetsmarknadslagstiftning och företags

register. Utredningen preciserar inte närmare hur lagstiftningen skall 

förändras. Utredningen föreslår vidare att en ar bets grupp ska 11 

t i 11 sättas med företrädare för bl.a. departement och myndigheter med 

uppgift att fortlöpande följa branschens utveckling. Arbetsgruppen skall 

enligt utredningen finnas som beredskap för den händelse branschen 

utvecklas i ogynnsam riktning bl.a. avseende eventuella oegentligheter. 

Utredningen föreslår slutligen en o b I i gat o risk regis t r e r i n g av 

st ä den tre p r e n ad företag . Ett sådant register skulle enligt utred

ningen underlätta kontrollen och den föreslagna arbetsgruppens arbete. 

Bakgrunden till det förslaget är vidare att utredningen funnit gällande 
företagsregister otillräckliga. Bristerna i städarnas arbets- och anställnings

förhållanden bör enligt utredningen lösas genom frivilliga åtgärder från 

arbetsmarknadens parter och en uppmjukning av reglerna för medlemskap i 

branschorganisationen. Utredningen avvisar åtgärder som etableringskon

troll och näringsförbud. Missförhållandena är enligt utredningen inte så stora 

att denna typ av ingrepp är motiverade. 

Mot utredningens förslag står en reservation och tre särskilda yttranden. I 

reservationen anförs att missförhållandena inom städbranschcn inte är av 

den omfattningen att i vart fall en särskild arbetsgrupp är motiverad. 

Reservanterna ställer sig i övrigt tveksamma till en särbehandling av 

entreprenadföretagen i enlighet med majoritetens förslag om ett särskilt 

branschregister för sådana företag. Enligt ett av de särskilda yttrandena är 

förhållandena i branschen sådana att etablcringskontroll borde införas för 

entreprenadföretagen. I ett annat särskilt yttrande anförs att ingenting 

framkommit som visar att särskilda åtgärder är motiverade i just städbran

schen. En ökad samhällelig kontroll kan däremot vara av värde men skulle 

också i så fall träffa hela niiringslivet. l det tredje särskilda yttrandet anförs 
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att sådana oegentligheter som framkommit i utredningen borde angripas 

med generella samhälleliga åtgärder och att utredningen därför borde ha 

utmynnat i krav på skärpning av samhällets allmänna näringsutövning. 

Remissinstansernas synpunkter kan sammanfattas enligt följande. 

Så gott som samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget om sk är p t 

kon tro 11 av städföretagen vad gäller betalning av skatter och avgifter. 

Flertalet instanser påpekar emellertid samtidigt att dessa åtgärder inte bör 

avse enbart städbranschen och att en rad åtgärder för att öka samhällets 

kontroll redan vidtagits. 

En s är sk i Id arbetsgrupp med uppgift att följa utvecklingen i hela 

stiidbranschen tillstyrks av endast ett fåtal remissinstanser. Bland dessa finns 

RPS, jämställdhetskommitten. LF och SKFB. De fackliga organisationerna 

LO, TCO. SALF och Byggnadsarbetareförbundet tillstyrker också förslaget 

men anser engentligen att kraftfullare åtgärder behövs. 

Obligatorisk registrering av städentreprenadföretag 

tillstyrks av endast ett fåtal remissinstanser däribland SKFB, TCO. LF och 

länsstyrelsen i Stockholms län. 

Samtliga fackliga organisationer utom TCO som uttalar sig i frågan anser 

att obligatorisk registrering inte är en tillräcklig åtgärd utan förordar i stället 

etableringskontroll. 

Flertalet remissinstanser i övrigt, däribland RÅ, BRÄ och SCB menar att 

befintliga företagsregister bör effektiviseras. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Av det omfattande utredningsmaterial som nu föreligger har jag dragit 

slutsatsen att eventuella missförhållanden inom städbranschcn, t.ex. i fråga 

om skatte- och avgiftsfusk. inte har förhållandevis större omfattning än i 

andra branscher. I likhet med utredningen och flertalet remissinstanser anser 

jag att förhållandena bör angripas med stöd av generella bestämmelser, som 

inte speciellt gäller denna bransch. 
Förslagen om en särskild arbetsgrupp för bevakning av branschen och om 

obligatorisk registrering av städentrcprenadföretag har avstyrkts av flertalet 

rcmissinstanser. Inte heller jag är beredd att tillstyrka dessa förslag som 

enbart gäller en viss bransch. 

Sedan utredningen har lagt sitt betänkande har flera åtgärder vidtagits 

inom skatte- och konkurslagstiftningen bl.a. för att man på ett effektivare 

sätt skall kunna komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Bl.a. 

har år 1979 genomförts ändringar i uppbördslagen (1953:272) som ger 

möjlighet att fastställa arbetsgivaransvar för underlåtet skatteavdrag vid 

utbetalning av löner till okända arbetstagare (SFS 1979:489). Konkurslagen 

( 1921 :225) har vidare ändrats och ger numera möjlighet att hindra fortsatt 

näringsutövning genom s.k. konkurskarantän (SFS 1980:264). RFV har fått 
ökade möjligheter att fastställa preliminär arbetsgivaravgift. Skatteuppbörd 

och taxering har effektiviserats. Inom regeringskansliet bereds vidare 
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ytterligare förslag som syftar till att motverka den ekonomiska brottslighe

ten. 

De åtgärder som jag nu har angett bör öka möjligheten att motverka 

eventuella olägenheter i form av exempelvis skatte- och avgiftsfusk såväl 

inom stiidbranschen som inom andra branscher. 

Jag vill också erinra om att det f.n. pågår ett utvecklingsarbete som syftar 

till en förbättring av befintliga register. På regeringens uppdrag har 

statskontoret i samråd med SCB och RSV utrett frågan och i juli 1981 lämnat 

ett principförslag om basregister över företag och andra organisationer. 

Förslaget har nyligen remissbehandlats och bereds f.n. inom regeringskans

liet. 

Slutligen vill jag erinra om att regeringen nyligen i kampen mot skatte- och 

avgiftsfusk samt ekonomisk brottslighet beslutat tillsätta en utredning ( Dir 

1981:6.1) med uppgift att pröva frågan om utvidgade regler om niiringsför

bud. 

Med hänsyn till det anförda har jag inte funnit anledning att förcshl n(1gra 

särskilda <ltgiirder vad avser städ branschen. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patellt- och registreringswrket 

Patent- och registreringsverket (PRV) handlägger ärenden angående 

patent, varumärken. mönster, utgivningsbcvis för periodisk skrift, namn, 

kommunala vapen och aktiebolag. PRV leds av en styrelse med sju 

ledamöter och två personalföreträdare. Chef för PRV är en generaldirektör, 

tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning, en 

varumärkesbyrå. en mönstersektion. en namnsektion, en bolagsbyrå samt en 

administrativ byrå. 

Patentbesvärsrätten. som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i PRV. 

Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av PRV angående patent. 

varumärken, mönster, namn och utgivningsbevis. 

Bolagsbyrån har i enlighet med riksdagens beslut år 1973 omlokaliserats 

och bedriver fr. o. m. den 22 juni 1980 sin verksamhet i Sundsvall. 

Följande programindelning gäller för PRV. 

I. Patentärenden 

2. Varumärkes- och mönsterärenden 
3. Namnärenden 

4. Bolagsärenden 

5. Patentbesvärsrättcn 

6. Uppdragsverksamhet 

PRV redovisar vidare ett internprogram. Central administration. som är 

gemensamt för verkets övriga program. 

PRV:s verksamhet under programmen 1-6 finansieras från ett förslagsan

slag benämnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdragsverk

samhct redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s 

uppdragsverksamhet. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga 

eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för 

att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PR V en rörlig kredit i 

riksgäldskontoret om 100 000 kr. 
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E 1. Patent- och registrcrings\'·crket 

l 98fl/81 Utgift 89 716 000 

1981/82 Anslag 89 990 000 

1982/83 Förslag 97 765 000 

Intresset för patent. varumärken och mönster samt frekvensen i fråga om 

holagsbildning beror på aktiviteten i näringslivet. PRV fäster stor vikt vid att 

planerna på en förbättrad service inom alla verksamhetsområden fullföljs. 

Resurserna måste därför anpassas till efterfrågan för att köbildning och 

ökade balanser inte skall uppstå. 
Kostnaderna för PRY:s verksamhet skall i princip täckas av de avgifter 

dess kunder erlägger. För att vidmakthålla full kostnadstäckning har PR V 

under hösten 1981 lämnat förslag om ett delvis nytt avgiftssystem för 

programmet Patentärenden. 

I anslagsframstiillningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbärs i 

form av avgifter m.m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Milj. kr. 

1980/81 1981/82 1982/83 beräknar 

Utfall Beräknat PRV Föredra-
ganden 

Inkomster 85,9 99.0 93.2 93.2 
Utgifter 89.7 101.5 105.2 97.8 
Resultat - 3.8 - 2.5 - 12.0 - 4,6 

Programsammanstiillning 

I UOO-tal kr. 

1980/81 1981/82 1982/83 beräknar 

Utfall Anslag*) PRV Föredra-
ganden 

Program 
I. Patentärenden 46 661 47 877 55 155 51 260 
2. Varumärkes- och 

mönsteriircnden 8 250 7 737 8 981 8 38~ 
3. Namnärenden 1728 1 605 I 839 1 74fi 
4. Bolagsärenden 28 222 30 107 33 774 31 165 
5. Patentbesvärsrätten 4 855 4 833 5 413 5 210 
6. Vppdragsverksamhet I 1 I 
Anslag 89716 92 160*) 105163 97 765 

*) Regeringen har i beslut 1981-07-09 tillfört anslaget 2 milj. kr. Av utredningstekniska 
skiil minskades anslaget med samma bdopp vid anslagsberäkningen för 1981/82. (Prop. 
1980/81: 100 bil. 14. NU 1980/81:50. rskr 1980/81:408). 
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P r o g r a m m e t P a t e n t ii r e n d c n 

Programmet omfattar handl:iggning av iirendcn ang{1endc patent pii 

uppfinningar. 

Sedan Sverige under ilf" 197:-: tilltriitt den europeiska patentkonventionen 

(EPC) och den viirldsomspännande sarnarhetskonventionen (PCT) har det 

svenska patentverket tilldelats vissa aktiva funktioner. PRV har sålunda fått 
stiillning som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell 

myndighet for preliminiir patcntcrbarhctsbedömning under PCT. PRV tar 

vidare emot pakntansökningar till den europeiska patentorganisationen 

( EPO) för vidare befordran dit. 

PRV begiir 655 1100 kr. för omställning och anpassning till utvecklingen 

inll!11 PCT och El'C. Fiir forskning och utveckling begärs 75 000 kr. 

Diirutiivcr begiirs 250 IJIJO kr. för uthyte ;iv vissa patentskrifter mot 

mikrofilmat material och 150 unn kr fiir utrustning för framställning av 

papperskopior fr;ln mikrofilm. PRV hcgiir vidare 250 000 kr. för inredning av 

nya arkivutrymmen. 

Ett belopp om 525 IJ(J() kr. som för innevarande är har anvisats för utgifter 

av engängsnatur har räknats bort. 

P r o g r a m m c t V a r u m ii r k c s - o c h m ii n s t c r ä r e n d e n 

Programmet omfattar registrering och förnyelse av registrering av 

varumärken och miinster samt registrering av kommunala vapen. Program

met omfattar ncksi1 uppgiften att meddela utgivningsbevis tör pcnochska 

skrifter. 

Fi.ir att uppriitth{11la en produktion som svarar mot en ökad efterfrågan 

yrkar PRV 125 OUIJ kr. Beloppet iir hcriiknat efter fasta kostnader för varje 

handlagd varumärkes- och mönsteransiikning. 

P r o g r a rn 111 e t N a m n {i r e n d c n 

Programmet avser handliiggning av iirenden ang{tende ändring av släkt

namn och förnamn. 

för programmet framförs inga nya yrkanden. 

I' r o g r a m m c t B o I a g s ii r .: n d e n 

Programmet om fat tar iirendcn angi1endc 1 cgistrcring av aktiebolag, 

iindringar i r.:gistrcradc akticbolaµ. firmaprövning. mottagande och grans

kand.: av r;ikt>nskapshandlingar m. m. samt registrering av utländska 

fiirL'ta)!sfilialcr. l.;ppgiftcrna rL·gleras i huvudsak i aktieholagslagen 

(1975:1385). 

l.)nder iir J lJ8 l genomfiirdcs en lagiindring: som innebiir att aktiebolagen 
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har ålagts bl.a. skyldighet att för registrering anmäla bolagets revisor samt att 

årligen i samband med att räkenskapshandlingarna sänds in även ge in en 

förteckning över bolagets styrelse. För att klara de nya arbetsuppgifter som 

föranleds av lagändringen begär PRV att få behålla de resursförstärkningar 

som beviljats under ett antal år. PRV beriiknar för ändamålet 1.6 milj. kr. De 

nya ärendena medför ökade kostnader med 250 000 kr för kungörelsean

nonsering. 

PRV genomför tillsammans med statskontoret sedan augusti 1977 en 

översyn av bolagsbyråns organisation och arbetsrutiner (Projekt Bo JO). Till 

projektet begärs 5 570 000 kr. Kostnaderna fördelar sig huvudsakligen på 

systemutveckling, registeromläggning och driftskostnader. 

Ett belopp om 6 390 000 kr. som för innevarande budgetår har anvisats för 

utgifter av engångsnatur har räknats bort. 

Programmet Patentbesvärsrätten 

Patentbesvärsrätten prövar besvär över beslut av patentverket enligt vad 

som föreskrivs i patentlagen, mönsterskyddslagen. varumärkeslagen, namn

lagen och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens 

område. 

PR V hemställer att patentbesvärsrätten i finansieringshänseende jämställs 

med andra domstolar och därvid finansieras via skattemedel. 

Programmet Uppdragsverksamhet 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan 

samband med patentansökan, publiceringsverksamhet. likhetsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av 

registreringsbevis för aktiebolag. extern utbildningsverksamhet. information 

och service. 

PRV framhåller att den rörliga krediten på 100 000 kr. som PRV 

disponerar hos riksgäldskontoret är alltför låg i förhållande till programmets 

omsättning på nära 13 milj. kr. PRV begär att den rörliga krediten ökas till 

500 000 kr. 

Internprogrammet Central administration 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn till 

den omfattning det tas i anspråk. 

PRV begär I 800 000 kr. för en ny telefonviixel. Vidare begärs 125 000 kr. 

för ökade kostnader såsom rese- och telefonkostnader för vcrksledning och 

pt>rsnnal vid administrativa byrån pga. bolagsbyrilns omlokalisering till 

Sundsvall bl.a. i samband med verkets internutbildning. PRV hemställer 

vidare om 250 000 kr. för återbetalning till statens datamaskinfond för att 
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kunna fullfölja verkets satsningar inom ADB-omrfalet. Därutöver hegiir 

PRV 90 UOO kr. för ökade servicekostnader för ADB-utrustningen. 

PRV hernstiiller vidare att en från verket fristaende utredning görs för att 

samla upp och utviirdera de första {1rens erfarenheter för svensk del av den 

europeiska patentorganisationens verksamhet. 

Pris- och löneomriikning på befintliga resurser har av PR\' beräknats till 

totalt 8 728 000 kr. 

Föredraganden 

Med t:tgangspunkt frt1n huvudalternativet beräknar jag anslaget för 

patent- och registrcringsverket ( PRV) till 97 765 UOO kr. Verksamheten vid 

PR\' har stor betydelse för utvecklingen av det svenska näringslivet i fråga 

om tekniskt nyskapande. produktutveek\ing. marknadsföring av varor och 

tFinster. förctagsbildning och fördagsutvcckling. 

PRV tar aktiv del i det internationella patentsamarbetet. Under program

met l'atemärendcn bcriiknar jag ökade medel om sammanlagt 525 orm kr. 

Beloppet iir avsett för anpassningsåtgiirdcr till utvecklingen inom EPC och 

PCT si"1sorn utbildning av personalen och harmonisering av granskningsdo

kumcntationcn. Heloppct iir vidare avsett för utbyte till viss mikrofilmad 

dokumentation inklusive teknisk utrustning för det mikrofilmade materia

let. 

PRV har i skrivelse till regeringen hösten 1981 föreslagit ett nytt 

avgiftssyskm i patentiircnden. Förslaget innebär bl.a. att årsavgifterna i 

patentiirenckn förfaller till betalning redan tredje året efter ansökans 

ingivandc i stället för som nu först dä patent beviljas. Förslaget bereds för 

närvarande. Jag riiknar med att diircfter i samriid med chefen för 

justitiedepartementet ~!terkomma i fdgan. 

Under prngrammet Bolagsiire11de11 beräknar jag 5 896 000 kr. för 

investeringar m.m. i rationaliseringsprojcktet Bo Il) som påbörjades år 1977. 

Projektets genomförandefas beriiknas vara avslutad under år 1983. PRV 

skall under de kommande i\ ren planera för den successiva personalminskning 

som har heriiknats vara nödviindig för att investeringen i Bo JO skall vara 

rationell. 

I fråga om PRV:s yrkanden under programmen Varumärkes- och 

mönsterärenden samt Central administration kan jag i dagens ekonomiska. 

läge inte tillstyrka att medel utöver huvudalternativet anvisas. För niirva

rande är jag inte heller beredd att föreslå att den rörliga kredit som PRV 

disponerar hos riksgiildskontoret ökas. Skulle akut behov uppstä kan 

regeringen pröva om ökning kan medges inom ramen för de medel 

regeringen disponerar. 

Jag iir för niirvarande intt' beredd att fiiresl{1 att programmet Patcnthe

sriirsriitten skall finansieras genom skattemedel. 

1 samband med Sveriges tillträde till den europeiska patentkonventionen 
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(EPC) diskuterades frågan om att erfarenheterna för svensk del och 

konsekvenserna på sikt för PRV av medlemskapet i EPO borde utvärderas. 

Sverige har nu varit medlem i EPO i snart fyra itr. Jag anser tiden vara mogen 

för en sådan utvärdering och avser att senare återkomma till regeringen med 

förslag härom. 

Jag vill ocksa i detta sammanhang anmäla att regeringen har beslutat om 

ändring i förordningen (1977:822) med instruktion för PRV si1vitt avser 

tjänsteförslagsnämnden för patenthesvärsrätten. Ändringen innebär bl.a. att 

antalet ledamöter utökas från sju till åtta samt att det skall ankomma på 

regeringen att förordna ordförande,.vice ordförande. sex övriga ledamöter 

och ersättare i nämnden för en tid av högst tre år. Härigenom har regeringen 

efterkommit de önskemål som riksdagen tidigare har givit tillkänna (NU 

1980/81:50. rskr 1980/81:408). 

Pris- och löneomräkning beräknar jag till 7 961 1100 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och registrerings1wket för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 97 765 000 kr. 

E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7116784 
5 300 ()()() 

7 200 000 

Från detta anslag bestrids länsstyrelsernas annonskostnader för att 

kungöra sådana anmälningar s.om skall tas in i förenings- och handdsregi

stren. 

Avgifter, som flyter in i samband med anmiilningarna, redovisas pi1 

statsbudgetens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings

m. fl. register. Avgifterna avses täcka kostnaderna under detta anslag samt 

länsstyrelsernas handläggningskostnader i samband med anmiilningarna. 

För budgetåret 1979/80 har inkomsttiteln redovisats med 6 287 0110 kr. I syfte 

att uppnå den avsedda täckningsgraden har avgifterna för registrering av 

bl.a. firma och ekonomisk förening ökats fr.o.m. den I juli 1981. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Särskilda kostnader för förenings- m . .fl. register för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett fiirslagsanslag av 7 200 000 kr. 
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E 3. Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. 

1980/81 Utgift 0 Reservation 7 953 56 l 

1981/82 Anslag 2 500 000 

1982/83 Förslag 1 000 

Fran anslaget bestrids dels kostnader för Sveriges andel av särskilda 

ekonomiska bidrag till den europeiska patentorganisationen (EPO) i 

Miinchen. dels kostnader för arvod~ till revisor för EPO. 

Den europeiska patentorganisationens verksamhet skall finansieras 

genom de avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt genom att det 

europeiska patentverket erhåller andel i de årsavgifter som tas upp i de 

fördragsslutande staterna för europeiska patent. EPO skall i princip vara 

sj~ilvbärande ekonomiskt. Under de tio första verksamhetsaren bedömdes 

detta dock inte att vara möjligt. och de fördragsslutande staterna skulle 

därför under denna tid genom lån ställa medel till elen europeiska patent

organisationens förfogande. Dessa lån skulle återbetalas under en därpå 

följande fcmtonarsperiocl och beräknades vara återbetalade 26 år efter 

konventionens ikraftträdande (prop. 1977178:1. LU 1977/78: 10, rskr 1977/ 

78:126). Det har emellertid visat sig att EPO sannolikt blir självbärande 

ekonomiskt l<lngt tidigare än beräknat. För budgetåret 1982/83 räknar EPO 

med att verksamheten skall kunna finansieras utan lån från mecllemsstater

na. F.PO beräknar preliminärt att under år 1985 slutligt kunna återbetala till 
I 

medlemsstaterna de medel de lånat ut. 

I avvaktan på mer preciserat underlag anser jag att anslaget bör minskas 

med 2 499 000 kr. men bör vidmakthållas som ett s. k. 1000- kroriorsanslag. 

En betydande del av reservationen under anslaget bör i besparingssyfte 

överföras till statens inkomsttitel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. för 

buclgelttret 1982/83 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 ono kr. 
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t'. EKONOMISKT fÖRSV AR 

Med stöd av r~gcringens bemyndigande den 30mars1978 tillkallade chcfrn 

för försvarsdepartementet en kommittc (1978 års försvarskommittd med 

uppdrag att överväga och lämna förslag om säkerhetspolitikens inriktning 

och totalförsvarets fortsatta utveckling m.m. efter år 1982. Försvarskommit

ten överlämnade i december 1981 sitt slutbetänkande ( Ds Fii 19.SI: 14) 

Totalförsvaret 1982/1987. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 1979 tillkallade 

chefen för handelsdepartcmentet en kommitte (1980 ärs oljelagringskommit

tC) med i1ppdrag att pröva det löpande oljelagringsprogramrnet m.m. 

01.ielagringskommittcn överlämnade i augusti !98! sitt sluthetiink:inde ( Ds H 

1981:2) Kol, uran och gas för kristid. Betänkandet har remisshehandlats. 

I mars 1981 utfärdade regeringen anvisningar för programplanering för 

perioden 1982/83 - 1986/87 och för anslagsframställningar för budget<iret 

1982/83 för det ekonomiska försvaret. Regeringen uppdrog {it överstvrelsen 

för ekonomiskt försvar (ÖEF) att leda och samordna programplaneringen. 

Den genomförda planeringen har av ÖEF dokumenterats i en prngramplan 

för det ekonomiska försvaret som överliimnades till regeringen i september 

1981. Programplanen har ingått i underlaget för försvarskommittcns slutlJL'

tänkande. 

Ovanstående frågor bereds f.n. inom regeringskansliet. Regeringen avser 

att senare återkomma med särskild proposition om totalförsvarets fortsatta 

utveckling och om sin syn på den framtida inriktningen av den statliga 

tekopolitiken. I avvaktan härp{1 tas nu anslag inom dt'l ekonomiska 

försvarets omrade upp med oförändrade belopp. 

Ft. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 

1980/81 Utgift 43 571 329 

1981/82 Anslag 31 230 000 

1982/83 Förslag 31 230 000 
Med hänvisning till vad jag har anfört i dt>t föregi1cnde hemst:iller jag att 

regeringen föresltlf riksdagen 

att. i avvaktan pii särskild prnp11sitilm. till ()\'crstrn·/1·l'!1 /iir 

eko1111111isktförs1·ar: F<in·a/111i11gsko.1·111culcr for budgetim:t l9iC. 

83 an\'isa ett förslags<mslag av 31 230 IHl() kr. 
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F2. Drift av beredskapslager 

1980/81 Utgift 137 260 602 
1981/82 Anslag 383 092 000 
1982/83 Förslag 383 092 000 

80 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen . 

att, i avvaktan på särskild proposition. till Drift m· beredskaps lager 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 383 092 000 
kr. 

F3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

210 470 057 

165 100 000 

1982/83 Förslag 165 1()0 000 

Behållning 147 520 027 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition. till Beredskapslagri11g och 

industriella åtgärder för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 165 100 000 kr. 
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G. TULLVERKET 

G I. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

605 632 781 

586 365 000 

636 727 000 

81 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av 

särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i övrigt 

uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter, 

som sammanhänger därmed, och vissa andra övervakningsuppgifter. Verket 

svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen. Vänern och Mälaren för 

att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är 

skadligt. 

Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. Chef 

för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två avdelningar. en 

driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftavdelningen finns ett 

planeringssekretariat samt två byråer, personal- och driftbyrån och bevak

ningsbyrån. Tulltaxeringsavdclningen omfattar två byråer, tariffbyrån och 

tullfrihetsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare två byråer, kanslibyrån och 

ekonomibyrån, samt ett revisionskontor. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullregioner 

och tre gränstulldistrikt. Tullregionerna kallas norra, östra. södra och västra 

tullregionen. Chefsmyndighet för tullregionerna är tulldirektionerna i resp. 

Sundsvall. Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för 

annan verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Lednings

organ för tulldistrikten är distriktstullkammare. 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Rit. 14 
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Cl-

1981/IC Beräknad iindring 1982/8.1 

Personal 

Gencraltullstyrclscn 
Tullstaten 

Anslag 

1. Förvaltningsko~tnaclcr 

(därav lönekostnader) 
2. Lokalkostnader. 
3. Revisionskontor 
Summa kostnader 
Avgår intäkter under 
anslaget 
Summa anslag 

332 
3 745 

4077 

551 685 000 
(483 658 000) 

33 725 000 
955 000 

586 365 000 

10 000 ()()()2 

576 365 000 

Generaltull
styrclscn 

-2 
of. 

-2 

+ 54 160 000 
l + 36 s:n oooi 
+ 15 848 000 
+ 65 000 
+ 70 073 000 

of. 
+ 70073 000 

t Förslagets personalmässiga konsekvenser kan inte t:xakt fastställas. 

2 Enligt rcgleringsbrev 1981/82. 

Genera/tullstyrelsen 

Föredra
ganden 

-2 
of.1 

- 2' 

+ 51 153 ono 
( + 44 727 000) 
+ 9 144 IJOO 
+ 65 000 
+ 60 362 000 

of. 
+ 60 362 000 

Om tullverket skall kunna uppfylla de krav statsmakterna och samhället 

ställer på verket finns det mycket små möjligheter att genomföra ytterligare 

resursminskningar för tullverket. En stor del av verksamheten är helt styrd av 

trafikens krav, på expcdiering. Även om servicekraven från trafiken och 

näringslivet i övrigt i viss mån skulle eftersättas, varigenom trafiken drabbas 

av bl.a. längre väntetider. kan det inte undvikas att nedskärningarna 

huvudsakligen drabbar den egentliga kontrollverksamhcten och därvid 

också de prioriterade områdena, bekämpning av narkotikasmuggling, 

skydds- och kontrollätgärdcr från miljiiskyddssynpunkt samt åtgärder mot 

den ekonomiska brottsligheten. eftersom de är så omfattande och utgör så 

stor del av tullverkets verksamhet. En tvåprocentig nedskärning skulle 

ttllsammans med den ökande arbetsvolymen medföra ett gap mellan 

personalresurser och arbetsvolym på bortemot 4 t;{ •. Ett sn stort resursgap 

kan inte uppvägas av årliga rationaliseringsvinster. Tullverket har sedan lång 

tid tillbaka som ett naturligt och nödvändigt led i arbetet kontinuerligt 

rationaliserat verksamheten för att klara den växande trafiken och har 

dessutom genom omorganisation av verket och verksamheten under ären 

1974- I 979 minskat personalen med 8 % . dvs. med över 300 tjänster. Genom 

personalminskningarna under de senaste budgetåren (ca 70 tjänster under 

1980/81 och ca 75 under l98l/82) har resurserna ytterligare reducerats. 

Utrymme för fortsatta resursminskningar finns därför inte om verksamheten 
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på de prioriterade områdena skall kunna bchMlas på nuvarande nivå. 

Generaltullstyrelsen har nyligen påbörjat en genomgripande organisations

översyn av hela tullverket för att så långt möjligt anpassa organisationen till 

inträffade och förutsebara förändringar i trafikstrukturen m.m. Organisa

tionsövcrsynens första etapp beräknas vara klar på våren 1982 och översynen 

helt genomförd under budgetåret 1983/84. 

Generaltullstyrelsen anser att tendenserna i samhällsutvecklingen är 

sådana att statsmakterna i stället för att minska tullverkets resurser borde 

överväga att förstärka resurserna för främst narkotikabekämpningcn men 

även för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och för miljö

skyddet i vid bemärkelse. Styrelsen anser det inte möjligt att minska den 

kontroll som tar sikte på införselförbud och införselregleringar. bl.a. sådana 

som sammanhänger med skyddet för hälsa och miljö samt med importreg

leringar av bl.a. textil- och konfektionsvaror. Vid ett genomförande av 

besparingar inom den offentliga sektorn bör. enligt styrelsens uppfattning. 

konsekvenserna för olika samhällsintressen i bl.a. ekonomiskt, socialt och 

rättsligt hänseende beaktas i högre grad än hittills. De system av inbördes 

beroende verksamheter mellan myndigheter med angränsande arbetsområ

den och arbetsuppgifter som efterhand vuxit fram måste i högre grad än 

hittills beaktas vid budgetberedningen om en någorlunda effektiv brottsbe

kämpning enligt den av statsmakterna vid åtskilliga tillfällen uttalade 

målsättningen skall kunna uppnås. 

Med anledning av statskontorets förslag om sammanförande av tullverkets 

kustbevakning och sjöfartsverket, som f.n. är under beredning i regerings

kansliet, har generaltullstyrelsen särredovisat kustbevakningens verksamhet 

i årets anslagsframställning i högre grad än tidigare. Styrelsen har, med 

hänvisning till förslaget och till nödvändigheten av att beredskapen mot 

miljöfarliga utsläpp till sjöss inte urholkas. i första hand yrkat att 

kustbevakningen helt s~all undantas från nedskärningar. Om kustbevak

ningen inte kan undantas måste denna minskas med 8 tjänster. Styrelsen 

anser nämligen att det inte är möjligt att låta andra verksa"mhetsgrcnar i 

tullverket bära kustbevakningens del av nedskärningen. 

Alternativ A. som utgör huvudförslaget, innebär om kustbevakningen 

undantas en minskning med 78 tjänster, fördelade proportionellt mc;d 27 

tjänster för tulltaxering och uppbörd. 42 för distriktsbevakning, 2 för 

gränsbevakning och 7 hos gcneraltullstyrelsen. Om personalminskningen 

genomförs kommer omplacering_ av personal att bli aktuell. även mot 

berörda tjänstemäns vilja. såvida inte statsmakterna vidtar särskilda åtgärder 

i anslutning till pågående förhandlingar om ett trygghetsavtal. 

Generaltullstyrelsen har i sitt huvudförslag undantagit_ medlen för drift och 

underhåll av fortskaffningsmatcriel från nedskärningen med hänsyn till att 

dessa kostnader inte utgör förvaltningskostnader i egentlig mening. Styrelsen 

hänvisar härvid till prop. 1980/81: 100 bil. 5 s. 42, där föredraganden 

framhåller att en tillämpning av dåvarande huvudförslag (- 2 % ) inte bör avse 
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polisväsendets anslag till underhåll och drift av motorfordon m. m. Om Drift

och underhållsposten inte undantas från nedskärningen måste personalen 

minskas med ytterligare 6 man. Rörligheten i kontrollverksamhcten är 

nämligen ett absolut krav för att denna skall kunna bedrivas på ett godtagbart 

sätt. 
För budgetåret 1980/81 fö~utsatte styrelsen, med anledning av regeringens 

budgetdirektiv om en minskning med 2 % . att kustposteringarna i Pitdt, 

Arkösund och Marstrand skulle dras in. Enligt riksdagens beslut skall denna 

fråga ytterligare övervägas. Några medel för att bibehälla dessa kustposte

ringar har emellertid inte erhållits. Vid bifall till styrelsens yrkande att 

kustbevakningen helt bör undantas från nedskärningar bör medel för de 

nämnda kustposteringarna beräknas för budgetåret 1982/83. 

Inom ramen för huvudförslaget har generaltullstyrclsen medtagit s. k. 

förändringar p.g.a. statsmakternas beslut, vilka medför en personalökning 

med 8 tjänster för gränskontrollen vid den nya mellanriksväg.en Kiruna

Narvik och för bemanningen av nya miljöskyddsfartyg. 

Alternativ B. som är det alternativ som förordas av styrelsen, innebär en i 

stort sett oförändrad ambitionsnivå. Vissa omprioriteringar görs dock bl.a. 

för att förstärka narkotikabekämpningen framför allt i Öresunds- och 

storstadsområdena. Även alternativ B är synnerligen restriktivt och innebiir 

en personalminskning för tullverket om 2 tjänster. 

För tullverkets omkostnader föreslår styrelsen inom ramen för alternativ B 

bl.a. vissa medel för ersättningsanskaffning av bilar. arbetsmiljöåtgärder på 

äldre kustbevakningsfartyg och förstärkt flygverksamhet samt för ökade 

hyreskostnader för befintliga och nytillkommande lokaler m.m. 

Generaltullstyrelsen föreslår i särskild skrivelse att sjöfartsverket och 

statens jordbruksnämnd fär betala en ersättning till tullverket för verkets 

arbete med att ta upp fyr- och farledsvaruavgifter resp. jordbruks- och 

fiskavgifter. Ersättningen beräknas till 2 milj. kr. Beloppet ingår inte i 

budgetförslagen. 

FörvaltninK m· fastigheter 

Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgiingen 

av budgetåret 1980/81 bokfört anskaffningsvärde av sammanlagt 21 497 546 

kr. Vid utgången av detta budgetår uppgick de ackumulerade avskrivning

arna för byggnader till 10 247 627 kr. Det bokförda nettovärdet av 

fastigheterna utgjorde si'lledes 11 249 919 kr. 
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Resu/tatriikning för fastigheter som förvaltas m' generaltullstyrelsen: 

1981/82 

Intäkter 

Ersättning för lokaler som disponeras 
av tullverket 23 783 000 
Hyror och arrenden för lokaler och 
markområden 
Diverse intäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Drift- och underhällskostnadcr m. m. 
Hyres- och arremkkostnadcr 
Avskrivningar enligt plan 

Summa kostnader 

Årets resultat 

Föredraganden 

270000 
1 000 

24 054 000 

910 000 
22 557 000 

121 (}()() 

23 588 000 

466 000 

Beräknad ändring 

Gencraltull- Föredra-
styrclsen ganden 

+ 9 888 000 + 6 395 ()()() 

+ 30 000 + 30 ()()() 

+ 9 918 000 + 6 425 000 

+ 23 000 
+ 9 670 000 
+ 121 000 

+ 9814 000 

+ 23 000 
+6177000 
+ 12100() 

+ 6 321 000 

+ 104 000 + 104 000 
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Tullverkets verksamhet påverkas i hög grad av yttre faktorer som 

sammanhiinger med internationell handel och transportverksamhet och med 

de beslut som fattas av regering och riksdag om bl.a. tullar och andra 

införselavgifter. indirekta skatter samt in- och utförselregleringar av olika 

slag. I fräga om sjöövervakning och miljöskyddsåtgärdcr till sjöss sker 

verksamheten inom ramen för gällande nationella och internationella 

bestiimmclser. konventioner m.m. 

Under senare år har trafik- och godsökningen medfört en ökning av 

tullverkets arbetsvolym med ca 2 r;, per [1r. Denna trend väntas inte iindras 

under de närmaste åren. Inom många arbetsområden ställs också ökade krav 

på tullverkets medverkan.Det gäller främst sådana angelägna områden som 

bekämpning av narkotikasmuggling och åtgärder mot ekonomisk brottslig

het samt skydds- och kontrollåtgärder frän miljösynpunkt. För tullverkets 

kustbevakning har under senare ar tillkommit nya arbetsuppgifter såsom 

olje- och kcmikaliebekiimpning till sjöss och havsfiskeövervakning i den 

utvidgade svenska fiskezonen. 

Genom olika rationaliscrings{ttgtirder (I.ex. ny tullprocedur och omorga

nisation av verket) har tullverkets person<1l under fircn 1974-1979 minskat 

med 8 ('.;-,,dvs. med över 3011 tjänster. Genom personalminskningen under de 

senaste budgctaren (ca 70 tj:inster under 1980/81 och ca 75 under 1981/82) har 

resurserna ytterligare reducerats. 
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Generaltullstyrelsen har nyligen påbörjat en genomgripande organisa

tionsöversyn av hela tullverket för att så långt som möjligt anpassa 

organisationen till inträffade och förutsebara förändringar i trafikstrukt11-

ren. 

Det kan i detta sammanhang erinras om det förslag om sammanförandc av 

tullverkets kustbevakning och sjöfartsverket som framlagts i betänkandet 

(SOU 1979:43-45) Ren Tur. I en rapport ( 1981 :4) har statskontoret redovisat 

besparingsmöjlighcter och andra effekter vid ett sådant sammanfiirande. 

Denna fråga bereds f.n. i regeringskansliet. 

Med anledning av vad jag sålunda har sagt om ökade och angelägna 

arbetsuppgifter inom tullverkets verksamhetsområde har jag funnit att 

huvudalternativet inte bör tillämpas för tullverket. Jag delar därmed 

general tullstyrelsens bedömning av utvecklingen på tullverkets verksamhets

område. Verksamheten bör enligt min mening kunna hållas på en totalt sett 

oförändrad ambitionsnivå. Jag förutsätter därvid att tullverket även i 

fortsättningen ägnar största uppmärksamhet åt bekämpning av narkotika

smuggling och åtgärder mot ekonomisk brottslighet. 

Inom ramen för befintliga resurser bör således. såsom gcneraltullstyrelsen 

föreslagit. göras vissa omprioriteringar bl.a. för att förstärka narkotikabe

kämpningen framför allt i Öresunds- och storstadsområdena. 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet kommer jag att i en 

särskild proposition om alkohol- och narkotikafrågor som planeras att 

avlämnas under våren 1982 återkomma beträffande frågan om tullverkets 

narkotikabekämpning. 
En annan viktig verksamhet som tullverket även i fortsättningen bör ägna 

stor uppmärksamhet är skydds- och kontrollåtgärder från miljösynpunkt. 

Detta gäller särskilt de uppgifter som bör fullgöras av kustbevakningen med 

anledning av olje- och kemikalieutsläpp till sjöss. 

Jag förutsätter också att generaltullstyrelsen ägnar särskild uppmärksam

het åt möjligheterna att ytterligare effektivisera kontrollen av importen av 

tekovaror för att motverka försök att kringgå gällande bestämmelser om 

importregleringar. 

För tullverkets lokalkostnader har vidare tillförts 3 milj. kr. utöver pris

och löneomräkning. Tillskottet är avsett att utgöra ett steg i en anpassning av 

anslaget till den beräknade belastningen för budgetåret 1982/83. Det är 

angeläget att generaltullstyrclsen gör en översyn av lokalkostnaderna för att 

finna åtgärder som kan göra det möjligt att begränsa den kraftiga ökningen 

av lokalkostnaderna. 

Vid anslags beräkningen har jag tagit hänsyn till att de ränteinkomster som 

tullverket fr.o.m. innevarande budgetår erhåller på sina checkräkningar bör 

tillgodoföras tullverkets förvaltningskostnader. Dessa inkomster beräknas 

under nästa budgetår komma att uppgå till ca 10 milj. kr. 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

l. att till Tullverket: Förl'llltningskostnader 

för budgetaret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 636 727 000 

kr., 

2. att godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för 

förmltning ai· tulfrerkets fastigheter. 

G 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1980/81 Utgift 

198 !i82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14 982 276 

1 000 UUO 
2 ()()() 000 

Reservation 13 999 795 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

tclcmatericl. Utgifterna hänför sig helt till vcrksamhctsgrenen bevakning. 

Genera/tullstyre/sen 

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 27 636 000 kr. Styrelsen 

har därvid beräknat 20,8 milj. kr. för ersättningsanskaffning av fyra 

medelstora bevakningsfartyg av typ Tv 281. 3.8 milj. kr. för anskaffning av 

bevakningsbåtar, isbåtar, motorfordon m.m. samt ca 3 milj. kr. för 

telemateriel. 

Utsjöbevakningsfartyget Tv 172 kommer att levereras i oktober 1981. För 

anskaffning av fartyget har anvisats 42 588 000 kr., varav 7 688 000 kr. på 

tilläggsbudgct Il och llI för budgetåret 1980/81. Om de kontraktsenliga 

kostnadsökningarna medför att kostnaden överstiger de anvisade medlen 

kommer styrelsen att i särskild skrivelse begära medel på tilläggsbudget. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat ett anslag på 2 milj. kr. för att dels 

möjliggöra en fortsatt frekvensomläggning av tullverkets radiosarnbandsnät, 

dels täcka tullverkets del av kostnaderna för radarutrustning till en 

försöksverksamhet med en gemensam informationscentral för sjöövervak

ningen i Malmö för marinen, sjöfartsverket och tullverkets kustbevak

ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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G 3. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4 906 505 

1000000 

1000 000 

Behållning 1 537 006 
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Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditions- och förrådslokaler 

för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Därtill kommer nödvändiga 

om- och tillbyggnadsarbeten inom befintligt fastighetsbestånd för att 

tillgodose ~indrade lokalbehov med krav på funktionell utformning. Från 

anslaget skall dessutom bestridas kostnader för energibesparingsåtgärder 

samt för utredning och projektering av planerade byggnadsprojekt. 

Byggnadsverksamheten omfattar förutom tullstations- och bilvisitations

byggnader även region- och områdesbaser för olje- och kemikaliebekämp

ning. garage. sambandscentraler. radiolänkstationer samt de mark- och 

kajan läggningar som erfordras i varje enskilt fall. De flesta av byggnaderna 

och anläggningarna är ensligt belägna utmed landgränserna mot Finland och 

Norge eller i kusttrakterna. vilket medför att byggnadskostnaderna blir 

betydligt högre, ibland upp till 40 0{ högre. än kostnaderna för motsvarande 

åtgärder i eller i närheten av tätort. 

Fr.o.m. budgetåret 1981/82 beräknas investeringskostnader för telemaster 

under detta anslag. 

Cieneralwllstyrelsen 

Av den under budgetåret 1980/81 uppkomna behållningen (I 537 006 kr.) 

beräknas för budgetåret 1981182 350 000 kr. för färdigställande av 

regionbasen på Djurö. 1 milj. kr. för färdigställande av ny tullstation m.m. i 

Kaunisjuensuu samt 187 000 kr. för mindre projekt. Därutöver beräknas 1 

milj. kr. för projekteringskostnader. 

För budgetåret 1982/83 föreslår generaltullstyrelsen att 2 milj. kr. anvisas 

för vissa mindre byggnadsprojekt. energibesparingsåtgärder samt för utred

nings- och projekteringskostnader för planerade större byggnadsprojekt. 

För vissa större byggnadsprojekt såsom utökade uppstiillningsytor för 

lastbilar i Svinesund. ny tullstationsbyggnad i Storlien och ny områdeshas för 

oljebekämpning i Slite avser styrelsen att i särskilda skrivelser {1terkomma till 

regeringen med begäran om projekterings- och byggnadsuppdrag samt 

anvisande av medel härför i enlighet med de allmänna anvisningarna för 

handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden. 
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Föredraganden 

För niista budget<'1r har jag hcräknat anslaget till 1 milj. kr. för utrednings

och projekteringskostnader för vissa planerade hyggnadsprojekt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggnadsarbeten vid wllrerket för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 000 kr. 

Det allmänna tullpreferenssystemet 

Det allmänna tullpreferenssystcmet - särskilda tullförmåner vid import av 

varor med ursprung i utvccklingsliindcrna - infördes för en tioårsperiod i 

början av sjuttiotalet efter förhandlingar inom UNCT AD. Vid Förenta 

Nationernas sjunde extra generalförsamling ar 1975 beslöts att systemet 

skulle förlängas utöver den första tioårsperioden. 

De flesta industriländerna införde systemet i början av sjuttiotalet: i några 

fall skedde det först vid årtiondets mitt. Det stod tidigt klart att industriliin

derna skulle komma att tillämpa olika system. Vissa länder och EG ger 

tullförmåner inom ramen för i förväg fastställda kontingenter. Andra länder, 

däribland Sverige. tillämpar ett öppet system utan kvantitativa begränsning

ar av tullförmånerna. men har möjlighet att anviinda sig av en skyddsklausul 

vid marknadsstörning. Andra skillnader iir att vissa länder ger tullförmåner

na i form av tullfrihet medan andra tillämpar en viss sänkning av tullen (tex 

50% ). Varuomfattningen skiljer sig något mellan systemen. men täcker fler 

industrivaror än jordbruks- och livsmcdelsvaror. Gemensamt är att prefe

renssystemen är autonoma. dvs. förmtmerna iir icke-förhandlingsbara. 

Preferensberättigade är, med vissa små variationer, länder i den s.k. 

77-gruppen samt ytterligare ett antal länder vars ekonomi bedöms motivera 

preferenser. Givarländerna har förhandlat fram särskilda ursprungsregler. 

De europeiska länderna har nått en hög grad av harmonisering av dessa 

regler. 

Det svenska preferenssystemet triidde i kraft den 1 januari 1972 (prop. 

1971:93. SkU 1971:41. rskr 1971:224). Systemet innehaller inte några pt\ 

förhand faststiillda begränsningar i form av tullkontingenter eller kvoter. 

Däremot finns en skyddsklausul som kan anviinclas vid skada eller hot om 

skada på inhemsk produktion. Tullfrihet erbjuds för de varor som ingår i 

systemet. flertalet industriella hel- och halvfabrikat samt vissa livsmedels

och jordbruksvaror. Liksom i andra preferensgivande länder är särskilt 

konkurrenskänsliga varor sasom kläder. handskar och skor undantagna. 

Systemet omfattar alla självständiga utomeuropeiska u-länder samt Jugosla

vien. Cypern. Malta och Turkiet och vissa icke självständiga utomeuropeiska 

omrilden. bl.a. Hongkong och Macao. Dessutom ger Sverige tullpreferenser 

till Rumänien, Bulgarien och Folkrepubliken Kina. dock i mer begränsad 

omfattning. 
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Under den tioärsperiod systemet har varit i kraft har det successivt 

utvidgats genom att fler varor och länder forts in i systemet ( prop. 197'2: 121. 

197-+:122. 1974:17fl. 1976/77:28. 1977178:21. 1979/80:24. 1980/81:34). Ett 

antal preferensvaror har förts ut ur systemet diirfiir att de blivit tullfria pä 

mest-gynnad-nationshasis. Skyddsklausulcn har hittills inte anviints. 

Det svenska preferenssystemet iir inte tidsbegriinsat. En översyn har dock 

gjorts vid den första tio{1rspcriodens slut. bl.a. pft grundval av en utredning av 

kommcrskollegium efter ett omfattande remissförfarande. Resultatet av 

översynen redovisas i en inom handclsdepartementct uppriittad promemoria 

(Ds H 1981:6). 

Som närmare framg(tr av promemorian iir den allmiinna instiillningen 

bland remissinstanserna att systemet fungerat väl. Nagra skyddsåtgiirder har 

hittills inte behövt vidtas på grund av systemet. Även om huvuddelen av 

importen från u-liinderna är tullfri pi1 mest-gynnad-nationsbasis och prefe

rensimporten endast utgör ca I OS'i av totalimporten från dessa länder ger det 

öppna svenska preferenssystemet stora fördelar för u-länderna. Knmmer

skollegium föreslår därför att giillancle riktlinjer för systemet behälls. 

Jag finner inte skiil att föreslå riksdagen n;lgra mera genomgripande 

förändringar av systemet. Med utgångspunkt från de erfarenheter som gjorts 

under den tid systemet varit i kraft vill jag dock föreslii följande. 

Formellt bemyndigande för regeringen att medge tullpreferenser för varor 

från utvecklingsliinderna finns i 4 * tullförordningen (1973:979. iindrad 

senast 1980:446). Av prop. 1971 :93 framg{1r att bemyndigandet för utnyttjas 

endast för vissa angivna länder och med vissa begränsningar betriiffande 

varuomriidet. I sistnfönnda hiinseende gäller att bemyndigandet medger riitt 

för regeringen att. i den mim konkurrensförh[illandena ger anledning cHirtill. 

slopa undantag frän prderensbehandling i fr<iga om varor hänförliga till 25 -

99 kap. tulltaxan. dvs. industrivaror. Bemyndigandet har utnyttjats endast i 

ringa omfattning. N{1gra större föriindringar i fråga om utökning av 

tullförmånerna för varor på jordbruksområdet ( l-24 kap. tulltaxan) har inte 

skett under de senaste ;\ren. Enligt min bedömning kommer hiir inte heller 

några mer omfat!;·nde förändringar att ske. Jag förordar att regeringens 

bemyndigande. under samma förutsättning. som giiller sävitt avser industri

varuområdet. fi'ir utnyttjas även i fraga om utökning av tullförmånerna för 

varor inom jordbruksområdet. 

Skillnaderna i ekonomisk utveckling och konkurrensförmåga mellan 

u-länderna blir alltmer uttalade. Det finns en tendens att internationellt ta 

hänsyn härtill vid föriindringar av preferenssystemen. Enligt de riktlinjer 

som gäller för det svenska preferenssystemet skall de prefcrensberiittigacle 

länderna behandlas lika. Min uppfattning iir att strävan bör vara att i 

framtiden - liksom hittills - söka förbättra systemet för samtliga mottagar

länder. Det kan emellertid uppst(t situationer dä en ökning av varuomfatt

ning.en endast skulle vara möjlig om man begränsade den till en mindre grupp 
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u-liinder. Det kan också inträffa att ytterligare varor maste undantas p{1 

grund av importkonkurrens fdn ni1gra fä u-länder. vilket skulle drabba andra 

u-länder som exporterar sådana varor. Om man diirför även fortsiittningsvis 

vill uppnå största möjliga fördel för de fattigare inom u-landskrt'tsen i det 

svenska tullpreferenssystemet är det sannolikt att man i större utstr~ickning 

behöver ta hänsyn till de ökande ekonomiska skillnaderna mellan u

länderna. Detta ligger väl i linje med den svenska hist[mdspolitiken, där man 

i många år särskilt vinnlagt sig om stöd till de minst utveckladi: länderna. 

Enligt min mening bör möjlighet därför finnas att vid tilliimpningen av det 

svenska tullpreferenssystemct ta hiinsyn till u-ländernas olika ulvccklings

grad. Någon bedömning av vilket inkomstbortfaJJ i form av minskade 

tullintäkter som en sådan ordning kan komma att medföra kan f.n. inte 

göras. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

I. att godkänna att bemyndigandet i 4 * tullförordningen fär 

tillämpas i den omfattning jag nu har förordat 

2. att godkänna de ytterligare riktlinjer för tilHimpningen av 

systemet med tullpreferenser för u-liindcrna som jag här har 

angett. 
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Bilaga 14:/ 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och 
utländskt företag att idka näring här i riket 

Härigenom föreskrivs att 32 ~lagen (1968:555) om rätt för utlänning och 
utländskt företag att idka näring här i riket skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

32 S1 

Talan mot beslut som avses i 22 
ellrr 25 S föres hos kammarrätten 
genom besvär. som skall ha anförts 
inom tvi\ mi\nader frän beslutets 
dag. 

Talan 11101 annat beslut enligt den
na lag föres hos regeringen genom 
be.n•är. 

Beslut enligt denna lag länder rill 
efterrrättelse utan hinder m· anförda 
hesrär. om ej annat förordnas. 

Beslut som avses i 22 eller 25 S får 
öi·erklagas hos kammarrätten ge
nom besvär. som skall ha anförts 
inom två månader från beslutets 
dag. 

Beslut enligt denna lag i andra fall 
får ih'erklagas på det sätt och i den 
ordning som regeringen bestämmer. 

Beslut enligt denna lag skall giilla 
omedelhart, om inte annat före
skrirs. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel 

Härigenom föreskrivs att 6 och l l ** lagen ( 1975:985) om tillfällig handel 
skall ha nedan angivna lydelse 

N111•arm1tle lydelse Föreslagen lydelse 

6§ 
Den som ansöker om tillständ skall lämna uppgift om 
1. de varuslag t.andeln skall avse samt om tid och ort för handeln, 
2. försäljningsställct om handeln är avsedd att helt eller delvis drivas på 

visst stiille. 
Sökanden skall vidare visa, att han ej är obehöring att driva handel i 

allmänhet. 
I fall som avses i 5 * andra stycket 

inges ansökningshandlingarna till 
länsstyrelsen i det län där verksam
heten är avsedd att huvudsakligen 
drivas. Uinsstyrelsen skall med eget 
yttrande sända handlingarna till till
ståndsmyndighcten. 

1 Senaste lydelse 1975: 1361. 

I fall som avses i 5 * andra stycket 
inges ansökningshandlingarna till 
länsstyrelsen i det län där verksam
heten är avsedd att huvudsakligen 
drivas. Länsstyrelsen skall, i ti/1-
ståndsärende som pröi·as av annan 
myndighet. med eget yttrande sända 
handlingarna till tillståndmyndighe
ten. 
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N111'artmde lydelse 

Talan mot tillståndsmyndighets 
heslut enligt denna lag föres hos 
regeringen genom hesvär. 

Beslut enligt denna lag länder till 
efrerriillclse wan hinder 111• m~förda 
be.1Tär. om l'j annat förordnas. 

Föreslagen lydelse 

Beslut enligt 5 .•I andra stycket den
na lagfår överklagas genom besviir 
hos kommersko/iegium. om bl'sluter 
fattats lll' länsstyrelsm, och i iil'rigt 
hos rl'geringen. 

Beslut enligt denna lag i andra .fc11/ 
ftlr ö1wklagas hos regeringen genom 
besvär. 

Beslut enligt denna lag skall gälla 
omedelbart, om inte annat före
skrivs. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
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Bilaga 1./.:2 

Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1980:564) med bemyndigande 
om sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter m. m.: 

Härigenom föreskrivs följande. 
Lagen ( 1980:564) med bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa 

oljeprodukter. m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1982. 
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Register 
Sid. 

I Önrsikt 
17 A. llandelsdepartementet m. m. 
17 1-bndclsJqxirtcmL·ntt:t 
18 Kommit!Ccr nL m. 
18 Extra utgilkr 
18 Krigsmaterielinspektionen 
19 Kostnadc::r för nordiskt samarbete 
19 Nordiska ministerddcts allmiinna budget 
20 AttachC/amhassadr;1d fiir tull- och handc.:ls

politiska frågor 

21 B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 
22 Expl>rtfrämjanck verksamhet 
28 Exportkrcditniimndcn. tiickande av vissa fiirluster 
35 Sverigcs turistritd 
38 lntl'ramerikanska utvccklingsbankcn 
41 lmportkonton:t för u-landsprodukter 

43 C. Kommerskollegium m. m. 
43 Kl1111mL·rskollegium 
47 Bidrag till vissa intl'rnationclla hyracr m_ m. 
48 K1istnader för vissa niimnder m. m. 
50 Hidrag till intcrnationcll riivarulagring 

51 
51 
52 
53 
56 
h4 
(1(1 

D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 
Marknadsdoms111lcn 
Näringsfrihctsombuclsmanncn 
Statens pris- l>L'h kartcllniimnd 
Konsumentverket 
Allmiinna rcklamationsniimndcn 
Bidrag till visssa llljctransportcr i glcshvgd 

72 F.. Patent- och registreringsnrket m. m. 
73 Patent- och rcgistrcringsverket 
77 Siirskilda kosrnadcr fiir förenings- m.fl. register 
78 Lim till den europeiska patl'1llorganisationrn 111. rn. 

79 F. Ekonomiskt försrnr 
79 Övcrstyrclscn för ekonomiskt fiirsvar: 
79 Förvaltningskostnadcr 
80 Drift av bcredskapslagn 
80 Uercdskapslagring och industriella Mgiird12r 

*Beräknat belopp 

95 

111 (115 lltlll 
411110 (J(l(J 

lh5 tlllll 
775 tlllll 
51111 ()()() 

•44 510 ()(Il) 

515 (1()(1 

66 480 000 

183 875 lltlll 
I llOI l 

-lti-1-111(1()(1 
I.~ llOll llllll 

I llllll 

2.u 311 ooo 

2922111)(11) 
5 -181 llllll 

'I 235 OllO 
I OllOOllll 

36 1H6 000 

2 16() llllll 
•3 74ll ()()() 
28 41l5 11111! 
:w 215llllll 

7 4-15 llllli 
() 

81 025 000 

97 765 ()011 
7 20ll ll()f) 

I Ollll 

I04 966 000 

'J I 230 OllO 
'3~3 092 ()()Il 
' I li:i 11111 OIHI 

579-'22 000 
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81 G. Tullverket 
81 Tullv..:rket: 
8 I Förvaltningskostnadcr 
87 Anskaffning av viss materiel 
88 Vissa byggnadsarbeten vid tull\'crkct 

Summa kr. 

96 

636 727 000 
21100 0(10 

I llOllOllO 

639 727 
I 751873000 



Bilaga 15 till budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 15 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad. ar

hetsmiljö, invandring och svenskt medborgarskap samt jämstiilldhet mel

lan kvinnor och män. 

Regeringen presenterade i det reviderade budgetförslaget för budgetåret 

1981/82 <prop. 19~0/8 I: 150.l de långsiktiga riktlinjerna för budgetpolitiken. 

Samtidigt redovisades sparmål för budgetflrct 1982/83 om totalt 12 mil

jarder kr. Riksdagen <FiU 1980/81: 40. rskr 1980/81: 420) har antagit riktlin

jerna. 

Målsältningen att på statsbudgeten göra besparingar av den omfattning 

det här är fråga om har i hög grad präglat budgetarbetet. Samtidigt är det 

uppenbart att departementets verksamhetsområde har central betydelse 

för många som av olika anledningar har en utsatt ställning inom arbetslivet 

och i samhiillet i övrigt. Besparingar inom arbetsmarknad'idepartementets 

verksamhetsområde måste därför utformas på ett sådant sätt att de inte 

drabbar de utsatta grupperna i vårt land. Detta har \'aric en viktig utgångs

punkt vid utformningen av både besparings;hgärderna och budgetförslaget 

i dess helhet. Budgetförslaget har mot denna bakgrund utformats sil att den 

höga ambitionsnivån inom arbetsmarknads-. arbetsmiljö- invandrar- och 

jämställdhetspolitiken kan vidmakthållas. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde läggs förslag 

fram som för budgetåret 1982/83 kostar sammanlagt 12.5 miljarder kr. 

Flera av anslagen är härvid konjunkturneutralt beräknade. 

Arbetsmarknaden har under iir 1981 priiglats av ökande sv[trighcter för 

arbetslösa att finna arbete. Efterfråg<rn på personal har minskat särskilt 

inom industrin och byggsektorn. Inom den offentliga sektorn har syssel

sättningsi.ikningen avtagit. Under de senaste månaderna har antalet syssel

satta totalt sett legat under 1980 års nivå. Mellan tredje kvartalen 1980 och 

1981 ökade emellertid antalet sysselsatta något. Sysselsiittningen bland 

män har minskat medan den har fortsatt att stiga för kvinnor. 

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka ekonomin och 

för att förbättra det besviirliga läget på arbetsmarknaden. Kronan har 

devalverats, momsen har sänkts och industrins investeringar har stimule

rats pft olika sätt. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har förstärkts. 

Till beredskapsarbeten har således anvisats drygt 1 300 milj. kr. utöver vad 

som föreslogs i föregående ;'irs budgetproposition. En stor del av dessa 

l Riksda>!en l98f1fi!. I sam/. Nr 100. Bilai:a 15 
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extra resurser avser åtgärder för ungdomar. Även arbetsmarknadsutbild

ningen har förstärkts med 440 milj. kr. För att stödja byggsysselsättningen 

har offentliga investeringar tidigarelagts till en sammanlagd kostnad av 640 

milj. kr. 

I enlighet med de riktlinjer för 1980-talets arbetsmarknadspolitik som 

lades fast vid riksdagsbehandlingen av regeringens förslag om arbetsmark

nadspolitikens framtida inriktning lprop. 1980/81: 126, AU 1980/81: 21. rskr 

1980/81: 404) ges en hög prioritet åt den egentliga platsförmedlingen. Ar

betsförmedlingarna tillförs genom omprioritering 60 tjänster. vilket inne

bär att Jet s. k. huvudförslagets konsekvenser för lönemedlen till arbets

förmedlingen mildras. Vidare föreslås en fortsatt utbyggnad av arbets

marknadsverkets resurser för sökning och matchning via dataterminal på 

så sätt att ytterligare 25 terminaler får anskaffas. 

För att effektivera arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning på 

arbetsmarknaden föreslås att det s. k. jämstiilldhetsbidraget och bidraget 

för utbildning av anställd i kombination med anställning av ersättare slås 

ihop. Härigenom kan man uppnå fördubblad effekt när det gäller att få till 

stånd otraditionella yrkesval jämfört med vad som nu kan åstadkommas 

genom jämställdhetsbidraget. 

Besparingsåtgärderna berör bl. a. arbetslöshetsförsäkringen. I en sär

skild promemoria (Os A 1981: 17). som remitteras vid årsskiftet. föreslås 

en omläggning av bidragssystemet. Samtidigt innefattar förslaget bl. a. en 

höjning och differentiering av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetsrnarknadsstyrelsens IAMS) vapenfrisektion föreslås bilda en egen 

myndighet. nämnden för vapenfriutbildning. Nämnden föreslås bli lokali

serad till Karlstad. Förslaget beräknas kunna genomföras inom ramen för 

nuvarande kostnader. 

Under 1970-talet har en rad reformer genomförts inom arbetsmiljöområ

det. Samtidigt har arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens re

surser byggts ut. Det statsfinansiella läget innebär att de utvecklingsmål 

som har lagts fast för arbetarskyddsverket måste nås genom effektivering 

och omprioritering inom ramen för befintliga resurser. 

Under det internationella handikappåret 1981 har bl. a. AMS och arbe

tarskyddsverket fördjupat sitt arbete med handikappfrågor. Detta arbete 

kommer att fortgå. För att studera förutsättningarna för ett vidgat samar

bete kring arbetsmiljö- och anpassningsfrågor har regeringen nyligen utfär

dat direktiv ( Dir. 1981: 661 för en särskild utredare. 

Den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering IAmiJ. som träd

de i kraft den ! januari 1980, har visat sig kunna ge kvalificerad förmed

lingsservice åt sökande med särskilda behov av arhetsförberedelsc och 

vägledning. Den har därigenom fått väsentlig betydelse för sökande med 

arbetshandikapp. Satsningen på metodutveckling och utbildning inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen fortsätter. Bl. a. anvisas, inom befintlig 

anslagsram. särskilda medel för utveckling och utvärdering av metoder för 

arbetet med arbetssökande invandrare. 
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Stiftelseorganisationen för skyddat arbete föreslås för budgetän:t 

1982/83 fä ett driftbidrag pä oförändrat 129(,'L Vidare förcsläs att organisa

tionen tillförs ett ägartillskott på 30 milj. kr. för arbetsmiljöfiirbiittringar för 

att bl. a. ge möjlighet till anställning av fler gravt handikappade. 

Ett väsentligt mål för invandrarpolitiken iir att ytterligare förkorta hand

läggningstiderna i utlänningsärenden. Under senare är har antalet besvärs

ärenden i regeringskansliet ökat kraftigt. Invandrarpolitiska kommitten (A 

1980: 041 har däiför fått tilläggsdirektiv ( Dir. 1981: 70) med uppdrag all 

närmare utreda möjligheterna att från den I januari 19:~3 flytta besvärs

prövningen från regeringskansliet. Samtidigt sker en viss förstärkning av 

arbetsmarknadsdeparkmentets kapacitet för handläggning av utlännings

ärenden. 

Med hänsyn till det besvärande statslinansiella läget läggs stor vikt vid 

att inom ramen för givna resurser cfft:ktivera de insatser som nu görs för 

invandrarna. Invandrar- och minorikhpolitiken mäste i hög grad söka 

tillgodose den andra generationen invandrares behov. Ett förslag till pro

gram för åtgärder för invandrarbarn och invandrarungdomar läggs därför 

fram. 

Strävandena att främja jämställdheten mellan kvinnor och män får än 

större aktualitet i ett kärvt ekonomiskt klimat. Det är av största vikt att den 

ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken utformas sa att kvin

nor och män har samma möjligheter till egen försörjning.. En god barnom

sorg och en samhällsplanering som gör det möjligt för b~!cle kvinnor och 

män att kombinera förvärvsarbete med en familj är viktiga förutsättningar 

härför. 

Under 1980-talct kan betydande förändringar förutses inom de områden 

av arbetsmarknaden som domineras av kvinnor. lJet är dilti(ir mycket 

angeläget att kvinnorna breddar sitt yrkesval. De förändringar av jäm

ställdhetsbidraget som föreslås liksom den informationskampanj som jäm

ställdhetskommitti.!n (Ju 1976: 08) skall genomföra under viiren I 9!C iir led i 

ansträngningarna att bryta den könsuppdclade arbetsmarknaden och stär

ka kvinnornas ställning. 

Arbetsmarknad 

Ar 1981 har präglats av en fortlöpande konjunkturförsiimring. Syssel

sättningen har minskat avseviirt inom både industrin och byggandet. Den

na minskning har inte kunnat vägas upp av den fortsatta ökningen inom 

den offentliga tjänstesektorn. Det totala antalet sysselsatta i landet har 

därför under vissa månader minskat något. Arbetslösheten har under hös

ten 1981 ökat till ca 3 '.''i- av arbetskraften. vilket iir :ner än under den 

senaste lågkonjunkturen och kan jämföras med de arbetslöshetstal som 

nåddes under lågkonjunkturen 1971/72. 

Minskningen av antalet sysselsatta under år 1981 gällde män. Antalet 

sysselsatta kvinnor har fortsatt att öka. om än i långsammare takt än 
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tidigare. Arbetslöshetens ökning giilkk de flesta grupper. En ökad fre

kvens av uppsägningar inom industrin och l'll minskat byggande har i 

betydande omfattning drabbat grupper som har haft arhcte umkr 1;\ng tid. 

samtidigt som företagens begränsade nyrekrytering har gjort det svårare 

för nytillträdande att finna arbete. 

Antalet lediga platser är f. n. lägre iin pä mycket liinge. Industriföretagen 

har i stor utsträckning begränsat sina nyanställningar samtidigt som antalet 

inneliggande varsel om uppsägningar iir ~lort. Den konjunklllrbetingade 

nedgången inom industrin förstärks av de strukturella obalanser som priig

lar stora delar av vårt niiringsliv. Ändrade förhållanden pä världsmarkna

den gör relativt stora omställningar nödvtindiga inom n[igra av viira vikti

gaste industrigrenar. 

Sysselsatta under åren 1977-1981 Ji"irdelade på kiin och äldersgmpper 

Kön och ålder 

Ålders1u·11pp 

l\1AN 
··-20 ar 

20-54 år 
55-74 år 

Summamiin 

KVINNOR 
--20 ;lr 

20-54 iir 
55- 74 ;'\r 

Summa k1·i1111or 

TOTALT 

Källa: AKU 

Antal sysselsatta i genomsnitt för Je tre första 
hartalen (I 000-tall 

1977 1978 1979 1980 1981 

119 IP 117 123 111 
l 7h7 1758 1768 . 1786 17()';) 

434 429 428 42H ·115 

2 320 2 .100 2 313 2 337 2 295 

107 lllh 110 114 105 
13% 1427 14114 I 505 I 538 

277 ~81 184 285 ~99 

l 780 i 814 I 8'i8 1904 1942 

.i ioo 4114 -' 170 4241 4237 

Internationellt råder f. n. lf1gkonjunktur med höga arhetsli.ishetstal i niis

tan alla länder. Såväl den minskade tillviixtcn av offentlig verksamhet som 

byggnads verksamhetens försvagning l)Ch de siora strukturproblcmt:n i vis

sa industrigrenar är internationella fört:teelser som pa de nesta häll har 

medfört allt större svårigheter att hävda sysselsättningen. De flesta liindcrs 

regeringar för en stram finanspnlitik och hr\ller räntorna pft en hög nivå_ 

vilket hidrar till att begränsa den ekonomiska aktiviteten internationellt 

sett. Under loppet av år 19!(! väntas emellertid industrikonjunkturen sf1 

småningom förbättras i flertalet industriländer. Detta kan tillsammans med 

den i september 1981 genomförda devalvt:ringen av den svenska kronan 

väntas medföra en gradvis ökning av efterfrågan pii Sveriges t:xportpro

dukter. En förbättring av sysselsättningsläget här i \amid kan därefter 

förutses inträffa med viss eftersläpning. Läget kan förutsiittas förbli an

strängt under första halvåret. men därefter intrtiffar sannolikt en gradvis 

ökning av efterfrågan på arhetskraft. 
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Med hänsyn till det försämrade arbetsmarknadsläget har de arbetsmark

nadspolitiska ätgärdcrna under innevarande budgetftr getts större omfatt

ning än vad som förutsägs i 1981 års budgetproposition. På förslag som 

regeringen lade fram i kompletteringspropositionen (prop. 1980/81: 150, 

AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) beslöt riksdagen att anvisa 600 milj. kr. 

för sysselsättningsskapande åtgärder och 440 milj. kr. för arbetsmarknads

utbildning utöver vad regeringen hade förordat i budgetpropositionen. 

Regeringen har därefter genom skilda beslut i septemh·~r och november 

1981 anvisat ytterligare sammanlagt 860 milj. kr. för sysselsättningsska

pande åtgärder under budgetåret 1981182. Av detta sistämnda belopp avser 

400 milj. kr. medel för beredskapsarbeten för ungdomar i åldern 18-24 år 

och 60 milj. kr. medel förs. k. arbetspraktik för ungdomar under 18 år som 

genomgått yrkesintroduktion. Regeringen har vidart: med hänsyn till sys

selsättningsminskningen inom byggsektorn tidigarelagt offentliga investe

ringar för sammanlagt ca 640 milj. kr. Dessutom har riksdagen p[i regering

ens förslag beslutat om stimulansåtgärder inom bostadssektorn. 

Arbetsmarknadspolitiken föreslås under nästa budgetår - i enlighet med 

de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken under 1980-takt som riksdagen 

antog under föregående års riksmöte - få sin tyngdpunkt på förmedling av 

arbeten på den öppna marknaden. Åtgärderna skall inriktas på att förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt och underlätta den ömsesidiga anpass

ningen mellan utbud och efterfrägan på arbetskraft. Den ·~gentliga platsför

medlingen är den högst prioriterade delen av verksamheten. 

Det s. k. huvudförslaget för statsmyndigheterna skall gälla för arbets

marknadsverket. Verket föreslås emellertid få ytterligare 60 tjänster till 

platsförmedling genom omprioritering inom arbetsmarknads verket. Dator

systemet för sökning och matchning av lediga platser via terminaler före

slås bli utbyggt och arbetet med att förenkla och effektivera förmedlingens 

arbetsformer fortsätter. 

I den mån som de arbetslösa inte kan beredas arbete på den öppna 

marknaden skall i första hand en lämplig yrkesutbildning aktualiseras. 

Arbetsmarknadsutbildningen beräknas därför. trots den väntade konjunk

turförbättringen, få stor omfattning även under nästa ·~mdgetår. Liksom 

under innevarande budgetår prioriteras direkt yrkesinriktade kurser av 

måttlig längd. 

Beredskapsarbetena bör ges en varierad inriktning med hänsyn till att 

arbetslösheten drabbar många olika yrkesgrupper. Det är nödvändigt att så 

långt som möjligt undvika arbetsobjekt med hög kostnad per dagsverke. 

Eftersom arbetslösheten bland byggnads- och anläggningsarbetare beräk

nas förbli relativt hög även under nästa budgetår måste dock även fortsätt

ningsvis en del av beredsk_apsarbetena gälla investeringsobjekt trots att 

sådana arbeten är relativt dyra per dagsverke räknat. 

Den arbetsmarknadspolitiska byggnadsregleringen ses f. n. över av en 

särskild utredare (A 1980 :06). Utredaren väntas avge ett betänkande under 

första kvartalet 1982. 
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Regeringen har under hösten 1981 heslutat om direktiv ( Dir. 1981: 65) for 

en parlamentarisk utredning om arbetsrnarknadsverkets ansvarsområde 

och organisation. Vidare har beslut tagits om direktiv (Oir. 1981: 64) för en 

särskild utredare med uppgift att undersöka hur ett systern med kontrakt 

mellan arbetsförmedling och arbt:tsgivare rörande de senares rekrytering 

skulle kunna utformas. Frågan om den framtida organisationen av förmed

lings verksamheten inom ku\turarhetsscktorn bereds inom arbetsmark

nadsdepartementet. 

Dataeffektutredningen (A 1978: 05) har under år 1981 lagt fram betiin

kanden tSOU 1981: 17 och DsA 1981: 13. 14. 15. och 16) om hl. a. industrins 

och kontorsarbetets datorisering. Regeringen avser att under våren 1982 

förelägga riksdagen en proposition om en samordnad datapolitik. varvid 

bl. a. arbetsmarknadspolitiska frägor kommer att tas upp. 

Kommitten (A 1980: 02) för arhetsrnarknadsutbildning och företagsut

bildning väntas lägga fram sitt slutbetänkande under är 1982. 

Ä!<lrearbctskommittcn (A 1979: 021 har under hösten 1981 i ett delbetän

kande <SOU 1981: 70) redovisat en kartläggning av intresset för förvärvsar

bete efter pensioneringen hos lildre arbetstagart:. äldre förtidspensionerade 

och åldt:rspensioneradc. 

Institutet för social forskning har i samarbete med AMS och med anslag 

från arhetsrnarknadsdepartemcntet gjort en studie av arbetsförmedlingens 

möjligheter att underHitta kvinnors intriide pä arbt:tsmarknaden. Underla

get för studien insamlades åren 1976-78 vid arbetsförmedlingen i Viixjö i 

anslutning till genomförda försök m~d intensifierad aretsförmeclling för 

kvinnor. Studien som benämns lntensifiaacl arbetsförmedling -Om utvär

dering och mälstyrning av arbetsförmedlingens verksamhet har överläm

nats till regeringen. Under vinterhalvtirct 1981/82 driver AMS en kampanj 

kallad Plats för kvinnor. Syftet iir att söka minska arbetslösheten bland 

kvinnor genom att bl. a. stimulera till otraditionella yrkesval. 

Inom regeringskansliet studerar f. n. en arbetsgrupp möjligheterna att 

som en arbetsmarknadspolitisk stödform lämna stöd till arbetslösa m. fl. 

för att starta eget företag. Jag avser att återkomma till denna fr{tga i den 

proposition om småföretagarfrågor som regeringen kommer att förelägga 

riksdagen under våren 1982. 

Besparingsprogrammet inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde berör bl. a. arbetslöshetsförsäkringen. En omliiggning av bi

dragssystemet föreslås i en departementspromemoria (Os A 1981: 17). som 

remitteras vid årsskiftet. I promemorian redovisas också förslag till höj

ning och differentiering av dagpenningarna i arbetslöshetsförsiikringen. 

Regeringen kommer att i särskild proposition förelägga riksdagen förslag i 
dessa frägor när remissbehandlingen har avslutats. Därvid kommer också 

frägan om höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet för arbetslösa 

som inte iir försäkrade samt utbildningsbidragen att tas upp. 
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Arhl'tsmi/jii 

Under 1970-talet genomfördes en rad reformer p{1 arbetslivets område. 

Arbetsmiljölagen, som gäller sedan år 1978. präglas av en vid syn pä 

arbetsmiljöbegreppet. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har 

under perioden fått kraftiga resursförstärkningar. Förutsättningar har ska

pats för ett effektivt arbete på arbetsmiljöområdet och därmed också 

förbättrade möjligheter att förebygga arbetsskador, förslitning och handi

kapp. 

De handikappades situation i arbetslivet uppmärksammas fortlöpande 

och det har särskilt skett undi.:r det intt:rnationella handikappttret 1981. 

AMS. arbetarskyddsverket samt en rad andra myndigheter och organisa

tioner har var och en inom sitt område ägnat stort arbetet åt handikappfrå

gor. Av särskild betydelse för de handikappades möjlighett:r i arbetslivet är 

insatser för att förbättra arbetsmiljön och förebygga arbetsskador men 

också för att individuellt anpassa arbetsplatser och arbetsmiljö till handi

kappades behov och förutsiittningar. Samarbetet måste därför intensifieras 

mellan de organ som svarar för arbetsmiljöfrågorna och arbetsmarknadsor

ganen. Regeringen har nyligen utfärdat direktiv (Oir. 1981: 66) för en 

särskild utredare som skall se över hur samverkan. ansvars- och arbetsför

delning mellan dessa organ skall utformas i framtiden. 

Den ekonomiska ätstramningen priiglar {irets budget även vad beträffar 

arbetsmiljöområdet. De fastlagda utvecklingsmäl som gäller för arbetar

skyddsverket måste därför näs genom effektivering och lJmprioriteringar 

av redan tilldelade resurser. Viktigt ärt. ex. att yrkesinspektionens hand

läggning av ärenden enligt arbetsmiljölagen inriktas på ökad rättssäkerhet 

för samtliga bt:rörda parter. 

Utredningen <A 1976: 0 I) om företagshälsovården och den yrkesmedi

cinska verksamheten har under året överliimnat sitt andra delbetänkande 

IDs A 1981: 01) Mät- och laboratorit:rcsurser. Utredningen har bl. a. före

slagit ändringar i lagen om riksprovplatser så att offo.:idl provning i form av 

arbetsmiljömätningar av skilda slag skall kunna utföras av anura institutio

ner iin riksprovplatser. Förslaget som har remissbehanulats hcreus f. n. 

inom regeringskansliet. 

Utredningen (A 1979: 04) med uppdrag att se över arbetsmiljöinveste

ringar i mindre och medelstora företag m. m. har under ar 1981 överliimnat 

betänkandet ( Ds A 1981: 12). Om statligt stöd till arbetsmiljöinvesteringar. 

vilket innebär att utredningsuppdraget är slutfört. Förslaget är under re

missbehandling. 

Utredningen IA 1979: 0 I) rörande information om risker i arbetsmiljön 

väntas under början av år 1982 överlämna sitt slutbetänkande. 

Den nya stiftelseorganisationen för skyddat arbett: är nu inne pa sitt 

andra verksamhetsår. Efterfrågan på platser vid verkstiider för skyddat 

arbde är stor på många håll i landet. Stiftelsen Samhällsföretag föreslås 

därför fä medel för vissa investeringar som hl. a. skall göra det möjligt att 
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ta emot fler gravt handikappade arbetssökande. Riksdagen har under ~in:t 

beslutat om alt förhöjt löncbidrag skall kunna lämnas till arbetstagare som 

övcrgilr från skyddat arbete till en anstitllning på den reguljära arbetsmark

naden. Åtgiirdcn syftar dels till ökad utplacering från skyddat arbete. dels 

till att skapa möjligheter för fler gravt handikappade att få arbete inom 

stiftc\seorganisat ionen. 

Stiftelsen Samhällsföretag harpa regeringens uppdrag gjort en översyn 

av verksamheten bl. a. för att utreda förutsättningarna för ytterligare effek

tiveringar och kostnadsbesparingar. 

Inom den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering IAmil har 

under ilr 1981 ett intensivt organisationsarbcte bedrivits för alt fä till stånd 

en omdisponering av personella och andra resurser efter organisationsför

ändringen. Verksamheten har alltmer inriktats på praktisk arbetsprövning 

och träning vid arbetsplatser ute på den vanliga arbetsmarknaden. I ökad 

utstr~iåning har också arbetsmarknadsinstituten använts för riktade insat

ser till arbetsplatser med rekryteringsbehov bl. a. för att intressera kvinnor 

för anställning inom industrin. 

Handikappinstitutet har med ekonomiskt stöd från arbetarskyddsfonden 

och arbetsmarknadsdepartementet utarbetat en informationsskrift "An

passad arbetsplats-· en idebok om arbetsplatser och tekniska hjälpme

del''. Skriften ges ut på nyåret 1982. 

Det arbetsmarknadspoliti~kt motiverade stödet till bil åt handikappade 

behandlas i dt:t utredningsarbcte som bilstödskommittcn (S 1979: 04) bedri

ver. Kommitten viintas liigga fram förslag under budgetåret 1981/82. 

Åtgärder för att påverka arbetsgivarnas rekrytering av handikappade 

och det arbetsmarknadspolitiska stödsystemet för dessa grupper kommer 

att behandlas av den parlamentariska utredningen !A 1981: 02) av arbcts

marknadsvcrkets ansvarsomräde och organisation. 

AMS och statens arbetsmarknad-;nämnd har utarbetat ett förslag till 

riktlinjer for hur arbetet med att främja anställning av arbetshandikappade 

bör bedrivas inom statsförvaltningen. Frågan behandlas i budgetproposi

tionens bilaga 3, För flera huvudtitlar gemensamma frågor. samt under 

åttonde huvudtiteln. 

Inom socialförsäkringssystemet kommer vissa ändringar att göras som 

innebiir vidgade möjligheter att få vilande förtidspension för den som 

liimnar en förtidspensionering för att pröva förvärvsarbete. 

Flera skilda faktorer ligger bakom den successiva reducering av den 

faktiska veckoarbetstiden som skett under 1970-talet. I lag~tiftningen har 

bl. a. en rad regler tillkommit som gör det möjligt för olika grupper att Ht 

ledigt från arbetet för olika individuella ändamål. Regeringen beslutade 

under andra halvåret 1980 om en allsidig granskning av den gällande 

ledighctslagstiftningen. Översynen omfattar tre olika delar. Två av dessa 

delprojekt har avrapporterats under hösten. Sålunda har Studieförbundet 

Näringsliv och Samhi.ille liimnat rapporten Mot ökat tlexliv, där de organi-
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satoriska effekterna av ledighetsreglerna studerats. Det andra delprojek

tet. uppdraget till riksrevisionsverket. har redovisats i rapporten Frånva

ron i arbetet -- omfattning. utveckling och kostnader. Den återstående 

delen av översynsprojektct. den lagtekniska översynen. utförs inom ar

betsmarknadsdepartementet. Resultatet av detta arbete kommer inom kort 

att redovisas i en departementspromemoria. 

Utredningen (A 1978: 03) av vissa arbetstidsfragor överlämnade i febru

ari 1981 betänkandet !SOU 1981: 5 l Ny arbetstid slag. Utredningen föreslår 

bl. a. att bestämmelserna i allmänna arbetstidslagen och 4 kap. arbetsmiljö

lagen förs samman i en ny arbetstidslag. Vidare föreslås nya regler för 

övertidsberiikning. I förslaget ingår vidare nya bestämmelser om begräns

ning av mertid. J v s. sådan arbetstid som vid dcltidsanställning överstiger 

arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. 

Utredningen föreslår även förändringar i myndighetshandläggningen av 

dispenser i arbetstidsärenden och möjlighet att göra avvikelser från lagen 

genom lokala kollektivavtal. Hetänkandet har remissbehandlats. Regering

en överväger f. n. frågan om en proposition om arbetstidsfrågor. 

lnmndring 

I det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åtgär

der för invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som övriga 

berörda departements verksamhetsområden. 

Under år 1981 minskade. enligt preliminära beräkningar. invandringen 

av utländska medborgare med nära 7000 personer i förhållande till år 1980, 

då den uppgick till drygt 34000. Det är framför allt innyttningen från 

Finland som har sjunkit. Åren 1979 och 1980 invandrade ca 12000 fin

fändska medborgare per år mot ca 7000 år 1981. Samtidigt har återvand

ringen från Sverige till Finland ökat kraftigt under åren 1980 och 1981, då 

den uppgick till ca 10000 respektive ca 12000. Även återvandringen till 

bl. a. länderna i Sydeuropa har ökat. Som ett resultat av dessa förändringar 

i nyttningsrörelserna har Sverige under år 1981 fått ett kraftigt minskat 

invandringsövcrskott. Det uppgår till ungefär 6000 utländska medborgare, 

vilket är 13 000 färre än den genomsnittliga nettoinvandringen under andra 

hälften av 1970-talet. 

Frågan om tlyttningsrörelserna inom Norden och mellan Finland och 

Sverige har varit föremål för särskilda överläggningar under senare år, 

främst i anslutning till översynen av 1954 års överenskommelse om en 

gemensam nordisk arbetsmarknad. Den reviderade överenskommelsen, 

som bygger på fortsatt fri rörlighet inom Norden. skall inom kort föreläg

gas Nordiska rådet. 

Även en stor del av den reglerade utomnordiska invandringen är ett 

resultat av internationella åtaganden. bl. a. vad gäller rätten för flyktingar 

att få en fri5tad m:h för familjer att återförenas. De förändringar av den 

utomnordiska invandringen som har inträffat sedan mitten av 1970-talet 
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innebär bl. a. att den tidigare arbetskraftsinvandringen från utomnordiska 

länder i praktiken har upphört, att fler invandrare åberopar politiska och 

humanitära skäl för att få stanna och att invandringen sker från mer 

avlägsna och fler länder i världen än tidigare. Motsvarande förändringar 

har inträffat vad gäller invandringen till de flesta länder i Västeuropa. 

Under senare år har flera förändringar genomförts i vårt system för att 

reglera den utomnordiska invandringen till Sverige och ytterligare åtgärder 

övervägs. En ny utliinningslag trädde i kraft den I juli 1980. Den I april 

1981 infördes krav på att utlänningar som avser att bosätta sig i Sverige 

skall ha uppehållstillstånd ordnat före inresan. Effekterna av denna nya 

ordning utvärderas nu inom berörda myndigheter. Utlänningslagkommit

ten (A 1975: 04) avlämnade under hösten 1981 sitt slutbetänkande !Ds A 

1981: 8). Betänkandet har remitterats. I en proposition som avses föreläg

gas riksdagen inom kort kommer att behandlas bl. a. frågor om verkstäl

lighet av avlägsnandebeslut. besvärsrätt över beslut om förvarstagande 

samt vissa frågor om ansvar för brott mot utlänningslagstiftningen. Genom 

en ändring i utlänningsförordningen kommer inom kort att föreskrivas att 

barn som omfattas av förvarsbeslut inte utan synnerliga skäl får tas in i 
kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Den särskilda kom

mitte <V 1978: 03), som har haft i uppdrag att se över invandringsreglerna 

för gäststuderande, har genom sitt nyligen avlämnade betänkande (Ds V 

1981: 8) avslutat sitt arbete. Slutligen bör erinras om att regeringen år 1980 

uppdrog åt invandrarpolitiska kommitten (A 1980:04) att bl.a. skyndsamt 

se över 1968 års riktlinjer för den reglerade invandringen. Kommitten 

avser att under år 1982 avlämna ett delbetänkande som kan utgöra under

lag för en samlad bedömning av regleringen av invandringen till Sverige. 

Frågan om väntetiderna i utlänningsärenden och om situationen för dem 

som väntar på besked i tillståndsfrågan har ägnats ökad uppmiirksamhet 

under det senaste året. Ett intensivt arbete bedrivs på !lera håll i statsför

valtningen i syfte att åstadkomma en ytterligare förkortning av handlägg

ningstiderna inom ramen för det regelsystem och den instansordning som 

nu gäller. Inom invandrarverkct övervägs t. ex. att till polisen ytterligare 

delegera rätten att fatta positiva beslut. Frågan om regeringskansliets 

handläggning av utlänningsärenden utgör ett särskilt problem. Antalet 

ärenden hos regeringen har ökat kraftigt under senare år, ärendena har 

blivit svårare och handläggningstiderna längre. Mot denna bakgrund har 

regeringen nyligen gett invandrarpolitiska kommitten tilläggsdirektiv med 

uppdrag att skyndsamt se över besvärsordningen i utlänningsän:nden i 

syfte att flytta besvärsprövningen i dessa ärenden från regeringskansliet. 

En ny besvärsordning förutsätts träda i kraft den I januari 1983. För att 

möjliggöra en snabbare handläggning fram till dess har åtghrder vidtagits 

för att öka arbetsmarknadsdepartementets kapacitet vad gäller utlännings

ärenden. Vidare framhålls i det följande vikten av att omprioriteringar görs 

inom ramen för de resurser som invandrarverkel förfogar över i syfte att 
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ytterligare förkorta verkets handläggning av utlänningsärenden. 

Ett omfattande arbete pågår på flyktingpolitikens område. Den nya 

utlänningslagen och det nya systemet med skyldighet för polismyndigheten 

<i't anmiila avvisningsärenden till invandrarverket har ytterligare försliirkt 

skyddet för flyktingar. Frågan om det särskilda skyddet för utlänningar 

som åberopar humanitära skäl av politisk art utan att vara llyktingar 

behandlas av invandrarpolitiska kommitten. Formerna för omhänderta

gandet av llyktingar i Sverige har setts över av en arbetsgrupp inom 

arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsgruppen har i en rapport (Os A 

1981: 11) föreslagit att ansvaret för llyktingverksamhcten förs över fran 

arbetsmarknadsverket till statens invandrarverk samt att ett nytt system 

för omhändertagande av tlyktingar i Sverige införs. Detta system syftar till 

att på ett tidigt stadium möjliggöra bosättning i kommunerna genom sär

skikla avtal mellan staten och kommunerna. Därigenom skulle även förut

sättningar kunna skapas för en bättre fördelning av flyktingar i olika 

kommuner. Den nya ordningen föreslås träda i kraft den I juli 1983. 

Arbetsgruppens förslag remissbehandlas f. n. Det bör härvid erinras om att 

den statliga ersättningen till kommunerna <SFS 1979: 1120) för bistånd åt 

flyktingar och för dem som väntar på besked i tillståndsfrågan nu utv~irde

ras av en arbetsgrupp inom socialdepartementet. I detta sammanhang bör 

även nämnas att särskilda kostnader för invandrare har beaktats vid rege-

1ingens beslut hösten 1981 om extra skatteutjämningsbidrag till kom

muner. 

Flyktingsituationen i världen är fortfarande mycket svår. Sveriges vikti

gaste bidrag till en lösning av llyktingproblemen är det ekonomiska bistån

det till FN och dess flyktingkommissariat för insatser för flyktingar i olika 

delar av världen. Med utgångspunkt från insatser under de senaste åren 

kan förutses att ca 500 milj. kr. av biståndsmedel under nästa budgetår 

kommer att användas till förmån för flyktingar i olika delar av världen. 

Sveriges flyktingkvot har sammanlagt under de tre senaste budgetåren 

omfattat nära 7000 personer. vilkt:t är betydligt mer än normalt. Utöver 

överföringen från Latinamerika. som har omfattat ett tusental personer per 

år. har sammanlagt drygt 3 000 flyktingar överförts från Sydostasien. Den 

flyktingkvot som har beslutats för innevarande budgetår omfattar ca I 500 

personer, varav merparten från Latinamerika. ca 250 från Sydostasien 

samt ett antal från flyktingläger i Europa. Härutöver beräknas ett stort 

antal utländska medborgare som kommer till Sverige på egen hand få 

stanna här som flyktingar och tas om hand på samma sätt som organiserat 

överförda flyktingar. 

Inflyttningen av syrisk-ortodoxa kristna från Turkiet och Mellanöstern 

(s. k. assyrier/syrianer) har minskat kraftigt under år 1981 samtidigt som 

invandringen av andra utlänningar som iiberopar politiska eller humanitära 

skäl för att få stanna har ökat. Den s. k. famiijeåtcrföreningskvoten för 

anhöriga till IUrkiska assyrier/syrianer som infördes år 1979 omfattar 300 
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personer under innevarande budgetår i likhet med föregäende budgetår. 

Den siirskilda arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet som har 

haft till uppgift att kartlägga assyriernas/syrianernas sociala och kulturella 

situation i Sverige och att underlätta för dem att bosätta sig i andra 

kommuner än Södertälje har under hösten 1981 lämnat en delrapport <Ds A 

1981: 10) med förslag till vissa åtgärder. Under avsnittet D. Invandring 

m. m. behandlas några av arbetsgruppens förslag. 

Sedan riksdagens beslm år l 975 om riktlinjer för invandrar- och minori

tetspolitiken har ett omfattande reformprogram utvecklats i syfte att för

bättra invandrares och etniska minoriteters ställning i det svenska samhäl

let och att främja harmoniska relationer mellan majoritetsbefolkningen och 

minoriteterna. Detta program omfattar åtgärder inom en rad samhällsom

råden. Till de viktigaste insatserna hör introduktionen av invandrare i det 

svenska samhället genom svenskundervisning, samhällsinformation och 

särskild arbetsmarknadsservice. den särskilda språkträningen och moders

målsundervisningen för invandrar- och minoritetsbarn i förskolan och ung

domsskolan, stöd till de olika etniska gruppernas egen verksamhet i form 

av verksamhetsbidrag, tidnings- och tidskriftsstöd samt olika insatser inom 

kulturområdet, åtgärder för att vidga invandrares möjligheter att delta i 

den demokratiska beslutsprocessen genom kommunal rösträtt och generö

sa medborgarskapsregler, ersättning till kommuner för särskilda insatser 

för invandrare samt information och upinionsbildning i syfte att motverka 

tendenser till fördomar och diskriminering. De totala utgifterna i statsbud

geten under innevarande budgetår för åtgärder av nu nämnt slag är i 

storleksordningen I 300 milj. kr. 

Genom att detta reformprogram har lagts fäst i parlamentarisk enighet 

har en god grund lagts för det fortsatta arbetet inom invandrar- och minori

tetspolitiken. Detta bör. med hänsyn till det besvärande statsfinansiella 

läget, syfta till att effektivera insatserna och att möjliggöra en anpassning 

till behov som kan uppkomma på längre sikt, när en inte obetydlig del av 

Sveriges befolkning hi:irstammar från invandrare. Till dessa hör bl. a. beho

vet av att utveckla de särskilda insatserna till förmån för den s. k. andra 

och tredje generationen invandrare och att forma en generell invandrarpo

litik till en minoritetspolitik som tar hänsyn till olika gruppers storlek och 

särskilda förhållanden. Det bör härvid erinras om att invandrarpolitiska 

kommitten har i uppdrag att överväga den fortsatta inriktningen av åtgär

der för invandrare och minoriteter i anslutning till 1975 års riktlinjer. 

I det förslag till statsbudget för 1982/83 som nu föreläggs riksdagen har -

vad gäller invandrar- och minoritetspolitiken- särskild vikt lagts vid åtgär

der för barn och ungdomar. Chefen för socialdepartementet har ställt 

medel ur allmänna arvsfonden till förfogande för planering av försöks verk

samhet med och bland invandrarungdom. Verksamheten samordnas av 

statens ungdomsråd. Som framgår av vad som tidigare har anmälts beräk

nas statsbidraget för hemspråksträning i förskolan enligt oförändrade 
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regler. En särskild kommitte ( S 1979: 03 J ser över frågan om språksitua

tionen för invandrarbarn i förskoleåldern. Kommittens slutbetänkande 

avses avlämnas under våren 1982. Statsrådet Tillander har tidigare redovi

sat vissa frågor rörande finansieringen och utvecklingen av stödundervis

ningen i svenska och hemspråksundervisningen för invandrarelever i 

grundskolan och gymnasieskolan. För att förbättra lärar- och läromedelssi

tuationen för invandrarelever föreslås dels en utökning med 24 nybörjar

platser på hemspråkslärarlinjen. dels ett tillskott med I milj. kr. till statens 

institut för läromedelsinformation. 

Det är angeläget att frågan om inriktningen av hemspråksundervisningen 

görs tiil föremål för mer ingående överväganden i syfte att anpassa denna 

utbildningsform till ändrade förutsättningar. Det bör härvid erinras om 

direktiven till invandrarpolitiska kommitten samt om att regeringen under 

år 1981 har tillkallat en särskild utredare ( U 1981: 04) med uppdrag att göra 

en översyn av invandrarfrågor inom skolväsendets och vuxenutbild

ningens område. I uppdraget ingår bl. a. att kartlägga frågor rörande den 

framtida undervisningen i minoritetsspråk, särskilt fin~ka språket. inom 

grundskolan och gymnasieskolan. 

Statens invandrarverk har på statsrådet Anderssons uppdrag gjort en 

kartläggning av samhällets insatser för invandrarungdomar. Förslagen i 

rapporten. som överlämnades i januari 1981. har beretts inom regerings

kansliet och behandlas under avsnittet 0. Invandring m. m. 

Jiimställdhetskommitten (Ju 1976: 08) fick år 1980 i uppdrag att göra en 

studie av invandrarkvinnornas situation. Kommittens rapport <Ds A 

1981: 2) bereds f. n. inom regeringskansliet. Sverige har under år 1981 

aktivt medverkat i projekt inom de mellanstatliga organisationerna OECD 

och ICM (lntergovernmental Committee for Migration) som har syftat till 

att förstärka invandrarkvinnornas ställning. 
Vad gäller särskilda utbildningsinsatser för vuxna invandrare hänvisas 

till vad chefen för utbildningsdepanemenctet tidigare har anmält. För 

svenskundervisning för invandrare och för grunduthildning för vuxna. i 

vilken nära 70% av deltagarna är invandrare, beräknas i huvudsak oför

iindrade resurser i förhållande till innevarande budgetår. Undervisningen i 

svenska för invandrare har nyligen setts över av den s. k. SFl-kommitten 

(A 1978: 07). I sitt betänkande (SOU 1981: 86 och 1981: 87) har kommitten 

föreslagit omfattande förändringar i denna verksamhet. Betänkandet 

bereds f. n. inom regeringskansliet. 

De åtgiirder rörande tolk- och översättningsservice som beslutades av 

riksdagen i mitten av 1970-talet utvärderas nu i syfte att åstadkomma 

effcktiveringsvinster. Efterfrågan på den högre tolkutbildningen på univer

sitetsnivå har minskat, trots att behovet av väl utbildade tolkar består. 

Som har framgått av vad chefen för utbildningsdepartementet har anmält 

föreslås en minskning av denna uthildning. Vidare får kontakttolkutbild

ningen omfatta högst den nivå som faktiskt uppnåtts under budgetåret 
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1980/81. En kartläggning av det framtida utbildningsbehovet har påbörjats 

inom utbildningsdepartcmentet. För godkännande m:h auktorisation av 

tolkar och översättare har. som chefen för handelsdepartementet tidigare 

har anmält, medel beräknats så att verksamheten i princip skall kunna 

bedrivas i oförändrad omfattning. En särskild utredare m 1981: 58! har 

tillkallats för att skyndsamt se över delar av denna verksamhet. I detta 

sammanhang bör även erinras om att regeringen år 1980 uppdrog åt stats

kontoret att göra en översyn av frågan om hur den offentliga sektorns 

behov av översättningsservice skall tillgodoses i framtiden. Resultaten av 

de tre nu nämnda översynsprojekten kan senare komma att läggas till 

grund för en samlad bedömning av tolk- och översättarfrågor. 

Olika åtgärder vidtas nu i syfte att tillvarata den resurs som tvåspråkiga 

personer utgör för det svenska samhället. Denna fråga övervägs såväl av 

statens invandrarverk som av den särskilda utredare som tidigare om

nämnts. Inom regeringskansliet har ett arbete initierats i syfte att kartlägga 

möjligheterna att ge tvåspråkighet ett meritvärde vid statlig anställning 

samt vid antagning till viss utbildning. 

Arbetet för att informera allmänheten om invandringens orsaker och 

motverka fördomar och diskriminering på etnisk grund har intensifierats. 

Den av invandrarverket prioriterade verksamheten med inriktning på ökad 

invandrarkunskap samt svenska institutets stipendieverksamhet för jour

nalister som skriver om invandrarfrågor beräknas kunna bedrivas i oför

ändrad omfattning. Diskrimineringsutredningens (A 1978: 06) arbete har 

under år 1981 bl. a. resulterat i två böcker om fördomars uppkomst och i 

ett betänkande !SOU 1981: 38) om lagstiftningen om hets mot folkgrupp. 

Betänkandet och remissyttrandena häröver har lagts till grund för de 

förslag till ändringar i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen som nyli

gen har förelagts riksdagen (prop. 1981/82: 58). Förslagen innebär bl. a. att 

det skall bli straffbart att uttrycka förakt för invandrare som grupp. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare denna dag anmält för

slag till kulturpolitiska insatser för invandrare och språkliga minoriteter. 

Bidrag till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska beräknas 

utgå i oförändrad omfattning. En viss översyn av denna bidragsgivning 

skall gci1omföras. För stöd till biblioteken för inköp av litteratur på minori

tetsspråk samt för finskspråkig teatcrverksamhet beräknas oförändrade 

resurser. 

I det följande beräknas medel för invandrarverkcts bidrag till invandrar

och minoritetsorganisationer och för bidrag till projekt till förmån för 

invandrare utgå i huvudsakligen oförändrad omfattning. 

En rad insatser vidtas för att invandrare skall kunna delta aktivt i det 

politiska livet på samma villkor som övriga medborgare. Varje år får ca 

20000 invandrare svenskt medborgarskap, vilket i förhållande till folk

mängden är fler än i något annat land i Europa. I kommunalvalen år 1982 

har utländska medborgare rösträtt i likhet med vad som var fallet vid 
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kommunalvalen åren 1976 och 1979 samt vid folkomröstningen år 1980. 

Riksdagen har inför valet år 1982 beslutat om särskilda informationsin

satser för invandrare till en kostnad av 9.5 milj. kr., varav 7 milj. kr. för 

partipolitisk information. 1.5 milj. kr. för valteknisk information samt 1 

milj. kr. för stöd till lokala informationsprojekt via främst invandrarorgani

sationer i enlighet med de regler som gäller för invamlrarverkets projektbi

drag. 

Expertgruppen (A 1975: 05) för invandringsforskning (EIFOl har i sam

band med riksdagsbeslutct om medel för valinformation tilldelats 0.5 milj. 

kr. för en undersökning av invandrarnas valbeteende. EIFO:s projekt med 

inriktning på andra generationen invandrare m. m. bö1jar avrapporteras 

under år 1982. 

Sverige bedriver ett aktivt internationellt samarbete i migrationsfrågor. 

Samarbetet med Finland har vidgats under år 1981 och inriktats på ett möte 

under år 1982 om migrationsfrågor och sverigefinländarnas situation mel

lan flera företrädare för de båda ländernas regeringar. A ven samarbetet 

med Jugoslavien har utvecklats. Ett svenskt-jugoslaviskt seminarium om 

migration och ekonomiskt samarbete äger rum våren 1982. På det multila

terala planet har Sverige aktivt medverkat i bl. a. arbetet inom FN på en 

konvention om migrcrande arbetare och inom Europarådet vad gäller 

uppföljningen av den på svenskt initiativ år 1980 anordnade första migra

tionsministerkonferensen samt förberedelser inför en andra konferens. 

Jiimställdhct mellan hinnor och män 

Under 1970-talet har jämställdheten mellan kvinnor och män givits en 

mer framskjuten position i samhällsarbetet. Jämställdhetssträvandena går 

nu vidare på olika områden. En ekonomisk politik som hävdar den fulla 

sysselsättningens princip är därvid av största vikt. 
Den ekonomiska politiken kompletteras av bl. a. arbetsmarknadspolitis

ka åtgärder som inriktas på att lösa problem i olika regioner och att stödja 

grupper med särskilda behov. däribland kvinnorna. Målet är att alla männi

skor i arbetsför ålder. kvinnor likaväl som män, skall ha samma möjlighe

ter till egen försörjning. 

Fortsatta ansträngningar görs för att undanröja förvärvshinder. En god 

barnomsorg och en samhällsplanering som utgår fran att det skall vara 

möjligt för såväl kvinnor som män att förena förviirvsarbete med ansvar 

för hem och familj är av central betydelse. 

Under 1970-talet steg antalet sysselsatta kvinnor med ca 350000. Ök

ningen har skett oberoende av ekonomiska konjunkturer och har fortsatt 

under 1980-talets första år. Kvinnornas förvärvsfrekvens i åldrarna 16-64 

år uppgår nu till drygt 75 %. Den kraftigaste ökningen uppvisar kvinnor 

med barn under sju år. Kvinnorna lämnar vanligen inte längre sitt förvärvs

arbete under den period då de har småbarn. I stället stannar de kvar på 

arbetsmarknaden. men med reducerad arbetstid. 
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Ökningen av antalet kvinnor på arbetsmarknaden är ett viktigt steg i 

utvecklingen mot jämställdhet. Men jämställdhet uppnås inlc bara genom 

att kvinnors förvärvsfrekvens närmar sig männens. Villkoren är fortfanm

de mycket olika för kvinnor och män i arbetslivet. Skillnaderna i arbetstid 

är mycket stora. Av de sysselsatta kvinnorna arbetar nu ca 45 C:·i: deltid mot 

bara 6% av männen. Omkring 85% av alla deltidsarbctandc är kvinnor. 

Kvinnorna är dessutom koncentrerade till ett begränsat antal branscher 

och yrken med lågt lönelägc. De har genomsnittligt sett mindre yrkesut

bildning och ofta kortare arbetslivsc1farcnhe1 än männen. De är därför 

sårbara när efterfrågan på personal stagnerar eller minskar inom k vinnodo

minerade yrkesområden. RI. a. som en följd härav är ocks~I arbetslösheten 

högre för kvinnor än för män. Mest markant är skillnaden mellan könen 

bland de unga. 

Under 1980-talet förutses stora förändringar inom många av de omrf1den 

som domineras av kvinnlig arbetskraft. Kvinnornas syssdsättningsmöj

ligheter påverkas inte bara av att den offentliga sekt~1rn byggs ut i långsam

mare takt utan även av rationaliseringar inom kontor och handel. Det 

framstår därför som mycket angeläget att kvinnor breddar sitt utbildnings

och yrkesval. Här krävs attitydförändringar inte bara hos kvinnorna själva 

utan på alla håll i samhället. inte minst hos arbetsgivarna. 

Statliga myndigheter har också en viktig uppgift i strävandena att för

söka bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Under vinterhalvåret 1981/82 genomför arbetsmarknadsverket en sär

skild satsning som kallas Plats för kvinnor. Arbetsförmedlingarnas re

surser skall i hög grad inriktas på att minska kvinnornas arbetslöshet, bl. a. 
genom att stimulera till otraditionellt yrkcsval. 

Som statsrådet Johansson har anmält tidigare i dag (bil. 31 bedrivs inom 

statsförvaltningen sedan ett antal år tillbaki~ s. k. BRYT-försök. Syftet är 

att intressera kvinnor och män att söka sig till yrken som domineras av det 

andra könet. Regeringen har våren 1981 givit statens arbetsmarknads

nämnd i uppdrag att vidga BRYT-verksamheten till ett antal nya yrkesom

råden i avsikt att få in fler kvinnor på tekniska arbetsuppgifter. 

Regeringen har nyligen på statsrådet Anderssons förslag givit jämsliilld

hetskommitten i uppdrag att under våren 1982 genomföra en informations

kampanj med syfte att uppmuntra ungdomar och friimst flickor att viilja 

otraditionella utbildningar och yrken. 

De organisatoriska formerna för regeringens jiimställdhetsarhcte har 

vidareutvecklats. I föregående års budgetproposition anmäldes bl. a. att en 

jämställdhetsberedning hade inrättats i regeringskansliet. I enlighet med 

det handlingsprogram som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn 

år 1980 har en referensgrupp i jämställdhctsfrågor nu tillsatts. Referens

gruppen består av representanter för kvinnoorganisationer. Dess uppgift i\r 

att vara ett forum för ömsesidig information och meningsutbyte. 

Den nya myndighetenjämställdhetsombudsmannen WimOJ har nu varit 
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verksam i ett och ett halvt år. JämO har till uppgift att se till att lagen 

(1979: 1118. omtryckt 1980: 412) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet efterlevs. V crksamheten går i första hand ut på att sprida 

kunskap om lagen och på annat sätt medverka i strävandena att främja 

jämstiilldheten. Vidare lämnar JämO enskilda personer stöd i diskrimine

ringstvister. när de inte biträds av sina fackliga organisationer eller är 

oorganiserade. 

JämO har hittills prioriterat införmationsverksamheten. Anställda \'id 

myndigheten hart. ex. vid ca 200 tillfällen medverkat vid kurser. temada

gar och konferenser som hehandlatjämställdhel. Vitlart• har skriftligt infor

mationsmaterial framställts och distribuerats i stor utsträckning. 

Antalet anmälningar till myndigheten har efter hand ökat. Sammanlagt 

har under år 1981 kommit in ett hundratal anmälningar som avsett diskri

minering på grund av kön och något färre som rört brister i arbetsgivarens 

aktiva jämställdhctsarbcte. Järn() har väckt talan i arbetsdomstolen i fem 

diskrimineringsiirenden. 

I december 1981 meddelade arbetsdomstolen dom i de två första målen 

om kön~diskriminaing. varav det ena var instämt av Järn() och det andra 

av Svenska industritjänstemannaförbundel. I bägge fallen dömdes en kom

mun att betala 15000 kr. i allmänt skadestånd för könsdiskriminering 

genom att kommunen valt att anställa en man framför en bättre meriterad 

kvinna. I domarna slås fast att kommunerna måste tillämpa objektiva 

meritviirderingsnormer. Det krävs stark och tillförlitlig bevisning för att 

avseende skall få fästas vid påståenden om hristande samarbetsförmilga. 

JämO har börjat en undersökning av hur jämställdhetsarbetet bedrivs 

inom viss del av dataområdet. Vidare har JämO studerat vad som görs för 

att främja jiimställdheten i yrken där arhetstagarna ofta utsätts för fysiskt 

villd eller hot om våld. En studie av hur tidningsförctag lever upp till 

.iämställdhetslagens krav har inletts. De kvinnliga prästernas arbetssitua

tion har undersökts. I anslutning härtill har JämO gjort en analys av 

förhållandet mellan jiimstiilldhetslagen och den s. k. samvetsklausulen. 

Jämstiilldhetskommitten har under år 1981 lagt fram ett antal rapporter. 

Bl. a. har en rapport presenterats om ett skolledarprojekt som har genom

förts i samarbete med Kiruna kommun. På försök har jämställdhetsfrågor 

ingiltt i skollcdarutbildningen där. Kommitten föreslår nu all jämstiilldhets

fri\gorna skall ingå som ett obligatoriskt inslag i all skolledaruthildning. 

Vidare har en första rapport sammanställts om det sedan år 1979 pågftende 

jämställdhetsprojektet inom grundskolan i Blekinge län. Ett projekt med 

SSA-råden (råd för samarbete skola - arbetsliv) i Blekinge har avslutats 

och kommer att resultera i förslag hur SSA-råden kan arbeta med jäm

ställdhetsfrågor. Avsikten är att de resultat som har uppnåtts i dessa olika 

projekt skall spridas och stimulera till liknande verksamhet på andra håll i 

landet. 

En undersökning om invandrarkvinnorna med åtföljande förslag till åt-

2 Riksdagen 1981182. I .l"aml. Nr 100. Bilaga 15 
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gärder för att förbättra deras situation har också redovisats. Som tidigare 

har nämnts bereds denna rapport (Ds A 1981: 2l f. n. i regeringskansliet. 

Jämställdhet får inte ses som en isolerad fråga. Som framhölls tidigare är 

t. ex. den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken av grundläg

gande betydelse för jämställdheten. Inom nästan alla samhällsområden 

finns det jämställdhetsaspekter som måste vägas in. Detta synsätt låg 

också till grund för de riktlinjer (skr 1979/80: 168) som regeringen fast

ställde år 1980 för sitt fortsatta jämställdhctsarbete. 

J propositioner och genom andra åtgärder på olika områden följs dessa 

riktlinjer upp och konkretiseras. Som statsrådet Tillander har anmält tidi

gare i dag har riksdagen exempelvis nyligen antagit mål och riktlinjer för 

skolans studie- och yrkesorientering. den s. k. syon (prop. 1981/82: 15. 

UbU 1981182: 6). I propositionen utvecklas skolans ansvar för jämställdhe

ten. Detta ansvar slås också fast i den nya läroplanen för grundskolan. som 

i sin helhet träder i kraft nästa läsår. En viktig uppgift för skolans syo blir 

nu att stimulera otraditionella studie- och yrkesval. 

Justitieministern har tidigare i dag anmält tre propositioner av betydelse 

i detta sammanhang. Ett förslag till ny namnlag kommer inom kort att 

föreläggas riksdagen. Förslaget priiglas av en strävan att uppnåjämstiilld

het mellan kvinnor och män i namnrättsligt hänseende. Båda makarna 

behåller i forsättningen sina efternamn när de gifter sig. om de inte anmäler 

att de vill ha ett gemensamt efternamn. Vidare föreslås bl. a. att män 

likaväl som kvinnor skall ha rätt att i stället anta makans resp. makens 

namn. 

Regeringen har vidare föreslagit ändringar i brottsbalken beträffande 
åtalsrcglerna för misshandel (prop. 1981/82:43, JuU 1981/82: 18). Denna 

lagändring innebär bl. a. att det för åtal för kvinnomisshandel inte längre 

krävs att kvinnan själv anger brottet till åklagare. 

Regeringen avser också att inom kort lägga fram förslag till en ändrad 

lagstiftning om vårdnaden av barn. Förslaget syftar till att stärka barnets 

rättsliga ställning. Det får dock samtidigt betydelse för jämställdheten 

mellan barnets föräldrar. Bl. a. kommer möjligheterna för ogifta, sam

boende föräldrar att få gemensam vårdnad om sina barn att öka. 

Riksdagen har nyligen antagit en proposition om ATP-rätt för föräldrar 

som vårdar egna barn i hemmet (prop. 1981/82: 204, SfU 1981/82: I. rsh 

1981182: 9). Härigenom får förälder tillgodoräkna sig det antal år han eller 

hon varit hemma och vårdat egna barn som om dessa år hade varit 

förviirvsår. 

Ett förslag om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försva

ret har antagits av höstriksdagen (prop. 198/82:3. FöU 1981/82:6, rskr 

198 li82: 37). Detta innebär att rekryteringen till befälsyrket inom samtliga 

försvarsgrenar skall ske oberoende av kön. 

Inom kort ämnar regeringen lägga fram ett förslag om slopande av 

samvetsklausulen i svenska kyrkan. Sedan· riksdagen har tagit ställning till 
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propositionen avser regeringen att underställa 1982 års allmiinna kyrkomö

te förslaget. Som följd av förslaget kommer allmiinna regler om jämstiilld

het mellan kvinnor och män i regeringsformen och ijämställdhetslagen att 

gälla också i svenska kyrkans verksamhet. 

Internationellt samarbl'fe 

I arbetsmarknadsdepartementet handliigg~ iirenden som rör förhållandet 

till internationella arbetsorganisationen (I LOJ. Under perioden 1978- 81 

har Sverige innehaft en suppleantplats i styrelsen för internationella ar

betsbyrån. Internationella arbetskonferensen förriittade vid sitt sextio

sjunde möte i juni 1981 val till styrelsen för perioden 1981-84. Danmark 

invaldes därvid som nordisk regeringsreprcsentant på en suppleantplats. 

Arbetskonferensen antog vidare program och budget för perioden 1982-

83. För Sverige innebär konferensens beslut i denna del att det årliga 

bidraget, från att är 1980 ha varit närmare I. 7 milj. Jollar och är 1981 ca 

1.25 milj. dollar, nu åter höjs för att år 1982 utgå med drygt 1.5 milj. dollar. 

Att bidraget alltjämt är lägre än år 1980 sammanhänger med U SA:s återin

träde som betalande medlem i organisationen. Arbetskonferensen antog 

slutligen tre par av nya instrument, niimligen en konvention och en rekom

mendation om främjande av kollektiva förhandlingar. om arbetsmiljön 

resp. om jämställdhet för manliga och kvinnliga arbc:tstagare med famil

jeansavar. Instrumenten kommer att föreläggas riksdagen. 

Sverige har under det gångna året tillträtt JLO:s konvention (nr 145) om 

kontinuitet i sysselsättningen för sjöfolk (prop. 1977178: 51. AU 

1977/78:26, rskr 1977178: 133) samt undertecknat en i samarbete mellan 

ILO och Europarådet utarbetad europeisk överenskommdse om ~jukvård 
till personer vid tillfällig vistelse i annat europeiskt land. Den senare 

överenskommelsen har ännu inte ratificerats. 

Den av FN:s generalförsamling år 1979 antagna konventionen om av

skaffande av all slags diskriminering av kvinnor <prop. 1979/80: 147. AU 

1979/80: 30. rskr 1979/80: 327) har. såsom anmälts tidigare, ratificerats av 

Sverige och. sedan erforderliga tjugo ratifikationer registrerats. trätt i kraft 

den 3 september 1981. I FN har inletts cl t arbete med en ny konvention om 

rättigheter för migrerande arbetare och deras familjer. 

Inom OECD förbereds f. n. en arbetsministcrkonferens planerad att äga 

rum i mars 1982. Europarådet har inlett förberedelserna för en andra 

migrationsministerkonferens som iir planerad till år 1983. 

Nordiska samarbetsprogram finns inom tre av arbetsmarknadsdeparte

mentets sakområden. Ett förslag till reviderat handlingsprogram på arbets

miljöområdet förelades Nordiska rådet i mars 1981 och fastställdes senare 

av ministerrådet (arbetsmiljöministrarna). Ett förslag till nytt samarbets

program på jämställdhetsområdct kommer att föreläggas Nordiska rådet 

vid dess 30:e session i mars 1982. Det ilr 1975 antagna programmet för 

fördjupat samarbete på arbetsmarknadsområdet är nu inne pä sin andra 
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etapp ( 1980-84). De nordiska arbetsministrarna har nyligen antagit ett 

förslag till revidering av 1954 års överenskommelse l)m gemensam nordisk 

arbetsmarknad. Förslaget kommer att fördäggas Nordiska rådet. Det

samma gäller ett förslag till nordisk överenskommelse om samarbete inom 

yrkesinriktad rehabilitering och arbetsmarknadsutbildning. 

Be sparingsa rbctet 

Den tidigare nämnda målsättningen att minska statsutgifterna har i hög 

grad präglat budgetarbetet. I prop. () 981/82: 30. bil. 7) om vissa ekono

misk-politiska åtgärder m. m. föreslogs vissa besparingar inom arbets

marknadsdepartementets område på sammanlagt 116 milj. kr. 

Nu föreslås ytterligare besparingar som på statsbudgeten innebär sam

manlagt 494 milj. kr. Härutöver uppkommer besparingscffekter inom so

cialförsäkringssektorn om 286 milj. kr. Besparingarna berör flertalet av 

departementets områden. I korthet kan förslagen beskrivas enligt följande. 

Åtgärd 

I. Förändringar inom arbetslöshetsförsäk
ringen - förslaget redovisas i DsA 1981: 17 

2. Förändringar vad gäller beredskapsarbeten 
- förkortad anvisningstid. reducerat 
tilläggsbidrag m. m. 

3. Rationaliseringar. m. m. inom 
arbetsmarknadsutbildningen 

4. Besparing inom ramen för det s. k. äldrestödet 
till TEKO-industrin 

5. Striktare handläggning hos yrkesinspektionen 
6. Övriga besparingar. bl. a. gemensam besluts

ram för niiringshjälp och arbctshjiilpmcdcl 
samt avveckling av ett arbetsmarknadsrad 

Ö1·ersy11sprojekt 

Besparing milj. kr. 

234.0 

154.0 

54.0 

21.5 
15.0 

15.5 

494,0 

Inom arhetsmarknadsdepartementets verksamhctsomrilde arhctar som 

tidigare redovisats ett flertal större utredningar. Deras arbete berör bl. a. 

arbctsmarknadsvcrket och invandrar- och invandringspolitiken. 

Utöver utredningsverksamheten pågår ett antal översynsprojckt. Såle

des gör stiftelsen Samhällsföretag en översyn av organisation m. m. Vidare 

pågår inom arbetarskyddsverket på regeringens uppdrag arbete med bl. a. 

system för verksamhetsinriktad budgetering, avgiftsbeliiggning av viss 

gransknings verksamhet samt en s. k. huvudstudie för en samordnad lös

ning av datorbaserade informationssystem - lnformationssystcmct för ar

bets~kadnr (ISA) och samordnat ADB-haserat arbetsställeregister för ar

bctarskyddsverkct (SARA). 

Stiftelsen Jnvandrartidningen genomför en studie för att bl. a. göra tid

ningsutgivningen mer rationell. 
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Samma11.1·tällning 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för 

budgetåret 1981/82 framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
B Arbetsmarknad m. m. 
C Arbetsmiljö 
D Invandring m. m. 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

Statsbudget Förslag 
1981 /8:! 1982/83 

48.7 
8 390,3 1 

4 248,6 
173,3 

12 860,8 1 

54.5 
7 573.7 
4 671.6 

178,I 

12477,8 

Föränd
ring 

+ 5.8 
-816.6 
+423.ll 
+ 4.8 

-383,0 

1 Varav I 080,0 milj. kr. beräknades i kompletteringspropositionen (prop. 
1980/81: 150). 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 22 

Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Eliasson 1 st1vitt avser frågor under littera A 

(utom A6). 13 m:h C: 

statsrådet Andersson såvitt avser frågor under A 6 samt littera D. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt a\·ser arbetsmark

nadsdepartementets verksamhetsområde. 

To(fie huvudtiteln 

A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 

1980/8 I Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

18 114486 

19970000 

21603 000 

Till arbctsmarknadsdepartemenkt hör frågor om arbetsmarknad. ar

betsmiljö. invandring och svenskt medborgarskap, jäm~tälldhet mellan 

kvinnor och män samt internationellt samarhek som berör dessa frf1gor. 

Under innevarande budgetår har viss personal tillförts arbetsmarknadsde

partementet för handläggning av utliinningsärenden m. m. 

B.:räknad iindring 
1981 /82 I 9X2i83 

Personal I 15 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
1diirav lönekostnaden 

19970000 
118112000) 

19970000 

+ 1633000 
1+15550()()) 

+16.BOOO 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 21603 000 kr. Det s. k. huvudförslaget har härvid tillämpats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhets111ark11adsdeparte111entet för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 21603000 kr. 

1 St;itsradet Eliasson förc:drar ock.sa energifrågor i regeringen vilka behandlas i 
industridepartementets bilaga till budgetpropositionen. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18588956 

13584000 

14487000 

Reservation 8 562436 

För budgetitret 1982/83 förordar jag att anslaget förs upp med 

14487000kr. Jag räknar med 2687000kr. till forskning och utveckling vad 

avser arbetsmarknadsfrågor samt andra frågor inom departementets an

svarsområde. För övrig utrednings verksamhet räknar jag med ett medels

behov av 1I800000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 4 487 000 kr. 

A 3. Extra utgifter m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

177149 

220000 

220000 

Reservation 62457 

För budgetåret 1982/83 förordar jag att anslaget förs upp med oförändrat 

220000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ertra 11tgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 220000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

7027 201 

6825 000 
9 935 ()()() 

Från anslaget skall betalas kostnader för Sveriges deltagande i interna

tionella arbetsorganisationens (ILOJ verksamhet och för I LO-kommitten 

(SFS 1977: 987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom de

partementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostnader 

för sådana internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige åtar sig 

värdskapet, bl. a. inom FN-samarbetet. Till följd av den höjda dollarkur

sen under år 1981 har regeringen medgivit att förevarande anslag får 

överskridas med 2 milj. kr. under budgetåret 1981 /82 i syfte att säkerställa 
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Sveriges åtagande vad gäller avgiften till ILO. Den kraftiga uppräkning av 

anslaget som föreslt1s för budgetåret 1982/83 hänför sig likaså till den 

förändrade dollarkursen. För avgiften har beräknats 8 785 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Internationellt samarbl'fe för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 9935000kr. 

A 5. Arbctsmarknadsråd 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/lO Förslag 

3 667 582 

3655000 

3 650000 

F. n. finns fem arbetsmarknadsråd, som är stationerade i Bonn, Brys<>el, 

London. Ottawa och Washington och en motsvarande tjänsteman vid 

delegationen i Genevc. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen 

( 1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd (ändrad 1977: 1103). 

Befattningen i Genevc inrättades främst med hänsyn till Sveriges supp

leantplats i ILO:s styrelse under perioden 1978-81. När Sveriges mandat

period nu har gått ut finns inte lika starka skäl för att bibehålla den 

särskilda tjänstemannen i Gencve. Det ankommer på regeringen att pröva 

behovet av en tjänst i Gent:ve jämfört med behovet av tjänster på andra 

orter. Jag räknar emellertid med indragning av en tjänst och har tagit 

hänsyn häriill vid min medelsberäkning. Med hänsyn till vad jag sagt om 

lokaliseringen av tjänsterna kan det, inom ramen för begärda resurser. bli 

nödvändigt med viss omdisposition mellan utgiftsposterna. 

Personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Rescersiittningar 

(resor till och från Sverige vid 
tjiinsteuppdrag 1Jch semester) 

Expenser !inkl. reseersiittningar 
inom verksamhetsområdena) 

Vis>;a kostnader för biträden m. m. 

1981/82 

12 

1975000 
624000 

13000 

165000 

207000 
671000 

3655000 

Beräknad ändring 
1982/83 

-I 

+28000 
-65000 

+ 7 000 

+I I 000 
+14000 

- 5000 

Med h~invisning till vad jag har anfört i det föregående och sammanställ

ningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhets111ark11adsråd för budgetåret 1982183 anvisa ett för

slagsanslag av J 650 000 kr. 
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A 6. Jämställdhet mellan kvinnor och män 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 745 402 

4425000 

4605000 

Reservation 1454598 

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmannen med 

kansli. jämställdhetsnämnden samt kostnader för forskning och utveckling 

beträffande jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetskommit

tcns (Ju 1976: 081 verksamhet finansieras också från detta anslag. 

Jiimstiilldhet.1·11mh11dsma1111en 

.liimställdhetsombudsmannen förutser ett stigande antal anmälningar un

der nästa budgetår. Arbetssituationen gör det nödvändigt med ännu en 

biträdestjänst resp. en handläggartjänst. Gällande tidsfrister för stämning 

till arbetsdomstolen gör att diskrimineringsärenden måste ges förtur. Per

sonalbristen medför därlor att ärenden som rör arbetsgivares aktiva jäm

ställdhetsarbete blir eftersatta. Eftersom detta arbete i hög grad är framåt

syftande och ofta gäller många anställda är en sådan utveckling mycket 

olycklig. 

Fiiredraganden 

Med hänsyn till det ansträngda budgetläget har jag inte kunnat beräkna 

förstärkta resurser för jämställdhetsombudsmannen. Jag har i stället be

räknat hela anslaget med utgångspunkt i det s. k. huvudförslaget. Anslaget 

föreslås mot denna bakgrund uppräknat med 180000kr. till 4605000kr. Av 

detta belopp beräknar jag I 498 000 kr. för jämställdhetsombudsmannen, 

varav 925 000 kr. för löner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jiimställdhet mellan kvinnor och miin för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 4 605 000 kr. 
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B. ARBETSMARKNAD M.M. 

Arbetsmarknaden under år 1981 

År 1981 har präglats av ökade svårigheter för de arbetssökande att linna 

arbete. Den stadiga ökningen av antalet sysselsatta som har pågått under 

flera decennier har stagnerat och arbetslösheten har ökat. Efterfrågan på 

arbetskraft har under år 1981 minskat kraftigt inom industrin och byggsek

torn. medan den offentliga tjänstesektorn har fortsatt att öka sin sysselsätt

ning om än i minskad takt. 

Som framgår av följande tabell skedde under de tre första kvartalen en 

fortsatt ökning av antalet sysselsatta kvinnor i åldrarna 25 år och däröver. 

medan antalet sysselsatta män och yngre kvinnor har minskat. Räknat i 

antal arbetade timmar var sysselsättningen under de tre första kvartalen ca 

en tredjedels procent mindre än motsvarande tid år 1980. Antalet del tidsar

betande ökade i början av året och har därefter stabiliserats medan antalet 

heltidsarbetande. som tidigare i huvudsak var oförändrat. har minskat 

efter halvårsskiftet 1981. 

Antal sysselsatta e.fia kön och ålder. genomsnitt för de tre första kvarta

len 1977-1981 (tusental) 

1977 1978 1979 1980 1981 

:\ lda.1·!/rupp 

MÄN 
-20 år 119 114 117 123 111 

20-24 år 234 228 229 234 226 
'.!5-34 år 6211 1118 608 602 582 
)5-44 år 464 480 504 529 550 
45-54 år 443 443 427 421 411 
55-64 år 386 377 376 373 365 
65-74 år 48• 52 52 55 50 

Summamiin 2320 2 300 2313 2 337 2 295 

KVINNOR 
-20 år I07 106 110 114 105 

20-24 år 205 203 209 215 214 
25-34 ar 460 471 478 485 489 
35-44 år 364 384 407 436 464 
45-54 år 366 369 370 369 371 
55-64 år 256 262 267 270 281 
65-74 år 21 19 17 15 18 

Summa h·innor 1780 1814 1858 1904 1942 

Totalt 4100 4114 4170 4241 4237 

Källa: AKU 

Andelen yrkesverksamma bland de vuxna kvinnorna har fortsatt att öka 

under år 1981. Andelen sysselsatta av alla vuxna kvinnor ökade med ca 1.5 

procentenheter och var över 80 % i åldersgrupperna 20-54 år. 
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Sysselsatta under åren 1977-1981 Ji'irde/ade på näringsgrenar 

Antal sysselsalla i genomsnilt för Je tre första 
kwrtalen (tusentall 

1977 1978 1979 1980 1981 

Jord- och skogsbruk 249 253 244 241 239 
Industri I 118 I 074 1075 1083 1043 
Byggnadsindustri 298 290 283 287 289 
Samfärdsel. post, tele 279 276 289 297 293 
Varu handel 527 529 511 518 518 
Övriga privata tjilnster 536 555 567 584 590 
Offentliga tjänster I 092 1 137 1201 1231 I 265 

Totalt 4099 4114 4170 4241 4237 

Källa: AKU 

Minskningen av antalet sysselsatta har främst ägt rum inom industrin. 

Industriproduktionen har fortsatt att minska. Detta medför i sin tur att 

industriföretagen i stor utsträckning kraftigt begränsar sin rekrytering. 

Antalet nyanmälda lediga platser har under hösten 1981 varit lägre än på 

flera decennier. Nedg:'mgen giiller till övervägande delen varaktiga arbe

ten. Antalet varsel om uppsägningar har ökat kontinuerligt under år 1981. 

Enligt inneliggande varsel kan mellan 20000 och 25 000 personer komma 

att sägas upp under det närmaste året. 

Till arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser per månad, genomsnitt 

förharta/ 1979-1981. 
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Arbetslösheten har ökat under året. Efter den svaga konjunkturtoppen 

år 1980 nådde arbetslösheten under första halvåret 1981 åter samma nivå 

som under lågkonjunkturårcn 1978 och 1979, dvs. något över 2 % enligt 

arbetskraftsundersökningarna (AKU). Under andra halvåret 1981 har ar

betslösheten ökat ytterligare m:h nått nivåer som är jämförbara med de 

högsta nivåerna under lågkonjunkturen 1971 - 72. Särskilt hög arbetslöshet 

har ungdom under 20 år och särskilt drabbas unga flickor. 

Även om konjunkturförsämringen har drabbat hela landet råder stora 

regionala skillnader i arbetsmarknadssituationen. Störst arbetslöshet har 

liksom tidigare Norrbottens län. där de strukturella problemen inom bas

näringarna har förstärkts av konjunkturnedgången. Även Västernorrlands 

län och Södermanlands län samt Bergslagsområdet har drabbats relativt 

hårt till följd av bl. a. en rad foretagskriser inom skogs- och stålindu

strierna. Arbetslösheten har ökat också i de flesta övriga skogslän samt i 

större delen av Sydsverige. Jämförelsevis låg arbetslöshet redovisades 

under andra halvåret 1981 i de östra delarna av Mellansverige (utom 

Söderrnanlands län) samt i Göteborgs och Bohus län. 

Arbetslöshet efier kön och cllder i procem m· arbetskrqfien, !(e110msnittför de tre försra krnrtalen 

1977-198/. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Rel. arb. Rcl. arb. Rel. arb. Rel. arb. Rcl. arb. Rel. arb. Rel. arb. Rel. arb. Rel. arb. Rel. arb. 
löshets- krafts- löshets- kratls- iöshets- krafts- löshets- krafts- löshets- krafts-
tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal 

MAN 
-20 år 5,5 57,9 7,5 56,4 7,6 57.6 6,3 58, I 7,2 50,5 

20-24 år 2,7 83.R 4,4 83,4 3,4 83,6 3.3 85,I 4,3 84,0 
25-34 år 1.3 95.3 2,0 95.0 1,8 94,6 1,4 95.1 2.0 94.3 
35-44 år 0.8 96,7 1.2 96.5 0,9 96.7 1.0 9fi,6 u 96,6 
45-54 år 0,9 94,7 1.3 94.7 0.9 94,8 0,8 94.9 1,3 93.9 
55-64 år I. I 79,8 1,8 79.0 2,0 79,2 1,5 78,8 2,2 78.1 
65-74 år 0,4 12.9 13.7 13,7 14,2 12.9 

Summa män 1,4 78,8 2,1 78,5 1,9 78,5 1,6 78,7 2,2 77,7 

KVINNOR 
-20 år 8.2 56,3 8.8 56.2 8,4 57,2 8,1 57,5 9,6 51,3 

20-24 år 3,3 77.5 4,4 77,6 3,8 79,8 3,8 82.4 4.2 83,0 
25-34 år 1.9 74,6 2.2 76,6 2.1 78.6 2,3 81.0 2,3 83,4 
35-44 år 1.3 79,8 1,5 81.4 1.5 82.8 u 84,5 1,6 86,3 
45-54 år 1.3 78,0 1,2 80,0 1,1 81.8 1.0 82,9 1.2 84,3 
55-64 år 1.6 51.5 2,0 53.0 1.9 54.3 1.6 58,8 1,6 57 .3 
65-74 år 4,7 4.3 3,9 3.5 4.1 

Summa 
kl'innor 2.1 60,9 2,5 62,I 2,3 63,4 2,2 64,6 2,5 65,7 

TOTALT 1.7 69,9 2,3 70,3 2,2 70,9 1,9 71,7 2,3 71,6 

Källa: AKU 
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Arbetsmarknadspolitiken inriktades under år 1981 liksom under det 

föregående året i hög grad på den egentliga platsförmedlingen. Förmedling

ens ambition var att så långt som möjligt passa ihop de lediga platserna 

med de personer som var utan arbete. Beredskapsarbeten och arbetsmark

nadsutbildning utnyttjades därför i början av året i jämförelsevis liten 

utsträckning och först när det visat sig att en sökande trots en tids an

strängningar inte kunde få arbete på den öppna marknaden. I takt med att 

antalet lediga platser minskade blev det under andra halvåret nödvändigt 

att åter öka både beredskapsarbetenas och arbetsmarknadsutbildningens 

omfattning. Till följd av de försämrade arbetsmarknadsutsikterna föreslog 

regeringen i 1981 års kompletteringsproposition (prop. 1980/8 I: 150 bil. 3) 

att ytterligare 600 milj. kr. till sysselsättningsskapande åtgärder samt ytter

ligare 440 milj. kr. till arbetsmarknadsutbildning skulle anvisas utöver vad 

som hade föreslagits i 1981 års budgetproposition. Förslagen godtogs av 

riksdagen (AU 1980/81:21, rskr 1980/81:404). 

Regeringen har därefter genom skilda beslut i september och november 

1981 med stöd av sin finansfullmakt anvisat ytterligare sammanlagt 860 

milj. kr. för sysselsättningsskapande åtgärder. Av detta sistnämnda belopp 

avser 400 milj. kr. medel för beredskapsarbeten för ungdomar i åldern 18-

24 år och 60 milj. kr. medel förs. k. arbetspraktik för ungdomar under 18 år 

som efter yrkesintroduktion inte fått plats i gymnasieskolan och inte heller 

har kunnat erbjudas arbete. Arbetspraktiken syftar till att vidga arbets

marknaden på så sätt att om arbetsgivaren för dessa ungdomar inrättar 

enklare nybörjarjobb som annars inte skulle komma till stånd kan statsbi

drag utgå med högst 75 kr. per dag. För statliga arbetsgivare kan statsbi

drag utgå med högst 100 kr. per dag. 

Under våren 1981 beslöt riksdagen på regeringens förslag att införa vissa 

temporära stimulansåtgärder för såväl nybyggande som ombyggande inom 
hostadssektorn. Med hänsyn till de oroande utsikterna för byggarbets

marknaden under vinterhalvåret 1981/82 har regeringen vidare genom 

skilda beslut i april, september och december 1981 beslutat tidigarelägga 

olika offentliga byggen för sammanlagt ca 640 milj. kr. Därutöver har 

särskilda tidsbegränsade bidrag för ombyggnadsverksamhet samt lån för 

reparationer införts inom bostadssektorn. 

Arhetsmarknadsutsikter för år 1982 

Arbetsmarknadsläget är f. n. sämre än på länge och någon snabb vänd

ning till det bättre förutses inte. Det internationella konjunkturläget väntas 

dock börja förbättras under loppet av år 1982. Industrins orderingång från 

exportmarknaderna minskar inte längre nämnvärt, men på hemmamarkna

den väntas efterfrågan sjunka ytterligare en tid. Under andra halvåret 1982 

förutses den internationella konjunkturförbättringen tillsammans med den 

i september 1981 genomförda devalveringen av kronan komma att leda till 

att exporten åter ökar. Industrins sysselsättning kan därför väntas upphöra 
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att minska och åter öka framemot sommaren 1982. Någon mera markerad 

ökning av industrisysselsättningen är dock inte att vänta förrän under år 

1983. 
Antalet varsel om uppsägningar har som nämnts ökat avsevärt under år 

1981. Även under år 1982 förutses strukturomvandlingen komma att inne

bära något fler uppsägningar än vad som var vanligt under den föregående 

lågkonjunkturen. Denna utveckling ställer krav på arbetsmarknadspolitisk 

beredskap för åtgärder som underlättar omställningen. 

Inom byggnadsverksamheten förutses en fortsatt låg efterfrågan på ar

betskraft under hela år 1982. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har 

satts in bidrar till att dämpa nedgången under innevarande vinterhalvår och 

i viss mån under det påföljande året. I Stockholmsområdet - där det 

tidigare rådde stor brist på byggarbetskraft - förutses byggarbetsmarkna

den under år 1982 vara relativt balanserad men i övriga delar av landet 

väntas undersysselsättning inom byggnadsyrkena. 

Inom den offentliga tjänstesektorn väntas antalet sysselsatta öka något 

även under år 1982. även om ökningen sannolikt blir lägre än hittills. 

Utvecklingen av antalet arbetstillfällen i den offentliga sektorn beror delvis 

på hur omfattningen av deltidsarbete och övertidsuttag utvecklas. vilket är 

svårt att förutse. Om tendensen till ökat antal deltidsarbetande bryts kan 

det få till effekt att det totala antalet arbetstillfällen utvecklas svagare än 

annars. 

Arbet.l'marknadspo/itiken under hudgetäret 1982183 

Riksdagen antog under våren 1981 allmänna riktlinjer för arbetsmark
nadspolitiken under 1980-talct (prop. 1980/81: 126. AU 1980/81: 21, rskr 

1980/81: 404). Därvid framhölls särskilt behovet av att förbättra arbets

marknadens funktionssätt och underlätta den ömsesidiga anpassningen 

mellan utbud och efte1frågan på arbetskraft. I detta syfte infördes på 

försök ett rekryteringsbidrag för långtidsarbetslösa ungdomar, en tillfällig 

rekryteringsstimulans till industriföretag som ökar antalet sysselsatta och 

ett bidrag för att underlätta omställningen vid större förctagskriscr. Samti

digt ökades möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning för 18-19-åringar. 

flyttningsbidragen förbättrades och bestämmelserna om lönebidrag och 

förtidspension ändrades i syfte att främja anställningar på den öppna 

marknaden. 

De av riksdagen antagna riktlinjerna innebär att arbetsmarknadspoliti

kens tyngdpunkt skall ligga på förmedling av arbeten på den öppna mark

naden. Den egentliga platsförmedlingen tillförs 60 tjänster genom omprio

ritering inom verket. Datorsystemet för sökning och matchning av lediga 

platser via terminal föreslås bli utbyggt. I övrigt gäller budgetpropositio

nens huvudförslag om 2 % minskning av förvahningskostnaderna. efter 

pris- och löneomräkning, för arbetsmarknadsverkct liksom för hela stats

förvaltningen i övrigt. 
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Arbetet med att förenkla och effektivera arbetsförmedlingens arbets

former fortsätter i enlighet med det förslag av en utredning inom AMS 

benämnd "PLOG", som redovisades i 1981 års budgetproposition. Målet 

är att varje arbetssökande skall få en individuellt avpassad service och att 

arbetsgivare skall få ett mera kompetent stöd än hittills i sina ansträngning

ar att finna lämplig personal. 

Som framgår av redovisningen i det föregående är efterfrågan på arbets

kraft f. n. lägre än på länge, och någon påtaglig förbättring väntas inte ske 

förrän mot slutet av år 1982. Det finns emellertid skäl att anta att läget 

under vinterhalvåret 1982/83 kan komma att vara bättre än innevarande 

vinter, även om det inte är sannolikt att någon verklig högkonjunktur 

inträffar förrän tidigast sommaren 1983. 

Behovet av en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap förstärks av det 

faktum att den industriella strukturomvandlingen måste förutsättas pågå i 

minst nuvarande takt under åtskilliga år framåt. Jag vill i detta samman

hang framhålla att det inte kan vara en arbetsmarknadspolitisk uppgift att 

bromsa industrins nödvändiga anpassning till ändrade marknadsförhållan

den. Det omställningsbidrag som infördes på försök genom riksdagsbeslut · 

våren 1981 är ägnat att underlätta personalens övergång till stadigvarande 

sysselsättning. Ett huvudmål för regeringens ekonomiska politik är att 

främja expansion i de industrigrenar som kan ge långsiktig trygghet för sina 

anställda, och arbetsmarknadspolitiken skall hjälpa dem som är eller löper 

risk att bli arbetslösa att få arbeten som kan ge trygghet för framtiden. 

J den mån som de arbetslösa inte kan beredas arbete på den öppna 

marknaden är det ofta nödvändigt att vidta andra åtgärder som förberedel

se för en arbetsplacering. I första hand bör därvid en lämplig yrkesutbild

ning komma i fråga. Arbetsmarknadsutbildningen har under innevarande 

budgetår utökats. och även under budgetåret 1982/83 beräknas arbets
markm1dsutbildningen behöva få större omfattning än under budgetåret 

1980/81. Verksamheten kommer emellertid inte att nå lika stor samman
lagd omfattning under denna lågkonjunktur som i slutet av 1970-talet, 

vilket beror på en ökad återhållsamhet med utbildningsbidrag för utbild

ningar som inte är klart yrkesinriktade. Jag anser att en fortsatt stark 
prioritering av direkt yrkesinriktade kurser av måttlig längd är nödvändig 

bil.de av arbetsmarknadspolitiska skäl och med hiinsyn till behovet av 

återhållsamhet med statliga utgifter. 

Den försvagning av arbetskraftefterfrågan som har skett under inneva

rande budgetår beror till inte oväsentlig del på minskad aktivitet inom 

byggsektorn. Såväl nybyggandet av bostäder som de offentliga investe

ringarna väntas gå ner det närmaste året. Inom bostadssektorn vägs ned

gången till viss del upp av ökad ombyggnadsverksamhet inkl. energisparåt

gärder. Den påbörjade omstruktureringen av bransl:hen med hänsyn till 

bostads byggandets ändrade inriktning måste fortsätta. Av regeringen vid

tagna åtgärder såsom tidigareläggningar av offentliga investeringar, stimu-
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lansåtgärder inom bostadssektorn och beredskapsarbeten bidrar till att 
mildra sysselsättningsminskningen inom byggsektorn under innevarande 

vinterhalvår. Byggsektorn präglas också av betydande säsongsvängningar, 

vilka skapar väl så stora problem i ett läge med svag sysselsättning som i 

ett mera normalt läge. Den arbetsmarknadspolitiska byggnadsregleringen, 

som syftar till att åstadkomma en säsongutjämning och i viss mån också en 

konjunkturmässig utjämning av byggsysselsättningen, ses f. n. över av en 

särskild utredare (A 1980: 06). Han beräknas avge ett betänkande under 

första kvartalet 1982. 

Beräkningen av medelsbehovet för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 

liksom i tidigare budgetpropositioner konjunkturneutral. Jag utgår dock 

ifrån att regeringen liksom under innevarande budgetår får disponera en 

särskild finansfullmakt som gör det möjligt att med kort varsel anvisa 

medel som behövs för extra arbetsmarknadspolitiska insatser. 

I statsbudgetens besparingsprogram ingår en post på 234 milj. kr. som 

avser arbetslöshetsförsäkringen. Detaljutformningen av ifrågavarande be

sparingsåtgärder avser jag att ta ställning till efter remissbehandling av den 

inom arbetsmarknadsdepartementet utarbetade promemorian, (Os A 

1981: 17) Förslag till ändrat bidragssystem m. m. för den frivilliga arbets

löshetsförsäkringen varvid jag förutom ifrågavarande besparingsåtgärder 

också kommer att ta upp frågan om höjning av dagpenningarna inom 

arbetslöshetsförsäkringen liksom av det kontanta arbetsmarknadsstödet 

och utbildningsbidragen. Jag avser att under första kva11alet 1982 föreslå 

regeringen att förelägga riksdagen förslag på samtliga dessa punkter. 

Viss omor1:a11isatio11 av ioapenfriverksamheten 

Inledning 

Organisationen av vapenfriverksamheten är delad på två myndigheter: 
ansökningar om tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst handläggs av vapen

frinämnden, som sorterar under försvarsdepartementet, medan utbildning
en m. m. av vapenfria tjänstepliktiga administreras av vapenfriscktioncn 

inom AMS under arbetsmarkm1dsdepartementet. Som anordnare av ut
bildning av vapenfria, som AMS alltså administrerar, fungerar statliga 

ämbetsverk, statliga affärsdrivande verk, landsting, kommuner och vissa 

organisationer. 

I regeringens proposition 1977/78: 159 om ändring i lagen (1966:413) om 

vapenfri tjänst m. m. anförde föredragande statsrådet, dåvarande chefen 

för försvarsdepartementet, att han inte var beredd att förorda någon för

ändring av organisationen samt att nuvarande uppdelning på departement 

t.v. borde bestå. men uttalade si$ för att den framtida administrationen 
inom AMS av de vapenfrias tjänstgöring m. m. och behovet av personal 

härför närmare övervägdes. 

Vid riksdagens behandling av propositionen underströk försvarsutskot

tet (föU 1977/78: 28) vikten av &tt vapenfriverksamheten organiserades på 

ett ändamålsenligt sätt och gavs tillräckliga resurser. 
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AMS har vid upprepade tillfällen. bl. a. i sina anslagsframställningar 

begärt att verkets ansvar för vapenfrivcrksamheten skall föras över till 

annan huvudman. Som ett led i verkets strävan att effektivt kunna utnyttja 

sina resurser inom området för den egentliga arbetsmarknadspolitiken vill 

AMS frigöra sig från andra uppgifter. däribland vapenfriverksamheten. 

Den I november 1979 tillkallade regeringen en särskild utredningsman 1 

för att tillsammans med sakkunniga och experter2 se över administrationen 

av vapenfri verksamheten samt avge förslag till förändringar och dimensio

nering av organisationen. Utredningen överlämnade i maj 1981 sitt betän

kande (Os A 1981: 5) Förslag till viss omorganisation av vapenfriverham

heten. 
Utredningen har remissbehandlats. Yttrande har avgetts av Göta hov

rätt, nämnden för u-landsutbildning. överbefälhavaren !ÖBl. chefen för 

flygvapnet. försvarets civilförvaltning (FCf). värnpliktsverket. civilför

svar~styrclsen <Cfs). civilbefälhavaren i östra civilområdet. beredskaps

nämnden för psykologiskt försvar. försvarets rationaliseringsinstitut 

<FRI). vapenfrinämnden. socialstyrelsen. televerket. statens järnvägar 

!SJ). statens vägverk. sjöfartsverket. luftfartsverket. Sveriges meteorolo

giska och hydrologiska institut !SMHI). statskontoret. riksrevisionsverket 

( RRV ). riksantikvarieämbetet. skogsstyrelsen. överstyrelsen för ekono

miskt försvar <ÖEF), arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ. statens vattenfalls

verk. domänverket. länsstyrelserna i Stockholms. Malmöhus. Göteborgs 

och Bohus. Skaraborgs, Värmlands och Västmanlands län. riksnämnden 

för kommunal beredskap (RKBJ. skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands 

län, riksdagens ombudsmän (}0). Landsorganisationcn i Sverige (LOJ. 

Svenska kommunalarbetareförbundet. Tjänstemännens centralorganisa

tion CfCOl. Statstjänstemannaförbundet (ST) Centralorganisationen 

SACO/SR. Svenska arbetsgivareförcningen !SAF), Landstingsförbundct, 
Kommunförbundet, Göteborgs. Gnosjö, Norrköpings och Mölndals kom

nnmer. Malmö socialförvaltning, Svenska freds- o. Skiljedomsförcningen, 

Vapenfriföreningen. Vapenfria arbetsgruppen, Sveriges kristna ungdoms

råd (SKUJ, Kristen demokratisk ungdom !KDU) och Moderata ungdoms

förbundet. Till AMS yttrande har personalföreträdarna Eklund och An

der~son lämnat reservation. Särskilt yttrande har avgivits av försvarsdi

rcktörcn Kletbom i Värmlands län. 

I. Planering av utbildningsverksamheten 

Den ändring i lagen om vapenfri tjänst som trädde i kraft den I juli 1978 

gjorde det lättare för värnpliktiga att få tillstånd till vapenfri tjänst. Att 

lagändringen skulle leda till en ökning av antalet ansökningar - och där-

1 Direktören Toni Skilje 
~Sakkunniga och experter: ()verdirektörcn Gunnar Andersson, expeditionschefen 
Ulf Arrfeldt, departementsrådet Hans Palm. kanslichefen David Lundqvist, depar
tementssekreteraren Bengt Rudolf Persson och avdelningsdirektören Håkan Heden. 
Sekreterare i utredningen har varit direktören Hans Kjellgren. 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilt1Rt1 15 
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med ökade anspråk på såväl vapenfri nämnden som vapenfri sektionen -

var förutsett. Antalet till vapenfrinämnden inkomna ansökningar om va

penfri tjänst har sedan lagändringen trädde i kraft ökat med i stort sett IO% 

årligen: en utveckling som kan förväntas fortsätta även under åren 1981 

och 1982. Under år 1980 inkom till vapenfrinämnden drygt 3800 ansök

ningar om vapenfri tjänst. Samtidigt avgjorde nämnden 3 500 ärenden. 

Balansen över antalet icke avgjorda ärenden ökade emellertid under år 

1980 med 300 till 2700. 

Vapenfriverksamheten inom AMS har under en följd av år arbetat med 

en provisorisk organisation samtidigt som tillströmningen av vapenfria 

ökat. Svårigheterna att få fram utbildningsplatser ledde till långa väntetider 

för dem som beviljats vapenfri tjänst. Under lång tid mötte AMS också 

invändningar från berörda fackliga organisationer, som ansåg att de vapen

fria försämrade utbildnings- och anställningsmöjligheterna för deras med

lemmar. 

I samband med lagändringen år 1978 gavs AMS möjligheter att ekono

miskt ersätta kommuner. organisationer och affärsdrivande verk för ut

bildning och administration av de vapenfria. Detta förde med sig att efter

frågan på vapenfria från utbildningsanordnarnas sida under år 1980 var 

större än utbudet. Vidare konstaterar utredaren att man numera från 

fackligt håll i allt väsentligt har accepterat vapenfriutbildningcn. 

Planeringen av vapenfriverksamheten på längre sikt. såväl centralt inom 

AMS vapenfrisektion som hos utbildningsanordnarna. har emellertid ska

pat problem dels som följd av den ojämna tillströmningen av vapenfria 

mellan olika år. dels på grund av att statsmakterna fastställer utbildnings

ramar mätt i antal utbildningsdagar. för ett budgetår i sänder. Detta försvå

rar AMS möjligheter att träffa flerårsavtal med utbildningsanordnarna. i 

första hand kommuner och organisationer. 

Enligt utredarens uppfattning borde vapenf1imyndigheten kunna träffa 

långsiktiga avtal på förslagsvis fem år med utbildningsanordnarna om 

antalet utbildningsplatser för såväl lång- som korttidsutbildning. utbild

ningens innehåll, ekonomiska och övriga villkor. Genom femårsavtal skul

le vapenfrimyndigheten befrias från huvuddelen av förhandlingsarbetet 

under större delen av avtalets löptid. Därmed skulle administrativa förde

lar uppnås och resurser frigöras för insatser på eftersatta områden. t. ex. 

informationen, tillsynen. uppföljningen och utvärderingen av utbildningen. 

Vapenfrimyndighcten skulle därigenom få möjlighet att bättre anpassa 

utbildningen av de vapenfria till de arbetsuppgifter som de skall fullgöra i 

krigssamhället enligt krigs- och beredskapsplanerna. 

Utredarens förslag om flerårsavtal biträds av de remissorgan som yttrat 

sig i denna del. Uppsala kommun framhåller värdet av en långsiktig plane

ring bl. a. på grund av att kommunens budgetår inte sammanfaller med de 

statliga verkens. Dessutom kommer. med nuvarande ettårsavtal. besluten 

med snäv tidsmarginal. AMS delar utredarens uppfattning att planeringen 
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av vapenfriutbildningen skulle underlättas om statsmakterna liimnade me

delsramar för 5-årsperioder. Erfarenheter visar. enligt styrelsen. att bety

dande effektivitetsvinster skulle uppnås sävi.il centralt som hos utbild

ningsanordnarna om antalet disponibla utbildningsdagar för de närmaste 

fem åren vore kända dfr överenskommelse om vapenfriutbildning träffas. 

FRI anser att ett sådant avtal bör gälla antalet minimiplatser samt även 

innehålla regler för hur kompletteringar i antalet utbildningsplatser skall 

ske. Statskontoret ställer sig tveksamt till om utbildningsanordnarna kan 

binda sig för så lång tid som fem i\.r. Myndigheten anser att man i stället bör 

överväga en rullande planering som bygger pfr femårsavtal men där man 

varje år. utöver att planera för ett nytt femte år. korrigerar antalet utbild

ningsplatser för övriga år. 

För egen del biträder jag utredarens förslag om längre avtalsperioder för 

utbildningen. Jag delar emellertid statskontorets tveksamhet i fråga om att 

binda upp utbildningsanordnarna med fasta fcmlirsavral giillande anta/er 

utbildningsplatser. En årlig översyn av avtalen bör enligt min mening. 

kunna vara till gagn för båda parter och ge den önskviirda flexibiliteten i 

planeringsverksamheten. 

2. Budget- och kostnadsregkring 

I prop. 1977178: 159 anförde föredragande departementschefcn att kost

nadsregleringen m. m. bör skötas av den myndighet som placerar de va

penfria inom olika tjiinstgöringsområden. dvs. AMS. och att denna myn

dighet bör vara budgetansvarig. Genom att AMS vapenfriscktion åJiiggs att 

sköta kostnadsregleringen underlättas enligt föredraganden ocks[1 liingtids

planeringen, vilket ger en enhetlig bedömning av kostnadsutvecklingen för 

de vapenfrias utbildning. 

Den i propositionen diskuterade kostnadsrcgleringen synes inte ha blivit 

genomförd fullt ut. Utredaren konstaterar att ca 85 % av kostnaderna för 

vapenfri verksamheten finansieras över anslaget B 5. Totalförsvars verk

samhet. vilket disponeras av AMS. Det är i stor! sett de statliga myndighe

ternas och affärsverkens kostnader för vapenfrivcrksamheten som finansi

eras på ett annat sätt. 

Huvudparten av kostnaderna utanför AMS reglering faller pti Cfs och 

affärsverken. Vid Cfs bör de vapenfrias utbildning bestämmas av det 

civilförsvarsbehov som finns. Det mest rationella synes, enligt utredaren. 

vara att se denna del av vapenfriverksamheten som en del av civilförsva

rets egentliga verksamhet. 

Vid affärsverken skall de vapenfria utbildas för särskilda funktioner 

inom verken. Affärsverkens insatser för utbildning av vapenfria bör rlane

ras i ett nära samband med affärsverkens huvudverksamhet. 

Det skulle enligt utredarens bedömning snarast krångla till planeringen 

och försvåra för Cfs och affärsverken att planmässigt driva vapenfriverk

samhcten. om man gav vapenfrimyndigheten budgeterings- och kostnads-
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rings- och kostnadsregleringsansvaret för de vapenfrias utbildning vid 

dessa myndigheter. Statsmakternas möjligheter till överblick över verk

samheten torde inte heller öka till följd av en sädan förändring. 

Vapenfriutbildningen vid de övriga statliga myndigheterna kan möjligen 

betraktas på ett något annorlunda sätt. Utbildningen vid dessa myndighe

ter är inte så direkt knuten till myndigheternas behov av personal i bered

skapslägen. Många vapenfria som utbildas vid dessa myndigheter torde 

t. ex. inte få sin krigsplacering vid myndigheten. Det kan också i dagens 

ansträngda budgetläge vara svårt att motivera myndigheterna att satsa 

resurser för en utbildning som är av allmän beredskapskaraktär och som 

inte är särskilt anpassad till den kommande tjänstgöringen vid myndighe

ten. Det kan därför finnas ett behov för vapenfrimyndigheten att få en ökad 

insyn och ett större inflytande över de vapcnfrias utbildning vid de statliga 

myndigheter som nämnts här. Utredningen har också diskuterat ökade 

insatser av vapenfri myndigheten bl. a. niir det gäller tillsynen över utbild·· 

ningen. 

En överföring av budgeterings- och kostnadsansvaret till vapenfrimyn

digheten skulle i och för sig kunna leda till att denna tic'.k en större insyn i 

utbildningsanordnarnas verksamhet. Risken är dock stor att en sådan 

ordning skulle bli administrativt svårhanterlig. Bl. a. skulle hanteringen av 

utbildningsanordnarnas anslagsfrågor kompliceras och detta endast för att 

budgetmässigt reglera den marginella del av utbildningsanordnarnas verk

samhet som vapenfriutbildningen utgör. 

Utredaren vill dä1for mot den redovisade bakgrunden inte heller för de 

övriga statliga myndigheterna föreslå någon ändrad ordning i budgetcrings

och kostnadsreglcringsfrågorna. en uppfattning som delas av flertalet re

miss0rgan. 
För egen del anser jag. i likhet med utredaren. att budgeterings- och 

kostnadsfördelningsfrågorna bör hanteras centralt av den utbildningsan

svariga myndigheten. Vapenfrimyndighctens behov av insyn m. m. bör i 

stället kunna tillgodoses genom ökade insatser när det gäller bl. a. tillsyn 

över utbildningsanordnarna och ett utökat informationsutbyte mellan be

rörda parter. 

Det är emellertid angeläget att vapenfrimyndighcten noga följer utveck

lingen av utbildningskostnaderna hos de olika utbildningsanordnarna. I 

likhet med utredaren anser jag att den amvariga myndigheten bör lämna en 

årlig redovisning av kostnaderna. Härigenom underlättas regeringens och 

riksdagens möjligheter att mera långsiktigt kunna överblicka verksamhe

ten. 

Vad betriiffar frågan om att lägga ut arbetsuppgifter från den centrala 

vapenfrimyndigheten på statliga regionala organ. t. ex. länsarbetsnämn

derna, får detta, enligt utredaren. inte några positiva effekter. För utred

ningen framstår det som väsentligt att hela utbildningsverksamheten sköts 

av en central myndighet som samtliga utbildningsanordnare kan vända sig 
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till för att bl. a. få råd i frågor som rör de vapenfrias utbildning. Jag delar 

härvidlag utredarens uppfattning. 

3. Vapenfriverksamhetens organisation m. m. 

I själva organisationsfrågan presenterar utredaren tre alternativ beteck

nade A, B och C. I samtliga alternativ förutsätts att vapenfrinämnden 

ligger kvar under försvarsdepartementet med oförändrade arbetsuppgifter 

och organisation. Utredarens skäl för att inte ändra departementstillhö

righet för vapenfrinämnden är i första hand att de vapenfrisökande är att 

anse som värnpliktiga inom försvarsmakten fram till dess att beslut om 

vapenfri tjänst har meddelats. 

Alternativ A innebär att vapenfri verksamheten inom AMS förs över 

till en ny myndighet under arbetsmarknadsdepartementet. Utredaren före

slår i detta alternativ att en särskild nämnd inrättas. Den nya utbildnings

myndigheten för vapenfria tjänstepliktiga skulle enligt utredaren kunna 

kallas Nämnden för vapenfriutbildning. 

I a It e rn t i v B behåller AMS sitt nuvarande ansvar för vapenfri verk

samheten. Inom AMS förläggs vapenfriverksamheten till ett vapenfrikon

tor som är direkt underställt chefen för avdelningen för sysselsättnings

planering. 

AI ter nativ C !nnebär att vapenfri verksamheten inom AMS överförs 

till Cfs i Karlstad. 

För att reducera kostnaden för en ny myndighet enligt A-alternativet har 

utredaren övervägt att lokalmässigt och administrativt samordna den nya 

nämnden med vapenfrinämnden. En sadan samlokalisering skulle, enligt 

utredaren, möjliggöra en effektivare användning av de båda myndigheter

nas samlade administrativa resurser. Samordningen skulle omfatta gemen

sam ekonomifunktion, telefonväxel. vaktmästeri. arkiv, ADB-baserad per
sonalredovisning, samordnade informationsinsatser m. m. Utredaren avvi

sar emellertid tanken på en sådan samordning. Som skäl anförs. att de 

båda myndigheterna, ehum formellt självständiga. i praktiken skulle kom

ma att uppfattas som ett myndighetsutövande organ inom vapenfriområdet 

och med placering under försvarsdepartementet. Risken för en ökad total

vägran kan enligt utredaren under sådana omständigheter inte uteslutas. 

En reducering av kostnaderna skulle även. enligt utredaren, kunna ernås 

om den nya nämnden får repliera på AMS' servicefunktion. 

Utredarens huvudförslag (alternativ Al stöds mer eller 

mindre starkt av Vape11frijiire11i11gen, Srenska Freds- o. Ski{jedv111.1j(lr

e11inge11, \!ape11fria arbetsgmppe11 och KDU. Av verk och myndigheterna 

förordas A-alternativet av JO, AMS. socialstyrt'lsen. skogsstyrelsen, do

mä111·erket, .1jöfartsl'erket, SM Il I, ci1·ilbefii/lum11"e11 fiir ii.1·tra c·il'ilområdet 

och ÖEF. Dessutom stöds A-alternativct av Giita hmTiitl, lii11sstyrelse11 i 

GiiteborJ:S och Bvhus län. Göteborgs /i"itidsfiirrnltning, länsstyrel.1·e11 

Malmöhus län, Malmö socialför\'{/ltni11g och Norrkiipings kommun. 
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Vapenfriföreningen, Vapenfria arbetsgruppen, Svenska Freds- o. Skilje

domsföreningen samt KDU ser uppenbara fördelar i utredarens förslag till 

en fristäende nämnd för vapenfriutbildningen. Skiljedomsföreningen me

nar. att del är en klar fördel alt i frågor som angår de vapenfria. kunna 

vända sig till en nämnd och inte enbart vara hänvisade till en chefstjänsk

man. Liknande synpunkter framförs av KDU som anser. att förslaget om 

en speciell myndighet som enbart har till uppgift att handliigga vapcnfrifrå

gorna skapar förutsättningen för en större effektivitet och därmed bättre 

utbildning av de vapenfria tjänstepliktiga. Göta hovrätt anser sig inte ha 

nägot att erinra mot det förslag som utredaren förordat. diirest en ändring 

av nuvarande organisation anses höra göras. Hovrätten pekar dock p{1 den 

omsUindigheten att utredaren inte närmare herört vapcnfriverksamhetens 

anknytning till totalförsvarets civila personaltjänst som AMS svarar för. 

men utgår från att denna fråga beaktas vid genomförande av förslaget. 

AMS tar i sitt yttrande fasta på att utredaren bl. a. motiverar sitt ställ

ningstagande med angelägenheten av att styrelsen får koncentrera sina 

resurser p;t aktiviteter som ger effekt inom arbetsmarknadspolitikens om

råde. En överföring av vapenfriverksamheten till annan huvudman iir ett 

viktigt led i denna striivan. AMS förordar dätfor att en annan myndighet 

tar överta ansvaret för vapenfriutbildningen. AMS övergripande ansvar för 

den del av totalförsvan.:t inom vilket de vapenfria är en betydelsfull resurs. 

hindrar inte. enligt AMS. att en annan myndighet med fördel kan handläg

ga de praktiska frågorna kring de vapenfrias utbildning och krigsplacering. 

AMS inflytande på verksamheten kan säkerstiillas genom att samrfidsskyl

dighet med AMS i vissa frågor föreskrivs. 
Flera remissorgan. däribland skogsstyrclscn, sjöfartsverket. domänver

ket. ÖEf. länsstyrelsen i Malmöhus län och Malmö socialförvaltning ser 

inte några omedelbara praktiska fördelar i en ändring av den nuvarande 

organisationen men anser sig inte ha något att erinra mot utredarens 

förslag. 
Utredarens B-alternativ, dvs. i stort sett hibehällande av va

penfriutbildningen inom AMS förordas av FRI och RRV. Övriga myndig

heter och verk som stöder B-alternativet är heredsk11p.1·11ii11111de11.fi"ir psyko

lo1:iskt .tiJrsl'llr, 1·iirnplikt.1Terket, SJ. statens 1·attenji1/lsrerk, lt!f(/{trts1-er

ket. och tele1•erkct. Vidare förnrdas B-altcrnativet av /iinsstyrelsen i Stock

lw/111s län. Mölndals ko1111111111. LO. Kom1111111a/urhetare.fi'irh1111det. TCO. 

ST. perso11alrepresc11ta11tema i A.MS styrelse. 1•ape1tfi·i11iim11de11. 11iim11-

dc11 fiir 11-landswhildning. SK lJ samt fi)rs1•11rsdiri'ktiire11 i Värmlands liin. 

Det är i första hand de ökade kostnaderm: för en ny myndighet som styr 

nämnda remissorgans ställningstagande. Såväl FRI som RRV !inner att de 

fördelar som en egen vapenfrimyndighet ev. kan ge, inte står i proportion 

till <le beräknade kostnaderna. RRV och statskontoret ifrågasiitter därtill 

utredningens kostnadskalkyl. De besparingar som kan göras i AMS admi

nistration vid en utflyttning bedöms av RRV som betydligt mindre än vad 
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utredningen räknat med. Även LO. TCO och ST tar upp kostnadsaspek

ten. LO anför. att det knappast ter sig realistiskt att inrätta en särskild 

nämnd och myndighet under arbetsmarknadsdepartementet för en mer

kostnad av I milj. kr. om året. Det leder. enligt LO:s förmodan. inte heller 

till en snabbare handläggning av vapenfriuthildningen. ST konstaterar. att 

utredaren inte uppfyller kraven på att visa hur kostnadskriivande förslag 

skall finansieras. 

Flera remissinstanser, bland dem llera utbildningsanordnare. framhåller 

att samarbetet med AMS fungerar bra i dagsläget och befarar. att en 

ändring snarare skulle medföra risker för att den nu etablerade och väl 

inarbetade organisationen än en gång får genomgå de problem som föregå

ende omorganisation medförde. Synpunkter av samma slag framförs av 

bl .a. vattenfalls verket. luftfartsverket och nämnden för u-landsutbildning. 

Beredskapsnämnden for psykologiskt försvar pekar på att AMS förfogar 

över en väl utbyggd regional och lokal organisation som är till nytta för 

handläggningen av vapenfrifrågorna. Därtill kommer att man inom verket 

har god överblick över de vapenfrias arbetsuppgifter och har av väl förvär

vad erfarenhet av hur frågorna skall hanteras. 

Sambandet mellan AMS ansvar for planeringen av totalförsvarets per

sonaltjänst och vapenfriverksamheten utgör ett annat skäl för bibehållande 

av vapenfriutbildningen inom AMS. Till dessa synpunkter ansluter sig 

statskontoret. FRI. värnpliktsverket. försvarsdirektören i Värmlands län 

samt SKU. 

De flesta remissinstanserna anser det principiellt riktigt att AMS skall få 
en så renodlad arbetsmarknadspolitisk profil som möjligt. Vattcnfallsver

ket påpekar dock att vapenfriverksamhetcn är en så perifer verksamhet för 

AMS att en utflyttning av sektionen inte påverkar AMS möjligheter att 

vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Det tredje organisationsalternativet. alternativ C. som 

utredaren behandlat innebär. att vapenfriverksamheten inom AMS flyttas 

över till Cfs i Karlstad. Vapenfriutbi!Jningen skulle. enligt detta alternativ, 

i likhet med nuvarande förhållanden inordnas i en större befintlig myndig

het. Utredaren har därför bedömt detta alternativ jiimförbart med B-alter

nativet ur kostnadssynpunkt. De engångskostnader som har direkt sam

band med utlokaliseringen har dock inte utredaren ansett sig kunna be

dömma. 

Vid en utbrytning av vapenfriverksamheten från AMS och överförande 

till annan myndighet har det enligt utredaren varit naturligt att överväga en 

utflyttning till Cfs i Karlstad. Utredaren hänvisar härvidlag till regeringens 

uttalande i prop. 1977178: 159 om ändring i lagen (1966: 113) om vapenfri 

tjänst, vari anges att tjänst inom civilförsvaret alltjämt bör vara huvudal

ternativet för vapenfriutbildningen. Vidare uttalas i nämnda proposition att 

all utbildning och tjänstgöring för vapenfria bör läggas upp så att det klart 

framgår att den syftar till att skapa en personalresurs för beredskaps- och 
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krigssituationer. däremot inte till att ge en myndighet eller organisation ett 

personaltillskott i fredstid. Flertalet vapenfria bör. enligt vad som vidare 

anfördes i propositionen, fullgöra sin utbildning och hela tjänstgöring eller 

delar av denna inom civilförsvaret. Cfs borde i sambarbete med AMS 

försöksvis och i etapper finna former för en inom civilförsvaret utökad och 

kvalificerad utbildning och tjänstgöring för de vapenfria. 

Utredaren pekar på det förhållande. att Cfs sedan år 1979 bedriver 

t'örsöksverksamhet med långtidsutbildning av vapenfria. Efter avslutad 

utbildning krigs placeras ca 75 % av de vapenfria inom civilförsvaret. Utre

daren konstakrar vidare alt Cfs redan har en utbyggd regional utbildnings

organisation. För C-alternativet talar även, enligt utredaren. de regional

och sysselsättningspolitiska effekterna av en utlokalisering av vapenfri

verksamheten till Karlstad. Närheten till värnpliktsverket bedöms som 

fördelaktigt genom att man uppnår vissa tekniska förenklingar i ärendeh<m

teringen. 

Mot C-alternativ talar enligt utredaren främst att Cfs sorterar under 

försvarsdepartementet. Om man på nytt lägger utbildningen av de vapen

fria under försvarsdepartementet bör - enligt utredningens uppfattning -

risken för ökad totalvägran beaktas. Mot alternativet talar även att Cfs 

normalt inte sysslar med de frågeställningar och problem som hänger 

samman med att de vapenfria under lång tid utbildas av andra utbildnings

anordnare som inte har behov av vapenfria tjänstepliktiga i krig. 

Utredarens C-alternativ förordas av statskontoret, (Js, ÖB. FCF. RKB, 

/iinsstyre/sema i Skaraborr:s. Väst111a11la11ds och Viirmlands län samt Jl,Jo

derata 1111gdom~ji'irh1111det. 

Cfs ansluter sig till de av utredaren angivna skälen för en utlokalisering 

av vapenfriscktioncn till Karlstad. Cfs för också fram närheten till försva

rets civilförvaltning som samverkansorgan. I princip gäller. enligt Cfs, att 

samma ekonomiska och sociala bestämmelser är tillämpliga för värnplik

tiga. civilförsvarspliktiga och vapenfria. 
Genom rationaliseringar inom vissa av försvarets förvaltningar i Karl

stad finns lokaler för verksamheten tillgängliga liksom även administrativa 

resurser. 

l sitt remissyttrande hänvisar Cfs även till den pågående utredningen om 

en överföring av ansvaret för civilförsvarsverksamheten till kommunerna 

samt förslaget om samgående mellan Cfs, statens brandnämnd och RKB. 

Om detta genomförs bör, enligt styrelsens uppfattning. möjligheter till 

olika utbildningsalternativ och utbildningsplatser för vapenfria tjänsteplik

tiga öka. 
ers. anser. i likhet med övriga remissorgan som förordar alternativ C. att 

risken för ett ökat antal totalvägrare om verksamheten läggs under för

svarsdepartementet har överdrivits betydligt av utredningen. Cfs pekar på 

det faktum att en stor del av de grundläggande bestämmelserna för vapen

fria tjänster tas fram av militära myndigheter eller i nära samverkan med 

dem t. ex. vlirnpliktsverkel. värnpliktsnärnnden och FCF. 
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Cfs framhäller att civilförsvaret är en alltigenom humanitär organisation 

och att ett eventuellt heslut att överföra civilförsvarets bevakningskår till 

andra huvudmän dessutom innebär att civilförsvaret helt komma att av

väpnas. Lekmannarepresentanter i Cfs styrelse är i sig också en garanti för 

att de vapenfrifdgor som tas upp till behandling får en allsidig bedömning. 

ÖB ansluter i sin argumentering för alternativ C i stort sett till Cfs. ÖB 

framhåller dessutom att civilförsvaret har en utbyggd regional organisation 

för utbildning. Genom att Cfs blir krigsplacerande myndighet för huvudde

len av de vapenfria medger detta också en möjlighet att utöva en målinrik

tad uppföljning av utbildningens planering och genomförande. 

Ur ÖB:s synvinkel vore det en fördel om vapenfriverksamheten sortera

de under försvarsdepartementet. En sådan organisation skulle, enligt ÖB, 

öka förutsättningarna för jämlik hantering av frågor såsom besvär, an

stånd, tjänstledighet och med inflytande. 

1 likhet med utredaren och flertalet remissorgan, anser jag att skäl inte 

föreligger att slå samman vapenfrinämnden och vapenfrisektionen inom 

AMS. Utredaren har som skäl mot en sådan ordning anfört att det vore 

olämpligt att samma myndighet som beviljar vapenfri tjänst också har det 

budgetmässiga ansvaret för utbildningen. Även om det inte skulle föreligga 

ett jävsförhållande i egentlig mening bör inte dessa två delar av vapenfri

verksamheten blandas samman. Rätten till vapenfri tjänst får självfallet 

inte i frågasättas utifrån budgetekonomiska hänsynstaganden. Efter sam

råd med chefen för försvarsdepartementet har jag funnit skäl att i detta 

avseende biträda utredningens förslag om att vapenfrinämnden organisa

tionsmässigt bör bibehållas i sin nuvarande form som självständig myndig

het under försvarsdepartementet. 

I fråga om AMS nuvarande ansvar för vapenfriutbildningen m.m. anger 

utredaren som skäl för en utbrytning av vapenfrisektionen, att verksamhe

ten har svag anknytning till AMS egentliga huvuduppgift, nämligen att 

planera och verkställa den arbetsmarknadspolitik som statsmakterna fattar 

beslut om. 

För egen del anser jag, i likhet med en rad remissorgan, det angeläget att 

AMS får koncentrera sina resurser på de egentliga arbetsmarknadsfrå

gorna och förmedlingsverksamheten. AMS ansvar för personalplaneringen 

inom totalförsvarets krigsorganisation innefattar otvivelaktigt de vapenfria 

som en värdefull resurs. I likhet med vad AMS anfört, ser jag emellertid 

inget avgörande hinder för att en annan myndighet utanför verket kan 

handlägga de praktiska frågorna kring de vapenfrias utbildning och krigs

placering. Enligt min mening bör ett samrådsförfarande i de frågor, som är 

av central betydelse för att AMS skall kunna fullgöra sina åligganden inom 

totalförsvaret, väl kunna ersätta den mera direkta kontroll över verksam

heten som AMS f. n. utövar. 

Utredaren har i sitt A-alternativ stannat för att inrätta en särskild myn

dighet under arbetsmarknadsdepartementet. För att minska kostnaderna 
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för en sådan myndighet kallad nämnden för vapenfriutbildning har utre
daren angivit att vissa servicefunktioner alltjämt skulle kunna delas med 

AMS. Utredaren förutsätter därvid att den nya nämnden skulle vara lokali

serad till Stockholm. Ett betydande antal av remissorganen stöder utreda

rens förslag om en självständig myndighet för den del av vapenfri verksam

heten som f. n. administreras av AMS. 

I förordningen ( l 979: 639) om skyldighet för statlig myndighet att följa 

riktlinjerna för regionalpolitiken har regeringen slagit fast. att de statliga 

myndigheterna, var och en med hänsyn till sina förutsiittningar. skall verka 

för de regionalpolitiska mål i fråga om arbete. service och miljö som 

riksdagen fastställer. Myndigheterna har vidare ålagts att i sin planering ta 

hänsyn till verksamhetens betydelse för den regionala sysselsättningen och 

servicen. 

I arbetsmarknadsutskottets betänkande (AU 1980/81: 23) framhålls att 

det kan vara skäl att pröva om delar av verksamheten eller funktioner i den 

statliga förvaltningen kan flyttas från Stockholmsregionen. 

Mot denna bakgrund finner jag att starka skäl talar för en omlokalisering 

av AMS vapenfriverksamhet från Stockholm. en lösning som även före

träds av flera remissorgan. Sett ur regionalpolitisk synpunkt synes en 

lokalisering av vapenfrisektionen till Karlstad vara väl motiverad. Som 

följd av personalminskningar inom där redan befintliga myndigheter finns 

vidare redan nu ledig lokalkapacitet i kvarteret Karolinen som bör komma 

till utnyttjande. 

Flera remissinstanser, däribland de till de vapenfria närstående organi

sationerna, Vapenfriföreningen, Svenska Freds- o. Skiljedomsföreningen 
och Vapenfria arbetsgruppen har uttryckt farhågor för att en inordning av 

vapenfrivcrksamhetcn under försvarsdepartemcntt:t skulle medföra att an

talet totalvägrare ökar. 

I likhet med bl. a. ÖB, Cfs och länsstyrelserna i Skaraborgs och Värm

lands liin finner jag dessa farhågor överdrivna. Jag kan emellertid finna 

skäl som talar mot en sammanslagning av vapenfriverksamheten med Cfs. 

Däremot ser jag inget hinder för att delar av vapenfriverksamhetens admi

nistration, t. ex. ekonomi- och personaladministration. intern service och 

expedition samt telefonväxel. samordnas med Cfs. 

I samråd med chefen för försvarsdepartementet förordar jag därför att 

vapcnfriverksamheten inom AMS omlokaliseras till Karlstad och där bil

dar en egen myndighet kallad nämnden för vapenfriutbildning under ar

betsmarknadsdepartementet. I administrativt avseende bör nämnden för 

vapenfriutbildning repliera på redan befintliga servicefunktioner inom Cfs. 

Jag förutsätter att den personal. ett 30-tal personer som f. n. finns inom 

AMS vapenfrisektion, övergår till den nya myndigheten. 
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4. Kostnader m. m. 

Enligt utredaren kan kostnaderna för den nuvarande vapenfriorganisa

tionen inom AMS beräknas till 3.9 milj. kr. Vid en utbrytning av vapenfri

se1<tionen måste hänsyn tas dels till den ökade kostnaden för en ny myn

dighet. clcls kostnadsminskningen vid AMS. Utredaren har i det senare 

fallet utgått från antagandet att kostnaderna för AMS gemensamma funk

tioner skulle minska med belopp motsvarande vapenfrisektioncns andel av 

de gemensamma förvaltningskostnaderna, dvs. 3,9 milj. kr. Kostnaden för 

själva omlokaliseringen kan beräknas till knappt 200000 kr. 

En överflyttning av vapenfrisektioncn till Karlstad som självständig 

myndighet men med samlokalisering med ers kan kostnadsmässigt -

bortsett från omlokaliseringskostnaden - jämföras med att den nya myn

digheten skulle samlokaliseras med AMS. Kostnaden härför har av utre

daren beräknats till totalt 4,4 milj.kr., dvs. en kostnadsökning av 0.5 

milj. kr. 

Jag förordar att en organisationskommitte tillsätts med uppgift att. i 

samråd med berörda myndigheter och personal, vidta nödvändiga förbere

delser för en omlokalisering av vapcnfrisektionen i enlighet med mitt 

förslag. En utgångspunkt för organisationskommitten skall vidare vara att 

kostnaden för den nya myndigheten hålls inom de ramar som nu gäller för 

vapenfriverksamheten inom AMS. Organisationskommitten bör bedriva 

sitt arbete så att en omlokalisering kan vara avslutad till årsskiftet 1982/83. 

Det av mig nu förordade förslaget medför vissa ändringar i lagen 

(1966: 413) om vapenfri tjänst. Lagförslaget. som har upprättats efter sam

råd med chefen för försvarsdepartementet. bör fogas till protokollet i detta 

ärende som underbilaga 15: I. 

Hemstii//an 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

dels att antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat för

slag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1966: 413) om vapenfri tjänst, 

dels att 
ta del av de av mig förordade riktlinjerna i fråga om en ny 

organisation för vapenfriutbildningen. 
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Programindelning 

AMS får sina anslag i programtermer. F. n. gäller följande programin-

delning. 
I. Arbetsmarknadsinformation 

2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

4. Regionalpolitiska stödåtgärder 

5. Särskilda åtgärder för arbt:tsanpassning och sysselsättning 

6. Yrkesinriktad rehabilitering 

7. Åtgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Totalförsvarsverksamhet 

JO. Förvaltning av utrustning 

Programmet Arbetsmarknads information omfattar insamling, 

bearbetning och spridning av sådan information som underlättar för arbets

sökande att finna lämplig sysselsättning eller för arbetsgivare att finna 

erforderlig arbetskraft. Det omfattar vägledning vid val av yrke, utbildning 

och upplysning om åtgärder som är ägnade att förbättra vederbörandes 

möjligheter på arbetsmarknaden. 

Programmet Y r k e s m ä s s i g o c h ge o graf i s k rö r I i g het omfattar 

dels bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och statens kostnader 

för att anordna särskilda AMU-kurser, dels ekonomiskt stöd åt flyttande 

arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarkm1dsutbildning, Flytt

ningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 
Programmet Sys se Isättnings skapande åtgärder omfattar pla

nering och drift av arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten samt stats

bidrag till motsvarande arbeten i annan regi och andra åtgärder med syfte 

att direkt påverka efterfrågan på arbetskraft hos olika arbetsgivare. 

I programmet ingår delprogrammen Beredskapsarbeten, Industribeställ

ningar, Detaljplanerings bidrag och Investeringsfondsärenden. 

Programmet Region a I p o I it is k a stöd åtgärder omfattar åtgär

der för att främja lokaliseringen av företag ti\I regioner där en expansion 

bör främjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den regionalpolitiska 

planeringen. 

I programmet ingår delprogrammen Avskrivningslån. Utbildningsstöd, 

Sysselsättningsstöd. Offertstöd och Lokaliseringslån. 

Programmet S ä r s k i I d a åtgärd e r för ar be t s a n p as s ni n g o c h 

sys se Isättning omfattar bidrag till arbetshjälpmedel bl. a. arbetstek

niska hjälpmedel och arbetsbiträde. samt bidrag och lån till motorfordon. 

Det omfattar vidare bidrag till handikappade m. fl. för verksamhet som 

egen företagare samt lönebidrag till arbetsgivare som anställer en arbetssö

kande som på grund av nedsatt arbetsförmåga annars inte skulle kunna 

beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappade, 
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Näringshjälp och Anställning med lönebidrag. 

Programmet Y r k e si n r i k ta d r e h a bi l i te r i n g omfattar utredande. 

vägledande och arbetsförberedande verksamhet för yrkesobestämda och 

arbetshandikappade jämte utvecklingsarbete inom området yrkesinriktad 
rehabilitering. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsinstitut och Metod

utveckling, forskning och utbildning. 

Programmet Åtgärder för flyktingar omfattar överföring till Sve

rige och omhändertagande av flyktingar och vissa andra grupper av utlän

ningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Överföring av flyktingar och Om

händertagande av flyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet omfattar tillsyn av 

och stöd till erkända arbetslöshetskassor samt bidrag till arbetslösa som 

inte har rätt till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen. 

I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskassor. 

Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

Programmet Tota Iförs vars verksamhet omfattar kartläggning av 

arbetskraftsförhållandena i krig, upprättande av en krigsorganisation för 

arbetsmarknadsverket, personalplanläggning för det ekonomiska försvaret 

och handläggning av ansökningar om anstånd med militär tjänstgöring. Det 

omfattar också tillsyn av utbildning för vapenfria tjänstepliktiga samt pla

cering och registrering av de vapenfria. 

I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplanering 

samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Programmet Förvaltning av ut rustning avser förvaltning av mer 

kapitalkrävande utrustning. t. ex. förläggningsbyggnader och vägma

skiner. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsver
ket, varvid hyran skall beräknas så att alla uppkommande kostnader täcks. 

I programmet ingår delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maski

ner och fordon m. m. 

Den redovisade programindelningen kommer fr. o. m. budgetåret 

1982/83 att ändras så att det inom programmet Sysselsättningsskapande 

åtgärder ingående delprogrammet Detaljplaneringsbidrag upphör. 

Flertalet av programmen finansieras från anslag som behandlas i det 

följande under förevarande avsnitt B. Arbetsmarknad m. m. Programmen 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning samt Yrkesin

riktad rehabilitering finansieras från anslag som behandlas under avsnittet 

C. Arbetsmiljö. Programmet Regionalpolitiska stödåtgärder finansieras 

från anslag under fjortonde huvudtiteln, benämnda dels Regionalpolitiskt 

stöd: Bidragsverksamhet, dels Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån. 

Programmet Åtgärder för flyktingar slutligen finansieras från ett anslag 

som behandlas under avsnittet D. Invandring m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslagct B 6. Ar

betsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 
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Arbetsmarknad.n·erket, utg{fter och anslag m. m. fi>rdelade på program (kr. J 

Program 1980/81 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 
Utgift Anvisat 

AMS F örcdragandcn 

Arbetsmarknadsinformation 885 129000 882546000 + 207654000 + 84128000 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 2408 245 000 3 068 027 000 - 172410000 -122510000** 
Sysselsättningsskapande åtgärder 2857741000 2908900000 + I 320 655 000 -679750000 
Regionalpolitiska stödåtgärder 931657000 I 002 200000 - 578 335 000 + 710000* 
Särskilda åtgärder för arbets-

anpassning och sysselsättning 1533 316000 1529030000 + 263070000 + 103935000 
Yrkesinriktad rehabilitering 428 500000 420400000 + 47630000 + 33962000 
Åtgärder för flyktingar 175617000 110 360000 + 81 115000 + 2 265 000 
Kontant stöd vid arbetslöshet 1264124000 1430000000 - 151 700000 + 496000** 
Totalförsvarsverksamhct 70831000 86378000 + 22612000 + 4620000** 
förvaltning av utrustning l 765000 I 000 ± 0 ± 0 

• Preliminärt belopp i avvaktan på särskild proposition om regionalpolitisk stödverksamhet. 
H Preliminärt belopp i avvaktan på särskild proposition 

Arbetsmarknadsl'erketsförl'altningsknstnader 

AMS är central förvaltningsmyndighct för allmänna arbetsmarknadsfrå

gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen. I styrelsens uppgifter ingår att leda planläggning av och själv 

vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft. 

Styrelsen skall leda verksamheten i fråga om regionalpolitiskt stöd och 

bedriva rådgivning och upplysning rörande näringslivets lokalisering. Sty

relsen handlägger ärenden om investeringsfonder. ersättning vid arbetslös

het och utlänningars deltagande i det svenska arbetslivet. Styrelsen skall 
också ha överinseende över den offentliga arbetsförmedlingen samt öva 

tillsyn över annan arbetsförmedling än den offentliga och över de erkända 

arbetslöshetskassorna. Ärenden rörande utnyttjande av landets arbets

kraft vid krig eller krigsfara. uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring 

samt vapenfria tjänstepliktiga handläggs också av AMS. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställföre

trädare. Inom styrelsen finns tre avdelningar. nämligen avdelningen för 

arbetsmarknadsservice. avdelningen för sysselsättningsplanering och av

delningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbets

rnarknadsservice och sysselsättningsplanering finns vardera sex enheter 

och inom avdelningen för ekonomi och administration finns fem enheter. 

Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna ar

betsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. De har ålagts 

vissa uppgifter enligt lagen ( 1974: 131 om vissa anställningsfrämjande åtgär

der och ärenden om ersättning vid arbetslöshet. De skall biträda AMS vid 

planering för försvarsberedskap. 

Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlingsav

delning. en planeringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet 

hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 
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Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsförmed

lingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arbetsformedlings

verksamheten, vari ingår yrkesvägledning och arbetsvård. Den skall där

vid pröva frågor rörande enskilda personers arbetsmarknadsutbildning. 
arbetsvård och hjälp vid arbetslöshet samt stöd vid flyttning och andra 

åtgärder som vidtas av sysselsättningsskäl. i den mån sådana frågor ej skall 

prövas av AMS eller länsarbetsnämnden. 

Landet är indelat i 79 arbetsförmedlingsdistrikt. I varje distrikt finns en 

arbetsförmedling, som består av ett distriktskontor och ett antal lokalkon

tor, samt en distriktsarbetsnämnd. Förmedlingsarbetet i ett distrikt leds av 

distriktskontorschefen. Större förmedlingskontor är uppdelade i kundmot

tagning samt förmedlings- och utredningssektioner med vardera ett tiotal 

handläggare. 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra om

kostnader för personalen vid AMS. länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen samt kostnader för lokaler och automatisk databehandling 

(ADB). Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel för att täc

ka dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kostnader för 

resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redovisat förvaltningskost

nader gemensamt för alla programmen. 

Personal 

Utgifts poster 

Lönekostnader 
Personalutbildning 

därav engångsutgift 
Reseersättningar 
Expenser 
ADB. administration 
Lokalkostnader 

al AMS 
b) Länsarbetsnämnderna 

och arbetsförmedlingen 
Arvoden 
Sjuk vårdskostnader 
Postavgifta 
Kapitalkostnader 

AMS anslag5framstiillning 

1981/82 

5690 

676 652 000 
13 035 000 

12 500000 
40 130000 
7645000 

19000000 

120880000 
4629000 
2 105 000 
I 044000 
2 100000 

899720000 

Beräknad ändring 1982/83 

AMS 

+500 

+ 113 254000 
+ 12 104000 

+ 4650000 
+ 16915000 
+ 821000 

+ 3 800000 

+ 40 575 000 
+ 2471000 
+ 675000 
+ 105 000 
+ 9 300000 

+204670000 

Före
draganden 

+58 

+62 fl72 000 
+ 1212000 

450000 
+ 363 000 
+ I 210000 
+ 44000 

+ 3 344000 

+21274000 

- I 044000 

+89075000 

I. Pris- och löncomräkning utgör 94.8 milj. kr. 

2. Besparingsalternativet (det s. k. huvudförslaget) skulle innebära en 

minskning av medlen för gemensamma förvaltningskostnader med 19,9 

milj. kr. 
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3. Lönekostnader. Under denna utgiftspost faller dels avlöningsför
måner för personal inkl. praktikanter vid AMS, länsarbetsnämnderna och 

arbetsförmedlingen, dels ersättningar till experter och sakkunniga. dels 

arvoden till läkare. kontaktmän för yrkesvägledning. arbctsförmedlings

ombud och särskilda mönstringsförrättare. 

AMS begär för budgetåret 1982/83 500 nya tjänster. varav 375 förmed

lingstjänster och 125 tjänster för övrig kanslipersonal. Behovet av en 

ytterligare utbyggd platsförmedling är fortfarande stort. Bristande anpass

ning mellan lediga arbeten och arbetssökande, rekryteringssvårighcter 

inom industrin, lokala obalanser, hög arbetslöshet kommer liksom tidigare 

att råda även under budgetåret 1982/83. Detta medför att individuella 

platsförmedlingsinsatser kommer att behövas i ökad utsträckning. Det nu 

begärda personaltillskottet är främst inriktat på att förstärka den egentliga 

platsförmedlingen i syfte att komma tillrätta med bristande anpassning. 

mellan lediga arbeten och arbetssökande. Om arbetsförmedlingen ges öka

de resurser för platsförmedling och stöd till arbetssökande att komma över 

anställningshinder. kan behovet av andra mer kostnadskrävande åtgärder 

hållas tillbaka. 

Fördelningen av de av AMS begärda tjänsterna bör sk!! så att förtur ges 
åt uppbyggnad av kontor i små och medelstora orter och fortsatt inrättande 

av stadsdelskontor i de större städerna. Antal biträden inom arbetsförmed

lingen bör också öka för att förmedlarnas tid skall kunna utnyttjas mer 

rationellt. 
AMS som bl. a. mot bakgrund härav anser att starka skäl talar för en 

kraftig utbyggnad av platsförmedlande insatser hemställer att lönemedlen 
räknas upp med 56,2 milj. kr. vilket medger inrättande av 500 nya tjänster. 

AMS beräknar det sammanlagda medelsbehovet för lönekostnatler till 

789.9 milj. kr. ( + 113,3 milj. kr.). Av ökningen är 57,0 milj. kr. löneomräk

ning. 
4. Personalutbildning. Under år 1981 fortsätter förb1:reclelserna för de 

förändringar i personalutbildningen som genomförandet av de förslag som 
arbetsgruppen för arbetsförmedlingens framtida organisation <PLOG) pre

senterat. Utbildningen skall grundas på analyser av arbetssökandes och 
arbetsgivares behov av service från arbetsförmedlingen och på de beskriv

ningar av arbetsuppgifterna för platsförmedlare, arbetsvägledare, arbetsle

dande personal och biträdespersonal som PLOG:s arbetsutskott tar fram. 

Programmet med kompletterande utbildning till platsförmedlare och ar

betsvägledare intensifieras under budgetåret 1982/83. De djupare effekter

na av den ändrade arbetsfördelningen är starkt beroende av dessa utbild

ningsinsatser. Det är alltså enligt AMS mycket angeläget att resurserna för 

personalutbildning ökas. 

Grundutbildningen av arbetsförmedlare som omfattar ett år genomförs 

till största delen som individuell lokal utbildning varvad med seminarier. 

föreläsningar och studiebesök. Tre internatkurser om vardera en vecka 
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ingår. Ett beräknat tillskott av 625 nya arbetsförmedlare inkl. ersättnings

rckrytering av 250 innebär enligt AMS en utbildningskostnad om 6, 7 

milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 kommer fortbildning att ges till platsförmed
lare och arbetsvägledare enligt ett program som utvecklas under budget

året 1981/82. Programmen blir obligatoriska för samtliga handläggare som 

anställts efter den 30 juni 1981 och kommer att läggas upp så att de mycket 

nära ansluter till arbetsuppgifterna för resp. handläggargrupp. Program

men kommer att innefatta minst två centrala veckokurser. Utbildningen 

beräknas omfatta 200 deltagare till en kostnad av I. I milj. kr. 

För handläggare anställda före den 30 juni 1981 fortsätter och intensi

fieras den kompletterande fortbildning i platsförmedling och arbetsväg

ledning som påbörjats under våren 1981 på grundval av PLOG:s förslag. 

Fortbildning av personal med i huvudsak administrativa uppgifter riktar 

sig till all personal i administrativa funktioner, både handläggare och 

personal i biträdeskarriären. Fortbildningen sker i huvudsak genom inter

natkurser och omfattar ämnen som förvaltningsrätt, föredragningsteknik. 

ekonomi och redovisningsfrågor, löne- och personaladminstration. Vidare 

ingår utbildning av registratorer liksom utbildning av byråassistenter med 

uppgift att avlasta arbetsförmedlare vissa adminstraitiva uppgifter. Under 

budgetåret 1982/83 beräknas fortbildningen omfatta I 300 personer. 

Vidare har beräknats vissa kostnader för bl. a. lokal utbildning och 

fritidsstudier. Den totala kostnaden för personalutbildning beräknar AMS 

mot bakgrund härav uppgå till 25. I milj. kr. 

5. Etpenser. Anslagsposten omfattar förutom möbler och inventarier, 

även telefon och telex. Vidare omfattar anslagsposten kostnader för bl. a. 

kontorsutrustning, kopiering, böcker och tidskrifter. Av ökningen av me

delsbehovet på 16,9 milj. kr. avser 5,3 milj. kr. prisomräkning. Det totala 
medelsbehovet uppskattas till 57 ,0 milj. kr. 

6. Lokaler. AMS anser att det finns behov av att byta ut vissa lokaler 

som är orationella och som har miljöbrister. Vidare kan lokalsituationen 

för 16 kontor inte lösas på annat sätt än genom att hyra helt nya lokaler. 

Sju kontor behöver kompletterande utrymmen. AMS beräknar kostna

derna för dessa ändamål till ca 8 milj. kr., varav 0,8 milj. kr. avser ombygg

nad av befintliga lokaler. Den av PLOG föreslagna kontorsorganisationen 

förutsätter att lokaler anskaffas för 6.4 milj. kr. (4,0 milj. kr. till nya stads

dels- eller kommundelskontor samt 2.4 milj. kr. för kontor i kommuner 

som saknar fast arbetsförmedling). Vid bifall till AMS framställning om 

personalförstärkning med 500 tjänster behöver AMS hyra ytterligare 7 500 

m2 lokalyta till en kostnad om 7.5 milj. kr. De sammanlagda kostnaderna 

för nyanskaffning av lokaler blir således en årskostnad av 21.9 milj. kr. 

7. Avskrivningar av fordringar. För budgetåret 1980/81 har AMS bemyn

digats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknadsverkct 

uppkommande fordringar till belopp ej överstigande50000 kr. 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1980/81 beslut fat

tats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 3 733 178 

kr. 46 öre. Avskrivningarna avser till största delen fordringar på personer 

som erhållit lån till egen rörelse samt på flyktingar. 

8. Sammanfattning. Medelsbehovet för de gemensamma förvaltnings

kostnaderna uppgår under budgetåret 1982/83 till totalt I 104 milj. kr. ( + 
202,2 milj. kr.). Av ökningen utgör 94,9 milj. kr. pris- och löneomräkning. 

Föredraganden 

De allmänna riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken under 1980-talet 

har lagts fast i prop. 1980/81: 126 (AU 1980/81:21. rskr 1980/81:404). I 

propositionen slås fast att arbetsmarknadspolitikens centrala uppgift under 

1980-talet blir att lösa arbetslöshetsproblemcn inom ramen för de lediga 

platser som finns på arbetsmarknaden. Detta innebär att platsförmedlingen 

måste sättas i centrum för det arbetsmarknadspolitiska arbetet. 

Under senare år har en kraftig upprustning skett av arbetsförmedlingar

na både vad avser personal och modern datateknik. Detta har också gällt 

under tid när andra myndigheter fått vidkännas nedskärningar. Regeringen 

har vidare i 1981 års budgetproposition redovisat för riksdagen ett förslag 

av AMS om platsförmedlingens framtida organisation där just tyngdpunk

ten ligger på en effektivering av platsförmedlingsarbetet. Genomförandet 

av detta förslag pågår f. n. Regeringen har också under innevarande höst 

beslutat om direktiv !Dir. 1981: 65) till en kommitte, Arbetsmarknadsver

kets ansvarsområde och organisation, som har till uppgift att föreslå åtgär

der för att frigöra resurser för platsförmedlingen genom att göra avgräns
ningar och omprioriteringar när det gäller arbetsmarknadsverkcts totala 

arbetsuppgifter. 

AMS har för budgetåret 1982/83 begärt ytterligare 500 tjänster för att i 

huvudsak förstärka de platsförmedlande insatserna. AMS har vidare be

gärt bemyndigande om att få använda högst 0.25 % av anslaget B 4. Syssel

sättningsskapade åtgärder för punktvisa och temporära förstärkningar av 

arbetsförmedlingen i samband med större förändringar på arbetsmarkna

den. 
AMS har påbörjat en avveckling av förläggningsboendet vid arbetsplat

ser för specialanvisade. På uppdrag av regeringen har AMS i skrivelse den 

20 augusti 1981 föreslagit att 60 anställda assistenter och tillsynsmän vid 

dessa arbetsplatser kan utbildas till arbetsuppgifter inom arbetsförmedling

en. För denna personal, som bekostas av medel från anslaget B 4. Syssel

sättningsskapande åtgärder, har AMS ett arbetsgivaransvar som innefattar 

en omplaceringsskyldighet. Lönekostnaden uppgår till 7 milj. kr.lår och 

utbildningskostnaden till 450000 kr. För dessa personer bör därför enligt 

AMS inrättas tjänster under de för programmen gemensamma förvalt

ningskostnaderna. 

För nästa budgetår bör medel för arbetsmarknadsverkets förvaltnings-
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kostnader beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Nuvarande hud

getläge ger emellertid inte utrymme för den personalökning som AMS har 

begärt. Jag kail emellertid för att förstärka platsförmedlingen tillstyrka 

AMS förslag vad avser omplacering av 60 assistenter och tillsynsmän vid 

arbetsplatser för specialanvisade till platsförmedlingsuppgifter. Arbetsför

medlingen bör därför tillföras 60 tjänster genom omprioritering inom ar

betsmarknadsverket. Jag har tagit hänsyn till detta vid min medelsberäk

ning. Tillskottet av dessa tjänster innebär alt huvudförslagets konsekven

ser för lönemedlen till arbetsförmedlingen mildras. Vidare kan jag inte 

tillstyrka AMS förslag om att få använda medel från anslaget B 4. Syssel

sättningskapande åtgärder för punktvisa och temporära försHirkningar av 

arbetsförmedlingen. Jag vill erinra om att kommitten som skall se över 

arbetsmarknads verkets ansvarsområde och organisation bl. a. fått i upp

drag att dels pröva hur en ökad flexibilitet skall kunna åstadkommas 

mellan olika anslag. dels undersöka förutsättningarna för att tillfälligt för

stärka arbetsmarknadsverkets personalresurser. 

Jag har vidare räknat upp posterna personalutbildning. expenser. reseer

sättningar och ADB-administration med under budgetåret inträffade pris

stegringar. För personalutbildning har jag vidare beräknat 450000 kr. för 

utbildning av nämnda assistenter och tillsynsmän. Beloppet utgör en en

gångsutgift. 

Lokalförsörjningsansvaret för länsarbetsnämndernas kanslier. arbets

förmedlingskontoren och arbetsmarknadsinstituten handhas fr. o. m. den I 

juli 1981 av byggnadsstyrelsen. Detta innebär minskade arbetsuppgifter på 

AMS centralt vilket gör att en tjänst i lönefält E (Fe 14-19) och en tjänst 

lönefält D <Fe 10-16) kan dras in fr. o. m. den 1 juli 1982. Jag har tagit 

hänsyn till detta vid min medelsberäkning. 

Regeringen har i beslut den 1 oktober 1981 medgett att AMS fr. o. m. den 
I juli 1982 får åtnjuta sådan frankeringsfrihet som avses i 5 §tjänstebrevs

förordningen ( 1979: 33 ). Anslags posten postavgifter kan därför dras ned 

med I milj. kr. För vissa kvarvarande utgifter till post verket har jag beräk

nat 44000 kr. vilket belopp i fortsättningen hör ingå i expensmedlen. 

Med hänvisning i övrigt till den tidigare redovisade sammanställningen 

beräknar jag de gemensamma förvaltningskostnaderna under budgetåret 

1982/83 till 988.8 milj. kr. att fördelas mellan programmen. Som har nämnts 

i det föregående tas medel för förvaltningskostnaderna upp under samma 

anslag som övriga kostnader för resp. program. Kostnaderna under pro

grammet Förvaltning av utrustning skall täckas av hyra som debiteras de 

program som använder utrustningen. 

Följande tablå visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna förde

lar sig mellan programmen. 
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Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Rcgionalpolitska stödåtgärder 
Särskilda åtgärder for arbetsanpassning 

och sysselsättning 
Yrkesinriktad rehabilitering 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvarsvcrksamhet 
Förvaltning av utrustning 

198:!/83 
lkräknat 

838 565 000 
45450000 
29650000 

7910000 

24 720000 
6920000 
4950000 

10880000 
17 800000 

1950000 

988 795 000 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor 

besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknads

verket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får sådant bemyndi

gande beträffande vilken antingen omständigheterna är sådana att veder

börande inte kan betala sin skuld och enligt AMS bedömande ingen eller 

ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller också åtgärder 

för att bevaka och driva in fordringen hedöms förenade med arbete och 

kostnader i sådan utsträckning att åtgärderna inte är ekonomisk lönande, 

allt under förutsättning att sådana åtgärder ändå inte anses påkallade av 

andra än ekonomiska förhållanden. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1982/83 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom 

arbetsmarknadsverket under de förutsättningar jag angivit i det 

föregående. 

B I. Arbetsmarknadsservice 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1061975000 

I 055873000 

1139851000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Arbetsmarknadsinfor

mation samt delar av programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation är inte uppdelat på delpro

gram. I programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingår delpro

grammen Arbetsmarknadsutbildning. som redovisas under anslagen B 2. 

Arbetsmarknadsutbildning och B 3. Bidrag till Arbetslöshetsersättning och 

Utbildningsbidrag, samt Flyttningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 
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Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 

som syftar till att ge arbetssökandt! stöd för bästa möjliga utbyte av sitt 

arbetskraftsutbud och att medverka till att arbetsgivare inom de arbets

kraftstillgångar som finns eller kan utvecklas finner erforderlig personal. 

Avdelningen för arbetsmarknadsservice vid AMS handhar verksamheten 

centralt. Länsvis och lokalt är länsarbetsnämnderna resp. arbetsförmed

lingen ansvariga. 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Programmet Arbets-
marknadsinformation 885 129000 882 546000 +207654000 +84128000 

Programmet Yrkes-
mässig och geo-
grafisk rörlighet 176845 000 173327000 + 70490000 - 150000 

Flyttningsbidrag 174989000 171526000 + 70300000 - 300000 
Inlösen av egna 

I 000 hem m. m. 27000 
FörvaJtningskostnader 1829000 I 800000 + 190000 + 150000 

I 061975000 I 055873000 +348634000 +83978000 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk

tion, t!n platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funktion. 

Till informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, muntliga, 

skriftliga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedlingen läm

nar. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 
lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men också 

kräva stora insatser av tid och personal. Hjälpen till arbetssökande kan 

bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser. för 

sökandt!s räkning kontaktar arbetsgivare om lediganmäld plats eller an

skaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att underlätta att 

anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bidrag till flyttning eller 

olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna kan få individuell hjälp genom 

att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plats. söker arbetskraft 

som inte finns anmäld hos förmedlingen dler ger bidrag till utbildning eller 

till särskilda anordningar på arbetsplatsen. Ackvisition av platser genom

förs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. Därvid disku

teras bl. a. frågor rörande arbetstidens omfattning, arbetsplatsernas ut

formning, möjligheter till anställning för kvinnlig arbetskraft. handikappa

de och äldre samt företagens personalpolitik. 

Arbetsförmedlingens arbetsförberedande funktion inriktar sig på sökan-
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de som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en 
~mställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan 

gälla yrkesbyte. ändrade arbetsuppgifter, flyttning. yrkesutbildning. an

ställning i skyddat arbete eller särskilt lönebidrag. 

Arbetsförmedlingens användning av de rörlighetsfrämjande och syssel

sättningsskapande åtgärderna liksom särskilda åtgärder för arbetsanpass
ning och sysselsättning utgör särskilda program och det sistnämnda be

handlas under avsnittet C. Arbetsmiljö. 

Programmet Arbetsmarknad sin formation 

Särskilda rapporter från AMS 

Med skrivelse den 30 oktober 1981 har AMS till regeringen överlämnat 

en redovisning - arbet.~förmedling med ADB-resurser. rapport 7. I rappor
ten ingår en första utvärdering av etapp I av de terminalbaserade s. k. 

modellkontorsförsöken inom arbetsförmedlingen i Södermanlands län. en 
lägesrapport om försöken med utbyggt söksystem i övriga län och en 

undersökning om efterlevnaden av lagen om allmän platsanmälan. Utvär

dering av modellkontorsförsöken har gjorts under ett tidigt skede i försö

ken och innefattar genomförda studier rörande de arbetssökandes, arbets

givarnas och personalens attityder till försöken. Vidare redovisas en studie 

med beräkning av försökens effekter på sociala intiikter och kostnader 

samt på offentliga kassor. dvs. försökens samhällsekonomiska konse

kvenser. I rapporten görs även överväganden om den fortsatta inriktning

en av modellkontorsförsöken. Vidare ingår <1ckså uppgifter om förhållan

den som gäller datordriften, systemtillgänglighet m.m. samt om en påbör
jad systemstrukturstudie, försök med mikrokort och vissa andra frågor 

som bl. a. rör kulturarbets- och sjömansförmcdling. 
Av skrivelsen framgår att AMS planerar att genomföra kompletterande 

utvärdering av etapp I under våren 1982 för att tillsammans med nu· 
föreliggande rapport få underlag för ställningstagande till den fortsatta 

försöksverksamheten med s. k. modellkontor i Södermanlands län. 
Av studien rörande de arbetssökande framgår. att det stora flertalet 

sökande fått träffa samma förmedlare vid sina besök, de bedömer besöksti

den som lagom lång och anser att de fått den hjälp de ville ha av förmed

lingen. Trots det kärva arbetsmarknadsläget uppger sig de sökande i stor 

utsträckning fått förslag på arbete som de själva i huvudsak bedömer som 

lämpliga resp. avser att söka. En fjärdedel av de sökande uppger att de 

vidgat sitt sökandeområde, genom kontakterna med förmedlingen. Kvin

norna anser sig i högre grad än andra ha breddat sitt område. 

Den studie som gjorts i fråga om arbetsgivarnas uppfattningar begränsas 

av att man vid försöken ännu inte hunnit fram till mer avgörande föränd

ringar i arbetssättet gentemot arbetsgivarna. En förändring som påbörjats 
är att företagen får kontaktmän på förmedlingen som lär känna deras 

villkor och förhållanden och som kopplas in redan i samband med platsan-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 55 

mälan resp. vid arbetet i anpassningsgrupp. Kontaktmän hade när studien 

gjordes utsetts och en omläggning av formerna för platsanmälan hade skett 

vid kontoren i länet, utom vid det största distriktskontoret. Där en omlägg

ning skett noterade arbetsgivarna positiva förändringar i samarbetet med 

förmedlingen. 

Naturligt nog är det personalen vid arbetsförmedlingarna som först har 

kunnat få överblick över förändringarna och tidigast kunnat bilda sig en 

uppfattning om de förbättringar i förmedlingens service som erbjuds. Tids

bokning för sökande, som gör det möjligt för förmedlarna till bättre kon

takter med dem, möjligheter att söka i platsutbudet från terminal och 

möjlighet att med ADB bevaka nytillkommande platser för de sökandes 

räkning betraktar de som de mest verksamma nya inslagen i förmedlingens 

service. Kontaktmannaskapet bedöms kunna ge förmedlarna bättre känne

dom om placeringsmöjligheter för sökande. Dessa bedömningar och erfa

renheter från personalens sida ligger mycket väl i linje med försökens 

intentioner och innebär att försöken till viktiga delar redan har förankrats 

hos personalen. 

Studien som rör personalens erfarenheter ger också anvisningar om 

punkter där förbättringar behöver göras. Vad gäller ADB-tekniken bör 

driftssituationen, som nu är tillfredsställande, ytterligare kunna förbättras. 

Dessutom bör de visserligen fåtaliga problem som rör arbetsmiljön beaktas 

och åtgärdas. 

Resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen visar att det terminalba

serade platsförmedlingssystem som f. n. prövas i Eskilstuna- och Katrine

holmsdistrikten, uppskattas tillföra samhället mera resurser än vad verk

samheten förbrukar. En platsförmedling utformad som i dessa båda di

strikt skulle alltså ge ett samhällsekonomiskt överskott. Beräkningen av 

verksamhetens finansiella effekter gav vid handen att denna vinst skulle 
uppnås utan någon nettobelastning för offentliga budgetar. Genom den 

snabbare lillsättningen av platser och därmed kortare arbetslöshetstider 

beräknas offentliga sektorns minskade utgifter för arbetslöshetsersättning 

och ökade intäkter av inkomstskatter, indirekta skatter och arbetsgivare

avgifter innebära en förstärkning av offenliga kassor som överstiger sta

tens utgifter för en platsförmedling av den typ. som bedrivs i Eskilstuna

och Katrinehomsdistriken. De erhållna resultaten i den samhällsekonomis

ka resp. den finansiella kalkylen bygger på en jämförelse med vad som 

skulle ha uppnåtts i dessa båda distrikt. om man där haft den mer begrärisa

de utrustning med ADB-resurser i platsförmedlingsarbetet som man har i 

N yköpingsdistriktet. 

Försöksverksamheten med ADB inom arbetsförmedlingen skall fortsät

ta under budgetåret 1981/82. Man kommer därvid att vinna ytterligare 

erfarenheter av gjorda förändringar i organisation och arbetssätt. Samtidigt 

kommer justeringar att kunna göras, så att det blir ytterligare överensstäm

mande med den beslutade PLOG-organisationen. 
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För att söka få en bekräftelse av systemets effekter planerar AMS en 

fortsatt utvärdering av moddlkontorsförsöken under våren 1982. De delar 

som härvid måste ingå iir åtminstone en ny undersökning av försökens 

samhällsekonomiska konsekvenser samt en ny undersökning av persona

lens erfarenheter. 

AMS kommer därför i anslutning till sin anslagsframställning för budget

året 1983/84 att lägga fram resultaten av den fortsatta utvärderingen av 

modellkontorsförsökens etapp I samt dessutom göra en slutlig utvärdering 

av försöken med utbyggt söksystem. Vidare kommer AMS att presentera 

sin bedömning av försöken och ge förslag med anledning härav. 

Undersökningen angilende efterlevnaden av lagen om allmän platsanmä

lan, som gjordes i juni 1980, visar att 79% av de i dagspressen utannonse

rade lediga platserna har anmälts till förmedlingarna. Undersökningen 

visar således en fortsatt förbättring av efterlevnaden jämfört med tidigare 

undersökningar. Trots detta finns utrymme för ytterligare förbättringar i 

många län. Samtidigt bör också noteras att konjunkturuppgången med 

ökad efterfrågan på arbetskraft kan ha haft en viss inverkan på anmälnings

benägenheten. I branscher med relativt stor efterfrågan på arbetskraft 

finner man i allmänhet en högre benägenhet att anmäla lediga platser. 

Liksom tidigare är efterlevnaden sämre än genomsnittet i storstadslänen 

Stockholms- samt Göteborgs och Bohuslän men även i Uppsala. Örebro, 

Kopparbergs. Västerbottens. och Norrbottens län. Anmä\ningsbenägen

heten är relativt låg bland arbetsgivare inom handel, restaurang, hotell 

samt banker och försäkringsverksamhet. Det är främst de mindre företa

gen som inte anmäler lediga platser till förmedlingarna. 
I ans\agsframställningcn har AMS redovisat erfarenheterna från försöks

verksamheten med sökanderesor mellan Finland och !frerige. 

I samarbete mellan finska och svenska arbetsmarknadsmyndigheter ut

kom i februari 1979 en rapport om vidareutveckling av det svensk-finska 

arbetsmarknadssamarbetet och åtgärder för att förbättra tryggheten vid 

flyttning mellan länderna. I rapporten framfördes bl. a. förslag om en 

försöksverksamhet med sökandercsor mellan Finland och Sverige. Syftet 

med sökanderesor skulle vara att i ökad ·utsträckning kanalisera en flytt

ning mellan länderna genom arbetsförmedlingen. 

Regeringen gav den 7 juni 1979 AMS i uppdrag att efter samråd med 

arbetskraftsministcriet i Finland utfärda tillämpningsföreskrifter för en 

försöksverksamhet med sökanderesor mellan de två länderna. I förutsätt

ningarna ingick att likartade bestämmelser för resorna borde tillämpas av 

bägge länder samt att kostnaderna för resorna skulle bekostas av det land 

dit den arbetssökande avsåg att flytta. 

I samråd mellan ländernas arbetskraftsmyndigheter utarbetades sådana 

regler. Reglerna innebär att resa kan beviljas den som 

- är eller löper risk att bli arbetslös 

- inte kan få arbete på eller i närheten av hemorten eller är nytillträdande 



Prop. 1981182: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 57 

på arbetsmarknaden och i anslutning till avslutad utbildning inte kan 

erbjudas arbete vare sig i hem- eller utbildningsorten 

- genom hemortens förmedling erbjuds arbete på ort i grannlandet där 

behov av arbetskraft föreligger 

- söker anställning som beräknas vara minst sex månader 

- behöver resa till orten för att anställning skall komma till stånd 

- kan erhålla en lämplig bost::id på anställningsorten 

- inkommer med ansökan före resan påbörjas. 

Sökanderesa kan även utgå till make/ m::ika (motsvarande). 

Verksamheten med sökanderesor påbörjades den I februari 1980 och 

AMS har bemyndigande att bedriva denna verksamhet under innevarande 

budgetår. l Finland gäller en förordning angående detta t. o. m. utgången 

av år 1981. 

Tahell I Migration mellan Finland och Sl'erige för finska medborgare år 

1979-1980 

År Invandring Utvandring 
Finland-Sverige Sverige- Finland Summa 

1979 12485 (65 %> 6812 (35 %) 19297 
1980 12003 (55 %) 992fi (45 %) 21929 

Tabell I visar att migrationen totalt mellan Finland och Sverige uppgick 

till 19297 personer år 1979 och 21929 år 1980. Andelen finska medborgare 

som återflyttade till Finland ökade betydligt under den studerade perioden. 

Nettoinvandringen till Sverige minskade under samma tid från 5 673 år 

1979 till 2077 personer år 1980. 

Ta hell 2 Vid si·ensk af registrerade inflyttade finska medborgare 

År 

1979 
1980 

Kontakt finsk af 

2356 (68'7c) 
2 224 (77 % ) 

Ej kontaktat finsk af 

I 095 132%) 
667 (23%) 

Totalt 

3451 (100%) 
2891 (100%) 

Tabell 2 visar inflyttade finska medborgare som genom svensk arbetsför

medling erhållit arbete i Sverige. Av tabellen framgår att andelen arbetsta

gare som kontaktat finsk arbetsförmedling före flyttning till Sverige ökade 

från 68 % 1979 till 77 % år 1980. 
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Tabell 3 Antal sökanderesor februari-december /1)80. Fördelning på 

illder. 

Genomförda sökanderesor 

Ålder Finland-Sverige Sverige- Finland 

-24 183157%) 14 (14 ',1) 

25-34 !05 (33 %) 60(58%) 
35-44 30 ( 9%l 21 C!O'Tl 
45- 3 ( 1%) 5 ( 5%) 
Ej uppgift 0(0'7c) 3 ( 3'/C) 

Totalt 321(100%) 1031100%) 

Antalet genomförda sökanderesor från Finland uppgår enligt tabellen till 

321. medan 103 skett från Sverige till Finland. Andelen arbetstagare under 

25 år är större från Finland än från Sverige vilket möjligen kan tolkas så att 

unga personer reser över till Sverige och arbetar där en tid. En del av dem 

flyttar senare hem till Finland igen. 

Tabell 4 Antal sökanderesor februari - december /1)80. Fiirdelning på 

plan! rings res 11/ ta t. 

Genomförda sökanderesor 

Placeringsresultat 

Erhållit arbete 
Ej erhållit arbete 

Totalt 

Finland-Sverige 

208 ( 65%) 
113( 35%) 

321 (100%) 

Sverige-Finland 

46 ( 45%) 
57 ( 55%) 

103 (100 %) 

Av de arbetssökande som beviljats sökande resor från Finland har 65 % 

erhållit arbete i Sverige. Motsvarande siffra för arbetstagare från Sverige 

uppgår till 45 %. 

Kostnaderna för genomförda månadsresor under tiden februari-de

cember 1980 är enligt följande: 

Resor från Finland till Sverige: 255 200 kr. 

Resor från Sverige till Finland: 70207 kr. 

Resultaten av den hittillsvarande verksamheten tyder inte på att införan

det av sökanderesor medfört någon ökning av sökandeströmmen mellan 

länderna. Erfarenheterna från verksamheten är ännu begränsade och AMS 

föreslår fortsatta försök under ytterligare ett år. 

AMS anslagsframstiillning 

Arbetsförmedlingens yttre kontorsorganisation bestod den I juli 1980 av 

totalt 265 kontor, varav 79 distriktskontor och 186 lokalkontor. Under 

budgetåret 1980/81 har ett antal nya kontor inrättats. Vid utgången av 

budgetåret fanns därmed 80 distriktskontor och 194 lokalkontor, samman

lagt 274. Från distrikts- och lokalkontoren sker dessutom regelbunden 
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ambulatorisk arbetsförmedling till omkring 110 platser som saknar förmed
lingskontor. 

PLOG, en arbetsgrupp inom AMS med uppgift att se över arbetsförmed
lir gens organisation. har föreslagit en omläggning av arbetsförmedlingens 
organisation med syfte att effektivisera platsförmedlingen och garantera 

den resurser och att bredda och förbättra vägledningsinsatserna i samband 

med arbetsförberedande åtgärder. F örslagct redovisades i 1981 års budget

proposition. Genomförande av PLOG:s förslag har påbörjats under bud

getåret 1981/82. Nya organisationsplaner för arbctsförmcdlingskontoren 

har fastställts att gälla fr. o. m. den 1juli1981. Ett av PLOG:s förslag gäller 

striktare tidsplanering med tidsbokade besök och planerade företagskon

taktcr. Försök med sådan planering har inletts på ett kontor per län. På 

kontor med central ordermottagning har mottagningen och uppföljningen 
av de lediga platserna börjat fördelas på förmedlare eller förmedlingssek

tioner. Arbetsgruppen utreder vidare organisationen av länsarbetsnämn

dernas förmedlingsavdelning och förbereder ny personalutbildning. 

Omorganisationen av sjömansförmedlingens verksamhet har fortsatt un

der budgetåret 1980/81. 
Verksamhetsplaneringen har under budgetåret utvecklats vidare. I pla

neringen har platsförmedlingen prioriterats. Arbetssökande och arbetsgi

vare har stimulerats att anpassa sin efterfrågan till det verkliga utbudet av 

arbete resp. till de sökandes kvalifikationer. 
Försöken med s. k. modellkontor i Södermanlands län fortsatte under 

budgetåret 1980/81. Under året har en utvärdering av försöken påbörjats. 

Utvecklingsarbetet för den andra etappen av modellkontorsförsöket har 

likaså påbörjats. Den innebär att terminalerna förutom kompletta uppgifter 

om de lediga platserna kommer att kunna ge uppgifter även om de arbets

sökande. 
Obalansen mellan de arbetssökandes önskemål, utbildning och erfaren

heter och de lediga platsernas sammansättning och arbetsgivarnas krav. 
har tilltagit. De platser som anmäls till arbetsförmedlingen är. inte sällan de 

mest svårtillsatta. pga ökad intern rekrytering, 
På lokala arbetsmarknader inte minst i regioner med ensidigt näringsliv 

förstärks ytterligare denna obalans mellan utbud och efterfrågan. Obalan

sen och den dåliga platstillgångcn drabbar i första hand grupper med den 

svagaste ställningen på arbetsmarknaden och för vilka det också krävs 

extra förmedlingsinsatser. 

Under budgetåret 1980/81 har jämställdhetsarbetet förts vidare. Försök 

med en omfördelning av platsförmedlingens resurser till förmån för kvinn

liga arbetssökande har genomförts bl a i Jönköpings län. Utvärderingen 

visar att de förstärkta förmedlingsinsatserna har givit goda effekter. K vin

norna har fått arbete i ökad utsträckning. De breddade också sitt yrkesval 

och fick arbete i andra yrken än de från början sökt. Trots att männen fick 
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en lägre grad av service märktes inga negativa effekter på deras arbetslös

het. 
Trots att arbetsförmedlingen även under budgetåret 1980/81 prioriterat 

placeringen av äldre och handikappade har dessa haft svårt att hävda sig i 

konkurrensen. Den minskade efterfrågan på arbetskraft slår hårdast mot 

dessa grupper. Speciellt vid driftsinskränkningar har det varit svårt att 

hitta ersättningssysselsättning. 

Antalet arbetssökande invandrare har fortsatt att öka. även om det 

varierar kraftigt mellan olika län. Bland invandrarna är arbetslösheten 

dubbelt så stor som hos totalbefolkningen. 10% av alla arbetssökande är 

invandrare med behov av speciella åtgärder genom särskild social och 

språklig hjälp. 

Antalet arbetslösa unga ökar. Antalet ungdomar under 18 år i arbets

marknadspolitiska åtgärder har minskat i och med att skolan tagit över 

ansvaret men ett systematiskt arbete läggs ner av arbetsförmedlingen för 

att bearbeta företag och skaffa arbete åt de unga som ej sökt eller antagits 

till utbildning. 

Medelsberiikning 

AMS beräknar i sin anslagsframställning medelsbehovet för programmet 

Arbetsmarknadsinformation under budgetåret 1982/83 till I 090.2 milj. kr., 

varav 941,8milj. kr. avser s. k. förvaltningskostnader. 

Ändamål 1981/82 1982/83 
AMS budgetering AMS beräkning 

Extern information 6345000 7 780000 
Platslistor. (ej ADB-baserade) 3800000 4445000 
AF/ ADB-platslistor 54943 000 60500000 
AF/ ADB-utveckling 43 378000 59580000 
Plancringsinformation statistik 2750000 3 120000 
Reseräkningar för inställelse 

till arbetsförmedlingen 450000 590000 
Läkarunder~ökningar 800000 800000 
Tryckning av blanketter m. m. 3 500000 4095000 
AMS tryckeri 1400000 1640000 
ljänstebilar I 160000 1360000 
Tolkservice 2000000 4470000 

120526000 148380000 

Förvaltningskostnader 762020000 941820000 

882546000 1090200000 

Huvuddelen av utgifterna för programmet avser gemensamma förvalt

ningskostnader. l det följande återges AMS redovisning i anslagsframställ

ningen av medelsbehovet för de övriga posterna under programmet. 
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I syfte att underlätta matchningen och göra platsförmedlingen mer effek

tiv föreslår AMS att antalet ADB-baserade sökterminaler. under budget

året utökas med ytterligare 220. Detta skulle göra det möjligt att förse i 

stort sett va1je sektion vid större kontor och varje mindre kontor med en 

terminal för platsförmedling. 

Under budgetåret kommer en kraftig efterfrågan på praktikplatser att 

göra sig gällande. För att kunna möta detta krävs, enligt AMS en cffekti

vering och rationalisering av arbetet med ackvisition av praktikplatser 

genom en ökad användning av ADB. 

De sammanlagda kostnaderna för ADB-insatser beräknas till 120.1 milj. 

kr. Därav räknas kostnaden för drift av platslistor med hjälp av ADB 

uppgå till 60,5 milj. kr. och övriga ADB-insatser. inkl. 2.5 milj. för praktik

platsackvisitionen beräknas till 59.6 milj. kr. 

Både de centrala och regionala platslistorna beräknas ges ut i samma 

omfattning under budgetåret 1982/83 som budgetåret 1981 /82. 

Inom AMS pågår en utredning om att försöka reducera kostnaderna för 

de regionala platslistorna. Genom nedläggning av tidningen Arbetsmarkna

den har även kostnaderna för de centrala platslistorna kunnat sänkas under 

budgetåret 1981/82. Kostnaden för de centrala platslistorna beräknas till 

4.4 milj. kr. 

Kostnaderna för den övriga externa informationen beräknas öka från 6,3 

milj. kr. budgetåret 1981/82 till 7.8 milj. kr. budgetåret 1982/83. De största 

posterna avser kostnader för allmän arbetsmarknadsinformation och infor

mation om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsmarknadsutbildning, 

yrkesvägledning. Till övriga större poster hör informations- och konferens

verksamhet för anpassningsgrupper och jämställdhetsåtgärder liksom 

kostnader för information om kulturarbetsmarknaden. Specialinformation 

kommer att behövas för vissa målgrupper och ämnen. 
Den statistiska planeringsinformationen beräknas öka till 3, I milj. kr. 

Den tolkservicc som behövs i samband med platsförmedling till invandrare 

beräknas kosta 4.4 milj. kr., en ökning med 2,4 milj. kr. 

De totala utgifterna för programmet arbetsmarknadsinformation beräk

nas för budgetåret 1982/83 till I 090,2 milj. kr. varav 941,8 avser s. k. 
förvaltningskostnader. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

AMS 

F/yttningshidrag. Utgifterna för verksamheten. exkl. förvaltningskost

naderna, uppgick under budgetåret 1980/81 till 174.4 milj. kr. Utgifterna 

fördelade sig på de olika bidragsformcrna enligt följande. 
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Bidragsform Antal Kostnader Kostnader 
beviljade 1-000-tals per bidrag 
bidrag kr. i kr. 

Sökanderesor 29568 8507 288 
Tillträdesresor 15 228 1948 128 
Dagliga resor 5810 5 122 882 
Månadsresor 9227 19458 2109 
Bohags transport 11956 31672 2649 
Starthjälp 21588 87 145 4037 
Traktamente vid 

dubbel bosättning 5 403 20547 3 803 
Återresor till hemorten 66 37 561 

Summa 98846 174436 

Härutöver har hjälp till hemvändande utlandssvenskar lämnats med 

223000 kr. 

AMS anser att slopandet av traktamente vid dubbel bosättning innebär 

ett väsentligt ekonomiskt bortfall för många grupper och minskar därmed 

flyttbenägenheten. AMS föreslår därför att traktamente vid dubbel bo

sättning återinförs och att traktamentsbeloppen då räknas upp med hänsyn 

till prisutveckling och ökade boendekostnader, från nuvarande 50 kr. till 

75 kr.Idag. Vad gäller objektanställda inom byggnads- och anläggnings

branschen föreslår AMS att traktamente får utgå under hela anställningsti

den, dock högst 24 månader. 

Enligt AMS bör en höjning av starthjälpen ske så att bidragsnivån för 

alla flyttargrupper, bättre svarar mot de verkliga kostnaderna. AMS före

slår att starthjälpen för enpersonshushåll höjs till 4000 kr. mot nuvarande 
3 000 kr. och för flerpersonshushåll från nuvarande 6 000 kr. till 8 000 kr. 

Enligt AMS mening bör även ökad hjälp kunna utgå till arbetstagare som 

tillträder kortvariga anställningar på annan ort, eftersom dessa anställning

ar senare kan övergå till permanenta anställningar eller ge meriter för att få 
sådana arbeten. Reducerad starthjälp borde därför kunna utgå till arbetsta

gare som tillträder anställning med beräknad varaktighet av tre till fem 

månader. Den reducerade starthjälpen föreslås utgå med hälften av det 

normala beloppet och bör endast utgå till arbetslösa. Om arbetet fortsätter 

så att minst sex månaders varaktighet uppnås bör full starthjälp kunna utgå 

retroaktivt. 
AMS föreslår vidare att flyttningsbidrag får beviljas nytillträdande på 

arbetsmarknaden som genom arbetsförmedlingen söker arbete interlokalt 

och som erhåller arbete på den före detta hem-eller utbildningsorten. En 

förutsättning är att arbetstagaren är bosatt på annan ort än den nya arbets

orten och att etablering kostnadsmässigt är att jämställa med nyetablering. 

För att öka rörligheten även inom regionerna föreslår AMS att flytt

ningsbidrag i form av dagliga resor får beviljas under tolv månader för 

arbetstagarens kostnader utan övre gräns till den del kostnaderna över

stiger 100 kr./mån. 
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Vidare föreslår AMS att personer som efter avslutad arbetsmarknadsut

bildning och som tidigare fått flyttningsbidrag i form av bohagstransport 

för att flytta till utbildningsorten, skall kunna få starthjälp då de tillträder 
en anställning på utbildningsorten. 

För att tillträda praktik eller feriearbete föreslår AMS att reseersättning 

får utgå även till studerande på högskolenivå. 

I samband med flyttning till annan ort föreslår AMS slutligen att sökan

deresor får beviljas samtliga hushållsmedlemm<1r som avser att medfölja 

vid flyttningen och som i anslutning därtill söker arbete på den nya orten. 

Medelsbehovet för delprogrammet flyttningsbidrag beräknas till 241,8 

milj. kr. ( + 70,5 milj. kr.). 

Inlösen m· egna hem m. m. Under budgetåret 1980/81 har inlösen av en 

fastighet skett. AMS bedömer att endast ett fåtal egnahem kommer att 

lösas in under budgetåret 1982/83 varför ett formellt anslag om oförändrat 

1 000 kr. föreslås. 

Föredraganden 

Medelsbehovet under programmet Arbetsmarknadsinformation avser 

huvudsakligen programmets andel av de för programmen gemensamma 

förvaltningskostnaderna. Förvaltningskostnaderna består till övervägande 

delen av löner och andra kostnader för arbetsförmedlingen. 
Med skrivelse den 30 oktober 1981 har AMS överlämnat en redovisning 

- arbetsförmedling med ADB-resurser, rapport 7 - som avser försöks

verksamhet med ADB inom arbetsförmedlingen som genomförts under 

budgetåret 1980/81 samt planering för fortsatt försöksverksamhet under 

budgetåret 1981/82. I rapporten ingår en första utvärdering av de s. k. 

modellkontorsförsöken inom arbetsförmedlingen i Södermanlands län 

samt en undersökning angående efterlevnanden av lagen om allmän plats
anmälan. Av rapporten framgår att AMS avser att fortsätta utvärderingen 
av modellkontorsförsöken under våren 1982 innan ett underlag föreligger 

för att ta ställning till den fortsatta verksamheten. AMS avser att åter
komma till detta i samband med anslagsframställningen för budgetåret 
1983/84. Undersökningen angående eftt:rlevnaden av lagen om allmän 
platsanmälan visar en fortsatt förbättring av efterlevnaden av lagenjämfört 
med tidigare undersökningar. I genomsnitt 79% av de i dagspressen utan

nonserade lediga platserna hade anmälts till arbetsförmedlingen. 

AMS har för de fortsatta försöken med sökning och bevakningsmatch

ning av lediga platser via terminal begärt ytterligare 220 terminaler. F. n. 

disponerar AMS sammanlagt 223 terminaler. För egen del anser jag i 

avvaktan på den fortsatta utvärderingen att endast en mindre utbyggnad av 

terminalsystemet bör ske för nästa budgetår. För att i det statsfinansiella 

mycket kärva läget möjliggöra en sådan utbyggnad anser jag att den utgifts

ökning som detta kommer att medföra får bekostas med en motsvarande 

besparing på anslagsposten för ADB-platslistor. Med hänsyn till detta bör 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 64 

AMS få avgöra det antal terminaler. dock högst 25. som får införskaffas 

under budgetåret 1982/83. Riktlinjerna för försöksverksamheten med ADB 

i arbetsförmedlingen har lagts fast i prnp. 1978/79: 131, AU 1978179: 34. 

rskr 1978/79: 304. Jag beräknar medelsbehovet för ADB-platslistor och 

fortsatt utrednings-och utvecklingsarbete av ett ADB-system för arbetsför

medlingen till 102.4 milj.kr. 

Jag beräknar kostnaderna för centrala platslistor till 3.5 milj.kr. Jag har 

därmed vid min medelsberäkning tagit hänsyn till att tidningen Arbets

marknaden lagts ner och ersatts med ett nyhetsblad. För ackvisition av 

praktikplatser beräknar jag i likhet med AMS kostnaderna till 2.5 milj.kr. 

AMS har vidare begärt en höjning av anslagsposten för tolkservice vid 

arbetsförmedlingar. För egen del har jag räknat upp posten med under 

budgetåret inträffade prisstegringar till 2, 14 milj. kr. Jag vill också i detta 

sammanhang peka på att AMS försöker att på sikt i samband med nyrekry

tering utöka antalet tvåspråkiga arbetsförmedlare för att kunna ge arbets

sökande hjälp utan tolk. 

I övrigt har jag räknat upp posterna under anslaget med under budget

året inträffade prisstegringar. 

AMS har föreslagit ett flertal ändringar i reglerna för flyttningshidrag. 

Genom prop. 1980/81: 126 (AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) gjordes vissa 

genomgripande förändringar i bidragsreglerna för tlyttningshidragen vilka 

träder i kraft den I januari 1982. Mot bakgrund härav är jag f. n. inte beredd 

att föreslå några ytterligare förändringar i bidragsreglerna. Emellertid an

ser jag i likhet med AMS att den kostnad arbetstagaren får betala vid 

dagliga resor enligt 36§ arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368) hör höjas 
från 90 kr./månad till 100 kr./månad. Jag avser att senare föreslå regeringen 

detta. I min medelsberäkning har jag tagit hänsyn härtill och beräknar 

medelsbehovet för flyttningsbidrag till 171.2 milj. kr. 

AMS har i anslagsframställningen lämnat en redovisning av försöksvcrk

samheten med sökanderesor mellan Finland och Sverige. De finska myn

digheterna tillämpar motsvarande bestämmelser i fråga om personer som 

vistas i Sverige och söker arbete i Finland. Sökanderesorna var avsedda 

att påbörjas den I oktober 1979 men påbörjades först den I februari 1980. 

AMS anser att erfarenheterna av verksamheten ännu är begränsade och 

föreslår fortsatta försök under ytterligare ett år. Mot bakgrund härav avser 

jag senare föreslå regeringen att försöksverksamheten får fortsätta även 

under budgetåret 1982/83. 

För inlösen av egna hem m. m. har AMS föreslagit oförändrat belopp om 

1 000 kr. Jag ansluter mig till detta. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och sammanställningen i det 

föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av I 139 851 000 kr. 
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B 2. Arbetsmarknadsutbildning 

1980/81 Utgift 3 161 0000001 Reservation 

1981/82 Anslag 19014000002 

1982/83 Förslag I 680 500 000 

1 varav 2 231400000 kr. utgör anslagsmedel och återstoden betalas via inllulna 
arbetsgivaravgifter. Av disponibla medel har dessutom 158,4 milj. kr. använh för 
eftersläpande fondrekvisitioner för budgetåret 1979/80. 
~ ul(\ver anslagm1 medel får arbetsmarknadsstyrclsen disponera 600 milj. kr. av den 
arbetslöshetsfond som inrättades enligt lagen Il 973: 372, upphävd 1981: 552) om 
arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknads
stödet för eftersläpande utgifter för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning och 
programmet Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1980/81 eller i övrigt enligt 
bestiimmelserna för anslagen. 

Utgifterna för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning under pro

grammet Yrkesmässig och geografisk rörlighet bestreds före I juli 1981 

från en särskild arbetsmarknadsutbildningsfond. som finansierades med 

dels arbetsgivaravgifter dels av medel som anvisades under anslaget B 2. 

Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 

Fr.o. m budgetåret 1981 /82 finansieras utbildningsbidragen till elever 

dels genom arbetsgivaravgifter dels från reservationsanslaget B 3. Bidrag 

till arbdslöshetsersättning och utbildningsbidrag. Utgifter för kurskost

nader. företagsutbildning m. m. bestrids från förevarande anslag. 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS + SÖ Föredra-
ganden 

Arbetsmarknads-
utbildning 2 191 154000 1861800000 -2 790000 -224800000 

Förvaltningskostn. 40246000 39600000 +3 890000 + 3900000 

2231400000 1901400000 +1100000 -220900000 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl i enlighet med arbetsmark

nadskungörelsen (1966: 368. omtryt·kt 1981: 543). 

Enligt kungörelsen får personer som är eller löper risk att bli arbetslösa 

eller iir svårplacerade på arbetsmarknaden beviljas sådan utbildning. Den 

sökande skall i allmänhet ha fyllt 20 år och utbildningen skall dessutom 

vant lämplig från arbctsmarknadssynpunkt. I enlighet med riksdagens 

beslut i anledning av prop. ( 1980/81: 126. AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) 

om arbctsmarknadspolitikens framtida inriktning kan ungdomar mellan 18 

och 20 år beviljas arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning än tidi

gare. För vissa s. k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbildning beviljas utan 

att den sökande är arbetslös. 

5 Riksda11e11 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bila11a 15 
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Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning, men kan även omfatta 

grundläggande, förberedande och orienterande utbildning som bedöms 

nödvändig för en yrkesutbildning eller ett arbete. Huvuddelen av arhets

marknadsutbildningen sker i av skolöverstyrelsen anordnade kurser 

(AMU-kurser), i det reguljära utbildningsväsendet samt vid kurser anord

nade av studieförbund m. il Arbetsmarknadsutbildning bedrivs också i 

form av utbildning i företag. främst för uppsägnings- och permitteringsho

tad personal. 
Ansvarsfördelningen mellan AMS och SÖ regleras i arbetsmarknads

kungörclsen. AMS gör de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av ut

bildningsbehovet och fastställer inriktningen. omfattningen och lokalise

ringen av kurs verksamheten. Det är vidare arbetsmarknadsmyndigheterna 

som i det enskilda fallet beslutar om arbetsmarknadsutbildning. SÖ svarar 

för det pedagogiska innehållet och har del administrativa. tekniska och 

ekonomiska ansvaret. 
Hos SÖ är det inom undervisningsavdelningen för vuxenutbildning. byrä 

V 3 som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadsutbildningen. 

Den direkta utbildningsadministrationcn ombesörjs lokalt av AMU-center. 

som leds av kursföreståndare. Utbildning anordnas även vid filialer under 

AMU-center. För närvarande finns 50 AMU-center och ett sextiotal fasta 

eller tillfälliga filialer. Till AMU-kurserna räknas även fyra riksyrkessko

lor. Som SÖ:s regionala organ för kursverksamheten finns inom varje län 

en kursstyrelse (KS). 
Kommitten ( A 1980: 2 l för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbild

ning <KAFUl har i mars 1981 lämnat förslag till lokal budgetplanering och 
uppföljning för arbetsmarknadsutbildningen anordnad av SÖ. Regeringen 

har givit AMS och SÖ i uppdrag att successivt fr. o. m. I juli 1981 följa vad 

som sägs i delbetänkandet. Detta bygger till vissa delar på SÖ:s försöksvis 

införda budgetsystem kompletterad med en uppdelning av arbetsmark

nadsutbildningen i en årligen återkommande del och en del som varierar i 

storlek och inriktning från år till år. Den mer planeringsbara delen definie

ras som basbehov av utbildning. Den andra delen utgör komplementut

bildning. Fr. o. m. innevarande år har AMS angivit utbildningsbehovet i 

bas- och komplementbehov. 

AMS 

De totala utgifterna för arbetsmarknadsutbildning budgetåret 1980/81 

har för AMS och SÖ uppgått till I 841 resp. I 320 milj. kr. totalt 3 161 

milj. kr. varav 1613 milj. kr. utgör utgifter för utbildningsbidrag. 

Under budgetåret 1980/81 deltog totalt I06 000 personer i arbetsmark

nadsutbildning, vilket är ett något lägre antal än AMS planeringsmässigt 

hade räknat med och en nedgångjämfört med budgetåret 1979/80 då antalet 

deltagare uppgick till ca 120000 personer. Minskningen beror till viss del 

på att antalet utbildade i AMU-kurserna har sjunkit från 78000 under 
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budgetåret 1979/80 till 68 000 under budgetåret 1980/81. Denna nedgång 

kan till viss del förklaras av att AMS och SÖ redan i början av budgetåret 

beräknade att de för budgetåret disponibla medlen inte var tillräckliga för 

den omfattning som var planerad. Förberedelser vidtogs för att begränsa 

kapaciteten vid AMU- kurst:rna. Efter besked Llm ytterligare medelstill

delning om 600 milj. kr. vilka planeringsmässigt ställdes till AMS förfogan

de i december 1980. vidtogs åtgärder för att åter öka utbildningskapacite

ten. Denna utökning kunde dock endast till viss del genomföras p. g. a. 

alltför kort planeringstid. 

Utbildningen inom det reguljära utbildningsväsendet har minskat från 

32 000 personer budgetåret 1979/80 till 28 000 under budgetåret 1980/81. 

Denna minskning kan ses som ett resultat av de tillämpningsföreskrifter 

som AMS utfärdade 1979 i vilka en markerad gränsdragning mellan arbets

markm1dsutbildningen och den reguljära ungdoms- och vuxenutbildningen 

gjordes. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet personer i arbetsmark

nadsutbildning samt antalet genomförda utbildnings veckor har förddat sig 

på skilda kursanordnare. 

Antal Proc. för Antal Genomsnitt-
kursdel- delning utbildnings- lig utbild-
tagare veckor tid i veckor 

SÖ-kurser 68000 64 I 15.HlOO 17 
Kurser inom företag 8000 8 80000 10 
Utbildning inom det 

reguljära skolväsendet 28000 26 644000 23 
Övriga kurser 2000 2 26000 13 

(korrespondensstudier. 
kurser i studieförbun-
dens regi mm) 

Summa 106000 100 1903000 18 

Den yrkesmässiga inriktningen av. arbetsmarknadsutbildningen lexkl. 

företagsutbildning) under budgetåret 1980/81 framgår av följande tabell. 

Yrkesområde Procentuell fördelning 

män kvinnor totalt 

Tekniskt arbete 5.1 u 3.1 
Arbete inom hälso- och sjukvård 4.0 30.6 17.8 
Kameralt och kontorstckniskt arbete 3.1 19.9 11,8 
Tillverkningsarbete 37.6 5.8 21.1 
Byggnads- och anläggningsarbete 8.6 0.1 4.2 
Service 2.6 5.9 4.3 
Övriga yrkesområden 17.2 7.3 I:!. I 
Förberedande verksamhet 21,8 29.1 25.6 

Summa: 100,0 % 100,0% 100,0 o/c 
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Några större förskjutningar i utbildningens inriktning har inte skett un

der budgetåret med undantag av utbildning inom tillverknings-. hygg- och 

anläggningsarbete som procentuellt har ökat i omfattning. Utbildning mot 

kameralt och kontorstekniskt arbete har minskat med några procentenhe

ter. 

Behovet av förheredandc utbildning har i likhet med tidigare år varit 

stort. Relativt sett har dock andelen förberedande kursverksamhet sjunkit 

jämfört med tidigare. Den förberedande uthildningen sker i stor utsträck

ning i teoretiska prcparandkurser. De omfattar i allmiinhet 8-~4 veckor. En 

två-årig försöks verksamhet i vilken behovet av preparand kurser relaterats 

till olika yrkesutbildningar har utvärderats under året. Utvärderingen har 

lett fram till att behovet av förkunskaper inför planerad yrkesutbildning för 

varje sökande skall prövas av arbetsförmedlingen i samråd med AMU-cen

tret. Försöksverksamhet har under året bedrivits med att samordna den 

förberedande och den yrkestekniska utbildningen. Utvärdering kommer 

att ske under vintern 198~. 

AMS har vidare under buugetåret lämnat möjlighet för personer som är 

osäkra om sitt yrkesval att få känna sig för under fyrn veckor innan de tar 

definitiv ställning till sitt utbilunings- och yrkesval. 

Under budgetåret påbörjade 7000 personer hristyrkesutbildning. Över

läggningar mellan AMS och arbetsmarknauens parter under hösten 1980 

har lett fram till att bristyrkesutbildningen i större utsträckning än tidigare 

anpassats till de regionala hehoven. 

I syfte att vid behov kunna utöka tillgänglig kapacikt inom arbetsmark

nadsutbildningen och därigenom uppnå större flexibilitet har AMS, SÖ och 

arbetsmarknadens parter nått överenskommelser om regler för köp av 

tllbildning i företag. En kartläggning har gjorts av de resurser som företag 

kan erbjuda. Samtidigt har en kartläggning gjorts av SÖ:s samlade re

surser. 

Trots det under budgetåret försvagade arbetsmarknadsläget har utbild

ning av anställda i företag haft mindre omfa!lning iin planerat. Hidraget vid 

permit1eringsht1t, den s. k. 20-kronan, har inte tillräckligt kunnat stimulera 

företag att välja utbildning framför rermittcring/uprs~igning. Under bud

getåret 1980/81 har 179 företag beviljats bidrag med 55.3 milj. kr. Antalet 

personer för vilka bidrag har beviljats uprgick till 6 753 jämfört med 2 419 

under den förbättrade industrikonjunkturen 1979/80 och med 35S17 under 

den försvagade efterfrågan rå arhetskraft under budgetåret 1978179. 

Mot bakgrund av den väntade utvecklingen på arbetsmarknaden under 

innevarande hudgetår väntas antalet varsel ocli uppsägningar öka. Den 

nuvarande utformningen av hidrag till utbildning i företag den s. k. 10-kro

nan har som alternativ till permitteringar och uppsägningar inte haft av

sedd effekt. AMS har i skrivelse 1981-04-10 till regeringen föreslagit en 

höjning av bidraget till 35 kr. i syfte att göra utbildningen till ett mer 

attraktivt alternativ. Med hihehållet hidrag om 2.0 kr. per timme beräknar 
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AMS att utbildning i företag kommer att få samma begränsade omfattning 

som under budgetåret 1980/81 . 

Bidrag för utbildning av redan anställda i kombination med anställning 

av ersättare har under budgetåret beviljats 23 företag för utbildning av 82 

personer. Sammanlagt har 299 personer påbörjat utbildning. 198 arbetslösa 

personer varav 48 kvinnor har beretts arbete som ersättare för dem som 

genomgått utbildning. Tre fjärdedelar av dessa har varit ungdomar umkr 

25 år. Utbildning inom näringsgrenarna livsmedels-, dryck- och tobakstill

verkning samt trä varutillverkning har dominerat. 

Jämställdhetsbidraget har under budgetåret beviljats 278 företag för 

utbildning av 617 personer. Bidragsformen har i 42 fall utnyttjats för 

utbildning av män. Den genomsnittliga utbildningstiden var 21 veckor per 

person. Bidrag har beviljats för 10,5 milj. kr. 

Såväl jämställdhetsbidraget som bidraget för utbildning av anstiilld i 

kombination med anställning av ersättare har liten omfattning. För att öka 

effektiviteten i jämställdhetssträvandena föreslår därför AMS att bidrags

forrnerna sammanslås till ett bidrag. Detta bidrag föreslås utges dels för 

utbildning av anställd i kombination med nyanställning av ersättare enligt 

nu gällande regler dels då ersättare rekryteras från otraditionellt kön eller 

då den redaa anställde utbildas för resp. kön otraditionella arbetsuppgifter 

och att bidrag då även skall utgå för ersättaren. 

I detta sammanhang föreslår AMS att utbildning av äldre och handikap

pade i företag slopas eftersom den har utnyttjats endast i mycket ringa 

omfattning och är administrativt svårhanterlig. Syftet med utbildningen 

bör enligt AMS kunna nås med hjälp av praktikanställning och anställning 

med lönebidrag. 

AMS bedömer utifrån den fortgående försvagningen av arbetsmarkna

den att behovet av arbetsmarknadsutbildning kommer att öka under bud
getåret 1981182 och räknar med att den totala volymen av arbetsmarknads

utbildning kommer att omfatta 130000 deltagare under sammanlagt 

2 282 000 utbildningsveckor. En fortsatt omfördelning inom ~rbetsmark

nadsutbildningen mot större andel deltagare i AM U-kurscr planeras liksom 

viss förskjutning inom dessa kurser beräknas ske. Utbildning inom hälso

och sjukvård samt inom servicesektorn beräknas minska till följd av den 

s. k. BAMU-verksamhetens avveckling. Den förberedande kursvcrksam

heten antas öka trots minskning av preparandkurserna och då främst 

p. g. a. ökat behov av kurser i svenska för invandrare. 

Utbildning inom det reguljära skolväsendet bör enligt AMS successivt rn 
minskad omfattning. Denna utbildning kommer dock även under inneva

rande budgetår att vara relativt resurskrävande då en del av de tidigare 

beviljade utbildningarna sträcker sig över mer än ett år. 

Till följd av de förväntade fortsatta förändringarna inom näringslivet och 

därmed sammanhängande obalanser på arbetsmarknaden beräknar AMS 

att arbetsmarknadsutbildningen under budgetåret 1982/83 behöver ligga på 
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1980/81 års planerade nivå eller ca 120000 deltagare. Uttryckt i antalet 

kursdeltagare och utbildningsveckor räknar AMS med följande fördelning 

under budgetåret 1982/83. 

SÖ-kurser 
Kurser inom företag 
Utbildning inom det reguljära 

skolväsendet 
Övriga kurser 

Summa 

Antal Proc. för-
kursdeltagare delning 

85000 71 
10000 8 

22000 18 
3000 3 

120000 IOO 

Antal 
utbildnings-
veckor 

1445000 
100000 

506000 
39000 

2090000 

AMS har räknat med AM V-kurser för 85 000 kursdeltagare eller 

I 445 000 utbildningsveckor. Basbehovet har beräknats till I 165 000 utbild

nings veckor och komplementbehovet till 280000 utbildningsveckor. För 

att tillgodose detta utbildningsbchov behöver SÖ ställa 30 100 platser till 

förfogande. 

AMS förutser en fortsatt minskning av utbildningen inom det reguljära 

skolväsendet men framhåller att det fortfarande finns grupper för vilka en 

utbildning i denna skolform är arbetsmarknadspolitiskt motiverad. 

Avseende;: utbildning i företag vidhåller AMS tidigare yrkande om höj

ning av bidraget för utbildning vid risk för permittering eller. uppsägning 

från 20 till 35 kr. under denna förutsättning väntas företagsutbildningen rn 
en n[1got större omfattning än under föregående och innevarande budgetår. 

AMS upprepar sitt yrkande från tidigare år att bli befriad från admini

strationen av dd särskilda: bidrag som utgår till invandrarungdomar för 

deltagande i introduktionskurs för gymnasieskola. AMS framhåller att 

utbildningen ej är arbetsmarknadspolitiskt motiverad utan syftar till att 

förbereda ungdomarna för gymnasieskolan. 

AMS föreslår vidare att den del av läroplanen för grundkurs av vuxna 

zigenare som avser egentlig alfabetiseringsundervisning skall överföras till 

annan huvudman. AMS framhåller att all övrig grundutbildning av vuxna 

faller under kommunernas ansvar och att alfabetisering inte kan anses vara 

en uppgift for arbetsmarknadsvcrket. Övriga delar av den nuvarande kur

sen bör däremot inhämtas inom arbetsmarknadsutbildningen och arbcts

marknadsinstituten. 

SÖ 

I. AMU-kurser 

SÖ har under budgetåret 1980/81 tillhandahållit en utbildningsvolym om 

cirka 1405 000 kursdeltagarveckor vilket motsvarar en genomsnittlig kapa

citet av 29 273 platser. SÖ har beräknat att det totala antalet genomförda 

kur~deltagarveckor uppgått till l 087 000. Utbildningskapaciteten enligt 
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fastställda kursprogram inkl. korttidsförhyrda lokaler ger ca I 729 000 kurs

deltagarveckor motsvarande i genomsnitt ca 36000 platser. Utnyttjandet 

under budgetåret 1980/81 kan således anges till 63 ~fc, av den möjliga kapaci

teten enligt kursprogram eller till 77 (/E av den under året tillgängliga kapa

citeten vid AMU-center. filialer och tillfälliga kurser. Vakanser har således 

förekommit i betydande omfattning bl. a. inom verkstadsmekanisk och 

svetsmekanisk utbildning där den genomsnittliga beläggningen var 70 resp. 

66%. De geografiska skillnaderna i beläggningen är dock stora. 

SÖ har trots outnyttjade resurser köpt viss utbildning som inte utan 

kostnadskrävande investeringar kunnat anordnas vid AMU-center och 

filialer. Utbildning köps dels i form av hela kurser. dels för vissa moment i 

kurser som i övrigt bedrivs vid AMU-center. Den köpta utbildningen 

utgörs främst av vård ut bildning samt kortare kurser inom jord- och skogs

bruk samt trädgårdsnäring. 

För den kapacitet som planeras beräknar SÖ följande utgifter. 

Lön ekos t 11 ad er. Vid budgetårsskiftet fanns 5 373 anställda, varav 

3 631 lärare och 317 i kursledande funktioner. Övriga anställda utgjordes av 

administrativ-. teknisk. kurativ-social och ekonomipersonal. 

Lönekostnaderna har under de senaste budgetåren uppgått till ca hiilften 

av de totala kostnaderna för den av SÖ anordnade arbetsmarknadsuthild

ningen. SÖ beräknar lönekostnaderna för innevarande budgetår till 707 

milj. kr. varav 695.1 milj. kr. för anställda vid AMU-center och filialer. 

Därutöver har SÖ centralt lönekostnader för av SÖ förordnade kursstyrel

.seexperter och för de från AMU: s lokala organisation inlånade tjänstemän

nen varom regeringen givit SÖ särskilt medgivande. För budgetåret 

1982/83 beräknas den planerade utbildningsvolymen medföra ett i stort sett 

oförändrat behov av personal. Lönekostnaderna för fältorganisationen 

beräknas till 707 milj. kr. varav 45 milj. kr. utgör löneomräkning från 
löneläge 81 - 04 - 30. 

SÖ hemställer att även under budgetåret 1982/83 få anlita högst 20 

anställda från arbetsmarknadsutbildningens lokala organisation för att för

bättra den ansträngda arbetssituationen vid byrå V 3. Minst fyra av de 

inlånade ~iänstemiinnen behövs för ekonomi-administrativa uppgifter i 

samband med införande av det nya budget- och uppföljningssystemet. SÖ 

beräknar lönekostnaderna för hegärd förstärkning till 5.5 milj. kr. För 

kursstyrclseexperter beräknas 4,4 milj. kr. SÖ beräknar det sammanlagda 

medelsbehovet för lönekostnader till 717 milj. kr.<+ JO milj. kr.I. 

Lokaler. SÖ förhyr för AMU-verksamheten vid AMU-center och 

filialer en yta av ca 900000 m2. Den totala utgiften inkl. hyror, löner och 

driftkostnader uppgick under budgetåret 1980/81 till ca 300 milj. kr. och 

beräknas för innevarande budgetår öka till 380 milj. kr. 

Lok a I in 1· ester i 11 g ar. Betydande investeringar har varit nödvän

diga för att bibehålla beställd utbildningsvolym. Yrkesinspektionen har 

gett och förväntas ge ytterligare förelägganden om åtgärder som är nöd-
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vändiga för utbildningens bedrivande. SÖ har med anledning av bestäm

melser i regleringsbrev fr. o. m. budgetåret 1980/81 återtagit åtskilliga lo

kalärenden i vilka kursstyrelserna tidigare haft SÖ:s bemyndigande att 

besluta. Under budgetåret 1981/82 beräknas ett medelsbehov av 82 milj. 

kr. för om-. till- eller nybyggnader dels för projekt som har beslutats före 

den I juli 1980 dels därefter initerade projekt. Av lokalärendena är ett tiotal 

av den storleksordningen att de enligt gällande bestämmelser kommer att 

underställas regeringens prövning. SÖ har vidare i samråd med byggnads

styrelsen upprättat generella riktlinjer för handläggning av lokalärenden. 

SÖ-/Byrå V3 har för budgetåret 1982/83 kostnadsberäknat ett tiotal kända 

projekt av större omfattning till 23 milj. kr. Därutöver beräknar SÖ scha

blonmässigt ett medelsbehov för AM Li-centrens investeringar samt en 

reserv för ej planerade projekt på 25 milj. kr. 

Jn1·e.1·1erin;:ar i .1·tadiRt·ara11de 11tmst11i11R m. nz. SÖ har på regeringens 

uppdrag i en ~ärskild plan den 16 oktober 1981 redovisat den anskaffning 

av utrustning som planeras för budgetåren 1981/82 och 1982/83. Investe

ringar görs i maskiner. instrument. fordon m. m. för direkta utbildningsän

damål. Aven yrkesinspektionens krav resulterar i investeringar alternativt 

större ändringsätgänler. För innevarande budgetår beräknas utgifterna för 

inköp av utrustning och stadigvarande materiel till 90 milj. kr. SÖ saknar 

emellertid f.n. underlag för en mer preciserad bedömning av anskaffnings

behovet för budgetåret 1982/83. Kostnader till följd av succesivt genomfö

rande av nya läroplaner inom bl. a. de verkstadsmekaniska och svetsme

kaniska utbildningsområdena beräknas av SÖ till 24 milj. kr. I övrigt inbe

griper de schablonmässiga beräkningarna för basutbildningen ett oföränd

rat behov av investeringar. 

2. Byrå V3 

Liiroplansarhete. SÖ bedömer att det pågående arbetet med översyn 

och revidering av läroplaner i syfte att bredda grundutbildningen samt öka 

möjligheterna till återkommande utbildning till största delen skall vara 

avslutat under innevarande budgetår. Utöver de tidigare nämnda kostna

derna för genomförande av läroplaner beräknar SÖ kostnader för fram

tagning. Revidering pågår för ett stort antal läroplaner. Inom kontorsut

bildningen pågär ett projekt vid fem AMU-center för att finna rutiner för 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Läromedelsutvcckling pågår vi

dare inom byggområdet. Översyn av läroplaner avsedda för tjänstemän har 

änyo aktualiserats. Anvisningar för utbildning av tvåspråkiga barnskötare 

är under utarbetande. Försöksutbildning med anpassad undervisning inom 

cl-teleområdet för latinamerikanska flyktingar planeras. 

Antalet kursdeltagare med språkliga, sociala och psykiska problem 

ökar. En utveckling av undervisningen för att möta dessa deltagares behov 

på en for dem anpassad nivå är därför nödvändig. På fem orter pågår 

försök med preparandkurs pil en mer elementär nivå. 
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Umkr våren 1981 har samarbete inletts med skolstyrelsen i Finland 

beträffande alfabetiseringsmaterial för finska zigenare. Uppföljning och 

utviirdering av kursen Grundutbildning för vuxna zigenare har påbörjats. 

Vissa yrkesutbildningar har på försök integrerats med kursen Svenska 

som främmande språk med samhällsorientering eller preparandkurs för 

invandrare. Till dessa kurser rekryteras finska arbetslösa från hela landet. 

Vid vissa AMU-center pågår försök med varvad utbildning av teorl.!tiska 

förberedelser och yrkesutbildning. 

För budgdåret 1982/83 beräknar SÖ medelsbehovet för det centralt 

bedrivna läroplansarbetd, till 4.5 milj. kr. exkl. genomförandekostnader. 

Uppföljning och utreckling (FoU). Det uppföljnings- och utvecklingsar

bete som bedrivs för att utveckla och förbättra undervisningen sker dels 

inom byrå V 3 med ett handlingsprogram för undervisningen på 80-talet 

dels inom projektet forskning inom AMU <FAMUI. För att bättre kunna 

tillgodose de arbetsmarknadspolitiska aspekterna i forskningen samtidigt 

som F AMU-verksamheten måste anpassas till intentionerna i de av riksda

gen beslutade propositionerna ( 1980/81: 97) Skolforskning och skolutveck

ling och ( 1980/81: 1271 Den statliga skoladministrationen m. m .. beträffan

de forskning och dess funktioner, kommer F AMU att organiseras på annat 

sätt än hittills. Tyngdpunkten i uppföljningsarbdet kommer att förskjutas 

från forskaruppdrag till lokala utvecklings- och uppföljningsprojekt med 

AMU:s personal och med for-;kare som konsulter. För innevarande bud

getår har SÖ medgivits 5 milj. kr. för uppföljnings-och utvecklingsverk

samhet inom AMU. För budgetåret 1982/83 beräknar SÖ kostnaderna till 

ca 5.5 milj. kr. varav 2.2 milj. kr. till FAMU. 

Pcrsonal11thild11ing, perso11a/111veckli11g. Personalutbildningen har 

p. g. a. begränsad medelstilldelning under budgetåret 1980/81 haft en mind

re omfattning än tidigare år. Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar 
uppgick till 3.37 och för enbart lärargrupper till 3.27 jämfört med 3.6 resp. 

4.0 under budgetåret 1979/80. 

Under innevarande budgetår räknar SÖ med en utökning till i genom

snitt 5 dagar per person. Största ökningen gäller lärarpersonalen för vilken 

i första hand planeras de av läroplansförändringar föranledda fortbildning

ar som inte genomfördes under föregående budgetår. Viss ökning för

anleds av införandet av det nya budget- och uppföljningssystemet vilket 

erfordrar utbildning för ett stort antal AMU-anställda. Personalutbildning

en är för innevarande budgetår budgeterad till 18 milj. kr. Omfattningen av 

personalutbildningen beräknas under budgetåret 1982/83 bli större och 

kostnaderna uppgå till ca 25 .2 milj. kr. 

I enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för budgetåret 1980/81 har 

SÖ i samband med anslagsframställningen överlämnat en rapport: Redo

visning av erfarenheterna av AMU-skolledarnas deltagande i skolledarut

bildning. Av redovisningen framgår att 38 skolledare hittills har deltagit i 

utbildningen. Kostnader for vikarier, resor. traktamente m. m. har uppgått 
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till ca 1.3 milj. kr. SÖ har genom en enkät fått synpunkter på utbildningen 

från 33 av de 38 som deltar eller har deltagit i utbildningen. Av enkätsvaren 

framgår bl. a. att AMU- skolledarna anser sig ha samma behov av skolle

darutbildning som övriga skolledare och att flertalet finner det angeläget 

med fortsatt deltagande. SÖ finner det angeläget att även övriga skolledare 

inom AMU får möjlighet att delta i denna utbildning. SÖ beräknar kost

nadsökningen härför till 800 000 kr. per budgetår. 

SÖ har under budgetåret 1980/81 fortsatt sitt personalutvecklingsarbete 

genom att stödja det lokala förändrings- och utvecklingsarbetet som pågår 

inom fältorganisationen. benämnt BRA-AMU. För innevarande budgetår 

har SÖ budgeterat 2 milj. kr. för denna verksamhet och beräknar för 

budgetåret 1982/83 en ökning med 0,8 milj. kr. Sammanlagt beräknar SÖ 
medelsbehovet för personalutbildning/personalutveckling till 28 milj. kr. 

(+ 8 milj. kr.). 

b!f(Jrmation. SÖ:s informationsverksamhet beträffande AMU omfattar 

såväl intern information för anställda som extern för arbetsgivare och 

blivande kursdeltagare. Tidningen AMU-Nytt utges med 6 nummer per år. 

En broschyrserie om AMU i varje län har utarbetats under budgetåret 

1981/82. Broschyren är avsedd för blivande kursdeltagare och skall bl. a 

delas ut på arbetsförmedlingen. 

För innevarande budgetår har SÖ budgeterat I, 7 miij. kr. För budgetåret 

1982/83 beräknar SÖ minskade kostnader till 1.6 milj. kr. 

Övriga kostnader. För skyddsfrågor. energisparande åtgärder, bered

skapsplanering, förhandlingsresor m. m. beräknar SÖ en ökning från I, 7 

milj. kr. under budgetärct 1981/82 till 2 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Medelsberäkning AMS och SÖ 

I enlighet med riktlinjer för det nya budget- och uppföljningssystemet för 

arbetsmarknadsutbildning anordnad av SÖ, skall utbildningsvolymen i 

anslagsframställning anges i bas- och komplementbehov. Resurser för 

komplementbehovet skall beräknas schablonmässigt. 

Beräkningar enligt det nya systemet kan genomföras tidigast vid anslags

framställning för budgetåret 1983/84. SÖ:s nuvarande beräkningar är 

gjorda med utgångspunkt i förslag till internbudget för budgetåret 1981/82. 

Den beräknade utbildningsvolymen för 1981/82 uppgår till I 475 000 

kursdeltagarveckor motsvarande 86800 deltagare. AMS förslag för bud

getåret 1982/83 om ca 85 000 kursdeltagare innebär en minskning med ca 

1800 eller ca 30600 kursdeltagarveckor jämfört med innevarande år. 

Basbehovet av utbildning förutsätts vara oförändrat mellan budgetåren. 

Den planerade minskningen beräknas ske i komplementbehovet. SÖ har 

vid sina beräkningar förutsatt att minskningen görs i hela kurser samt att 

oplanerade kurser kan tillkomma endast i samma utsträckning som andra 

kurser avbeställs. 
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1980/81 1981/82 

Utfall Internbudget 

Ut giftsposter Has Komple- Totalt 
ment 

UthdJ11i11g 833 760,8 Z08,6 969,4 
löner (502) !469 . .'il (76,7) <546.2) 
driftutgifter ( 123) ( 159.6) t.'i8 . .'iJ t218. I J 
köp av utrustning. 
stadigvarande materiel (( 131 (64) ( 18) (82) 
hyror för utrustning (52) (53) (10) <63) 
köpt utbildnings-
kapacitet (43) ( 14,7) (45,4) (60.1) 

Il AJministra1io11 117 133 2,7 135,7 
löner ( 103l (116.9) (:!.:!) (( 19.1) 
driftutgifter (ff) ( 14.6) (().5 I ( 15, Il 
investeringar (3) ( 1,5) (I ,.'i) 

llI Lokaler 349,3 448,8 9.8 458,6 
löner (37,8) (41.2) ( 1.2) (42.4) 
drift (53,7) (70.5) 13.ll (73.6) 
hyror (205.1) !255.2) (5,2J !260.41 
investeringar (52.7) (81.9) <0.3) (82.2) 

IV Läro plansarbete 9.2 9,2 
V U l veckling/forskning 2 5 5 
VI Personalutbildning/ 

personalutveckling 16.2 20 20 
VII Information 1.0 1.7 1.7 
Vill Övriga kostnader 1.5 1.7 I. 7 

Summa 1320 1380,2 221,l 1601,3 

*Driftutgifter för urrustning och inköp av sradigvarandc materiel för l980/8Jresp. 
1981/82 är inte hell jämförbara. För 1980/81 ingår vissa driftutgifter i beloppet för 
inköp av stadigvarande materiel. 

SÖ:s p;rslag 1982183 

Utgiftspuster 
Löner 
Övriga utgifter för utbildning 

administration och lokaler 
Läroplansarbete 
Utveckling/forskning 
Personalutbildning/personalutveckling 
Information 
Övriga kostnader 

Summa 

Basbudget Komplement- Totalt 
budget 

640 

686.4 
4,5 
5,5 

28 
1.6 
2.0 

1368,l 

77 

131 

208 

717 

817.4 
4.5 
.\.'i 

28 
1.6 
2,0 

1576 

Med dessa förutsättningar beräknar SÖ i sin anslagsframställning ett 
totalt medelsbehov för budgetåret 1982/83 till I 576 milj. kr. 

Under förutsättning att bidraget till företag höjs till 35 kr. räknar AMS 
med en utökning av företagsutbildningen och beräknar kostnaderna härför 
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till 140 milj. kr. Övriga kostnader för AMS elevsociala verksamhet m. m. 

beräknar AMS till 186.5 milj. kr. 
AMS och SÖ beräknar således det totala medelsbehovet för arbetsmark

nadsutbildning exklusive utbildningsbidrag till deltagare till 1902.5 milj. 

kr. (+I.I milj. kr.) 

Föredraganden 

Arbetsmarknadsutbildningen. som efter platsförmedlingen är det vikti

gaste arbetmarknadspolitiska instrumentet har under budgetåret 1980/81 

haft en stor omfattning. Den möjliga kapaciteten har dock inte till fullo 

kunnat utnyttjas. 106000 personer har under budgetåret genomgått utbild

ning mot planerade 120000. Skillnaden mellan det planerade och det upp

nådda antalet kan mot bakgrund av det under budgetåret försvagade ar

betsmarknadsläget och de rådande regionala obalanserna framstå som 

anmärkningsvärd. Det finns emelkrtid flera olika orsaker härtill och jag 

vill under~tryka att nedgången i antalet genomförda utbildningar i viss mån 

även kan betraktas som en följd av effektiviseringar och avgränsningar 

gentemot andra ansvarsområden. 

Genom riksdagens beslut om nya åtgärder för att främja ungdomars 

utbildning i gymnasieskolan (prop. 1979/80: 100 bil. 12. UbU 1979/80: 34. 

rskr 1979/80: 363 och prop. 1979/80: 145. AU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 364) 

har gymnasieskolan fr. o. m. 1 juli 1980 fått ökade möjligheter att erbjuda 

yrkesutbildning av olika slag. Arbetsmarknadsutbildningen för ungdomar 

under 18 år har därmed kunnat begränsas utan att arbetslösheten nämvärt 

stigit för denna grupp. 
Till följd av de tillämpningsföreskrifter som AMS utfärdade år 1979. har 

möjligheterna för ungdomar under 25 år att få arbetsmarknadsutbildning 

inom det reguljiira skolväsendet begränsats. Samtidigt prioriterades yrkes

utbildning vid AMU-kurser. Avgränsningen mot ungdomsskolan och det 

reguljära skolväsendet har därmed blivit klarare och arbetsmarknadsut

bildningens inriktning mot näringslivets behov av personal har därmed 

också fått en klarare markering. vilket jag finner tillfredsställande. Endast 

för personer med begränsade utbildnings- och yrkesval eller för sökande 

utan möjlighet att delta i AMU-kurser bör utbildning inom det reguljära 

skolväsendet beviljas. 

Under en tvåårig försöksperiod har behovet av grundläggande teoretisk 

preparandkurs undersökts. Utvärderingen har resulterat i att behovet av 

förkunskaper inför efterföljande planerad utbildning skall prövas i varje 

enskilt fall av arbetsförmedlingen och AMU-center i samråd. Enligt min 

mening kan resurserna för den förberedande utbildningen därmed koncen

treras till dem som har störst behov av baskunskaper medan övriga snab

bare kan påböi:ja planerad yrkesutbildning. 

En uppföljning av de som fullföljde arbetsmarknadsutbildning under 

andra kvartalet 1980 visar att 68% av dem som slutförde yrkesinriktade 
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utbildningar hade arbete på den öppna arbetsmarknaden sex månader 

senare. 

Arbetsmarknadsutbildningen är således en effektiv väg till arbete och av 

stor betydelse för den som drabbas av arbetslöshet. Arbetsmarknadsut

bildningen måste, som jag även framhöll i 1981 års budgetproposition, 

inriktas mot näringslivets och hantverkets behov av arbetskraft. Det gäller 

dock att vid planeringen av arbetsmarknadsutbildningen bygga in möjlig

heter till förändring av utbildningsutbudct efter arbetsmarknadens föränd

ring och utveckling. Korta direkt yrkesinriktade kurser av såväl grundläg
gande som påbyggnadskaraktär, helt eller delvis förlagda till företag. kan 

vara av stort arbetsmarknadspolitiskt värde samtidigt som ytterligare kost

nadskrävande investeringar inom AMU-kurserna därmed kan undvikas. 

Jag vill här erinra om vad jag anförde i prop. 1980/81: 126. 

(AU 1980/81: 404. rskr 1980/81: 21) om arbetsmarknadspolitikens framtida 

inriktning i fråga om utökad samverkan med företag lokalt eller regionalt 

vid planering och genomförande av utbildning samt vid arbetsplacering 

efter utbildningens slut. Mot bakgrund av den dämpade efterfrågan på 

arbetskraft inom den offentliga sektorn och då i synnerhet inom hälso- och 

sjukvården, anser jag i likhet med AMS, att omfattningen av kurserna 

inom hälso- C'Ch sjukvårdssektorn bör kunna begränsas. 
Jag vill understryka arbetsmarknadsutbildningens betydelse när det gäl

ler att öka kvinnornas möjligheter till arbete och främja jämställdheten på 

arbetsmarknaden. Eftersom kvinnornas inträde på arbetsmarknaden tids

mässigt har sammanfallit med den offentliga sektorns expansion så har 

kvinnorna i hög grad styrts in i värd- och serviceyrken. Kvinnornas arbets

marknad har därigenom kraftigt begränsats. Som jag nyss anförde väntas 

den offentliga sektorn inte utvecklas i samma takt som tidigare och kvin

norna måste därför i större utsträckning än tidigare vara beredda att ta 
arbete inom industrin. Det är därför väsentligt att arbetsförmedlingen vid 

rekrytering av deltagare till AMU söker motverka den traditionella köns

uppdelningen på arbetsmarknaden. Detta kan bl. a. ske genom studiebesök 

på AMU-center och företag samt genom att låta personer som är osäkra på 

sitt yrkesval delta i AMU-kurser i fyra veckor innan definitivt beslut om 

utbildning fattas. 

Mot bakgrund av den betydligt högre andelen arbetslösa bland utländska 

medborgare - 5 ,3 % under tredje kvartalet 1981 mot i genomsnitt 2, 7 % för 

svenskar - vill jag också framhålla arbetsmarknadsutbildningens betydelse 

för invandrare. I den uppföljningsundersökning jag nämnde tidigare hade 

70% av de utländska medborgarna. som genomgått yrkesinriktad utbild

ning arbete på reguljära arbetsmarknaden sex månader senare. 

Antalet invandrare i arbetsmarknadsutbildning har ökat under hela 

1970-talet och uppgår nu till totalt 28% av kursdeltagarna. Vid vissa 

AMU-center i storstadsläncn utgör invandrarna en klar merpart av delta-
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garna - inemot 70 %. Ett 50-tal språk finns representerade bland de utländs

ka deltagarna. Jag anser de åtgärder och försöksverksamheter i olika 

former som bedrivits på olika orter i landet med bl.a. yrkesutbildning på 

invandrarspråkjämte yrkesutbildning varvad med teoretisk preparandkurs 

vara värdefulla för att underlätta utbildningen och nedbringa antalet kurs

avbrott bland invandrarna. Jag finner det därför motiverat att söka utöka 

antalet kurser på invandrarspråk varvad med kursen svenska för invandra

re alternativt preparandkurs. En annan åtgärd vore att vid anställning av 

lärare inom arbetsmarknadsutbildningen betrakta kunskaper i invandrar

språk som en merit. 

AMS har föreslagit att alfabetiseringsundervisningen för zigenare skall 

överföras från AMU:s läroplan Grundutbildning för vuxna zigenare till 

annan huvudman. Den kommunala grundutbildningen för vuxna, som har 

ansvaret för all övrig alfabetiseringsundervisning kan vara en tänkbar 

huvudman. Innan beslut om en sådan överföring kan fattas bör dock vissa 

praktiska frågor ses över bl. a. studiefinansieringen, samordningen mellan 

alfabetiseringsundervisningen och den praktiska yrkesorienteringen som 

f. n. ingår i AMU:s läroplan samt frågan om hur och när övergången till 

yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsmarknadsutbildning kan ske. Jag 

avser att inom kort föreslå regeringen att statskontoret i samråd med 

berörda myndigheter ges i uppdrag att se över dessa frågor. 

Jag kan inte tillmötesgå AMS begäran om att bli befriad från utbetalning 

av det särskilda bidraget till invandrarungdomar, som deltar i introduk

tionskurs inför gymnasieskolan. Utbetalningen bör av administrativa skäl 

tills vidare göras av länsarbetsnämnderna. 
AMS har föreslagit en höjning av bidraget för utbildning i företag då risk 

för permittering eller uppsägning föreligger. F. n. lämnas 20 kr/timme 

under högst 960 timmar. Arbetsmarknadsutskottet (AU 1981/82: I) har fö

reslagit riksdagen att regeringen får möjlighet att under resten av budget

året 1981/82 lämna ett högre bidrag än 20 kr per timme. Riksdagen har med 

skrivelse (rskr 1981/82: 15) bifallit utskottets hemställan. Mot bakgrund av 

pågående utredning (A 1980: 02) om arbetsmarknadsutbildning och utbild- · 

ning i företag som bl. a. har till uppgift att pröva de olika formerna av 

arbetsmarknadsutbildning i företag och det förhållande att jag inte heller 

kan utesluta att ett förhöjt bidrag skulle kunna medföra risk för fördröjning . 

av pågående strukturomvandling, avser jag inte att f. n. förorda regeringen 

någon höjning av ifrågavarande bidrag. 

F. n. finns ett flertal olika former av arbetsmarknadsutbildning i företag. 

AMS har i sin anslagsframställning utöver sitt förslag om höjning av 

bidraget även föreslagit en rad förändringar. 

Bidrag till utbildning av den som är äldre. eller arbetshandikappad får 

lämnas för 960 timmar med möjlighet till en förlängning upp till ett år. 
Bidrag utges med 75 % av lönekostnaderna. Bidrag till praktikanställning · 

för den som är äldre eller arbetshandikappad kan lämnas för den som inte 
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behöver speciell utbildning. men som av andra skäl har svårt att få arhete. 

Bidraget lämnas även i detta fall med 75 % av lönekostnaderna men under 

högst tre månader. AMS har föreslagit att bidraget till praktikanställning 

för de svårast handikappade skall kunna förlängas till sex månader och i 

synnerliga fall upp till ett år samt att 100% av lönekostnaderna därvid skall 

kunna utges. Bidrag till utbildning i företag av äldre och handikappade 

skulle därmed kunna slopas. Jag kan med hänsyn till den pågående över

synen av arbetsmarknadsutbildningen och utbildning i företag inte biträda 

detta förslag. 

Det nuvarande jämställdhetsbidraget till företag som utbildar nyanstiilld 

personal till yrken med ojämn könsfördelning. har inte haft någon större 

omfattning. Inte heller har bidrag till utbildning av anställd i kombination 

med anställning av ersättare utnyttjats i någon högre grad. AMS har 

föreslagit att dessa bägge bidrag slås ihop. 

Den könsuppdeladc arbetsmarknaden är ett problem. Olika metoder 

måste användas för att åstadkomma en förändring. AMS förslag att komhi

nera det nuvarande jämställdhetsbidraget och bidraget för utbildning av 

anställda i samband med anställning av ersättare bör effektivisera an

strängningarna att motverka könsbundna yrkcsval och därmed främja jäm

ställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Jag kan därför 

tillstyrka förslaget. 

Kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbildning och utbildning i 

företag (A 1980: 02) har i mars 1982 överlämnat förslag till regeringen om 

ett utvecklat system för budgetering och uppföljning. Regeringen har där

efter i beslut 6 juni 1981 uppdragit åt AMS och SÖ att införa ett sådant 

system efter de riktlinjer som kommitten föreslagit. Införandet av budget

systemet innebär bl. a. att kursstyrelserna fått utökade arbetsuppgifter och 

större ekonomiskt ansvar än tidigare. Jag utgår dock ifrån att kursstyrel
serna - i avvaktan på utredningens förslag i fråga om organisation för den 

av SÖ anordnade arbetsmarknadsutbildningen - skall kunna genomföra 

sina uppgifter genom omfördelning av arbetsuppgifter inom AMU-centren. 

SÖ har i sin anslagsframställning för AMU redovisat ett kapacitetsut

nyttjande av i genomsnitt 74 %·under budgetåret 1980/81. Detta innebär att 

de vakanta platserna i genomsnitt har uppgått till 26% av den tillgängliga 

kapaciteten. En viss andel vakanser är ofrånkomlig eftersom kurser måste 

planeras och budgeteras för ett fullt deltagarantal. Jag förväntar mig att det 

nya planerings- och budgetsystemet skall medverka till att den fasta kapa

citeten på sikt kan komma att anpassas till det mer stabila utbildningsbeho

vet och att direkt överkapacitet kan avvecklas. 

AMS och SÖ har på uppdrag av regeringen i skrivelse den 29 augusti 

1981 föreslagit en rad åtgärder i syfte att rationalisera och effektivisera 

verksamheten så att den genomsnittliga utbildningskostnaden per plats kan 

begränsas. Myndigheterna har dels redovisat redan pågående åtgärder dels 
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sådana som skall genomföras under innevarande hudgetår och som på sikt 

kan leda till ytterligare besparingar utan att någon kvalitativ förändring av 

utbildningen sker. Bl. a. kan nämnas översyn av lokalnormer. utrustnings

listor och läromedelsförteckningar, omdisponering av inventarier och ut

rustning samt utveckling av avskrivningsrcgler. Jag har vid beräkning av 

anslaget räknat med att dessa åtgärder redan under budgetåret 1982/83 

skall minska utgifterna för AMU med 50 milj. kr. Denna besparing ingår i 

regeringens besparingsprogram för budgetåret 1982/83. 

Jag räknar också med att det nya budgetsystemet bl. a. genom den 

förbättrade kostnads- och utgiftsinformationcn. kommer att resultera i en 

bättre hushållning med resurserna. Köp av utbildningskapacitet hör sf1 

länge det finns outnyttjade resurser inom arbetsmarknadsutbildningen en

dast få förekomma då starka arbetsmarknadspolitiska skäl föreligger eller 

då den planerade utbildningen inte utan kostnadskrävandc investeringar 

skulle kunna genomföras inom AMU-verksamheten. 

På grund av dels SÖ:s schablonmässiga framräkning av de sammanlagda 

utgifterna för drift. lokaler och investeringar. dels den i nuläget väl om

fångsrika lokalytan och då möjligheter till omdisponering av utrustning 

skall ses över, anser jag att kostnader för investeringar i lokaler och 

utrustning bör kunna begränsas under budgetåret 1982/83 jämfört med 

tidigare budgetår. 

SÖ har bedömt mcdelsbehovet för personalutbildning/personalutveck

ling till 28 milj. kr. Jag beräknar utifrån utfallet under föregående budgetår 

mcdelsbehovet till 16 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Då försöksverksam

heten med skolledarutbildning för kursföreståndare och utbildningsmän 

inom AMU har givit positiva erfarenheter finner jag efter samriid med 

statsrådet Tillandcr att högst tio skolledare inom arbetsmarknadsutbild

ningen under budgetåret 1982/83 bör få delta i skolledarutbildning enligt 

förordningen den 30 mars 1977. Kostnaden härför bör bestridas från ut

giftspostcn peronalutbildning. 

För utveckling/forskning inom AMU-verksamheten har jag beräknat 3 

milj. kr. och bedömer att forskningen därmed bör kunna bedrivas i samma 

omfattning som tidigare budgetår. Medelsbehovet för information har jag i 

likhet med SÖ beräknat till 1.6 milj. kr. 

Regeringen har bemyndigat SÖ att under budgetåret 1981/82 anlita högst 

tjugo anställda inom AMU:s lokala organisation för tillfälliga arbetsuppgif

ter. Av dessa personer skall minst fyra anlitas för ekonomiadministrativa 

uppgifter i samband med införandet av det nya budget- och uppföljnings

systemet inom arbetsmarknadsutbildningen. SÖ har begärt förlängt be

myndigande på oförändrade villkor. Eftersom den förstärkning om fyra 

personer för ekonomiadministrativa uppgifter endast under kortare peri

oder har utnyttjats av SÖ finner jag inte skäl att medge inlåning för fler än 

16 personer, varav minst två i första hand bör anlitas för ekonomi-admini

strativa uppgifter i samband med införande och utveckling av det nya 
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budgetsystemet. Jag avser i övrigt föreslå regeringen att denna förstärk

ning av byrå V 3 tillvaratas så att bl. a. angelägna rutiner för ekonomisk 

granskning av läroplaner och övriga besparingsåtgärder kan vidtas. 

För budgetåret 1982/83 räknar AMS med en viss minskning av arbets

marknadsutbildningen. Även jag finner skäl att något begränsa omfattning

en. Jag har räknat med att I IOOOO personer kommer att delta i arbetsmark

nadsutbildningen varav 79000 i SÖ-kurser. Jag har vid beräkning av me

delsbehovet för SÖ-kurserna utgått från en basbehovsutbildning omfat

tande 1 165 000 kursdeltagarveckor och en komplementutbildning om 

181 400 kursdeltagarveckor. 

För denna omfattning och med samma fördelning på kursanordnare som 

AMS räknat med har jag beräknat AMS kostnader till 248,5 milj. kr. och 

SÖ:s till 1432 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

1. att godkänna de ändringar i reglerna för jämställdhetsbidraget 

m. m. som jag har förordat, 

2. att till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 1680500000 kr. 

8 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

1980/81 Utgift 12641240001 Reservation 

1981/82 Anslag 2 423 300 000 

1982/83 Förslag 2423796000 
1 Avser utgifter under det tidigare anslaget B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet. 

Anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

disponeras av riksförsäkringsverket för programmet Kontant stöd vid ar

betslöshet, innefattande delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskas- · 

sor och Kontant arbetsmarknadsstöd och Omställningsbidrag, samt för 

utbildningsbidrag inom delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning och 
programmet Yrkesinriktad rehabilitering. 

Anslaget skall finansiera 45 % av verksamheterna medan övriga 55 % 

finansieras med arbetsgivaravgifter enligt lagen (1981: 691) om socialav
gifter. 

6 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Ersättning till arbets-
löshetskassor 1 

Omställningsbidrag 1 

Kontant arbetsmarknadsstöd 1 

Utbildningsbidrag, arbets-
marknadsutbildning' 

Utbildningsbidrag, arbets
marknadsinstitut3 

förvaltningskostnader' 

1981/82 

1250900000 
04 

174500000 

935400000 

57900000 
4600000 

2423300000 

Beräknad ändring 1982/83 

AMS 

-159500000 
0 

+ 7 800000 

-129900000 

+ 11800000 
+ 300000 

-269500000 

Före
draganden 

+496000 

+496000 

1 avser för utgift 1980/81 tidigare anslaget B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet. 
'avser för utgift 1980/81anslagetB2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 
3 avser för utgift 1980/81 tidigare anslaget C6. Yrkesinriktad rehabilitering. 
4 30600 kr. 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet en
ligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring (ändrad senast 1981: 152). 

De erkända arbetslöshetskassorna får genom AMS statsbidrag för del av 
utbetalade ersättningar och förvaltningskostnader. Kassor med särskilt 
stora ersättningsutbetalningar och otillräckliga ekonomiska resurser kan 
genom särskilt bidrag få nödvändiga förstärkningar. Från delprogrammet 
bekostas även särskilda utbetalningar till medlemmar i Sverges fiskares 
erkända arbetslöshetskassa som följd av internationella överenskom
melser om fångstbegränsning. 

Delp:-ogrammet Omställningsbidrag avser tidigare form av arbetslös
hetshjälp för äldre arbetslösa. Några nya sådana bidrag utgår inte. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt 
Jagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd (ändrad senast 
1981: 393). Stödet utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och 
ger ekonomiskt stöd för vissa grupper av nytillkomna på arbetsmarknaden 
samt till arbetslösa som inte är anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. 

Utbildningsbidrag inom delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning och 
inom programmet Yrkesinriktad rehabilitering avser bidrag till personer 
som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller är inskrivna vid arbetsmark

nadsinstitut. Utbildningsbidrag består av dagpenning och särskilda bidrag i 
form av resekostnadsersättning, traktamente m. m. 

AMS 

Beräkningarna för statsbidraget till arbetlöshetskassorna baseras på an
taganden om ett genomsnittligt antal ersättningsdagar per årsmedlem i 
kassorna, en genomsnittlig tillförsäkrad dagpenning och grundbidrag lika 
för alla dagpenningklasser, f. n. 75 kr. per ersättningsdag. Avgörande 
betydelse för en prognos över antalet ersättningsdagar per årsmedlem är å 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 83 

ena sidan risken för arbetslöshet och å den andra sidan omfattningen av de 
arbetslöshetsbekämpande insatserna i form av bl. a. beredskapsarbeten 
och arbetsmarknadsutbildning. AMS framhåller som sin inställning att 
sådana insatser skall prioriteras framför konlant stöd. 

Med hänsyn till den väntade arbetslösheten utgår AMS medelsberäk
ningar för delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor från 4,0 er

sättningsdagar per medlem. Arbetslöshetskassornas samorganisation har 

begärt att ytterligare sju dagpenningklasser införs så att högsta ersättning 

skulle bli 280 kr. per dag. AMS anser det önskvärt, att dagpenningen följer 

den allmänna pris- och löneutvecklingen och föreslår därför en ändring av 

dagpenningens ersättningsbelopp i enlighet med samorganisationens för

slag. Samtidigt föreslås en höjning av grundbidraget från 75 kr. till 90 kr. i 

konsekvens med en i det följande föreslagen höjning av det kontanta 
arbetsmarknadsstödet (KAS) till 90 kr. Den genomsnittligt tillförsäkrade 

dagpenningen har därför antagits till 225 kr. och grundbidraget till 90 kr. 

Antalet medlemmar har beräknats till 3 200000. För ersättning på grund av 

internationella fångsbegränsningar beräknas 1 milj.kr. Utbctalningsbeho

vet skulle därmed uppgå till 2 425,3 milj.kr. 

Med hänvisning till pris- och löneutvecklingen och ersättningsnivån hos 

de erkända arbetslöshetskassorna föreslår AMS också att KAS höjs från 

75 till 90 kr. Vid 5 miljoner ersättningsdagar och med en tio-procentig 

stödreduktion på grund av pension, sjukbidrag och livränta blir det totala 

utbetalningsbehovet 405 milj .kr. 

I arbetsmarknadsutbildningen beräknas under budgetåret 1982/83 anta

let deltagare med utbildningsbidrag uppgå till 110 000 vilket vid en genom

snittlig utbildningstid av 18, 1 veckor motsvarar 1 990000 kursdeltagar
veckor. Utbildningsbidragen till deltagare i arbetsmarknadsutbildning be

räknas till I 790 milj. kr. vilket jämfört med budgetåret 1981/82 innebär ett 
minskat bidragsbehov av 200 milj. kr. och ett minskat anslagsbehov av 90 

milj. kr. 
För inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut beräknas för innevarande bud

getår utbildningsbidraget till 650 kr. per vecka och arbetssökande. Den 
genomsnittliga inskrivningstiden uppgår till 10,5 veckor. Totalt beräknas 

123 milj. kr. för utbildningsbidrag. 
För budgetåret 1982/83 beräknas utgifterna för utbildningsbidrag till 155 

milj. kr.. grundat på ett antagande om 700 kr. per vecka och arbetssökande 

och en inskrivningstid om 10,5 veckor. Jämfört med innevarande budgetår 

en ökning av anslagsbehovet med 14,3 milj. kr. 

AMS förutsätter att utbildningsbidragen fortlöpande anpassas till ersätt

ning från arbetslöshetskassor och det kontanta arbetsmarknadsstödet och 

föreslår vidare att det tidigare stimulansbidraget återinförs. 

I följande tabell redovisas såväl de totala utbetalningsbehoven 1982/83 

som den 45-procentiga andel som belastar anslaget B 3. Bidrag till arbets

löshetsersättning och utbildningsbidrag. 
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Budgetåret 1982183. AMS förslag 

Milj.kr. 

Verksamhetsområde 

Ersättnings till arbetslöshetskassor 
Omställnings bidrag 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsutbildning 
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsinstitut 
Fi.irvaltningskostnader, AMY 

Summa 

I 500() kr. 

Föredraganden 

Utbildningsbehov Anslagsbehov 
<45% av kol2) 

2425 .. ~ 
0.0 

405.0 
1790,0 

155,0 
10,9 

4786,2 

I 091.4 
0.01 

182.3 
805.5 

69.7 
4,9 

2153.8 

Jag har tidigare redovisat att delar av arbetsmarknadsdepartementets 

besparingar berör arbetslöshetsersättningen och därmed förevarande an

slag. De besparingar och systemförändringar det är fråga om presenteras 

närmare i en departementspromemoria (Os A 1981: 17), som inom kort 

kommer att remissbehandlas. Däri föreslås i första hand en höjning av 

utgående dagpenningar från 210 till 230 kr. och i andra hand möjligheten att 

genom differentiering möjliggöra en större höjning för långtidsarbetslösa. 

Vidare behandlas möjligheterna att minska statens utgifter för försäkringen 

genom ändring av statsbidragssystemet och förlängning av den avstäng

ningstid som gäller vid självförvållad arbetslöshet. l promemorian förut

sätts också utöver nämnda besparingsåtgärder en höjning av det kontanta 

arbetsmarknadsstödet med 5 kr. för arbetslösa som har fyllt 20 år. Jag 

avser att på grundval av promemorian och rcmissutfallet senare föreslå 

regeringen att i särskild proposition förelägga riksdagen förslag i ämnet. I 

propositionen kommer också att tas upp vissa höjningar av utbildningsbi

dragen i relation till de föreslagna höjningarna av arbetslöshetsersättning

arna. Besparingarna beräknas uppgå till totalt 520 milj. kr., varav 234 milj. 

kr. på statsbudgeten och 286 milj. kr. på det konto hos riksgäldskontoret 

där arbetsgivaravgiften för arbetslöshetsersättningar och utbildningsbidrag 

redovisas. De höjningar av utgående förmåner som jag nyss har nämnt 

medför att utgifterna ökar med sammanlagt ca 255 milj. kr.. varav 115 milj. 

kr. på statsbudgeten. I den nu redovisade beräkningen av medelsbehovet, 

som således är preliminär, har jag inte beaktat effekterna av dessa ändring

ar. Jag har inte heller tagit hänsyn till förändringar av antalet ersättningsda

gar eller deltagarantal inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Jag vill emellertid redan nu ta upp vissa ändringar av beräkningen för 

utbildningsbidragcn. Enligt 16 § arbetsmarknadskungörclsen ( 1966:368) ut

går dagpenning i samband med arbetsmarknadsutbildning för kassaberätti

gade deltagare i dag med högsta dagpcnningbelopp, men får högst uppgå 

till elva tolftedelar av den senaste inkomsten av förvärvsarbete per dag 

räknat. Detta innebär <lit kassaberättigade deltagare som vid arbetslöshet 
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tillhör en lägre dagpenningklass får en högre ersättning vid arbetsmark

nadsutbildning än vid arbetslöshet. De som tillhör arbetslöshetskassor 

med högsta dagpenning får däremot samma ersättning vid utbildning som 

vid arbetslöshet. Enligt min mening bör de ekonomiska förmånerna vid 

utbildning inte vara större än vid arbetslöshet. Jag vill i detta sammanhang 

hänvisa till vad jag har anfört i prop. 1980/81 :20 angående avvecklingen av 

stimulansbidraget. Förslaget medför en besparing om 4,0 milj. kr. som 

ingår i regeringens besparingsprogram för budgetåret 1982/83. 

Deltagare i arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering 

kan vidare enligt 21 § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) få ersättning 

för dagliga resor med den del av kostnaderna som överstiger 90 kr/mån. 

Jag avser föreslå regeringen att detta belopp höjs till 100 kr./mån. 

AMS förslag att återinföra det tidigare stimulansbidraget kan jag inte 

biträda. 

Jag hemställer i avvaktan på särskild proposition i ämnet att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna av mig förordad ändring i grunderna för bidrag vid 

arbetsmarknadsutbildning, 

2. till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningshidrag för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2 423 796 000 

kr. 

B 4. Sysselsättningsskapande åtgärder 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

2857741000 

3768900000 1 

2 229150000 

Reservation 1184952000 

' Inkl. R60 milj. kr. anvisade med utnyttjande av finansfullmakten. I beloppet ingår 
vidare 40 milj. kr. inom bostadsdepartementets verksamhetsområde. Från anslaget 
bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsskapande åtgärder. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder består av delprogram

men Beredskapsarbeten, Tillfälligt sysselsättningsbidrag, lndustribeställ

ningar, Detaljplancringsbidrag och Investeringsfondsärenden. 

Beredskapsarbeten 
Tillfälligt sysselsättningsbidrag 
lndu~tribeställningar 
Detaljplaneringsbidrag 
Förvaltningskostnader 

1980/81 
Utgift 

2 732 961000 
002 

53 152000 
43274000 
28 355 000 

2857742000 

2 Ingick tidigare i delprogrammet beredskapsarbeten. 

1981/82 
Anslag 

3276000000 
320000000 
110000000 
36000000 
26900000 

3768900000 

1982/83 
Beräknad ändring 

AMS 

+584000000 
- 30000000 
-100000000 
+ 4000000 
+ 3155000 

+461155 000 

Föredraganden 

- I 386 500 000 
20000000 

- 100000000 
36000000 

+ 2750000 

-1539 750 000 
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Delprogrammet Beredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarbeten 
samt statsbidrag till kommunala och enskilda beredskapsarbeten, ävensom 
statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid nedläggningshotade företag. 
Beredskapsarbeten syftar till att motverka arbetslöshet till följd av säsong
och konjunkturnedgång eller när arbetstillgången av andra skäl är otillräck

lig. 
Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre, lokalt bun

den eller handikappad arbetskraft, som har svårigheter att få arbete på 
öppna marknaden även i goda konjunkturer. Bestämmelser om bered

skapsarbeten återfinns i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368, omtryckt 
senast 1981 : 543). Till detta delprogram hänförs också företagsstöd enligt 
kungörelsen ( 1972: 302) om statsbidrag i vissa fall till nedläggningshotade 
företag (ändrad 1974: 370). 

Delprogrammet Tillfälligt sysselsättningsbidrag omfattar statsbidrag en
ligt förordningen (1981: 542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre 

arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin. 
Under delprogrammen Industribeställningar och Detaljplaneringsbidrag 

faller kostnader för statliga industribeställningar som läggs ut av sysselsätt
ningsskäl samt kostnader för projektering av vissa allmänna arbeten i syfte 
att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

Delprogrammet Investeringsfondärenden belastas av administrations
kostnader, vilka ingår i förvaltningskostnaderna. 

AMS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1980/81 anvisades till beredskapsarbeten 2050 milj. kr. 
på statsbudgeten samt 350 milj. kr. med utnyttjande av den finansfullmakt 
enligt vilken regeringen av riksdagen bemyndigats besluta om utgifter till 
ett belopp av 2 500 milj. kr., sammanlagt 2400 milj. kr, varav 250 milj. kr. 
skulle användas för att stödja tekoindustrin. 

Beredskapsarbetenas fördelning på olika ändamål har under senare år 
utvecklats på sätt som framgår av följande tabell. 
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Sysselsiittningsdagar i beredskapsarbeten (I 000-ta/) 

Budgetår 
Ändamål och 

1976/77 1977178 1978/79 1979/80 

slag av arbete Antal % Antal % Antal % Antal 

Vägar 450 7 513 6 384 3 281 
Vatten och avlopp 300 5 315 4 242 2 175 
Husbyggnad 151 3 300 3 362 3 212 
Skogsvård 648 Il 733 9 689 6 640 
Natur- och land-

skapsvärd 250 4 333 4 371 3 387 
Kultur- och fornvård 76 1 83 I 77 I 94 
Turism och fritid 41 1 68 I 90 I 77 
Industriella be-

redskapsarbeten 382 6 319 4 279 3 124* 
Tjänste- och 

vårdsektorerna 2216 36 3769 45 5951 54 3 785 
Kultursektorn 
Övriga arbeten 1604 26 1957 23 2700 24 1916 

Summa 6118 100 8390 100 11145 100 7691 

•har upphört fr. o. m 1980-01-01. 

Av följande tabell. där sysselsättning och nedlagda kostnader fördelats 
på olika slag av beredskapsarbeten, framgår att det genomsnittliga bidraget 
per sysselsättningsdag kom att uppgå till 460 kr. mot planerade 400 kr. 
Anledningen härtill är främst den förskjutning i arbetenas fördelning på 

skilda ändamål som senare beskrivs. 

1980/81 

% Antal % 

4 199 4 
2 157 3 
3 215 5 
8 607 13 

5 566 13 
I 67 2 
I 82 2 

2 

49 1756 38 
7 

25 882 20 

100 4538 100 
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Sysselsiittningsdagar och kostnader i-id olika slags beredskap.rnrbete11 

1111der budgetåret 1980/81 

I 000-tal Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
syssel- i milj. kr. sättningsdag i kr. 
sättnings-
dagar Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

INVESTERINGSARBETEN 

Vägar* 199 283 244 1422 1226 
Vatten och avlopp 157 249 92 1587 585 
Husbyggnad 215 403 183 1880 853 
Turism och fritid 82 93 52 I 132 639 
Övriga investerings-

arbeten 123 154 94 1249 765 

Summa investerings-
arbeten 776 1182 665 1525 858 

Därav: 
Statliga arbeten 246 337 315 1371 1281 
Kommunala arbeten 406 618 242 1522 596 
Enskilda arbeten 124 227 !08 1841 878 

ANDRA ARBETEN 

Skogsvård 607 401 295 661 486 
Natur o. landskapsv. 566 291 200 513 354 
Formminnesvård 68 40 36 584 528 

Tjänster o. vård 1756 655 531 370 (tj.) 310 (tj.) 
381 281 (vård) 

Arbeten för kultur-
(vård) 

arbetare 7 4 3 472 359 
Övriga arbeten 758 297 219 392 289 

Summa andra arb. 3762 1688 1284 449 341 

Därav: 
Statliga arbeten 1205 699 589 580 489 
Kommumtla arbeten 2 535 980 690 386 272 
Enskilda arbeten 22 9 5 401 225 

Summa invest.arb 
och andra arbeten 4538 2870 1949 632 429 

Ej objektsbundna 
kostnader** 139 139 31 31 

TOTALT 4538 3009 2088 663 460 

• Inkl. skogsvägar och ej statsbidragsberättigade gator/vägar 
** Häri ingår bl.a. kostnader för fredsförbandet i Arvidsjaur med 46.1 milj.kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 89 

Av tabellen framgår att den totala dagsverkskostnaden varierar mellan 
I 880 kr. för husbyggnadsarbeten och 370 kr. för arbeten inom vårdsek- · 

torn. 

Totalt sett har volymen beredskapsarbeten under budgetåret 1980/81 
varit avsevärt lägre än under de närmaste föregående budgetåren. Under 
budgetåret utfördes ca 4,5 miljoner sysselsättningsdagar mot ca 7,7 milj. 

budgetåret 1979/80 och ca 11,l milj. budgetåret 1978/79. Grunden till 

utvecklingen under budgetåret 1980/81 var den förhållandevis goda till

gången på arbete under större delen av år 1980. Denna möjliggjorde en 

gradvis inskränkning av de sysselsättningsskapande åtgärderna i takt med 

ökad arbetsplacering i öppna marknaden. En bidragande omständighet till 

utvecklingen var också skolmyndigheternas utvidgade ansvar för de ung

domar som slutat grundskolan men ännu inte fyllt 18 år. Ungdomarna har i 

större omfattning kunnat hänvisas till olika former av utbildning, medan 

sysselsättning i beredskapsarbete har förekommit endast undantagsvis. 

Under budgetåret 1980/81 var i medeltal per månad 9 458 ungdomar i 

åldern 18-25 år sysselsatta i beredskapsarbeten. Motsvarande antal bud

getåret 1979/80 var 14 I 00. Av de för budgetåret 1980/81 angivna antalet var 

i medeltal I 173 sysselsatta i tillfälliga praktikarbeten inom den statliga 

sektorn. Antalet 16-17-åringar som i enlighet med regeringens bemyndi

gande har erhållit beredskapsarbete under budgetåret 1980/81 har som 

mest uppgått till ca 500. Budgetåret 1979/80 var motsvarande tal 5800. 

Under lång tid har en förskjutning skett från investeringsarbeten till 

arbeten inoin tjänste- och vårdsektorerna. Budgetåret 1979/80 uppgick 

sysselsättningen inom tjänste- och vårdsektorerna till närmare 50% av den 

totala sysselsättningen i beredskapsarbeten. Budgetåret 1980/81 har denna 

andel gått ned till 38 % beroende bl. a. på den förut nämnda begränsningen 

av antalet tonåringar i beredskapsarbete, vilka tidigare huvudsakligen sys
selsatts inom tjänste- och vårdområdet. 
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Antalet anvisade arbetslösa l'id beredskapsarbeten och deras ålders- uch könsfördelning vid 

mitten av vissa månader 

År/Månad Antal Beredskapsarbete 
Totalt 
- män Antal Därav% 
- kvinnor anvisade 

arbetslösa -17 18-19 20-24 25-44 45-60 61-

1980 
Juli Totalt 8094 2.5 4,9 24,7 37.4 26,2 4.3 

- män 6315 1,9 2.7 15,9 42.7 31.4 5.4 
- kvinnor 1779 4.6 12.6 56,4 18,5 7,5 0,4 

Aug Totalt 8 361 3,0 6,5 13,8 41,7 30.1 4,9 
- män 7135 1,6 4.0 11.4 44,0 33,4 5,6 
- kvinnor 1226 11,4 20,7 27.7 28.3 11.0 0,9 

Sept Totalt 10878 3,6 11.3 14.9 38,2 27,7 4,3 
- män 8685 1,8 5,6 11.9 42.9 32.6 5.2 
- kvinnor 2193 10.9 33.7 27,0 19.5 8.4 0.5 

Okt Totalt 13270 2,4 17,0 16,6 35,8 24,7 3.5 
- män 9788 I.I 7.7 12.8 42.4 31.3 4.7 
- kvinnor 3482 6.0 43,0 ·21.2 17.3 6.0 0,5 

Nov Totalt 16360 1,1 23,9 19.4 32,6 20,2 2,8 
- män 10874 0,7 11.3 15,2 40,8 28,0 4,0 
- kvinnor 5486 1.8 48,8 27.8 16,4 4,8 0.4 

Dec Totalt 20058 1.0 27.8 22,2 29.6 17,1 2.3 
- män 12179 0,7 14.1 17.1 38,6 25,9 3.6 
- kvinnor 7879 1.5 49,0 30,1 15.6 3,6 0.2 

1981 
Jan Totalt 19627 1.2 27,2 23,2 28.6 17,2 2.6 

- män 11987 1.0 13.3 18.3 37,7 25,7 4.0 
- kvinnor 7640 1,7 49.0 30.9 14.2 3.9 0.8 

Febr Totalt 23 714 1,2 28.4 25.5 27.4 15.4 2,1 
- män 14048 1,0 15.0 20.4 36.5 23,7 3,4 
- kvinnor 9666 1.5 47.9 32,9 14.2 3.3 0,2 

Mars Totalt 26935 1,3 27,5 26.8 27,3 15,l 2.0 
- män 15779 0.9 15,3 21.2 35,8 23.3 3.5 
- kvinnor 11 156 1,8 44,6 34.8 15, I 3,5 0,2 

April Totalt 29577 1.3 27.2 27,9 27.5 14.2 1,9 
- män 17228 1,0 16,0 22.4 35.4 22.0 3.2 
- kvinnor 12349 1.7 42.8 35.5 16.5 3.4 0,1 

Maj Totalt 28417 1.3 25.5 27,8 28.4 14.9 2.1 
- män 16961 LO 15.2 22.4 35,6 22.6 3,2 
- kvinnor 11456 1,8 40,8 35,9 17.8 3,6 0,1 

Juni Totalt 21358 1,3 20,0 26,0 31.8 18,2 2.7 
- män 14 257 0,9 11.7 20,5 38,l 24.9 3,9 
- kvinnor 7101 2,0 36.7 37,0 19,l 4.8 0,4 

Beredskapsarbeten i arbetsmarknadsstyrelsens egen regi har anordnats 
främst för att sysselsätta arbetslösa med socialmedicinska arbetshandi-
kapp s. k. specialanvisad arbetskraft (SA-arbeten). Därutöver har styrel-

sen i egen regi även utfört andra beredskapsarbeten företrädesvis för äldre 
ortsbundna arbetslösa i de nordligaste länen. Under budgetåret 1980/81 har 

i medeltal 790 personer sysselsatts med sådana arbeten. 

Under budgetåret 1980/81 utfördes som tidigare redovisats 4,5 milj. 

sysselsättningsdagar i beredskapsarbete. I det konjunkturläge som nu för-
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väntas råda under större delen av budgetåret 1981/82 väntas arbetsmark

nadsläget komma att kraftigt försämras under hösten och vintern. Den 
starkt ökande volymen av varsel om uppsägning från näringslivet och den 
minskande aktiviteten inom byggnads- och anliiggningssektorn gör att 
arbetslöshet kan väntas bland stora grupper arbetstagare. Äldre. handikap

pade. ungdomar samt lokalt bundna arbetssökande kommer att särskilt 

drabbas av en sådan utveckling. De särskilda åtgärder i form av bl. a. 
omställningsbidrag och rekryteringsstimulans som sätts in under budget

året kan enligt AMS endast marginellt mildra denna utveckling. 

AMS har beräknat behovet av beredskapsarbeten för budgetåret 1981/82 

till minst 7 milj. sysselsättningsdagar. I en skrivelse till regeringen den 10 

april 1981 angavs att volymen sysselsättningsdagar i investeringsarbeten 

behövde ökas från beräknat 15% av totala volymen sysselsättningsdagar 
budgetåret 1980/81 till 259(. budgetåret 1981/82. I skrivelsen föreslogs 

också en höjning av tilläggsbidraget från 20% till 30% för kommunala 

investeringsarbeten. Mot denna bakgrund jämte den allmänna prisutveck
lingen beräknades bidragskostnaden per sysselsättningsdag till 550 kr. I 

budgetpropositionen beräknades den genomsnittliga bidragskostnaden till 
400 kr. per sysselsättningsdag. 

Enligt de beräkningar AMS angav i sin ovannämnda skrivelse skulle det 

erfordras ett anslag av 3 850 milj. för att möta det beräknade behovet av 

beredskapsarbeten. Med det anslag som nu står till förfogande saknas, 

enligt AMS, förutsättningar att öka andelen investeringsarbeten. Styrelsen 

beräknar vid oförändrad struktur på beredskapsarbetena bidragskostnaden 

per dagsverke till 490 kr. 

Under de senaste budgetåren har regeringen i sysselsättningsstödjande 

syfte medgivit tidigareläggning av statliga byggnads- och anläggningsarbe

ten samt statsbidragsberättigade kommunala byggnadsprojekt. Dessa ar
beten har finansierats genom att myndigheternas ordinarie anslag har 
ökats. Erfarenheterna av denna ordning har varit goda. För budgetåret 
1980/81 har 400 milj. kr. ställts till förfogande för tidigareläggning av 
statliga investeringar. AMS räknar med att under innevarande budgetår 
återkomma med förslag på ytterligare medel för att tidigarelägga repara

tions- och ändringsarbeten på statliga byggnader och anläggningar. 

Enligt AMS är möjligheterna att nu bedöma konjunkturen för budgetåret 

1982/83 begränsade. Styrelsen räknar emellertid med att även om det blir 

en konjunkturuppgång under år 1982 så kommer betydande sysselsätt

ningsproblem att kvarstå. Erfarenhetsmässigt ger en återhämtning av kon

junkturen effekt på arbetsmarknaden först med en väsentlig eftersläpning. 

Det finns enligt AMS därför i nuvarande läge inte skäl att räkna med lägre 

volym av beredskapsarbeten än 7 milj. dagar. Vid denna sysselsättnings

nivå och oförändrad sammansättning av arbetena beräknas, efter justering 

med hänsyn till kostnadshöjningar det totala medelsbehovet till 3 770 milj. 

kr. Härtill kommer ett behov av 50 milj. kr. för det s. k. omställningsbidra-
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get. som får utgå även under budgetåret 1982/83. Av det äskade beloppet 
beräknas oförändrat 300 milj. kr. för arbeten på statliga och på statsbi
dragsberättigade kommunala och enskilda vägar. 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin 

har för budgetåret 1980/81 beviljats 800 företag med ca 41000 anställda, 

varav ca 11 800 var fyllda 50 år. Det beräknade bidragsbeloppet för peri

oden uppgår till 315 milj. kr. varav 44% faller på företag i Älvsborgs län. 

För budgetåret 1981/82 beräknas beslut fattas om statsbidrag för högst 

320 milj. kr. 
AMS framför att det för budgetåret 1982/83 har aviserats en ändring av 

bestämmelserna för tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft 

inom tckoindustrierna, som innebär en sänkning av bidraget från högst 
15 % till högst 12 %. av de totala lönekostnaderna för anställda i produk

tions verksamhet. AMS bedömer att anslagsbehovet för budgetåret uppgår 

till 290 milj. kr. 

Industri beställningar 

Under budgetåret 1980/81 har hos företag som varslat om driftinskränk

ning eller driftnedläggelse lagts ut statliga industribeställningar till ett vär

de av 5,6 milj. kr. Sysselsättningseffekten beräknas till ca 5200 sysselsätt

ningsdagar, varav ca 2000 faller på budgetåret 1981/82. Huvuddelen av 

beställningarna avser verkstadsindustrin. De 110 milj. kr. som anvisats för 

delprogrammet för budgetåret 1981182 och som avser såväl s. k. rådrums
beställningar som tidigareläggning av ordinarie statliga beställningar beräk
nas motsvara ca 70000 sysselsättningsdagar. 

AMS räknar med att det även i fortsättningen kan finnas behov att 
punktvis lägga ut industribeställningar för att överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsättningen eller för att ge rådrum för att lösa akuta syssel
sättningsproblem. Medelsbehovet för budgetåret 1982/83 beräknas till 10 
milj. kr., motsvarande ca 6000 sysselsättningsdagar. 

De t a lj p 1 an e r i n g s b id r ag 

Under budgetåret 1980/81 meddelade AMS beslut om detaljplaneringsbi

drag till kommunala byggnads- och anläggningsarbeten (exkl. bostäder) för 

en total projekteringskostnad av 48.4 milj. kr. Härav utgjorde statsbidraget 

26.6 milj. kr. Byggnads- och anläggningskostnaden beräknas totalt uppgå 

till ca 810 milj. kr. Utförandet av dessa kommunala objekt beräknas 

medföra ett sysselsättningstillskott av ca 450 000 sysselsättningsdagar. 

På skogs- och naturvårdsområdet har inventering och planering av sys

selsättningsobjekt samt projektering av skogsvägar utförts till en samman

lagd projekteringskostnad av 12,5 milj. kr. (bidrag med 100%) vilket mot
svarar en beredskap av ca 700000 sysselsättningsdagar. Härtill kommer 
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beslut om projektering av bostadshus och förbättring av boendemiljöer till 
en total projekteringskostnad av 1,4 milj. kr. och en bidragskostnad av 0.7 
milj. kr. vilket beräknas kunna ge ca 15 000 sysselsättningsdagar. Den 
senare bidragsformen har upphört från och med den 1 januari 1981. Sam
manlagt beräknas de projekterade objekten kunna ge I 165 000 sysselsätt
ningsdagar vid utförandet. 

Under delprogrammet detaljplaneringsbidrag har under budgetåret 
1981/82 anvisats 36 milj. kr. Den härigenom stimulerade projekteringsvoly
men beräknas till ca 1000000 sysselsättningsdagar. 

Under budgetåret 1982/83 beräknas medelsbehovet till 40 milj. kr. 

In ves teri ngs fondsärenden 

Antalet ansökningar om att få ta i anspråk medel ur investeringsfonder 
för konjunkturutjämning samt allmän investeringsfond för byggnads-. 
mark- och maskininvesteringar har uppgått till ca 4 700. Under budgetåret 
1980/8 J har 3 986 beslut fattats för investeringar uppgående till sammanlagt 
3 582 milj. kr. 

Antalet ansökningar att få ta i anspråk medel som avsatts till arbetsmiljö
fond har uppgått till ca 230. Under budgetåret har lämnats 210 beslut med 
en beräknad investeringskostnad av 39 milj. kr. samt ett beräknat ian

språktagande av fondmedel på 19,2 milj. kr. 
Antalet ansökningar om att få ta i anspråk medel som avsatts till särskild 

investeringsfond har uppgått till ca 20. Under budgetåret har 30 beslut 
lämnats med en beräknad investeringskostnad av 17.6 milj. kr. samt ett 
beräknat ianspråktagande av fondmedel på 6,5 milj. kr. 
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Beräknade im·esteringskostnader, för företag som budgetåret 1980181 be-

vi/jats medel ur im•estering!.fonderna, fördelade på branscheroch regio-

ner. 

Milj. kr. 

Bransch Byggnads- och maskininvesteringar 

Investerings- Arbetsmiljö- Särskild Vinstfond 
fond för fond investe-
konjunktur- rings fond 
utjämning 
(100%) 

Gruvor och mineral-
brott 30.4 0,2 

Livsmedel, dryckes-
varor, tobak 184.8 1,5 I0,9 

Textil, beklädnad, 
läder 51.7 0.3 11,5 

Trä varu 366.2 3,2 1.5 27,2 
Massa, papper, 

grafisk industri 209,5 0.3 229,1 
Kemisk, gummivaror, 

plast 290,7 1,6 0,6 46,0 
Jord och sten 60,7 0,5 6,6 
Järn, stål och metall 38,5 0,8 18,2 
Verkstadsvaruindustri 903,5 9,3 5.0 444.0 
Annan tillverk-

ningsindustri 8,7 0.1 

(Summa industri) (2114,31 (17,5) (7,1) (793,6) 

Byggnads verksamhet IOl .4 5,2 0,7 5,2 
Handel 528,6 3,3 0,3 60,6 
Övriga 807,3 13,2 7.4 95.3 

Summa 3582,0 39,4 15,5 954,7. 

Storstadslän I 237.4 10,6 6,3 332,1 
Skogslän 1117,2 7,9 7,3 332,8 
Övriga län I 227,4 20.9 1,9 299,8 

Regeringen har beslutat att investeringsfonderna får tas i anspråk för 
hela näringslivet inom stödområdet. Inom övriga delar av landet gäller 
medgivandet endast för företag med huvudsakligen industriell tillverkning. 
För byggnads- och markarbeten gäller frisläppet t. o. m. mars månad 1982 

och för maskiner och inventarier t. o. m. utgången av år 1981. Under 
perioden den l oktober 1981 -den 31 mars 1982 har även företag inom 
andra branscher möjlighet att ianspråkta investeringsfonder för kostnader 
för byggnads- och anläggningsarbeten. AMS får också under 1981/82 
besluta om ianspråktagande av artetsmiljöfonder. särskilda investcrings

fonder och vinstfonder. 
I anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 tog AMS upp frågan om 

administration av de skilda investeringsfonderna. Styrelsen anser att den
na fråga fortfarande är högst relevant och noterar att den kommer att 
behandlas i utredningen om arbetsmarknadsverkets uppgifter och organi

sation. 
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Föredraganden 

Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag vill jag anmäla 
vissa skrivelser som har kommit in till regeringen. 

Våren 1981 gav regeringen AMS i uppdrag att i samråd med riksrevi
sionsverket CRRV) göra en fortsatt översyn av styrelsens rutiner för upp

följning av beslutade beredskapsarbeten med sikte på att förbättra den 

löpande redovisningen av arbetenas sysselsättningseffekt och kostnader. 

AMS har med skrivelse den 2 november 1981 kommit in med en redovis

ning av uppdraget. Däri anförs att tidigare ordning inte möjliggjorde någon 

tillfredsställande redovisning förrän 3 - 4 månader efter budgetårets slut. 

De nya rutiner som införts och som innebär en löpande uppföljning av 

sysselsättning och dagsverkskostnader har givit ett avsevärt bättre resultat 

än vad som tidigare erhölls. 
AMS har i skrivelse den 26 maj 1981 föreslagit vissa åtgärder för att 

främja sysselsättningen i Norrbottens län. AMS föreslår bl.a. inrättande av 

en servicecentral i Kiruna. Jag vill för riksdagen ge till känna att regeringen 

genom beslut den 3 september 1981 har bemyndigat AMS att under en 
treårsperiod ställa sammanlagt 5,6 milj. kr. till Umeå universitets, demo

grafiska databas, förfogande för vissa beställningar vid stiftelsen Service

centralens i Gällivare - SIGA - blivande filialanläggning i Kiruna. 

Jag vill också innan jag behandlar medelsbehovet erinra om att riksda

gen på förslag av regeringen (prop. 1981/82: 30 bil 7. AU 1981/82: I, rskr 
1981/82: 15) har beslutat att detaljplaneringsbidraget skall slopas. 

Beredskapsarbeten 

Volymen beredskapsarbeten under budgetåret 1980/81 var avsevärt läg

re än under de närmast föregående budgetåren. Under budgetåret utfördes 

ca 4,5 milj. sysselsättningsdagar mot ca 7,7 milj. budgetåret 1979/80 och 
11, 1 milj. budgetåret 1978/79. Nedgången förklaras av den förhållandevis 
goda tillgången på arbete under större delen av år 1980. Till följd av detta 
ökade arbetsplaceringen i den öppna marknaden. Vidare prioriterade ar

betsmarknadsverket arbetsmarknadsutbildning framför beredskapsarbe

ten. 
En bidragande orsak till att antalet anvisade till beredskapsarbeten kun

de minskas var också skolmyndigheternas vidgade ansvar för de ungdomar 

som slutat skolan men ännu inte fyllt 18 år. Jag vill här erinra om att 

verksamheten med beredskapsarbete i kombination med arbetsmarknads

utbildning avvecklades från och med ingången av år 1981. 

Under tidigare år har en förskjutning ägt rum av beredskapsarbeten från 

investeringsarbeten till arbeten inom tjänste- och vårdsektorerna. Under 
budgetåret 1980/81 har denna bild förändrats. bl. a. beroende på de tidigare 

nämnda ändringarna av reglerna för de yngsta åldersgrupperna. Budget

året 1979/80 fanns ca 50% av beredskapsarbeten inom tjänste- och vård

områdena medan de budgetåret 1980/81 hade minskat till 38%. 
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Jag förordar, med tanke på att beredskapsarbetena i första hand bör 

inriktas på dagsverksbilliga arbeten, att vissa ändringar i 96 * arbetsmark
nadskungörelsen ( 1966: 368) beträffande bidragsbestämmelserna för bered

skapsarbeten vidtas. Tilläggsbidraget bör sänkas från normalt 20 %, till 

normalt 15 %. Detta medför en besparing på 58 milj. kr. Den möjlighet 

regeringen idag har att med hänsyn till konjunkturläget höja tilläggsbidra

get bör kvarstå liksom möjligheten för AMS att variera bidraget regionalt. 

Tilläggsbidrag utgår vidare på skillnaden mellan den för arbetet godkända 

kostnaden och grundbidraget. Jag förordar att tilläggsbidrag i stället bevil

jas på skillnaden mellan de totala godkända kostnaderna och lönekostna

derna. Detta innebär ytterligare en besparing på 7 milj. kr. Dessa båda 

besparingar ingår i regeringens besparingsprogram för budgetåret 1982/83. 
Jag kommer vidare att föreslå regeringen att en högsta gräns för bidrags

underlaget för dagsverkskostnader för beredskapsarbeten sätts till 3 000 

kr. Detta innebär inte att arbeten med högre dagsverkskostnad än 3 000 kr. 

inte kan genomföras utan att bidrag får beräknas på högst 3 000 kr. Detta 

ligger också i linje med vad jag ovan anfört om att inrikta beredskapsarbe

tena på dagsverksbilliga arbeten och förslaget innebär en besparing med 9 

milj. kr. I syfte att öka omsättningen på personer i beredskapsarbeten 

avser jag föreslå regeringen att beredskapsarbeten inom tjänstesektorn inte 

bör vara längre än fem månader. Detta innebär en besparing med 80 

milj. kr. Dessa båda besparingar ingår i regeringens besparingsprogram för 

budgetåret 1982/83. 
Antalet personer sysselsatta i beredskapsarbete var i genomsnitt ca 

21 500 per månad under budgetåret 1980/81. Under budgetåret 1979/80 var 
antalet i genomsnitt ca 34000. Under budgetåret 1980/81 var i medeltal per 
månad 9450 ungdomar i åldern 18-25 år sysselsatta i beredskapsarbete mot 
14 100 budgetåret tidigare. AMS har i enlighet med regeringens bemyndi

gande medgivit beredskapsarbeten även för vissa 16-17-åringar. Under 
budgetåret 1980/81 har som mest 500 ungdomar i denna åldersgrupp erhål

lit beredskapsarbeten. Detta skall jämföras med 5 800 i genomsnitt per 
månad under budgetåret 1979/80. 

För innevarande år anvisades ursprungligen inkl. medel föreslagna i 

kompletteringspropositionen (prop. 1980/81: 150, AU 1980/81:21, rskr 

1980/81: 404) 2 376 milj. kr. för beredskapsarbeten inkl. bidrag till tillfällig 

rekryteringsstimulans, rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa ungdomar 

och bidrag till omställning vid driftinskränkningar. Genom beslut den 24 

september 1981 har regeringen med stöd av sin finansfullmakt (prop. 

1980/81: 150, FiU 1980/81:40 rskr 1980/81:420) ställt ytterligare 400 milj. 

kr. till AMS förfogande för beredskapsarbeten. Härutöver har regeringen 

den 3 december 1981 beslutat om ytterligare 460 milj. kr. varav 400 milj. kr. 

för beredskapsarbeten till ungdomar i åldern 18-24 år och 60 milj. kr. för 

s. k. arbetspraktik för ungdomar i åldern 16-17 år. Sammanlagt har såle
des 3 236 milj. kr. anvisats för beredskapsarbeten inkl. nyss nämnda sär

skilda bidrag mot 2150 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

I likhet med vad som skett under senare år bör enligt min uppfattning 
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medel på statsbudgeten beräknas efter behovet under ett normalt år. dvs. 

konjunkturneutralt. Detta förutsätter att regeringen liksom tidigare får 

disponera en finansfullmakt för den händelse att arbetsmarknadsutveck

lingcn skulle motivera ytterligare åtgärder. Jag förordar att medelsbehovet 

för beredskapsarbeten därför heräknas till 1 889.5 milj. kr. Jag har härvid 

räknat med 4.5 milj. dagsverken och en genomsnittlig dugsverkskostnad på 

drygt 450 kr. och samtidigt justerat mina beräkningar med hänsyn till de 

tidigare nämnda besparingarna om sammanlagt 154 milj. kr. Beredskapsar

beten på vägar bör få bedrivas i en omfattning som motsvarar en upparbe

tad kostnad av högst 300 milj. kr. Vidure föreslår jag att 200 milj. kr. av 

beredskapsmedlen reserveras för bidrag till omställning vid driftinskränk

ning. 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och 

konfektionsindustrin ( 1981: 542) - det s. k. äldrestödet - utgör från och 

med innevarande budgetår ett särskilt delprogram under anslaget Sysscl

sättningsskapande åtgärder. 

I föregående års budgetproposition föreslog jag regeringen att det tillfäl

liga sysselsättningshidraget skulle börja att avvecklas från och med bud

getåret 1982/83. Innevarande budgetår utgår äldrestödet med 15% av pro

duktionslönesumman. Avvecklingen skulle ske enligt en' modell där bidra

get skulle utgå med högst 12 % av lönekostnaden för personal sysselsatt i 

produktion för budgetåret 1982/83. 9 % för budgetåret 1983/84 osv. Riksda

gen beslutade i enlighet med regeringens förslag. 

Mot bakgrund av den lågkonjunktur som för närvarande råder med ökat 

antal varsel och en svag eftenrågan på arbetskraft anser jag att den plane

rade nedtrappningen inte bör inledas under budgetåret 1982/83. utan föror
dar att det tillfälliga sysselsättningsbidraget även under nästa budgetår 

utgår med 15 % av produktionslönesumman. Jag förordar vidare en regel

förändring i bidragskonstruktionen för det tillfälliga sysselsättningsbidra

get som innebär att den lägsta åldersgränsen för att bidrag får lämnas höjs 

från 50 år till 51 år. Detta innebär en besparing på 21.5 milj. kr. som ingår i 

regeringens besparingsprogram för budgetåret 1982/83. 

Jag förordar. mot denna bakgrund. att det tillfälliga sysselsättningshidra

get beräknas till 300 milj. kr. 

Industribeställningar 

Inom ramen för detta delprogram får AMS lägga ut beställningar av 

förnödenheter som behövs i statlig verksamhet hos industriföretag som har 

varslat om nedläggning eller större driftinskränkning om de anställda inte 

kan beredas sysselsättning på annat sätt. Härigenom kan sysselsättningen 

för begränsad tid upprätthållas inom ett företag för att ge rådrum för 

omplacering av personalen. 

7 Riksda)?en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilar:a 15 
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Under budgetåret 1980/81 har AMS lagt ut industribeställningar för 

sammanlagt 5.6 milj. kr. vilket motsvarar ca 5 200 sysselsättningsdagar. 

För innevarande budgetår har anvisats 110 milj. kr. som avser såväl s. k. 

rådrumsbeställningar som tidigareläggning av ordinarie statliga beställ

ningar. Beloppet beräknas motsvara ca 70000 sysselsättningsdagar. 

Jag förordar att anslagsposten förs upp med 10 milj. kr. vilket beräknas 

motsvara behovet under ett normalår. 

Jag beräknar det sammanlagda medclsbehovct för anslaget sysselsätt

ningsskapande åtgärder till 2 229150000 kr. varav 29650000 kr. avser 

förvaltningskostnader. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört om ändring av reglerna för tilläggsbidra

get vid beredskapsarbeten. 

2. bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om medel till 

Umeå universitet. 

3. godkänna vad jag anfört om ändring av reglerna för det tillfälliga 

sysselsättningsbidraget för äldre arbetskraft inom textil- och 

konfektionsindustrin. 

4. till Sysselsiittningsskapande åtf;iirder för budgetåret 1982/83 an

visa ett reservationsanslag av 2229150000 kr. 

B 5. Totalförsrnrsverksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

70831000 

86 378 000 

90998000 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Totalförsvarsverksam

het. I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplane

ring samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Försvars- och bcredskaps
planering 

Vapenfria tjiinstcpliktiga 
Förvaltningskostnader 

1980/81 
Utgift 

5 350000 
49017000 
16464000 

70831000 

1981/82 
Anslag 

5550000 
64628000 
16200000 

86378000 

1982/83 
Beräknad iindring 

AMS Föredra-

+ 2990000 
+18102000 
+ I 520000 

+22612000 

ganden 

+ 520000 
+2500000 
+ 1600000 

+4620000 

Delprogrammd Försvars- och beredskapsplanering omfattar planering 

dels av hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigs

tillstånd. dels av arbetsmarknadsvcrkets krigsorganisation samt statsbi-
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drag till frivilliga försvarsorganisationer som är engagerade i utbildning av 

personal för arbete i krigstid inom totalförsvarets civila delar. 

Delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga omfattar utbildning. redovis

ning och registrering av värnpliktiga som har fått tillstånd att fullgöra 

vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de vapenfria skall kunna fullgöra 

en för samhället betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. Redovisning och 

registrering av de vapenfria görs av AMS som också bestämmer vilken 

tjänst de skall fullgöra och när. Delprogrammet belastas av kostnader för 

ekonomiska och sociala förmåner åt vapenfria tjänstepliktiga samt ersätt

ningar för vissa utbildningskostnader m. m. till kommuner. organisationa 

och affärsdrivande verk som tilldelas vapenfria tjänstepliktiga. 

All-IS 

Försvars- och beredskapsplanering 

Inom ramen för det ekonomiska försvarets långsiktsplanering har en 

programplan för AMS försvarsplanering fastställts för 1982/83-1986/87. 

Den översiktliga planeringen på arbetskraftsområdet inriktas i huvudsak 

på att följa upp Överstyrelsens för ekonomiskt försvar <ÖEFJ och ekono

miska försvarets metod- och utvecklingsarbete samt på att genomföra 

branschstudier avseende områdena dataservice. landsvägstransporter och 

motorreparations tjänst. 

Antalet personalplanlagda företag uppgick under budgetåret 1980/81 till 

I 150 mot I 200 året innan. 

Under budgetåret 1980/81 har 49 050 män, som senast om två år skall 

lämna värnplikten eller tills vidare ställs till länsarbetsnämndernas disposi

tion. fördelats till övriga delar av försvaret. Antalet överföringar från 

försvarsmakten för fördelning inom civila totalförsvaret omfattar budget

året 1981/82 ca 49000 män. 
AMS anser att det med hänsyn till kostnadsutvecklingen inte är möjligt 

att inom ramen för det statsbidrag som erhållits för budgetåret 1981 /82 

vidmakthålla den tiivilliga försvarsverksamheten på oförändrad utbild

ningsnivå. Frivilligorganisationerna utbildar och avtalsbinder en stor del 

av medlemmarna till bristområden som bl. a. djurvårdare och traktorförare 

till jordbruket och förare till tunga lastfordon hos åkerierna och kan i ofred 

omedelbart tillhandahålla tillgänglig personal. Enbart frivilligorganisatio

nerna kan emellertid inte täcka bristerna. Inte heller har repetitionsutbild

ningen kunnat genomföras i erforderlig utsträckning. AMS beräknar totalt 

att för de tre största organisationerna ca 70% av den avtalsbundna A-per" 

sonalen har deltagit i någon form av repetitionsutbildning. Antalet utbild

ningsdagar utgör dock mindre än hälften av den i bestämmelserna före

skrivna minimitiden. 

För att efter hand nå de beräknade målen för krigsarbetsmarknadens 

behov och för att kunna genomföra erforderlig repetitionsutbildning. före

slår AMS att statsbidraget för de frivilliga försvarsorganisationernas ut

bildning för budgetåret 1982/83 räknas upp till 8 540000 kr. varav 700000 
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kr. avser kostnader för ökad rcpetitionsutbildning som är nödvändig for att 

vidmakthålla tidigare grundutbildades kunskaper. Vidare avser 700000kr. 

ökade kostnader för instruktörsarvoden samt I 500000 kr. ökade kostna

der för återhämtning av de senaste två årens eftersläpning av grundutbild

ningen. 

Vapenfria tjänstepliktiga 

För vapenfriverksamheten anslogs budgetåret 1980/81 medel för 650000 

utbildningsdagar för vapenfria tjänstepliktiga. Dessa har utnyttjats dels för 

grundutbildning av de 1800 vapenfria som inkallats under budgetåret samt 

för repetitionsutbildning av I 000 vapenfria, dels för att slutföra tidigare 

påbörjade utbildningar. För innevarande budgetår disponerar AMS medel 

motsvarande 650000 utbildningsdagar vilket medger inkallande av 1925 

vapenfria till grundutbildning och I 000 till repctitionsuthildning. Under 

budgetperioden har i stort sett uppnåtts jämnvikt mellan antal utbildnings

platser och tillströmningen av vapenfria från vapenfrinämnden. Att vänte

tiden vid inkallelse till grundutbildning trots detta är ca 10 månader beror 

dels på att handläggningen kräver viss tid. dels på att kallelse sker ett halvt 

år före utbildningen påbörjas. 

AMS uppskattar att ökningen av antalet vapenfria som följd av den nya 

vapenfrilagen från 1978 kommer att kräva ett tillskott på 50 000 utbild

ningsdagar per år under en femårsperiod. Vapenfrinämnden väntar en 

ökning av antalet beviljade tillstånd under 1981 med I 000 personer vilket 

medför att alla inte kan utbildas under året utan väntan uppstår. För 

budgetåret 1982/83 beräknar AMS att behovet av tjänstgöringsdagar kom
mer att uppgå till 750 000 vilket skulle medge grundu<bildning av 2 500 

vapenfria och att I 000 kan kallas in till repetitionsuthil.dning. Utökningen 

av utbildning av vapenfria beräknas i huvudsak ske hos bidragsberättigade 

utbildningsanordnare. Ersättningen för utbildning av I 500 vapenfria hos 

dessa beräknar AMS till 6 milj. kr. 

Medelsbehovet för vapenfriverksamhetcn. inkl. AMS och utbildnings

anordnarnas kostnader för utbildning och administration beräknar styrel

sen till 82.7 milj. kr. 

Föredraganden 

1978 års försvarskommitte som har haft till uppgift att utreda totalför

svarets fortsatta utveckling m. m. efter år 1982 överlämnade i december 

1981 sitt slutbetänkande, Totalförsvaret 1982/1987 (Ds Fö 1981: 14). Betän

kandet bereds f. n. inom regeringskansliet. 

I maj månad 1981 lade utredningen om vapenfriorganisationcn fram sitt 

betänkande (Ds A 1981: 5). Utgångspunkten för denna utredning har varit 

att skapa en organisation som ger en mer rationell och smidig hantering av 

vapenfriverksamheten. Utredningen har remissbehandlats och jag har tidi

gare förordat en ny organisation för vapcnfriuthildningen. 

I avvaktan på särskild proposition om totalförsvarets fortsatta inriktning 
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bör förevarande anslag nu tas upp med preliminärt belopp inkl. pris- och 

löneomräkningjämte viss uppräkning av förvaltningskostnaderna. 

Jag hemställer i avvaktan på särskild proposition i ämnet att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Totalför.1'V{lfSl'erksamhet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 90 998 000 kr. 

B 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3578000 

3000000 

2700000 

Reservation 3795000 

Från anslaget bestrids arbetsmarknads verkets utgifter för anskaffning av 

utrustningsförcmål med ett inköpspris överstigande 10000 kr. och med en 

beräknad livslängd av minst tre år. Även engångsanskaffningar kan göras 

med medel från detta anslag; genom omedelbar avskrivning belastas avnä

maren därvid direkt med hela kostnaden. Annan utrustning anskaffas med 

anlitande av resp. programanslag. 

Investeringsobjekten utgörs till största delen av inventarier för arbets

förmedlingarna. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt anskaffning under budgetåren 

1981/82 - 1982/83 framgår av följande sammanställning. 

Utrustningens värde efter m·skrivningar samt anskafjninRar (I 000-tal kr.) 

Slag av utrustning Värde Planerade Beräknat Planerade Beräknat 
81-07-01 inköp värde inköp värde 

1981/82 82-07-01 1982/83 83-07-01 

Byggnader 4904 3699 2687 
Aske gård 3071 2764 2488 
Entrepn:nadmaskiner 

och fordon I 032 684 479 
Vagnar och bodar 478 322 218 
Maskiner för industriella 

beredskapsarbeten 13 0 
Maskiner för kon-

torsarbetscentraler 5 0 
Tjänstebilar och 

tryckerimaskiner 523 490 801 300 787 

Engångsanskaffningar 

Teleutrustning 3 912 0 10100 () 

Kontorsinvcntarier 340 0 350 0 
<,:'entralregister I 090 0 600 0 
Ovriga engångsan-

skaffningar 820 0 350 0 

10026 6652 8270 11700 6659 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 102 

För budgetåret 1982/83 beräknas ersättningsanskaffning ske av sex 

tjänstebilar !0.3 milj. kr.). Den av PLOG-utredningen föreslagna förstärk

ningen av kontorsorganisationen förutsätter att tolv kontor förses med nya : 

telefonväxlar (I milj. kr.). Vid bifall till begärd personalförstärkning beräk

nas ytterligare 0,6 milj. kr. för motsvarande anskaffning. Behov föreligger 

också av nya eller utökade telefonanläggningar till 14 kontor(\ milj. kr.). 

För att möjliggöra betydande personalbesparingar och då televerket 

aviserat övergång till elektroniska växlar fr. o. m. år 1984 har AMS i 

samband med lokalförändringar 1983/84 för fem länsarbetsnämnder plane

rat övergång till sådana växlar (7,5 milj. kr.). Leveranstiden för större 

växlar uppgår till ett år varför dessa måste beställas redan under budget

året 1982/83. 

Kostnaden för ny- och återanskaffning av kontorsinvcntarier till länsar

betsnämnder och arbetsförmedlingar beräknas uppgå till 0.35 milj. kr. 

Ett flertal arbetsförmedlingar har behov av aktautomater och doku

mentskåp av sådan säkerhetsgrad att de uppfyller kraven i gällande arkiv

bestämmelser (0,6 milj. kr.). För övriga engångsanskaffningar beräknas 

0,35 milj. kr., fördelat på bl. a. tlexutrustning (0, I milj. kr.) till den planera

de lokalanskaffningen, och ersättande av ett flertal kopiatorer (0, I 

milj. kr.) samt ersättande av diverse maskiner vid tryckeriet på Lindha

gensgatan (0, I milj. kr.). 

Föredraga11cle11 

Till anskaffning av utrustning har för innevarande budgetår anvisats 3 

milj. kr. som till stor del tagits i anspråk för införskaffande av telcutrust
ning i samband med förhyrning av nya arbetsförmedlingslokaler samt för 

anskaffning avs. k. kortautomater till arbetsförmedlingarna. 

För budgetåret 1982/83 har AMS begärt 11,7 milj. kr. Dessa medel är i 

huvudsak avsedda för kostnader i samband med lokalförändringar. 

För egen del har jag beräknat medelsbehovet för budgetåret I 982/83 

under ifrågavarande anslag till 2.7 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn till 

behovet av teleteknisk utrustning samt utrustning till kontmslokaler och 

anskaffande av tjänstebilar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhet.1·nwrk11ad.1Terket: A11sk<(tf11ing a1· 11trust11i11g för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2 700 000 kr. 
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B 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning al' utrustning 

\ 980/81 Utgift I 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 14615000~ 

' Under budgetåret 1980/81 har intäkterna överstigit kostnaderna med I 765 000 kr. 
~Varav 12 milj. kr. enligt regleringsbrev 1981/82 skall föras över till inkomsttiteln 
"Övriga inkomster av statens verksamhet". 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet För

valtning av utrustning. vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning far 

hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverkct. varvid hyran skall beräk

nas så att samtliga uppkommande kostnader tiicks. Programmet bestf1r av 

delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

För 1 ii gg ni n g s byggnader. Förläggningsbchov skall i första hand 

tillgodoses genom förhyrning på den allmänna bostadsmarknaden. Krav på 

snabba förläggningsinsatser och lokala förläggningssvårigheter gör det 

dock nödvändigt för AMS att i viss omfattning själv kunna tillhandahålla 

förläggningsbyggnader. 

Sedan flera år tillbaka har behovet av tillfälliga förläggningsplatser varit 

sjunkande och inom AMS pågår en successiv anpassning av det egna 

förläggnings beståndet med hänsyn härtill. Under budgetåret 1980/81 mins

kades förläggningskapaciteten med 456 platser och uppgick i juni 1981 till 

3 596 platser. 

Under budgetåret 1981182 kommer förläggningskapaciteten att minskas 

med ytterligare ca 400 platser och under budgetåret 1982/83 med ca 600 till 

2 600 platser. 

Kapacitetsutnyttjandet under perioden 1980/81- 1982/83 redovisas i föl

jande tabell. 

Amal .fi'ir/iiggningsp/atser vid utgången Il\' resp. hudgetär /980181-

1982183 

Ändamål 1980/81 1981/!C 1982/83 
Antal Antal Antal 
platser platser platser 

Arbetsmarknadsutbildning 1903 1900 I 700 
Arbetsmarknadsi nstit u I 16 16 16 
Beredskapsarbeten 524 440 200 
FI ykti ngförläggningar 250 250 250 
Vapenfria tjänstepliktiga 336 336 3.~6 

Aske 72 72 72 
Uthyrda till kommuner. företag m. tl. 258 150 26 
Outhyrda byggnader I under l'ör~äljning) 237 36 

3596 3200 2600 
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Delprogrammets utgifter för budgetåret 1980/81 uppgick till 9,8 milj. kr. 

och inkomsterna till 1.5,2 milj. kr. Av inkomsterna var .5.4 milj. kr. försälj

ningsinkomster för avyttrade byggnader. Den beräknade utvecklingen av 

utgifter och inkomster för perioden 1980/81 - 1982/83 framgår av följande 

tabell. 

Kostnader och i11täkta av förliigg11ingsl'erksamhete11 (milj. kr.) 

Slag av kostnader/intäkter 1980/81 1981/!C 1982/83 
Utfall 

Kapitalkostnader 3.4 1.9 l.5 
Reparationer och underhåll 4.6 5.6 4.6 
Driftkostnader för outhyrda byggnader 0.()3 0.03 0.02 
Samkostnader 0.6 0.5 0.4 
Administration 1.2 1.2 1.3 

Summa kostnader 9,8 9,2 7,8 

Intern uthyrning 8.8 7.0 6.1 
Extern uthyrning 1.0 0,7 0.6 
Sålda byggnader 5,4 3.3 3.1 

Summa intäkter 15,2 ll,O 9,8 

Delprogrammets intäkter har överstigit kostnaderna. varför reserva

tionen under anslaget har ökat. Till största delen kan intäkterna hänföras 

till försäljning av byggnader. En förhållandevis kraftig realisationsvinst har 

uppkommit genom att hyggnadernas restvärde har varit lågt jämfört med 

marknadspriserna som stigit mycket snabbt de sista ären. Mot den bak

grunden har AMS gjort en översyn av hyrcssättningen vilket också avspeg

las i tabelluppställningen. 

Maskiner och fordon m. m. Under delprogrammet Maskiner 

och fordon m. m. förvaltas AMS maskinpark. 

Verksamheten och det ekonomiska resultatet av denna är beroende av 

omfattningen och strukturen av AMS beredskapsarbeten i egen regi. Dessa 

arbeten har under senare år undergått förändringar. AMS bedriver sålunda 

färre väg-. byggnads- och anläggningsarbetcn än tidigare. samtidigt som 

storleken av individuella objekt har minskat. Utvecklingen har fått till följd 

att efterfrågan på maskiner av olika slag. framför allt tyngre maskiner, har 

minskat. Delprogrammet har på grund härav under budgetåret fått vidkän

nas ett sådant inkomstbortfall att uppkomna kostnader ej har kunnat 

balanseras med motsvarande hyresintäkter. 

Under budgetåret 1981/82 kommer reglerna för disposition av maskiner

na att ändras. Hyres- och försäljningsinkomsterna beräknas komma att 

täcka kostnaderna. Reglering av maskinhyran kommer under budgetåret 

1982/83 att ske så att inkomsterna täcker kostnaderna. 

Den beräknade utvecklingen av kostnader och intäkter framgår av föl

jande tabell. 
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Kostnader och intäkter för maskinutmstning m. m. (milj. kr.J 

Slag av kostnader/intäkter 1980/81 19W82 1982/83 
Utfall 

Kapitalkostnader 1.4 0.7 0.7 
Reparationer och underhåll 6.0 5.7 5.7 
Förrådets drift m. m. 3.2 2,9 2.8 
Administration 0.7 0,6 0.7 

Summa kostnader 11,3 9,9 9,9 

Hyror från intern uthyrning 5.9 7.4 8.4 
Hyror från extern uthyrning 0,6 1.0 1.0 
Försiiljningsintäkter 1.2 1.5 0.5 

Summa intäkter 7,7 9,9 9,9 

Föredraganden 

Samtliga utgifter under de båda delprogrammen beräknas bli täckta av 

inkomster. Anslaget bör därför i likhet med tidigare budgetår föras upp 

med endast ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsl'erket: Förraltning av utrustning för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 8. Arbetsdomstolen 

I 980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4243 591 

5001000 

5 176000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 

ordförande, tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer 

ett antal ersättare i domstolen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1981/82 

22 

4 247 500 
(3 337700) 

753 500 

5001000 

Beriiknad ändring 1982/83 

Arbets
domstolen 

+455100 
( +432300) 
+ 6900 

+462000 

Före
draganden 

+189600 
( + 184000) 

- 14600 

+175000 
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Arhetsdomsto/e11 

U ndcr åren 1975- 1979 har arbetsdomstolens årliga måltillströmning 

varit omkring 325 mål. 1980 kom det in 322 mål. F. n. ser det ut att bli en 

slutsiffra för år 1981 på omkring 300 mål. Måling[mgen är visserligen 

fortfarande ojämn. Det verkar dock nu som om man i fortsättningen kan 

räkna med 300-350 mål per iir. 
Domstolens personal vid ingången av budgetåret 1981/82 omfattade 22 

personer varav 13 med handläggande uppgifter. Av dessa var sju sekrete

rare ocn två notarier. Domstolen framhåller att den nuvarande organisatio

nen är väl avpassad till arbetsbelastningen och föreslår därför oföriindrat 

anslag i förhållande till innevarande budgetår med korrigering för pris- och 

löneomräkningar. Domstolen föreslår vidare som besparingsalternativ att 

anslaget för förvaltningskostnader minskas med I 09 200 kr.. vilket utgör 

2 % av det redovisade anslagsbehovet. Förvaltningskostnadsanslaget blir 

sålunda 14 702 6\)() - 109 200 = l 4593400 kr. Domstolen vill emellertid kraf

tigt understryka att målutvecklingen är närmast omöjlig att förutse. I ett 

läge då måltillströmningen snabbt ökar kan domstolen tvingas att begära 

tilläggsanslag för att klara verksamheten. 

Föredraga11de11 

För nästa budgetår bör medel för arbetsdomstolens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 5176000kr. 
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8 9. Statens förlikningsmannaexpedition 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1845000 

I 394000 

1461000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 

förlikningsväsendet. Expeditionen ansvarar vidare för strcjkstatistikcn i 

riket. Den leds av en styrelse. Chef för expeditionen är en kanslichef. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Fiirl ikni ng snw n naexpedi t ion en 

1981/82 

5 

I 338000 
(689800) 

56000 

1394000 

Heräknad ändring 1982/83 

Förliknings
mannacxpcdi
tionen 

+ 125600 
!+ 422001 
+ 14000 

+139600 

Förc
dragamkn 

+54400 
!+27700) 
+12600 

+67000 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlik

ningsmannaexpeditionen inga större förändringar ur personal- och anslags

synpunkt under budgetåret 1982/83. Dock kan 1983 års avtalsrörclsc i 

oförutsedd omfattning komma att påkalla medverkan av särskilda förlik

ningsmän och förlikningskommissioner. 

Det totala medelsbehovet för förlikningsmannaexpeditioncns verksam

het under budgetåret 1982/83 uppgär till I 553 600 kr. ( + 139600). 

f"l)redraganden 

För nästa budgetår bör medel för förlikningsmannaexpeditionens verk

samhet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens .fi"irlikninRsmamwexpedition för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förs lagsanslag av I 461 000 kr. 
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B 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

21584 

30000 

30000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 

som avser tillämpningen av lagen ( 1949: 345) om rätten till arbetstagares 

uppfinningar (ändrad 1976: 191 ). Nämnden består av ordförande och sex 

ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt 

har nämnden inte någon personal. 

Föredraganden 

Anslaget bör för budgetåret 1982/83 föras upp med oförändrat belopp, 

30000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för arhetsta{:ares uppfinningar för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 30000kr. 
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C. ARBETSMILJÖ 

Inledning 

Alltsedan slutet av 1960-talet har reformtakten varit hög inom arbetsli
vets område. Ett omfattande arbetsrättsligt lagstiftningsarbete har genom

förts. Sedan år 1978 gäller arbetsmiljölagen som innebär betydelsefulla 
framsteg inom arbetsmiljöpolitiken. Lagstiftningen präglas av en vidare 
syn på arbetsmiljöbegreppet och omfattar även frågor med inriktning på 
det psykosociala området. Nya grupper berörs av lagens tillämpning. 

Förutsättningarna ges för en effektivare tillsyn genom att tillsynsmyndig

heternas föreskriftsrätt ~tvidgats samtidi~t som de fått ett effektivare sank
tionssystem till sitt förfogande. De har dessutom förstärkts kraftigt såväl i 
fråga om personal som övriga resurser såsom möjlighet att utnyttja ADB

-teknik. Informationssystemet om arbetsskador OSA) och det föreslagna 
samordnade arbetsställeregistret för arbetarskyddsverket (SARAI är enligt 
regeringens beslut f. n. föremål för en s. k. huvudstudie med inriktning på 
att få till stånd en samordnad lösning. 

För att ytterligare öka effektiviteten och minska kostnaderna inom arbe
tarskyddsverket genomför arbetarskyddsstyrelsen på regeringens upp
drag, dels ett projekt som syftar mot en verksamhetsinriktad budgetering, 
dels ett om avgiftsbeläggning av viss granskningsverksamhet som utförs 
vid tillsynsavdelningen. Strävandena beträffande arbetarskyddsverket är 
sålunda att genom ökad effektivering möjliggöra ett förverkligande av de 
arbetsmiljöpolitiska mål som fastställts av en enig riksdag samtidigt som 
åtgärder vidtas för att nå nödvändiga sparmål. 

Dessa strävanden präglar också budgetförslaget för 1982/83. Arbetar
skyddsverket bör därför inte heller detta år tilldelas några nya tjänster. 
Åtgärder bör emellertid vidtas för att formellt bekräfta vissa organisatoris
ka och andra konsekvenser av redan fastlagda utvecklingsmål. Vidare bör 
åtgärder vidtas i fråga om yrkesinspektionens handläggningsrutiner vid 
tillämpning av arbetsmiljölagen i syfte att öka rättssäkerheten för samtliga 
berörda parter och styra in tillsynsarbetet mot de mest angelägna områ
dena. 

Frågan om huvudmannaskapet för arbetsmiljötillsynen vid de mindre 
arbetsställena bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Frågan om risker för fosterskador till följd av faktorer i arbetsmiljön har 
genom tilläggsdirektiv överlämnats till föräldraförsäkringsutredningen 

(S 1980: 08). Enligt direktiven, som utgörs av socialutskottets skrivelse 
skall utredningen bl. a. ta upp frågan om eventuella ändringar i arbetsmiljö

lagen. 
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Från och med innevarande budgetår har ett nytt system genomförts för 

fördelning av bidrag till wrksamheten med regionala skyddsombud. Där

med har förutsättningar skapats för de fackliga organisationerna att på ett 

planmässigt sätt utveckla regionala skyddsorganisationer som svarar mot 

såväl branschmässiga som lokala eller andra behov. 

Utredningen (A 1976:01) om företagshälsovården och den yrkesmedi

cinska verksamheten fortsätter sitt arbete. Utredningen beräknas avsluta 

sitt arbete vid årsskiftet 1982/83. Under år 1981 har.utredningen överläm

nat ett delbetänkande <DsA 1981:01) Mät- och laboratorieresurser för 

bättre arbetsmiljö. I betänkandet redovisar utredningen överväganden om 

hur behovet av mätningar i arbetsmiljön skall kunna tillgodoses såväl 

kvantitativt som kvalitativt. Betänkandet har remissbehandlats och bereds 

f. n. inom regeringskansliet. 

Utredningen (A 1979: 04) med uppdrag att se över arbetsmiljoinveste

ringar i mindre och medelstora företag m. m. har under år 1981 överlämnat 

betänkandet <Ds A 1981: 121 Om statligt stöd till arbetsmiljöinvesteringar. 

Utredningen (A 1979:01) rörande information om risker i arbetsmiljön 

väntas under andra kvartalet 1982 överlämna sitt betänkande. 

Anstiillningsskydd. medbestämmande och utbildning.~frågor 

Regeringen har under hösten avlämnat ett förslag (prop. 1981/82: 71 I om· 

ny anställningsskyddslag till riksdagen. I propositionen läggs fram ett 

förslag till ny anställningsskyddslag. som skall ersätta 1974 års lag i samma 

ämne. Förslaget överensstämmer i väsentliga hänseenden med gällande 

rätt. Den enskilde arbetstagarens anställningsskydd består ograverat. 

Bland nyheterna märks regler i lag om möjlighet att inom vissa tidsramar ' 

träffa avtal om provanställning liksom om tidsbegränsad anställning vid 

tillfällig arbetsanhopning. De föreslagna reglerna har förebilder i flera av 

arbetmarknadens kollektivavtal. 

Nya arbetsrättskommitten (A 1976: 02) tillsattes år 1976 bl. a. för att 

överväga frågor som uppmärksammats i samband med medbestämmande

lagens tillkomst. I ett delbetänkande år 1977 lämnade utredningen vissa 

försiag angående fackliga förtroendemän. möten på betald arbetstid och 

arbetslivsforskning. Kommitten kommer under år 1982 att lämna ett betiin

kande avseende erfarenheter kring introduktionen och tillämpningen av 

medbestämmandelagen m. m. 

På en ra<l arbetsplatser har nu lokala medbestämmandeavtal träffats med 

utgångspunkt i centralt slutna avtal. Avtal om medbestämmande. saknas 

dock fortfarande inom SAF-LO/PTK-områdct. 

Arbetsmarknadens parter får sedan år 1977 bidrag till utbildning och 

information kring medbestämmandelagen och på lagen grundade avtal. 

Stödet utgår via arbetarskyddsfonden och finansieras med en arbetar

skyddsavgift. Under budgetåret 1980/81· beräknas ca 170000 personer ha 

deltagit i utbildningsaktiviteter på detta område. Utbildningens omfattning 
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förväntas öka väsentligt så snart parterna pä den privata sektorn träffat ett 

medbestämmandeavtal. 
Med medel från arbetarskyddsfonden finansieras också bl. a. verksam

heten vid arbetslivscentrum. Vid centret. som har ett femtiotal fast anställ

da forskare. bedrivs forskning kring arbetslivsfrågor med huvudsaklig 

inriktning på arbetslivets demokratisering. 

Statligt bidrag utgår också via arbetarskyddsfonden för utbildning av 

anställdas representanter i myndigheters och företags styrelser. Under 

budgetåret 1980/81 har ca 2 500 fackliga förtroendemän deltagit i denna typ 

av utbildning. 

Alltsedan arbetarskyddsfondens tillkomst år 1972 har utbildningen i 

arbetsmiljöfrågor spelat en central roll. Med bidrag från arbetarskyddsfon

den har Arbetarskyddsnämnden och samverkansorganen i arbetsmiljöfrå

gor på den statliga och kommunala sektorn utarbetat utbildningsmaterial 

för den grundläggande arbetsmiljöutbildningen. I många fall har även 

branschanpassningar gjorts som komplement eller påbyggnad till dessa 

kurser. Utbildningsmaterialet är främst avsett för skyddsombud och ar

betsledare. Årligen deltar ca 55 000 personer varav ca 32 000 skyddsombud 

i arbetsmiljöutbildningen. 

Arbetstid och semesta 

Det regelsystem som antogs på arbetstidsområdet i samband med den 

allmänna arbetstidslagens tillkomst har bibehållits med enbart mindre för

ändringar under hela 1970-talet. Den successiva reduceringen av den fak

tiska arbetstiden per sysselsatt som skett är en följd av ökat deltidsarbete. 

förändringar i sjukfrånvaron. minskat övertidsarbete. arbetstidsförkort

ningar i avtal m. m. De förändringar som skett på arbetstidsområdet hänger 

nära samman med att delvis nya grupper trätt in på arbetsmarknaden. En 

särskilt kraftig sysselsättningsökning har t. ex. skett bland kvinnor med 

barn under sju år. 

En rad regelsystem vid sidan av arbetstidslagstiftningen har tillkommit 

under 1970-talet som tillgodoser olika individers räl! till ledighet från 

arbete eller deltidsarbete. Ledighetslagstiflningen ger uttryck för en ny syn 

på arbetstidsfrltgorna. En rad sociala aspekter har härigenom sliillts sida 

vid sida med traditionella arbetarskyddsmotiv. 

Utredningen (A 1978: 03) av vissa arbetstidsfrågor lämnade i .februari 

1981 ett förslag till ny arbetstidslag (SOU 1981:5) som avses ersätta all

männa arbetstidslagen och 4 kap. arbetsmiljölagen. Gällande bestämmel

ser om ordinarie arbetstid. jourtid. natt vila. veckovila. raster och pauser 

föreslås att i stort sett oförändrade bli öve1förda till en ny lag. Däremot 

föreslås övertidsreglerna ändrade i väsentliga delar. Även sanktionssyste

met ändras enligt förslaget som bl. a. innehåller bestämmelser om straffav

gifter vid åsidosättande av övertidsreglerna. Vidare ingilr i förslaget nya 

bestämmelser om begränsning av mertid vid dellidsanställning och om 
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besked till arbetstagarna rörande arbetstidens förläggning. Motivet bakom 

nyss nämnda förslag är att tillförsäkra även de deltidsanställda tillfrcdsstiil

lande arbetsförhållanden. Nytt är också att förslaget ger vissa möjligheter 

att träffa överenskommelse om avvikelse från lagen genom lokala kollek

tivavtal. Förslaget syftar dessutom till en omläggning av den ordning som 

hittills har tillämpats vid myndighetshandläggningen av dispenser m. m. i 

arbetstidsärenden. Utredningens förslag har remissbehandlais. Regeringen 

överväger f. n. frågan om en proposition om arbetstidsfrågor. 

Två av de tre delprojekt som regeringen under år 1980 tog initiativ till för 

att se över lcdighetslagarnas effekter har nyligen avrapporterats. Regering

en lämnade bl. a. medel till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle för 

att studera de organisatoriska effekterna av ledighetslagarna. Resultatet 

har nu redovisats till regeringen i rapporten Mot ökat flexliv. I rapporten 

konstateras bl. a. att den frånvaro som är en direkt följd av ledighetsla

gama som regel inte ger upphov till särskilt stora problem i den privata 

sektorn som helhet. I små företag kan dock svårigheter uppstå. Frånvaro 

av det slag som undersökts i rapporten. dvs. bl. a. studieledighet och 

föräldraledighet, är vanligare i den offentliga sektorn än i den privata, 

delvis på grund av den större andelen kvinnlig arbetskraft. Detta medver

kar till att det personaladministrativa arbetet inom den offentliga sektorn 

kompliceras. 

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag analyserat ekonomiska 

aspekter på den samlade frånvaron. Såväl företagsekonomiska. statsfinan

siella som samhällsekonomiska konsekvenser av frånvaron har belysts i 

rapporten Frånvaron i arbetet - omfattning, utveckling och kostnader. 
Den genomgång av olika frånvaroorsaker som gjorts visar att sjukfrånvaro 

och semester är de helt dominerande frånvaroanledningarna. Till<;ammans 

svarar de för ca tre fjärdedelar av den samlade frånvaron. Enligt en 

tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningarna under andra kvar

talet 1981 uppgick arbetstidsbortfallet i timmar räknat för annan frånvaro 

än semester till 9.2 % av den möjliga arbetstidsvolymcn. Sjukdom svarade 

för 4.4%. värnpliktstjänstgöring för 0,6%·, föräldraledighet för 1.9%. stu

dier för 1.4 % och annan orsak för 0,8 %. I samma undersökning gjordes 

också en uppskattning av i vilken omfattning arbetstagarna utnyttjat den 

rätt till reducerad arbetstid som lagen om vård av barn resp. studieledig

hetslagen ger förvärvsarbetande. Endast 6.4 % av alla dcltidsarbetande 

hade partiell tjänstledighet i samband med hushållsarbete eller vård av 

barn. Av alla deltidsarbctande hade endast 0.8 % partiell tjänstledighet för 

studier. l vilken omfattning dessa grupper skulle ha varit tjänstlediga om 

speciella lagregler inte fanns kan givetvis inte utläsas i det statistiska 

materialet. 

Tidsåtgången för facklig verksamhet har studerats vid fem olika myndig

heter. Den redovisade fackliga verksamheten uppgick vid samtliga myn

digheter till mindre än I% av tillgänglig arbetstid. 
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I den samhällsekonomiska kalkylen värderas frånvarons kostnads- och 

intäktssida mot bakgrund av några antagna förändringar i rätten till ledig

het. Konsekvenserna blir olika beroende på vad ledigheten används till. 

Föräldraledigheten innebär t. ex. alternativ produktion som utgör en intäkt 
för samhället. Produktionseffekten av förändringar i rätten till föräldrale

dighet blir därför inte lika stora som t. ex. förändringar i semester. som 

innehåller ett stort inslag av i samhällsekonomisk mening improduktiv 

verksamhet. 

Olika slag av företagsekonomiska kostnader uppkommer till följd av 

frånvaro. t. ex. kostnader för överanställning. merkostnader i produk

tionen och kostnader för produktionsbortfall p. g. a. produktionsstopp. 

Fallstudier vid två företag har visat att merkostnader i produktionen utgör 

de klart största frånvarokostnaderna. 

Den statsfinansiella studien består dels av en kartläggning av statens 

inkomster och utgifter för den ersatta frånvaron. dels en känslighetskalkyl 

som visar hur statens finanser påverkas av förändringar i den ersatta 

frånvarons omfattning. Statens utgifter för ersättning och administration 

av ledighet ökade med 68% mellan budgetåren 1975176 och 1979/80. In

komsterna via arbetsgivaravgifter ökade samtidigt med 108%. 

Det tredje delprojektet, en lagteknisk översyn av ledighetslagstiftningen. 

pågår inom arbetsmarknadsdepartementet. Resultatet av detta arbete 

kommer inom kort att presenteras i en departementspromemoria. 

När det gäller frågor om veckoarbetstidens längd ankommer det i första 

hand på arbetsmarknadens parter att avgöra eventuella förkortningar. 

Delegationen !A 1974: 09) för arbetstidsfrågor. DELF A, tillsattes år 1974 

bl. a. för att ge arbetsmarknadens parter underlag för bedömningar om 

möjligheterna att genomföra en generell arbetstidsförkortning. DELF A 

har hittills lämnat två rapporter. I rapporterna har bl. a. framhållits att en 

arbetstidsförkortning kan ge upphov till betydande obalanser i sysselsätt

ningen och i den regionala utvecklingen. DELF As arhete fortsätter. Vid 

sidan av arbetstidsförkortningar har DELFA i uppgift att följa deltidsarbe

tets utveckling. samt att ha överblick över arbetet i andra utredningar som 

behandlar arbetstidsfrågor. 

Den nya semesterlagen som trädde i kraft 1978 innebar att den lagstad

gade semesterledigheten förlängdes från fyra till fem veckor per år. Samti

digt förbättrades också semestervillkoren för bl. a. deltids- och korttidsan

ställda samt för nytillträdande på arbetsmarknaden. Den nya semesterla

gen ger också arbetstagare rätt att spara en del av semesterledigheten från 

ett år till ett annat. Semesterrättigheterna i Sverige är mycket fördelaktiga i 

ett internationellt perspektiv. Hösten 1977 tillsatte regeringen en ny semes

terkommitte (A 1977: 02) med uppgift bl. a. att utreda någon form av 

fondsystem som skulle möjliggöra för en anställd att bibehålla sparad 

semester vid byte av arbetsgivare. Vidare skulle kommitten överväga 

frågor om semesterlön vid olika typer av frånvaro samt följa tillämpningen 

8 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 15 
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av semesterlagen och föreslå Je ändringar som erfarenheterna motiverade. 

I nuvarande ekonomiska läge iir det emellertid nödvändigt att iaktta stor 

återhållsamhet med kostnadskrävande reformer. Regeringen har därför 

gjort den bedömningen all nya semesterreformer eller finansieringssystem 

inte ryms inom de samhällsekonomiska förutsättningar som f. n. råder. 

När kommillen därför inte ansetts kunna fortsätta arbetet i dessa centrala 

delar har regeringen under hösten beslutat om dess nedläggning. 

Arhetsa 11pas.1·11i ng 

Arbetet har en central betydelse i de flesta människors liv. Det är inte 

bara el! medel all trygga individens försörjning utan också en väsentlig 

faktor för att uppnå social gemenskap och egenvärde. El! viktigt mål för 

arbetsmarknadspolitiken är därför att alla människor skall ha räll till arbete 

och att arhctshandikapp inte skall vara ett hinder för någon att få menings

full syssebä\tning. 

Frågan om handikappades situation i arhetslivet och möjligheterna för 

dem att få meningsfullt arbete har i särskilt hög grad uppmärksammats 

under det internationella handikappåret 1981. Under handikappåret har 

ocksil. myndigheter och organisationer sökt bredda och fördjupa sitt arbete 

med handikappfrågorna. AMS har fortsall sina intensifierade förmedlings

insatser för att fler sökande med arbetshandikapp skall få anställning. I 

samma syfte har styrelsen ökat sin information. Gentim konferenser med 

anpassningsgruppernas ledamöter, med hjälp av filmer. utställningar. an

nonser m. m. har man sökt skapa mera positiva attityder till arbetshandi

lrnppade på arbetsmarknaden. Arbetarskyddsstyrelsen har tagit upp handi

kappfrägorna vid ärets arhetsmedicinska krJntaktdagar och bl. a. pekat på 

behovet av anpassningsåtgärder för ansliillda med funktionshämningar. 

Som ett led i insatserna under det internationella handikappftret anord

nade arbetsmarknadsdepartementet i mars 1981 en särskild arbetsmark

nadsdag. Politiker och företrädare för handikapprörelsen. parterna på ar

betsmarknaden och berörda myndigheter diskuterade olika frägor som har 

samband med handikappades situation p[i arbetsmarknaden och i arbetsli

vet. Anföranden och debattreferat har dokumenterats i en rapport över 

arbetsmarknadsdagen. som departementet har givit ut. 

Med anledning av handikappåret har arbetarskyddsfonden och arbets

marknadsdepartementet bekostat en informationsskrifl "Anpassad arbets

plats - en idcbok om arbetsplatser och tekniska hjälpmedel", som Handi

kappinstitutet inom kort kommer att ge ut. Boken redovisar bl. a. tekniska 

lösningar för att anpassa arbetsplatser till handikappade personers indivi

duella förutsättningar och behov. Skriften sprids till skyddskommittccr. 

anpassningsgrupper. företagshälsovård, fackliga företrädare och andra be

rörda organ. 

F.:k handikappades möjlighet till arbete och studier har stödsystemet för 

anskaffning och drift av motorfordon stor hctydelse. Det arbetsmarknads-
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politiskt motiverade stödet till bil åt handikappade berörs i hög grad av det 

utredningsarbete som bilstödskommittcn (S 1979: 04l bedriver. Kommitten 

kan väntas lägga fram förslag under budgetåret 1981182. 

En människas arbetsförmåga påverkas i stor utsträckning bl. a. av arbe

tets art och organisation. arbetsplatsens utformning och andra arhctsrniljö

faktorcr. För den som har en funktionsinskränkning iir en lämpligt utfor

mad arbetsplats oftast en förutsättning för att vederbörande skall kunna 

förvärvsarbeta. 

I prop. 1980/81: 126 om arbctsmarknadspolitikens framtida inriktning 

behandlades bl. a. frågan om en vidgad samverkan i frågor rörande arbets

miljö och arbetsanpassning mellan arbetsmarknadsverkets anpassnings

verksamhet och de arbetsmiljö- och arbetarskyddsansvariga organen. Vid 

riksdagsbehandlingen av propositionen (AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) 

befanns det angeläget att man snabbt finner metoder för en bättre samord

ning mellan verksamhetsområdena. För att närmare klargöra hur samver

kan. ansvars- och arbetsfördelning mellan dessa organ skall vara utfor

made har en särskild utredare <A 1981: 04) tillkallats. Utredningsarbetet 

skall inriktas på att arbetsförmedlingens insatser i anpassliingsverksamhc

ten i största möjliga utsträckning skall avse anstiillningsfrämjande åtgär

der. 

Andra utredningar på arbetsmarknadsdepartementets område som kom

mer att beröra åtgärder för arbetshandikappade är den tidigare redovisade 

parlamentariska utredningen (A 1981: 02) av arbetsmarknadsvcrkets an

svarsområde och organisation, som bl. a. skall behandla näringshjiilpcn till 

äldre och handikappade samt utredningen <A 1981: 03) rörande åtgärder för 

att påverka arbetsgivarnas rekryteringspolitik. Den parlamentariska utred

ningen skall också gå igenom det arbetsmarknadspolitiska stödsystemet i 

syfte att förenkla bestämmelser och begränsa antalet enskilda åtgärder. 
En annan följd av riksdagens beslut i anledning av prop. 1980/81: 126 är. · 

att det ankommer på riksförsäkringsverket att skapa ett förenklat ansök

ningsförfarande vid återgång till förtidspension. 1 praktiken innebär det 

förenklade prövningsförfarandet att en vilande pensionsrätt under två år 

skapas, om det inte vid omprövningen av pensionsrätten visar sig att 

arbetsförmågan väsentligt har förbättrats eller att den handikappades möj

ligheter till arbete ökat väsentligt. Åtgärden syftar till att undanröja sådana 

eventuella farhågor främst hos unga förtidspensionärer.!. ex. för att förlo

ra pensionsrätten, som kan avhålla dem från att pröva sina möjligheter i 

arbetslivet. 

Regeringen uppdrog i maj 1979 åt AMS och statens personalniimnd -

numera statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) - att utarbeta förslag till 

riktlinjer för hur arbetet med att främja anställning av arbetshandikappade 

bör bedrivas inom statsförvaltningen. De båda myndigheterna har i mars 

1981 lämnat sina förslag. Riksdagen har därefter (AU 1980/81: 21, rskr 

1980/81: 404) uttalat att regeringen snarast skall redovisa sina övcrvägan-
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den med anledning av förslagen från AMS och SAMN. En sådan redovis

ning har nyss lämnats i hudgetpropositionens bilaga 3 För flera huvudtitlar 

gemensamma frågor. Som framgått i detta avsnitt har regeringen bl. a. 

ändrat föreskrifterna i anställningsförordningen ( 1965: 60 I) sil att även 

tjänster som tillsätts med arbetshandikappade sökande som arbetsförmed

lingen har anvisat skall kunna undantas från myndigheternas skyldighet att 

ledigkungöra tjänster. Vidare har under åttonde huvudtiteln särskilda me

del föreslagits till stöd för utveckling av metoder m. m. inom handikapp

området. 
Den 25 juni 1981 överlämnade den särskilda arbetsgrupp för narkotika

frågor. som regeringen inrättade under AMS arbetsvårdsdelcgation. sin 

rapport ''Problem på vägen från missbruk till jobb''. Rapporten redovisar 

gruppens arbete samt synpunkter och förslag om fortsatta insatser på 

området. Under anslaget C 5. Yrkesinriktad rehabilitering aviseras förslag 

om insatser på missbruksområdet som regeringen kommer att lägga fram 

under våren 1982. 

De särskilda stöden till sysselsättningsskapande åtgärder för sökande 

med arbetshandikapp har fortlöpande byggts ut under senare år samtidigt 

som stora organisatoriska förändringar har genomförts inom området. Den 

1 januari 1980 sammanfördes den skyddade verksamhet som dessförinnan 

bedrevs av primär- och landstingskommunala samt vissa enskilda huvud

män, industriella beredskapsarbeten samt länsarbetsnämndernas kontors

arbctscentraler i en ny stiftelseorganisation för skyddat arbete. Samhälls

företag. 

Den 1 juli 1980 sammanfördes den tidigare halvskyddade sysselsättning

en med arkivarbete/musikerhjälp i en ny sysselsättningsform kallad an

ställning med lönebidrag. Som framgår av följande figur har de organisa

tionsförändringar som genomfördes år 1980 fått s·,1m effekt att ett ökat 

antal personer kommit att omfattas av stöd till sysselsättning av arbetshan

dikappade. 
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Antal handikappade personer i l'issa sysselsiittni11gsskapande åtgärder 
1972-1981 (oktober). 

Antal personer 

:'·5 000 

50 C;CJO 
L ~-=.nc ·o i. ::!r2. ~~ 

.::5 OUC; 

JJ rJCiO 

15 000 

10 c~~o 

5 000 

r3 74 75 7C :30 31 

Den ökning av antalet sysselsatta inom Samhällsföretag som visas i 

figuren utgörs delvis av personer som fördes till stiftelseorganisationen 

från de tidigare industriella beredskapsarbetena. De beräknas uppgå till ca 

I 800 personer. Vidare utgörs ca 1600 av dem som sysselsätts hos Sam

hällsföretag av personer som tidigare hade arkivarbete vid länsarbets

nämndernas kontorsarbetscentraler. Den reella ökningen av antalet syssel

satta hos Samhällsföretag är således mindre än vad figuren utvisar. Samti
digt är ökningen av antalet personer som sysselsätts med hjälp av lönebi

drag högre än vad figuren visar eftersom hänsyn bör tas till dd antal som 

övergick från arkivarbete till Samhällsföretag. 

Fr. o. m. den 1 januari 1982 upphör möjligheten att överföra redan an

ställda personer till anställning med lönebidrag (tidigare benämnt halv

skyddad sysselsättning). Samtidigt slopas möjligheten att förlänga beslut 

om lönebidrag för sådana anställda hos kommuner och landsting som har 

överförts från en reguljär anställning till en lönebidragssubventionerad 

(halvskyddad sysselsättning). Lönebidrag skall således i fortsättningen i 

huvudsak bara kunna användas i samband med nyanställning av arbets

handikappade. Möjligheten att förlänga lönebidrag för personer som tidi

gare överförts till sådan statligt subventionerad löneform skall dock kvar

stå inom den enskilda sektorn. Det skall också vara möjligt att dels över

föra en redan anställd till anställning med lönebidrag, dels även förlänga 

stödet, när det gäller personer som återgått i arbete efter att ha uppburit 

helt sjukbidrag. 
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l 1981 års budgetproposition anmälde jag min avsikt att föreslå regering

en att en begränsad översyn av verksamheten inom stiftelseorganisationen 

för skyddat arbete skulle genomföras. Regeringen uppdrog den 18 juni 

1981 åt Stiftelsen Samhällsföretag att med utgångspunkt från vunna erfa

renheter genomföra en kartläggning och översyn av verksamheten. Härvid 

skulle särskilt prövas vilka kostnadsbesparande förändringar av organisa

torisk eller annan art beträffande den operativa verksamheten. men även 

avseende lednings- och styrfunktioner, som stiftelsen bedömer vara möj

liga inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska och sociala målsättning

en. som enligt riksdagens beslut gäller för verkstäder för skyddat arbete. 

Stiftelsen skall lämna en redogörelse av uppdraget före utgången av år 

1981. Översynsrapporten kommer därefter att beredas och utvärderas 

inom regeringskansliet. 

Den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering trädde i kraft 

den I januari 1980. Sedan dess har ett intensivt organisationsarbete bedri

vits för att få till stånd den omdisponering av personalresurser som organi

sationsförändringen förutsatte. l många fall har också lokalförändringar 

fått vidtas. eftersom de tidigare lokalerna inte var byggda för den verksam

het som skall bedrivas vid arbetsmarknadsinstituten. Bl. a. har man mins

kat utrymmet för produktion. I stället bedrivs praktisk arbetsträning vid 

arbetsplatser ute på den vanliga arbetsmarknaden. Detta har medverkat till 

att en större del av de inskrivna kunnat få anställningar efter prövningspe

riodens slut, jämfört med tidigare förhållanden. Man har också i ökad 

utsträckning använt arbetsmarknadsinstituten för s. k. riktade insatser. 

t. ex. kortare intensiva insatser för att informera sökande om arbetsplatser 

med rekryteringsbchov. Bl. a. har sådana riktade insatser gjorts för att 

intressera kvinnor för anställning inom industrin och för friställda som 

behövt fördjupad information om möjligheter att få. nytt arbete. Dessa 

exempel visar att arbetsmarknadsinstituten i hög grad inriktar sin verksam

het på att ge kvalificerad förmedlingsservice till grupper med särskilda 

behov av arbetsförberedelse och arbetsanpassning. Eftersom ca 70<)(: av 

de inskrivna har arbetshandikapp är arbetsmarknadsinstituten särskilt be

tydelsefulla när det gäller att bereda sökande med arbetshandikapp arbete. 

Instituten har budgeterats i enlighet med-huvudförslaget. 

Efterfrågan på platser vid verkstäder för skyddat arbete är stor på många 

håll i landet. Stiftelsen Samhällsföretag föreslås därför få medel för inves

teringar som skall göra det möjligt att ta emot fler gravt handikappade 

arbetssökande vid verkstäderna och därigenom mer effektivt använda 

befintliga platser. I anledning av prop. 1980/81: 126 om arbetsmarknadspo

litikens framtida inriktning har riksdagen beslutat (AU 1980/81: 21. rskr 

1980/81: 404) att förhöjt löncbidrag skall kunna lämnas.till arbetstagare som 

övergår från skyddat arbete till en anställning på den reguljära arbetsmark

mukn. Bidraget uppgår till 90%- det första anställningsåret och med 50% · 

under de därpå följande tre åren. Åtgärden syftar till en ökad utplacering 

från skyddat arbete. Därigenom bidrar man också till att skapa möjlighet 

för fler gravt handikappade att få arbete inom stiftelseorganisationen. 
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Statens förhandlingsnämnd träffade år 1979 en principöverenskommelse 

om kompensation för statens övertagande av det kommunala och lands

tingskommunala kostnadsansansvaret för skyddade verkstäder. arbcts

vårdsinstitut m. m. Förhandlingsnämnden träffade vidare år 1979 överens

kommelse om kompensation för övertagande av driftkostnaderna för verk

samheterna. Överenskommelsen, som gällde är 1980. innebar att staten 

erhöll 775 milj. kr. En slutlig överenskommelse har träffats den 2.~ mars 

1981 om kompensationen till staten. Denna innebär att staten skall erh~llla 

ytterligare 775 milj. kr. för vartdera av åren 1981 och 1982. Efter år 1982 

skall således ingen kompensation lämnas och de ekonomiska regleringarna 

är därmed slutförda. Staten har därefter ensam det fulla kostnadsansvaret 

för verksamheterna. Regeringen har godkänt överenskommelserna. 

C I. Arbctarskyddsstyrelsen 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

126369 316 

133 509000 

142222000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 

arbetstidsfrågor, vartill räknas arbetsmedicinska frågor och frågor rörande 

den centrala tillsynen inom produktkontrollagstiftningen. Styrelsen är 

chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrclsen leds av en styrelse. Denna utgörs av generaldi

rektören, överdirektören och nio ytterligare ledamöter. varav sju represen

terar parterna på arbetsmarknaden och två är riksdagsledamöter. I verks

styrelsen ingår vidare två personalföreträdare. Inom styrelsen finns tre 

avdelningar. nämligen tillsynsavdclningcn, forskningsavdclningcn och ad

ministrativa avdelningen. 

Till arbctarskyddsstyrclsen är knuten en arbetstidsnämnd, som består 

av generaldirektören eller övcrdin:ktören. chefen för arbt'lstidsbyrån. en 

tjiinstcman som generaldirektören utser samt sex ytterligare ledamöter 

som representerar parterna på arbetsmarknaden. 

Personal 

Anslag 

Förvalt ni ngskos t nad er 
!därav lönekostnadcri 

Lokalkostnader 
U ppdragsvcrksamhet 

1981/82 

556 

102 642 000 
(79478000) 
27007000 
3 860000 

133509000 

BcriiknaJ iinJring 1982/83 

Arbi:tarskydds- före-
styrclscn draganJen 

+ 15033000 
!+ h.'193000) 
+ 2 ~90000 
+ 218'000 

+19308000 

+5517000 
(+671~000) 

+I 011000 
+2 185 000 

+8713000 
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Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 

6 320 000 kr. för nästa budgetår ( 1981/82 5 560 000 kr. l. 

Arbetarskyddsstyrelsen 

En förutsättning för att arbetarskyddsverket skall kunna bibehålla den 

ambitionsnivå för tillsyn och forskning som upprätthålls i dag bedöms av 

styrelsen vara att verket även i fortsättningen kan disponera tillräckliga 

resurser. För budgetåret 1981/82 har styrelsen tvingats besluta om vakans

hållning av tjänster inom styrelsens tre avdelningar. Flertalet vakanser har 

kommit på den administrativa avdelningen där arbetskraftsbehovct tidi

gare i stor utsträckning tillgodosetts genom extratjänster. Enligt styrelsen 

har detta skett i avvaktan på resultatet av den utredning av verkets admini

strativa funktioner som redovisades i förra årets anslagsframställning. Ett 

arbete med successiv rationalisering och indragning av tjän~ter har nu 

inletts. Ytterligare besparingar under budgetåret 1982/83 skulle medföra att 

kraven på personalbesparingar måste skärpas ytterligare. I ett sådant läge 

skulle i allt högre grad även de operativa funktionerna komma att drabbas. 

dvs. föreskriftsarbetet och annat centralt tillsynsarbete. tillsynen av ar

betsställen samt forskning och utbildning. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 12619000 kr. 

2. Styrelsen framhåller att en nedskärning av personalstyrkan generellt 

förutsätter en mycket långsiktig planering, bl. a. genom trygghetslagstift

ningen. En sådan planering iir också nödvändig för att man skall kunna 

uppnå önskad omprioritering. Något medel för att styra personalavgfmgen 

till tjänster som av funktionella skäl i första hand bör dras in linns nämligen 

inte. Styrelsen understryker att de anställda i mycket stor utsträckning har 

en specialinriktad bakgrund i fråga om både utbildning och erfarenheter. 

Detta gör att de bara till en del. och då först efter omfattande utbildningsin

satser. kan styras in på andra arbetsområden. 

Styrelsen framhåller vidare att den genom fortlöpande effektivcrings

och besparingsåtgärder söker sänka kostnadsnivån utan negativa återverk

ningar på verksamhetens resultat. En minskning av resurstilldelningen av 

den storleksordning som anges i regeringens anvisningar för revidering av 

långtidsbedömningen för budgetåren 1982/83 -1985/86 kan enligt styrelsen 

inte vidtas utan direkta negativa effekter på verksamhetsresultatet. Skulle 

en sådan resursminskning bli aktuell för verkets del måste den således 

kombineras med ställningstaganden till förändring av arhetarskydds

verkets uppgifter eller ambitionsnivån i dessa. Styrelsen har i nuläget inte 

funnit att tillräckliga utgångspunkter givits för en faktisk omplanering av 

sådant slag. De konsekvenser som det kan bli fråga om är enligt styrelsen 

följande. 

a) Förskjutningar i det av styrelsen planerade föreskriftsarbetet avseen

de såväl nya föreskrifter som aktualisering av äldre regler. Frtmvaron av 
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föreskrifter på aktuell nivå och därmed bl. a. bristfällig samordning inom 

yrkesinspektionen kan leda till att kraven ställs olika med negativa konse

kvenser som följd. t. ex. i form av investeringar som senare visar sig vara 

otillfredsställande från såväl produktions- som arbetsmiljösynpunkt. 

b) Minskat tillsynsarbete ute i arbetslivet med påföljd bl. a. att de lokala 

parterna får minskad service när det gäller att finna lösningar på de pro

blem som kan finnas. 

c) Minskade möjligheter att genom omdisposition inom gällande ramar 

skaffa ny kompetens till den arbetsmedicinska forskningen för att kunna 

möta ny och ökad efterfrågan inom olika områden. 

d) Ett mindre utbud i fråga om utbildning av personal till företagshälso

vården. ett utbud som redan i dagens läge iir otillfredsställande. 

Sammantaget innebär sådana påfrestningar enligt styrelsens bedömning. 

på sikt en urholkning av de målsättningar som hittills gällt för arbetsmil

jöarbetet. 

I anslagsframställningcn lägger styrelsen fram ett förslag som enligt dess 

uppfattning i allt väsentligt följer regeringens anvisningar för huvudförsla

get. dvs. pris- och löneomräkning för anslagen för budgetåret 1981/82 

minskat med 2 %. Emellertid har styrelsen funnit det omöjligt att helt 

begränsa anslagsbehovet till denna nivå. Styrelsen finner det således ound

gängligen nödvändigt att utöver huvudförslaget räkna med vissa ytterligare 

medel för anskaffning och underhåll av apparatur för arbetsmedicinsk 

forskning för att undvika kapitalförstöring som en följd av bristfälligt 

underhåll och för att undvika allvarliga störningar i arbetet. 

Enligt styrelsens beräkningar uppgår anslagsminskningen i enlighet med 

huvudförslaget till 4481000 kr. Utgångspunkten för styrelsens fördelning 

av detta på olika ändamål är att söka minimera negativa effekter på 

verksamhetsresultatet. Genom en omfördelning av det tekniska och eko

nomiska ansvaret för den tekniska produktionen av styrelsens föreskrifter 

mellan Liber förlag och styrelsen blir det möjligt att minska anspråken på 

statsbudgeten för informationsinsatser med I milj. kr. Dessutom bedömer 

styrelsen det möjligt att begränsa medelsbehovet för olika omkostnader 

med I milj. kr. i förhållande till tidigare anslag. Till stor del beräknas detta 

av styrelsen kunna ske genom minskade anslag för verkets personalutbild

ning utan att ambitionsnivån för denna behöver sänkas i förhållande till det 

faktiska nuläget. 

Styrelsens förslag enligt huvudförslaget innehåller ett fortsatt kostnads

fritt tillhandahållande av tidningen Arbetarskydd. Styrelsen redovisar flera 

skäl som talar mot en avgiftsbeläggning av tidningen. Med hänvisning till 

riksdagsbeslutet om statlig tidningsutgivning (prop. 1980/81: 100. bil. 11,s. 

127 ft) har styrelsen också tagit upp frågan om viss översyn av riktlinjerna 

för tidningen. 

I särskild ordning har styrelsen vidare med åberopande av riksdagsbe

slutet om inrättande av ett informationssystem om arbetsskador begärt att 

vissa tjänster. för vilka medel anvisats. extra-ordinariesätts. 
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Styrelsen har slutligen i särskild skrivelse till regeringen hemställt att 

bl. a. en laboratorstjänst i fe 20-Fe 23 ändras till SKe 46 med avlönings

förstärkning enligt det statliga läkaravtalet. Som skäl åberopar styrelsen 

att tjänsten med hänsyn till dess allmänna inriktning i första hand bör 

tillsättas med en Uikare. 

Föredraganden 

Den genomgripande -reformeringen av arbetarskydds verket under 1970- · 

talet har belysts bl. a. i tidigare budgetpropositioner. Jag kan konstatera att 

verket i dag står viil rustat för att lösa sina uppgifter. Verkets personal har i 

princip fördubblats under perioden och de formella möjligheterna för en 

kraftfull tillsynsverksamhet har getts genom l 978 års arbetsmiljölag. Da

torbaserade informationssystem som skall bidra till ett effektivare resurs

utnyttjande är under uppbyggnad. Forskningsverksamheten har utvidgats, 

inte minst till följd av de nya och ändamålsenliga laboratorier som styrel

sen numera disponerar i Västra Skogen i Solna. Vid sidan av den intensiva 

allmänna debatten torde den nya lagstiftningen och den kraftiga utbyggna

den av styrelsen sannolikt ha bidragit till de ökade förväntningarna och 
kraven på styrelsen i fråga om insatser av en omfattning som inte kan 

tillgodoses inom nuvarande resursramar. Trots detta framhöll jag redan i 

förra årets budgetproposition att arbetarskydds verket nu måste genomföra 

besparingar och omprioriteringar. Det gäller naturligt vis i minst lika hög 

grad i år. Jag vill emellertid understryka att detta inte innebär en sänkning 

av regeringens ambitioner beträffande arbetsmiljöverksamheten. Målen 

måste dock nås via delvis andra vägar än tidigare. Jag menar då i första 

hand att ökade resurser som enligt tidigare praxis normalt skulle ha tillförts 

genom ökningar av anslagen numera måste åstadkommas genom rationali

seringar och andra effektivitetshöjande åtgärder. En verksamhet med så

dan inriktning pågår också sedan några år inom verket. På regeringens 

uppdrag genomförde verket det s. k. ASSÖ-projektet vilket innebar en 

översyn av verkets administrativa funktioner. Översynen följs nu upp 

inom verket med en rad projekt. I enlighet med regeringsbeslut utarbetas 

dessutom bl. a. system för verksamhetsinriktad budgetering. avgiftsbe

liiggning av viss granskningsverksamhet vid styrelsens tillsynsavdelning 

samt en s. k. huvudstudie för en samordnad lösning av de datorbaserade 

informationsssystemen Informationssystemet om arbetsskador (ISA) och 

samordnat ADB-baserat arbetsställeregister för arbetarskyddsverket 

(SARA). Samtliga åtgärder syftar till att öka effektiviteten inom verket 

inom de ekonomiska ramar som lagts fast av statsmakterna. Jag är överty

gad om att denna ambition är realistisk. Arbetarskyddsstyrelsen anslags

framställning vittnar också om att styrelsen delar denna uppfattning. Sty

relsen har emellertid inom vissa begränsade områden fört fram önskemål 

som i några fall innebär krav på resurser utöver huvudförslaget. 

Det gäller bl. a. vissa områden inom vilka utvecklingstakten under sena-
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re år varit så hög att det för styrelsen i praktiken varit frfiga om att etablera 

ny verksamhet för att inte komma efter i utvecklingen. Det iir framför allt 

fråga om forskningsavdelningen där styrelsen begärt sammanlagt 4,2 milj. 

kr. för underhåll och nyanskaffning av instrument. Styrelsen har även gjort 

framställning om att ett antal forskartjänster skall överföras från F-planet 

till SK-planet. dvs. anpassas till det statliga läkaravtalet för att vid upp

kommande vakanser kunna tillsättas med sökande med läkarutbildning. I 

detta sammanhang vill jag nämna att regeringen genom beslut den I okto

ber 1981 (SFS 1981: 989) bifallit en framställning från arbetarskyddsstyrel

sen om att namnet på arbetsmedicinska avdelningen skulle ändras till 

forskningsavdelningen. 

Jag har tidigare i skilda sammanhang framhållit vikten av att forskningen 

inom arbetsmiljöområdet bedrivs på en hög nivä. Skälen härtill är natur

ligtvis många. Det mer specifika för arbetarskyddsstyrelscns forskningsav

delning är att bidra med underlag för föreskriftsproduktionen. Det är också 

med utgångspunkt i det senare förhållandet som jag anser det motiverat att 

något mera ingående beröra forskningsverksamheten och de yrkanden om 

ökade resurser för avdelningen som lagts fram av styrelsen. Arbetsmiljöla

gen har nu funnits i snart fyra år. Lagens karaktär av ramlag innebär att 

flertalet regler fått en så allmän utformning att de måste tolkas auktoritativt 

innan de kan tjäna till ledning för allmänheten men också för den regionala 

tillsynen. Arbetarskyddsstyrelsen är den myndighet som har att göra dessa 

tolkningar och publicera dem i form av föreskrifter eller allmänna råd i 

arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Dessa författningar är såle

des en förutsättning för att arbetsmiljölagen skall få en enhetlig tilliimpning 

över hela landet och för att allmänheten skall kunna bilda sig en uppfatt

ning om lagens krav. Värdet härav behöver knappast framhållas särskilt. 

Sanktionssystemet gör rättssäkerhetskravet särskilt viktigt. Frågan om 

rättssäkerhet har också en ekonomisk aspekt. Det är viktigt för var:ic 

företagare som skall investera i nya byggnader eller maskiner eller välja 

metoder eller materiel att veta vad lagen kräver. En osäkerhet härom kan 

medföra kostnadskrävande felinvesteringar som varken gagnar arbetsmil

jön eller ekonomin. Kravet på arbetarskyddsstyrelsen att öka sin produk

tion av föreskrifter har kommit från såväl arbetstagarnas organisationer 

som från arbetsgivarna. Produktionen av föreskrifter hos arbetarskydds

styrelsen tenderar också att öka. Under budgetåret 1980/81 utgavs 27 

författningar mot 23 under budgetåret 1979/80. 

Rättssäkerheten kräver naturligtvis att normeringsarbetet och tillsyns

verksamheten hos arbetarskyddsstyrelsen bedrivs med utgångspunkt i ett 

tillfredsställande beslutsunderlag. Sådant produceras i betydande omfatt

ning inom forskningsavdelningen som är landets dominerande institution 

för forskning inom arbetsmiljöområdet. Det finns sålunda en nära koppling 

mellan verksamheten vid forskningsavdelningen och arbetarskyddsstyrel

sens författningsarbete. Detta gäller också för styrelsens förmåga att 
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snabbt reagera på nya riskindikationer i arbetsmiljön. Det är angeläget att 

denna koppling ytterligare accentueras. Jag avser diirför att föreslå rege

ringen att ta hänsyn till arbetarskyddsstyrelsens begäran om förstärkta 

medel för underhåll och nyanskaffning av instrument till forskningsavdcl

ningen i samband med att frågan om medel från arbetarskyddsfonden för 

särskilda arbdarskyddsprojekt behandlas. 

Jag övergår nu till att behandla tidningen Arbetarskydd. Det åligger 

styrelsen enligt dess instruktion särskilt att bl. a. bedriva information och 

utbildningsverksamhet på arbetarskyddets omdde. En av de viktigaste 

kanalerna för arbetarskyddsverkets information är tidningen Arbetarskydd 

som distribueras utan kostnad till den som begär det. Genom tidningen 

informerar styrelsen om nya regler. forskningsresultat och yrkesinspek

tionens arbete. I den tas också upp olika aktuella arbetsmiljöproblem samt 

exempel på lösningar på dem. Tidningen tar endast ca IOSi (ca 900000 kr.) 

av styrelsens informationsresurser i anspråk och utgör trots detta en vä

sentlig del av styrelsens informationsarbcte. Till saken hör att den informa

tion som förmedlas via tidningen samtidigt tjänar som marknadsföring för 

annat skriftligt material som produceras av styrelsen t. ex. föreskrifter, 

forskningsrapporter m. m. Jag har därför uppfattningen att en avgiftsbe

läggning av tidningen inte skulle innebära någon besparing som kan upp

väga nackdelen av att styrelsen förlorar sin kanske viktigaste informations

och marknadsföringskanal. Beräkningen av medel för tidningen Arbetar

skydd har skett enligt huvudförslaget. För personaltidningen Ventilen har 

jag för det kommande budgetåret beräknat I 05 000 k:·. Riktmärket för 

härefter kommande budgetår bör dock vara att utgifterna för Ventilen hålls 
inom den kostnadsram per anställd, som generellt gäller för personaltid

ningar inom den statliga förvaltningen. 

I propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i stats verksamheten m. m. 

anmälde jag att jag räknade med en ökad finansiering av arbetsmedicinska 

avdelningens forskningsvcrksamhet över arbetarskyddsfonden. Regering

en beslutade därefter för vart och ett av de senaste två budgetåren att 1.5 
milj. kr. skulle utgå som bidrag ur arbetarskyddsfonden för finansiering av 

forskningsavdelningens forskningsverksamhet. Jag har för avsikt att före

slå regeringen att besluta om motsvarande åtgärd för budgetåret 1982/83 

och jag har utgått från detta vid min mede\sberäkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetarskyddsstyrelsen för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 142 222000 kr. 
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C 2. Yrkesinspektionen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

103134856 

111678000 

121043000 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde - pro

duktkontrollstiftningen. Inspektionen svarar även för tillsyn enligt vägar

betstidslagst i ft ni ngen. 

Yrkesinspektionen är organiserad på 19 distrikt. I varje distrikt finns en 

yrkesinspektionsnämnd som består av distriktschcf och åtta ledamöter 

som bl. a. representerar parterna på arbetsmarknaden. 

1981/82 Beräknad iindring 1982/83 

Arbetarskydds- Före-
styrelsen draganden 

Personal 617 

Anslag 

Förvaltningskostnader 100031 000 +4081000 +6012000 
(därav iönekostnader) (84866000) (+7040000) (+6878000) 

Lokalkostnader 10947000 +3811000 +3403000 
Engångsanvisning 700000 + 100000 50000 

lll 678000 +7992000 +9365000 

Arbetarskydds.1·tyre/sen 

Trots minskningen av medelstilldelning till yrkesinspektionen under se

nare år har en relativt hög nivå uppnåtts för tillsynsarbetet i arbetslivet. En 
viss minskning av tillsynsfrekvensen har inträffat under år 1980 men den 

bedöms vara av tillfällig art och under senare tid har åter en viss uppgång 

noterats. Följdverkningarna av budgetrestriktionerna har hittills i stort sett 

kunnat bemästras genom rationaliseringar och omprioriteringar. En fort

satt minskning av medelstilldclningen under kommande år bedöms emel

lertid att medföra en uppbromsning eller ett avbrott i den önskade utveck

lingen av tillsynsarbetet. Styrelsen framhåller att det redan i dagsläget 

finns ett betydligt starkare tryck på yrkesinspektionen än vad man kan leva 

upp till. 

Pris- och löneomräkning 13 624 000 kr. 

Efterfrågan på yrkesinspektionens tjänster är stor och förväntas öka 

både vad avser tillsynsinsatsernas kvantitet och kvalitet. Trots de omfat

tande förstärkningar som hittills tillförts inspektionen har det inte varit 

möjligt att tillgodose den efterfrågan på tjänster som kommer från arbetsli

vet. Utbyggnaden av yrkesinspektionen har medfört vissa påfrestningar på 

organisationen med hänsyn bl. a. till arbetsfördelning och upplärning av 
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nyanställd personal. Tillsynsfrekvenscn har emellertid kunnat hållas på i 

stort sett oförändrad nivå trots att genomgången på arbetsplatserna är 

grundligare än tidigare. 

Den långsiktiga prioriteringen för yrkesinspektionens tillsyn innebär 

bl. a. att fortsatt stor vikt kommer att läggas vid att stödja lokal skydds

vcrksamhet och främja utvecklingen av en effektiv företagshälsovård. 

Myndighetsinsatsen bör i framtiden i ökad omfattning inriktas mot princi

piella. styrande och kontrollerande insatser. 

Det är en allmän strävan att besöken på arbetsplatserna skall ske så ofta 

att det i praktiken finns en kontinut:rlig kontakt mellan distriktet och 

arbetstället. De genomsnittliga intervallen mellan arbetsställehesöken är 

dock fortfarande alltför långa. Distriktens interna planering för budgetåret 

I 982/83 innehåller bl. a. en reellt utökad tillsynsverksamhet som skall 

kunna leda till en förkortning av bcsöksintervallen. Antalet arbetsställebe

sök var under kalenderåret 1980 ca 52 500 medan antalet besök under 

budgetåret 1982/83 planeras bli ca 61 000. Den ökade insatsen beräknas hli 

möjlig på grund av att den under senare är anställda personalen vid denna 

tidpunkt skall ha fått erforderlig grundläggande praktisk och teoretisk 

intern utbildning. 

Tillsynen av sådana arbetställen där risker och belastningar för arbetsta

gare bedöms särskilt allvarliga prioriteras medan arbetsställen med pro

blem av främst komfortkaraktär lär stå tillbaka. Målsättningen på sikt är 

att arbetställen med en miljö som påtagligt kan befaras orsaka eller med

verka till arbetsskada skall kunna besökas årligen. Bland sådana arbets

ställen återfinns t. ex. fabriker och verkstäder där bl. a. buller. farliga 

maskiner. ensidiga arbetsställningar, risker för fall och ras samt hantering 

av kemikalier medför särskilda arbetsmiljöproblem. 

Produktionsmetodernas utformning har stor betydelse för arbetsmiljön 

och utgör i själva verket en av utgångspunkterna för denna. För att yrkes

inspektionen skall kunna göra erforderliga insatser i tillsynsarbetet vad 

giiller bl. a. produktionssystcmens utformning krävs speciella kunskaper 

och erfarenheter samt kvalificerad teknisk kompetens i övrigt. Utveckling

en har gjort det nödvändigt att inspektörer har fördjupade kunskaper om 

problem inom vissa branscher. Sedan länge är också vissa arbetsställen 

sammanförda till grupper där inspektörerna har särskild branschkänne

dom. Tillsynsarbetet har efter hand blivit alltmera krävande. Förväntning

arna och kraver. på tillsynsinsatserna ökar sålunda. Angelägna resursför

stärkningar med anledning av de ökade kraven kommer att klaras genom 

omprioriteringar och omdisponeringar inom ramen för tillgängliga resurser 

sumt genom speciella utbil<lningsinsatser för befintlig personal. 

De stora befogenheter som tillsynsmyndigheterna fått genom arbetsmil

jölagen har ökat kraven pft rättssäkerhet vid lagtillämpningen. Det gäller 

inte minst kraven på ett gediget underlag för bedömning av arbetsgivares 

och andras skyldigheter i ärenden som förs upp i yrkesinspektionsnämn-
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derna och i vissa fall blir föremål för domstolsprövning. Ärenden av denna 

art har visat sig vara mycket resurskrävande. Detta gäller såväl de tekniska 

synpunkterna på miljöns utformning som de juridiska aspekterna. Inom 

styrelsen pågår f. n. ett arbete som syftar till att man skall uppnå större 

enhetlighet i det regionala tillsynsarbetet. Hit hör sådana frågor som att 

skilja tydligt mellan anvisningar och allmänna råd i inspcktionsmeddelan

den till arbetsgivare och att göra preciserade hänvisningar till åberopade 

bestämmelser i meddelanden och granskningsutlåtanden med krav på åt

gärder. 

I detta sammanhang är det angeläget att distrikten har fortlöpande till

gång till personal med juridisk kompetens. Nuvarande system med en 

byrådircktörstjänst per distrikt leder till att sådan tillgång inte kan säkras. 

Det uppstår problem vid vakanser. tjänstledigheter etc. För att eliminera 

sårbarheten vad gäller tillgången till juridisk kompetens bör en dubblering 

av denna kompetens ske vid några distrikt. Eftersom nya tjänster f. n. inte 

kan tillföras yrkesinspektionen får behovet tillfälligt täckas genom om

vandling av befintliga tjänster. 

Arbetet med att förbättra underlaget för distriktens planeringsverksam

het fortsätter. Ett bra hjälpmedel att ta fram information som kan läggas till 

grund för arbetet är de informations- och registersystem som iir under 

uppbyggnad eller förbereds. Arbctställeregistren kommer att läggas om. 

vilket medför en detaljgenomgång och aktualisering av beståndet. Om

läggningsarbetet utgör även en förberedelse för ett samordnat arbetsstäl

leregister inom arbetarskyddsverket (SARA). Genom informationssystc

met om arbetsskador (ISA) får yrkesinspektionen möjligheter att identifi~ 

era riskområden och därmed förbättrat underlag för planeringen. Utred

ningsarbctet för ett samordnat informationssystem för SARA och ISA 

beräknas fortsätta under budgetåret 1982/83. 
En viktig fråga för distrikten är den kommunala tillsynen, som omfattar 

ungefär hälften av landets arbetsställen. Yrkesinspektionen fortsätter an

strängningarna att genom hl. a. ökad kontakt verksamhet få till stilnd en 

hättre kommunal tillsyn inom existerande ramar än den som hittills bedri

vits. Styrelsen vill här erinra om att riksdagen våren 1981 på vissa villkor 

uttalat att huvudmannaskapet för tillsynen av arbetsmiljön på de mindre 

arbetsställena bi.ir föras från kommunerna till yrkesinspektionen. 

I detta sammanhang kan nämnas att de kommunala tillsynsmännens 

arbetställeregister skall rustas upp. Samtliga distrikt kommer att inventera 

beständet av arbetsställen där kommunal tillsynsman skall sköta tillsynen. 

Dessa arbetsställen och de kommunala tillsynsmännen kommer att på ett 

enhetligt sätt tillställas kompletta registerkort för de anställda som omfat

tas av den kommunala tillsynen. Yrkesinspektionsdistrikten skall behålla 

ett registerkort för egen del. Därigenom kommer inom varje distrikt att 

finnas tillgång till ett heltäckande register över alla arbctsstiil/cn där den 

kommunala tillsynen sköter tillsynen. Upphyggnadsarbetet kommer att 
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ske i anslutning till upprustningen av registren över arbetsstiillen där 

yrkesinspektionen sköter tillsynen. 

Fem yrkesinspektionsdistrikt beräknas få nya lokaler under budgetåret 

1982/83. Kostnaderna för flyttningen uppskattas av styrelsen till 800000 

kr. 

Föredraganden 

I samband med att jag behandlade arbetarskyddsstyrelsen anförde jag 

att styrelsen i år liksom förra året måste räkna med att inte få några 

resursförstärkningar annat än inom vissa mindre, begränsade omr{tden och 

då genom omprioriteringar. Kravet på sparsamhet och omprioriteringar 

gäller naturligtvis i lika hög grad beträffande yrkcsinspektionen som bör 

anslagsheräknas enligt huvudförslaget. Däremot bör de utvecklingsarheten 

som pågår inom inspektionen fortsätta och intensifieras. Jag anser nämli

gen att det finns en betydande utvecklingspotential hos inspektionen som 

kan tas tillvara inom ramen för de givna resurserna och som kan utnyttjas 

för att öka effektiviteten i verksamheten. Jag vill här peka på bl. a. de nya 

arbetsformer som sedan ett antal år prövas vad gäller inspektionsarbetets 

organisation samt uppbyggnaden av nya arbetsställe register osv. 

Erfarenheterna av de ca 3 1/2 år som arbetsmiljölagen varit i kraft har 

även för yrkesinspektionens del i huvudsak varit goda. Kontakterna med 

arbetsmarknadens parter har fördjupats och inspektionsarbetet givits en 

mer heltäckande karaktär. Emellertid har erfarenheterna visat att yrkcsin

spektionens umgänge med arbetsgivarn::: skyddsombuden och de lokala 

fackföreningarna från formell synpunkt inte varit helt tillfredsställande. 

Jag anser därför att utvecklingen av yrkcsinspektionens verksamhet också 

måste innefatta formerna för dess kontakter med dessa grupper i samband 

med inspektionsverksamheten. 

Frågan har aktualiserats såväl i den allmänna arbetsmiljödebatten som 

med anledning av vissa uppmärksammade ärenden. Enligt min mening är 

det synnerligen angeläget att åstadkomma större formell tydlighet i hand

läggningen vid yrkesinspektionen. Arbetsmiljölagens karaktär av ramlag 

innebär att lagens regler måste tolkas innan de kan tjiina till ledning för 

allmänheten. Denna handledning förmedlas dels via arbetarskyddsstyrel

sens förl'attningar, dels i samband med det praktiska tillsynsarbetet via 

yrkesinspektionens tjänstemän. I det senare fallet tolkar tjänstemännen 

lagen eller föreskrifterna om sådana finns, med avseende på en viss situa

tion eller ett visst arbetställe. Tolkningen sker antingen muntligt eller 

skriftligt genom inspcktionsmeddelanden eller jämställda handlingar. Des

sa kan innehålla synpunkter. observationer. allmänna råd och anvisningar 

men även förelägganden och förbud. De berörda arbetsgivarna. skyddsom

buden och fackföreningarna är emellertid i många fall inte införstådda med 

skillnaden i rättsverkningar mellan dessa olika besked. I vissa fall framgår 

det heller inte klart vilken rättslig innebörd skriftliga besked från yrkesin-
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spektionen är avsedda att ha. Inspektionsmeddelanden innehåller upp

gifter om åtgärder som skall vidtas i enlighet med arbetsmiljölagens krav 

eller p. g. a. något stadgande i arbetarskyddsstyrelsens författningssam

ling. Samtidigt föråommer att inspektionsmeddclanden innehåller all

männa råd och synpunkter. Ofta framgår inte de formella skillnaderna 

mellan dessa olika typer av information med tillräcklig tydlighet. Såväl 

arbet~givarcn som de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor kan då få 
uppfattningen att hela inspektionsmeddelandet är grundat på arbetsmiljöla

gens krav och känna sig tvingade att handla därefter. något som kan 

medföra stora ekonomiska konsekvenser. Jag anser därför att man måste 

ställa högre formella krav än f. n. på innehållet i inspektionsmeddelanden 

ochjiimställda handlingar från yrkesinspektionen till arbetsgivare. skydds

ombud. fackföreningar osv. Förutom att det här rör sig om en beaktans

värd rättssäkerhetsfråga som är viktig för yrkesinspektionens trovärdighet 

på längre sikt skulle ett bibehållande av den nuvarande ordningen försvåra 

ansträngningarna att styra in de tillgängliga resurserna mot de områden där 

insatser är mest angelägna från skyddssynpunkt. 

Om inspektionen således gör påpekanden måste det stå klart vilka ställ

ningstaganden som är direkt baserade på bestämmelser i arbetsmiljölagen. 

arbetsmiljöförordningen eller arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och 

vilka som utgör allmänna råd och synpunkter. Detta är också nödvändigt 

för att man från verkets sida skall kunna inta en konsekvent hållning i de 

fall behandlade arbetsmiljöproblem sedermera bör följas upp med direkta 

tvångsåtgärder i form av förelägganden eller förbud. Jag anser att en mer 

konsekvent och enhetlig handläggning är möjlig att åstadkomma genom en 

ändrad handläggningsordning på yrkesinspektionen. Enligt min mening 

bör distriktschcfens ansvar för verksamheten vid yrkesinspektionen ges 

ett mera konkret uttryck genom att denne slutligt svarar för att utgående 

inspektionsmeddelanden och därmed jämställda handlingar är formellt 

korrekta och slår i överensstämmelse med gällande lagstiftning eller därpå 

grundad författning. Distriktschefen bör kunna överlåta denna granskning 

till annan befattningshavare. Härigenom skulle ytterligare garantier skapas 

för att yrkesinspektionens verksamhet kan koncentreras på de mest rele

vanta arbetsmiljöproblemen. Åtgärderna syftar således inte till någon in

skränkning i yrkesinspektionens befogenheter eller sänkning av ambitions

nivån beträffande arbetsmiljön. Det är tvärtom fråga om att skapa förut

sättningar för en effektivare tillämpning av lagstiftningen med bibehållen 

ambition beträffande arbetsmiljön men med högre krav på rättssäkerhet. 

Arbetarskyddsstyrelscn bör som chefsmyndighet för yrkesinspektionen 

föreskriva en handläggningsordning i överensstämmelse med vad jag nu 

har anfört. 

Genom de anvisade åtgärderna uppkommer självfallet också besparingar 

inom såväl näringslivet som inom den offentliga sektorn. De beräknade 

9 Riksdal(en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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besparingarna inom den offentliga sektorn har jag redovisat i det föregåen

de. 

Med anledning av vad riksdagen våren 1981 har anfört om huvudmanna

skapet för tillsynen av arbetsmiljön på de mindre arbetsställena bereds 

denna fråga inom regeringskansliet. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

I. låter riksdagen ta del av vad jag har anfört om handläggningen 

vid yrkesinspektionen . 

..., föreslår riksdagen att till Yrkesinspcktionen för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag om 121043000 kr. 

C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 533.316000 

1 529030000 

I 632 965 000 

Reservation 76024000 

Anslaget omfattar program_met Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning. vari ing~ir delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handi

kappade, Näringshjälp. Anställning med lönebidrag samt Förvaltnings

kostnader. 

1980/81 1981/82 1982/83 

Utgift Anslag Baäknad ändring 

AMS 

Pro1tramme1 Siir.l'kilda tltgärdl'I" 
fiir arhct.1w1p11.l'.1·nin1t och 
sy.l'sclsiiltning 
Arbetshjälpmedel lit handikappade 53 295 000 80750000 + 11 700000 
Näringshjälp 8685 000 13 500000 + 600000 
Anställning med lönebidrag 1360902000 I 412 280000 +237 100000 
Förvaltningskostnadcr 22 8ti7 000 22 500000 + 13670000 

153-'316000 1529030000 +263070000 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde. 

särskilda anordningar på arbetsplatsen. speciella arbetstekniska hjälpme

del samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde skall göra 

det möjligt för arbetshandikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i 

stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer arbetsh<m

dikappade utgår bidrag för siirskilda anordningar på arbetsplatsen som 

möjliggör och underlättar arbetet för handikappade. Om särskilda skäl 

föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit arbetshandikap

pade sedan de anställts. Bidrag utgår även till arbetshandikappade företa-

F öredragandcn 

- 13 500 000 
+115215000 
+ 2 220000 

+103935000 
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gare eller fria yrkesutövare samt i samband med praktisk yrkesorientcring 

för handikappade ungdomar. Bidrag kan lämnas till arbetshandikappad för 

inköp av speciella och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbets

givaren normalt inte tillhandahåller. För att möjliggöra för arbetshandikap

pade att få sin utkomst av arbete eller förvärva yrkesutbildning lämnas 

bidrag och lån till anskaffning av motorfordon för färd mellan bostad och 

arbetsplats eller skola. 

Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge handikappad, medelålders 

eller äldre arbetstagare. för vilken det inte finns någon annan lämpligare 

arbetsvårdsåtgärd. möjlighet att starta ett företag, eller beträffande handi

kappad, att på vissa villkor fortsätta sådan verksamhet. Som förutsättning 

gäller att personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden men kan driva sin egen verksamhet och därigenom helt 

eller delvis få sin utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform. som syftar till att stimulera 

arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 

Stödformen ersätter sedan den I juli 1980 de tidigare stödformerna arkivar

bete/musikerhjälp och halvskyddad sysselsättning. 

AMS 

Programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning 

Utvecklingen på arbetsmarknaden ställer fortfarande höga krav på sär

skilda insatser för att främja de arbetshandikappades sysselsättning. 

Trots att arbetsförmedlingen även under budgetåret 1980/81 prioriterat 

placeringen av äldre och handikappade på den öppna marknaden har dessa 

grupper haft svårt att hävda sig i konkurrensen. Den minskade efterfrågan 

på personal har som vanligt slagit snabbast och hårdast mot grupper med. 

svag ställning på arbetsmarknaden. Vid driftinskränkningar har många 

äldre och handikappade inte lyckats få nytt arbete. l januari 1981 fanns 

närmare 28 000 handikappade arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 

Mindre än halva antalet kunde omedelbart bli föremål för för någon åtgärd 

från förmedlingens sida. Ca 700 av dem fick under månaden arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. 200 gick till arbete inom Samhällsföretag, I 200 

började i beredskapsarbete. 450 gick till Ami och I 000 till arbetsmarknads

utbildning. Då arbetsplacering av handikappade ofta kräver långa förbere

dande insatser måste man följa utvecklingen under en längre tid för att få 

en korrekt uppfattning av i vilken utsträckning de handikappade får arbete. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade. Under budgetåret 1980/81 lämnades 

914 bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen och 2 735 bidrag till 

speciella arbetstekniska hjälpmedel, viker innebar en ökning från föregåen

de budgetår med 21 resp. 646 bidrag. Av bidragen till anordningar har ca 

21.3% givits till jordbrukare. Antalet bidrag till motorfordon minskade 
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med 196 till I 168 bidrag medan lånen minskade med 36 till 140. Bidrag till 

arbetsbiträde beviljades för ca 760 personer. en ökning med 195. 

AMS beräknar att antalet bidrag till särskilda anordningar skall öka till 

I 050 under innevarande budgetår. I fråga om arbetstekniska hjälpmedel 

beräknas antalet bidrag öka till 2 950. För budgetåret 1982/83 heriiknas 

ökningen fortsätta. Bidragen till särskilda anordningar väntas uppgå till 

1200 och bidragen till arbetstekniska hjälpmedel till 3 150. 

Bidrag och lån till motorfordon beräknas öka till I 300 resp. 170 under 

budgetåret 1981/82 och kvarstå pä denna nivå under budgeti\ret 1982/83. 

Antalet arbetsbiträden beräknas öka till ca 900 innevarande budgetår och 

till I 000 under budgetåret 1982183. 

AMS föreslår att när en arbetsplats måste anpassas i förväg för att kunna 

ta emot arbetshandikappade skall bidrag kunna utgä utan att knytas till viss 

person, men beräknas mot ett förväntat rekryteringsbehov av handikappa

de under de närmaste åren. Kostnaden beräknas till 500000 kr. 

Styrelsen föreslår vidare att i regleringsbrev angivna ramar för antal 

beslut om arbetshjälpmedel över en viss kostnadsnivä skall höjas. Vidare 

bör bidrag till arbetsbiträde få kombineras med lönebidrag. oavsett den 

handikappades ålder i de fall den sökande är så handikappad att en anställ

ning annars är utesluten. 

En arbetsgivare som anställer flera svårt handikappade personer bör. 

enligt AMS. kunna få full kostnadstäckning för att anstiilla socialkurativ 

personal som arbetsbiträde. Kostnaden beräknas till 2 milj. kr. under 

1982/83. 

Fortsatt bidrag till inläsning på ljudoand av facklitteratur för anställd 
synskadad beräknas kosta 0,5 milj. kr. För utbildning av arbetshitriiden i 

teckenspråk beräknar AMS 0.4 milj. kr. Därav utgör 0,2 milj. kr. kostnad 
för att anordna utbildning för tolkar ät dövblinda personer. Bidrag till 

teckenspråkstolk för döva vid nyanställning och utbildning i företag beräk

nas kosta 0.7 milj. kr. 
Inkomstgränserna för bidrag och lån till motorfordon kan. enligt AMS. 

tillsammans med höjda bil priser och ökade driftkostnader. ha bidragit till 

att stödet inte ökat i väntad omfattning. Styrelsen föreslår därför att det 

maximala bidraget höjs från 30000 kr. till 38000 kr. Inkomstgränsen bör 

likaså höjas till 38 000 kr. för helt bidrag. Övre inkomstgränsen för redu

cerat bidrag blir då 54 000 kr. 

Näringshjii/p. Under budgetåret 1980181 lämnades inom ramen för nä

ringshjälp 232 bidrag och 108 lån. Antalet personer som fick niiringshjälp 

var 232, vilket innebär en minskning med 72 jämfört med 1979180. AMS 

föreslår att bidraget höjs från 15 000 till 30 000 kr. En höjning motiveras 

med bl. a. de ökade investeringskostnaderna. 

Anställning med lönehidrag. Övergången från tidigare anställnings

former arkivarbete resp. halvskyddad sysselsättning till anställning med 

lönebidrag avslutades i och med utgången av år 1980. Arbetet med att föra 
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över personer som sysselsattes i arkivarbete till den nya anställningsfor

mcn krävde betydande förmedlingsinsatser. varför nya anvisningar fått stå 

tillbaka. Antalet personer som fått anställning med lönebidrag har dock 

ökat under budgetån:t. Det förhöjda bidraget för svårt handikappade ung

domar har underlättat för dessa ungdomar att få arbete. Under budgetåret 

användes bidragsformen för 600 ungdomar. Totalt fanns 31 556 platser för 

anställning med lönebidrag vid budgetårets slut, vilket är en ökning med 

2 133 platser jämfört med året före. En ökning med ca 2000 personer 

väntas ske under 1981/82. så att 33500 personer har anställning med 

löncbidrag vid utgången av budgetåret. 

Det finns enligt AMS behov av en ökning under budgetåret 1982/83 med 

5 000 platser till 38 500. Antalet platser hos arbetsgivare som får full kost

nadstäckning - till övervägande delen statliga myndigheter- bör öka med 

I 000 till 7 200. AMS förutsätter att möjligheterna ökar att föra över lönebi

dragsanställda inom denna sektor till reguljära tjänster. 

AMS föreslår att styrelsen under en övcrgångstid, tills berörda arbets

platser får egna medel. skall kunna fortsätta att bestrida kostnader för 

arbetsledning, rese- och traktamentsersättning för vissa arbetsplatser där 

ett större antal personer sysselsätts med lönebidrag. företrädesvis arkiv

vårdare. Kostnaderna beräknar AMS till 5 milj. kr. 

AMS delar den allmänna uppfattningen i samhället att arbete i öppna 

marknaden oftast är att föredra framför skyddat arbete. Om en större del 

av dem som anvisas arbete vid verkstäder för skyddat arbete i stället skall 

kunna erbjudas anställning på den reguljära arbetsmarknaden behövs. 

enligt AMS bedömning. förbättrade villkor för lönebidrag. AMS förslag att 

inte förorda utökning av platserna inom Samhällsföretag är direkt kopplat 

till styrelsens förslag om förbättrade lönebidrag. 

Ca 25 % av dem som anställs med lönebidrag är redan anställda som 

överförs inom företaget. I dessa fall lämnas bidrag med 25 % av lönekost

naden för den överförde. Arbetsgivaren måste samtidigt nyanställa en 

annan arbetshandikappad. som arbetsförmedlingen anvisar.Enligt AMS 

kan överföringen ses som en höjning av bidraget för den nyanställde. Det 

vore bättre att höja bidraget för denne. AMS anser dock att överförings

möjligheten bör finnas kvar beträffande företag. som varslat enligt främ

jandelagcn. 

Bidragsnivån 75 % - 50 % - 25 <;fc. - 25 % under de fyra första anställnings

åren bedöms vara tillfyllest i flertalet fall. För de mest svårplacerade - för 

vilka alternativet är skyddat arbete eller förtidspension - bör dock möjlig

het finnas att tillämpa en högre bidragsnivå. AMS föreslår att bidrag skall 

kunna lämnas med 90 % under första anställningsåret och 50 % under de tre 

därpå följande åren för följande grupper: 

svårt handikappade ungdomar under 25 år (850 platser budgetåret 

1981/82) 
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anställda inom Samhällsföretag, som övergår till öppna marknaden 
(300 platser 1981/82) 

personer med återkommande placeringar i beredskapsarbete 

personer där alternativet är sjukbidrag/förtidspension 

psykiskt utvecklingsstörda inom omsorgsverksamheten. 

Möjligheten att ligga kvar på 50% i lönebidrag efter det andra året 

föreslås kunna användas i fler fall än för närvarande. när nedsättningen i 

arbetsförmågan motiverar detta. Vidare bör AMS få besluta om fortsatt 

bidrag på 50 %-nivån för svårt handikappade ungdomar efter det att dessa 

uppnått 25 års ålder. Detta är särskilt motiverat för de psykiskt utveck

lingsstörda, vars skolplikt upphör sent. Vidare bör enligt AMS bidraget 

kunna höjas från 25% till 50%. när arbetsförmågan försämrats. 

Den särskilda utbildningen av arbetsledare vid arbetsplatser med perso

ner anställda med lönebidrag bör få fortsätta. Medelsbehovet beräknas till 

0,8 milj. kr. 

Styrelsen föreslår också viss reformering av utbildningen inom företag 

för äldre och handikappade, bl. a. den s. k. praktikanställningen, för vilken 

medel anvisas under anslaget B 2. Arbetsmarknadsutbildning. 

Föredraganden 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 

Under delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade bestrids kost

nader för bidrag till arbetsbiträde, särskilda anordningar på arbetsplatsen 

samt speciella arbetstekniska hjälpmedel. Därtill kommer bidrag och lån 

till motorfordon. som handikappad behöver för att kunna förvärvsarbeta 
eller genomgå yrkesutbildning. 

Som ett led i insatserna under handikappåret 1981 kommer Handikapp

institutet med ekonomiskt stöd av arbetsmarknadsdepartementet och ar

betarskyddsfonden att ge ut en informationsskrift om tekniska lösningar 

för handikappanpassning i arbetslivet. Denna "idebok'" skall distribueras 

bl. a. till skyddskommittcer. anpassningsgrupper. personalansvariga. före
tagshälsovård, handikapporganisationer och parterna på arbetsmarkna

den. 

I sin anslagsframställning inför budgetåret 1982/83 räknar AMS med ett 

ökat utnyttjande av bidragen till arbetstekniska hjälpmedel, siirskilda an

ordningar på arbetsplatsen och arbetsbiträden. För egen del konstaterar 

jag att det för närvarande inte finns ekonomiska möjligheter att utöka 

bidragsgivningen. Detta innebär att arbctsmarknadsverket får pröva dessa 

ärenden noggrant och i de fall anordningen också ger en rationaliserings

vinst eller kan anses utgöra en allmän arbetsmiljöåtgärd. bl. a. bedöma om 

anordningen i enlighet med gällande bestämmelser helt eller delvis bör 

betalas av arbetsgivaren. 

Jag avser föreslå regeringen att den i regleringsbrev fastställer en gemen-
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sam ram för vissa mera kostsamma beslut om bidrag till hjälpmedel och 

anordningar. 

AMS föreslår att s. k. kollektivt förberedande åtgärder skall kunna vid

tagas för att i förväg anpassa arbetsplatser för sökande med specifika 

handikapp. Sådan anpassning skall kunna ske utan att åtgärderna knyts till 

en viss person. Med hänvisning till vad jag redan anfört om utrymmet för 

reformer är jag inte beredd att biträda förslaget. Samma ställningstagande 

gör jag vad gäller AMS förslag om bidrag för socialkurativ personal på 

arbetsplatser med flera svårt handikappade personer. 

De särskilda stöd som har kunnat lämnas för att ge anställda med syn

eller hörselhandikapp möjlighet att delta i utbildning på arbetsplatsen bör 

kunna Jämnas också i fortsättningen. Bidrag till inläsning på ljudband av 

kurslitteratur till synskadad anställd bör således kunna lämnas liksom 

bidrag till teckentolkar åt döva vid utbildning i företag. Vidare bör stöd 

kunna lämnas för att ge utbildning i teckenspråk för arbetsbiträden åt 

döva. Sådan utbildning bör - inom givna budgetramar- också kunna omfat

ta tolkar som biträder dövblinda i arbetet. Jag beräknar att kostnaderna för 

dessa utbildningsstöd sammantaget skall uppgå till högst 1,2 milj. kr. 

AMS föreslår en kraftig höjning av stödet till moto1fordon [it handikap

pade. Frågan om hur ett framtida stöd till motorfordon åt handikappade 

skall utformas utreds f. n. av bilstödskommitten <S 1979: 04). I avvaktan på 

kommittens förslag är jag inte beredd att föreslå föriindringar av det arbets

marknadspolitiskt motiverade bilstödet. Sedan flera år tillbaka har gällt att 

högst 34,8 milj. kr. får användas för bidrag till motorfordon. Utgifterna har 

hittills avsevärt underskridit högstbeloppet. Jag återkommer strax till den

na fråga. 

Det sammanlagda medelsbehovct för delprogrammet Arbetshjälpmedel 

åt handikappade beräknar jag till oförändrat 80750000 kr. för budgetåret 

1982/83. 

Närings hj ä I p 

I sin anslagsframställning för budgetäret 1982/83 föreslår AMS en för

dubbling av bidragsbeloppcn till näringshjälp från 15 000 kr. till 30 000 kr. 

Under budgetåret 1980/81 beviljades ca 300 personer näringshjiilp för all 

börja eller i vissa fall fortsätta verksamhet som egen företagare. Detta 

innebär att de senare årens tendens till minskning av antalet personer som 

använt stödet kvarstär. Också för denna utgiftspost gäller att anvisade 

medel inte har behövts tas i anspråk fullt ut. 

Den parlamentariska utredningen <A 1981: 02) om arbetsmarknads ver

kets ansvarsområde och organisation skall enligt sina direktiv <Dir. 

1981: 65) också se över näringshjälpen. Jag iir mot denna bakgrund inte 

beredd att biträda AMS förslag om förändringar av näringshjälpcns nuva

rande utformning. Jag beräknar inga medel särskilt för stödformen. Utgif

terna för näringshjälp får i stället belasta delprogrammet Arhetshjiilpmedel 
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åt handikappade under budgetåret 1982/83. Detta innebär en besparing om 

13.5 milj. kr.. som ingår i regeringens besparingsprogram. 

Anställning med lönebidrag 

Den I juli 1980 omvandlades arkivarbete och halvskyddat arbete till en 

ny sysselsättningsform kallad anställning med lönebidrag. För den nya 

stödformen gäller föreskrifter som meddelas i förordningen (1980: 338. 

ändrad 1981:445). Riksdagen har beslutat (prop. 1981/82:30. bil 7. AU 

1981/82: I. rskr 1981/82: 15) om vissa begränsningar av möjligheterna att 

lämna lönebidrag för personer som redan har en reguljär anställning hos 

arbetsgivaren. I propositionen förordades att möjligheten att erh{illa bidrag 

genom att överföra redan anställda till anställning med lönebidrag skulle 

upphöra från den I januari 1982. Liksom hittills skulle dock överforings

möjlighet:~1 finnas. när det gäller anställda som återgär i arbete efter att ha 

uppburit helt sjukbidrag enligt lagen 11962: 3811 om allmän försäkring. 

Vidare skulle möjligheten att förlänga lönebidrag för dem som har över

förts till anställning med lönebidrag upphöra från samma tidpunkt. 

Vid riksdagens prövning av frågan om lönebidrag för personer som 

överförts till bidragsformcn. gjordes dock den bedömningen att möjlighe

ten att utge förlängt bidrag för dessa tills vidare skall bibehållas inom den 

enskilda sektorn. Enligt arbetsmarknadsutskottet finns det i ett längre 

tidsperspektiv skäl för att avveckla de förlängda bidragen för de redan 

anställda. som överförts till stödformen. Utskottet har förutsatt att rege

ringen undersöker hur en sådan avveckling lämpligen bör ske och därvid 

överväger alternativa stödformer eller liknande anordningar. AMS hör i 
sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 kunna lämna förslag om 

lämplig tidsrymd för en sådan avveckling sedan man undersökt situationen 

för de berörda arbetstagarna. Styrelsens förslag om ev. alternativa stöd 

bör kunna grundas på överläggningar med berörda parter och myndigheter 

om hur de arbetstagare som omfattas av bidragsgivningen skall kunna 

tillförsäkras en tryggad utkomst. 

Genom riksdagsbeslutet att avskaffa överföringar av redan anställda 

markeras än starkare att lönehidraget i första hand är ett instrument för att 

öka möjligheterna för arbetshandikappade att få en anställning. Detta har 

också betonats av AMS i styrelsens anslagsframställning. Medel som 

sparas in genom slopande av överföringar av redan anställda bör. enligt 

styrelsens förslag. i stället användas för att förbättra stödet för de mest 

svårplacerade. 

Jag delar AMS uppfattning att särskilda åtgärder behövs. om sökande 

med svåra handikapp skall kunna placeras på den reguljiira arbetsmarkna

den. Jag vill dock erinra om att vissa förbättringar av lönebidragen redan 

har genomfö11s. En högre bidragsnivå kan således tillämpas för att under

lätta för svårt handikappade ungdomar att etablera sig på arbetsmarkna

den. Det högre bidraget får också lämnas till arbetsgivare som anställer 
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personer som sysselsätts i verkstäder för skyddat arbete. En ökad utpla

cering från den skyddade sektorn ger också ökade möjligheter att erbjuda 

skyddat arbete för de grupper som har svårast att hävda sig pä den 

reguljära arbetsmarknaden. Nyligen har också införts en viss möjlighet att 

ligg<i kvar på en högre bidragsnivå i de fall en handikappad anstiilld riskerar 

att förlora sin anställning. Denna möjlighet skall dock användas ytterst 

restriktivt och bara om den anställdes arbetsförmåga försämrats avsevärt i 

förhållande till vad som gällde vid anställningstillfället. Jag utgår från att 

arbetsförmedlingen gör sådana bedömningar när handikappade sökande 

placeras, att platser med högre lönebidrag så långt möjligt används för 

sökande som behöver sådant särskilt stöd. 

Jag beräknar att det förhöjda lönebidraget för svårt handikappade ung

domar kommer att omfatta högst 850 personer, stödet för utplacering från 

skyddade verkstäder 300 personer och förhöjt lönebidrag i övriga fall 50 

personer under budgetåret 1982/83. 

Innan den nya sysselsättningsformen anställning med lönebidrag inför

des uttrycktes på vissa häll oro för att den skulle få negativa effekter för 

dem som sysselsattes i arkivarbete. Oron gällde främst de allmännyttiga 

organisationernas möjligheter att ikläda sig arbetsgivaransvar och kost

nadsansvar för dessa arbetstagare. Erfarenheterna hittills ger inte stöd för 

dessa farhågor. 

I mitten av oktober 1981 hade 32410 personer anställning med lönebi

drag, vilket innebär en ökning med mer iin 3 500 personer jämfört med 

samma tid året innan. 

Ca 6600 platser fanns hos statliga myndigheter och motsvarande, ca 

8 200 hos allmännyttiga organisationer och återstoden hos enskilda företag, 

kommuner, landsting och affärsdrivande verk. (Antalet personer kan vara 

högre än antalet platser, p. g. a. deltider. I Antalet platser hos de allmännyt
tiga organisationerna har ökat sedan reformen genomfördes. Antalet var 

då ca 7 400. Detta måste tyda på att organisationerna kan ta på sig kost

nadsansvar. Man kan också finna visst stöd för antagandet om organisatio

nernas betalningsförmåga i det förhållandet att löneutvecklingen inom 

denna sektor varit väsentligt mera gynnsam för dem som anställts med 

lönebidrag än vad som gäller t.ex. för dem. som har lönebidrag inom den 

statliga sektorn. 

I prop. 1979/80: 100, bil. 15 behandlades frågan om antalsmässig be

gränsning av lönebidragsplatser. Föredraganden erinrade om att statsmak

terna dittills hade begränsat det antal arkivarbetsplatser som fick finnas 

inrättade medan någon motsvarande begränsning inte hade funnits för den 

halvskyddade sysselsättningen. I propositionen föreslogs att man fortsätt

ningsvis skulle begränsa det antal platser som får finnas hos arbetsgivare 

som får full täckning för sina lönekostnader, dvs. staten och försäkrings

kassorna. F. n. gäller att högst 6200 platser får finnas hos arbetsgivare, 
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som får hela lönekostnaden täckt av lönebidrag. Högst 5 900 av dessa 

platser får finnas hos statliga myndigheter. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget måste man nu. enligt min 

mening. ytterligare begränsa antalet platser hos arbetsgivare som får sär

skilt hög täckning för sina lönekostnader. Begränsningen syftar till att ge 

en ökad kontroll av kostnadsutvecklingen vad gäller delprogrammet An

ställning med lönebidrag. Jag föreslår därför att också antalet platser hos 

arbetsgivare som varaktigt får 90 % av lönekostnaden skall begränsas. 

Detta innebär en återgång till den ordning som gällde före den I juli 1980 

för lönesubventionerade platser hos allmännyttiga organisationer. Jag 

avser att senare föreslå regeringen att den i regleringsbrev lämnar före

skrifter om det högsta antal platser med 90% lönebidrag som får finnas hos 

allmännyttiga organisationer. Jag vill i sammanhanget framhålla att enskil

da företag, kommunala arbetsgivare och affärsdrivande verk för vilka en 

lägre bidragsnivå tillämpas liksom hittills bör ha möjlighet att utan begräns

ning av antalet platser få lönebidrag enligt gällande regler. Allmännyttiga 

organisationer bör kunna få lönebidrag på denna lägre bidragsnivå utöver 

den kvot som fastställs för 90% bidrag. Också detta överensstämmer med 

de regler som tidigare gällde för arkivarbete och halvskyddad sysselsätt

ning. Liksom tidigare gäller att denna möjlighet inte står till buds för 

statliga myndigheter. 

AMS beräknar att antalet lönebidragsplatser kommer att öka med 5 000 

till totalt 38 500 under budgetåret 1982/83. inberäknat en föreslagen utök

ning med I 000 platser hos statliga arbetsgivare. Mot bakgrund av vad jag 

nyss anfört om begränsningar av antalet platser hos arbetsgivare. som får 

särskilt höga lönebidrag. är jag inte beredd att föreslå en utökning av 

platserna hos statliga myndigheter. 

Det utrymme som skapas genom naturlig avgång från statliga lönebi

dragsplatser bör enligt min mening ge utrymme för nya inplaceringar hos 

dessa arbetsgivare. Strävan bör vara att bereda dem som sysselsätts ge

nom lönebidrag reguljära tjänster. Om detta sker i högre utsträckning än 

f. n .. får också arbetsförmedlingarna ökade möjligheter att placera arbets

handikappade sökande. Ett viktigt syfte med lönebidragsreformen var att 

ge de tidigare arkivarbetsanställda normala arbetsvillkor. Det är, som jag 

anförde i 1981 års budgetproposition. därför angeläget att arbetsförhållan

dena utformas så att en övergång till reguljär anställning. utan statligt stöd. 

främjas. Detta bör enligt min mening bl. a. innebära att lönebidragsplatser 

inte inrättas vid beredskapsarbeten och liknande temporära arbetsplatser. 

Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad som har redovisats i budget

propositionens bilaga 3, För flera huvudtitlar gemensamma frågor. Bl. a. 

har regeringen ändrat föreskrifterna i anställningsförordningen ( 1965: 60 l J 

så att även tjänster som tillsätts med arbetshandikappade sökande skall 

kunna undantas från myndigheternas skyldighet att ledigkungöra tjänster. 

Som statsrådet Johansson nyss har redovisat i fråga om åtgiirder inom 
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statsförvaltningen, har särskilda medel anvisats under åttonde huvudti

telns anslag F 8. Statens arbetsmarknadsnämnd till stöd för utveckling av 

nya metoder och olika slag av försöksverksamhet inom handikappområ

det. Statsrådet Johansson har också meddelat sin avsikt att föreslå rege

ringen att uppdra åt SAMN att fortlöpande följa och utvärdera myndighe

ternas insatser för att underlätta rekryteringen av handikappade. 

Jag bedömer att de föreslagna åtgärderna skall kunna främja möjligheter

na för handikappade att få anställning inom statsförvaltningen. De bör 

också underlätta för dem som har anställning med lönebidrag inom denna 

sektor att övergå till reguljära tjänster, utan lönebidrag. 

Under budgetåret 1980/81 har arbetsmarknadsverket inom en kostnads

ram om 4,5 milj. kr. betalat arbetsledning, resor och traktamentsersätt

ningar till vissa arbetsplatser. som sysselsätter personer anställda med 

lönebidrag. För budgetåret 1982/83 beräknar jag dessa kostnader till 5 milj. 

kr. 

AMS har under ett antal år anordnat utbildning för arbetsledare m. Il. vid 

arbetsplatser som haft anställda i halvskyddad sysselsättning. Jag beräknar 

att kostnaderna för sådan utbildning inte skall överstiga nuvarande nivå. 

425000 kr. 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag att medelsåtgången för Anställning 

med lönebidrag kommer att uppgå till 1527495000 kr.(+ 115215000 kr.). 

Jag har därvid beräknat att 10 milj. kr. kaninbesparas genom att möjlighe

ten att överföra redan anställda till anställning med lönebidrag - med de 

undantag som jag redan har redovisat - upphör den I januari 1982. 
Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1982/83 för de i 

programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssdsättning 

ingående delprogrammen beräknas till I 632 965 000 kr. ( + I 03 935 000 kr.J. 

Därav har för förvaltningskostnader beräknats 24 720 000 kr. f + 2 220 000 
kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Särskilda åtgärder ji"ir arhetsanpassning od1 sysselsiillning 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

1632 965 000 kr. 
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C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 935 000 000 

2 054 ()()() ()()() 

2 3 21 ()()() ()()() 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhiillsföretag dels för täckan

de av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbett:, 

dds för investeringar. 

Driftbidrag 
Bidrag till fastighctsfonden 
Ägartillskott för investeringar 

Stiftelsen Samhiil/sfiireta1-: 

19W82 

1712000000 
302000000 
40000000 

2054000000 

Beräknad iindring 1982/83 

Stiftelsen 
Samhiillsföretag 

+ 313 000000 
+ flOOOOOOO 
+ 70000000 

+443000000 

Före
draganden 

+272 000000 
+ 5000000 
.- 10000000 

+267000000 

Stiftelseorganisationen för skyddat arbt:te - Samhällsföretagsgruppen -

omfattar dels centrala Stiftelsen Samhällsföretag med dotterbol<iget SAM

HALL AB. dels 24 rörelsedrivande regionala tlänsvisa) företag. Företags

gruppen skall genom avlönat arbete bereda arbetshandikappade som inte 

kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden en trygg och meningsfull 

sysselsättning. Arbetsförmedlingen disponerar samtliga platser för arbets

handikappade och anvisar de personer som är 1 behov av anställning hos 

företagen. 

Med utgångspunkt i de förarbeten som konstituerar organisationens 

verksamhet har stiftelsen under budgetåret 1980/81 utvecklat och doku

menterat företagsgruppens uppgifter mål och inriktning. Detta har gjorts 

dels i ett övergripande måldokument, dels i mer detaljerade beskrivningar 

inom olika funktions- och problemområden. I samråd med AMS har vissa 

generella riktlinjer fastställts för frågor som rör anställning av arbetshamli

kappade inom företagsgruppen och för samarbetet med arbetsförmedling

en i dessa frågor. 

Företagsgruppens primära uppgift är att vara ett arbetsmarknadspoli

tiskt instrument. Samtidigt skall verksamheten bedrivas affärsmässigt och 

vara en resurs inom det svenska näringslivet. Företagsgruppen har således 

såväl sociala som ekonomiska mål. De sociala mål som avser de arbetshan

dikappade är de primära. 

Både inom och utom företagsgruppen har stor uppmärksamhet ägnats åt 
riskerna för konflikter mellan verksamhetens skilda mål. Kraven på effek

tivitet och affärsmässighet har inte sällan uppfattats som ett hot mot de 
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arbetshandikappade och som stridande mot grundtanken med verksamhe

ten. Enligt stiftelsens mening bör dock inte riskerna för målkonflikter 

överbetonas. Förbättringar av det ekonomiska resultatet skall främst upp

nås genom skickligare affärsverksamhet. såsom bättre marknadsinriktning 

och produktionsorganisation. men också genom bättre planering. organisa

tion. ledning och resultatuppföljning. 

BeluJl'et m· arhetstillfiillen inom Samhiillsforetagsgruppen. Utveckling

en på arbetsmarknaden har stor betydelse för behovet av arbetstillfällen 

inom Samhällsföretagsgruppen. Den totala sysselsättningen och efterfrå

gan på arbetskraft, förändringar i arbetskraftens sammansättning, arbets

löshetens omfattning och även utvecklingen inom olika näringsgrenar, 

branscher och geografiska områden påverkar behovet av arbetstillfällen 

och vilka arbetssökande som anvisas arbete inom företagsgruppen. Om

fattningen och inriktningen av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 

också en avgörande betydelse för dimensioneringen av företagsgruppens 

verksamhet. En viktig faktor är också den reguljära arbetsmarknadens 

obenägenhet att anställa personer som inte till fullo bidrar till företagens 

övergripande ekonomiska mål. 
Mot denna bakgrund anser stiftelsen det svårt att ge en rättvisande bild 

av behovet av arbetstillfällen inom företagsgruppen. Några exakta siffror 

som bes!uiver det samlade behovet finns inte heller att tillgå. 

AMS har i skrivelse till stiftelsen framhållit att behovet av arbetstillfällen 

inom Samhällsföretagsgruppen kommer att vara stort under överskådlig 

tid. Enligt styrelsens bedömning bör dock detta behov under budgetåret 

1982/83 kunna tillgodoses genom ett effektivare utnyttjande av resurser 

inom företagsgruppen. Detta sker dels genom ett ökat antal anställda vid 

befintliga verkstäder. dels genom omdisponering av resurser såväl inom 

som mellan länen. AMS anser vidare det nödvändigt att förbättra villkoren 
för anställning med lönebidrag så att arbete på den reguljära arbetsmarkna

den i ökad utsträckning skall kunna erbjudas dem för vilka en anställning 

inom Samhällsföretagsgruppen idag är det enda alternativet. Mot denna 

bakgrund förordar alltså AMS inte någon ytterligare ökning av Samhälls

företagsgruppens resurser i form av nya platser under budgetåret 1982/83. 

Arbetsmarknadspolitiken har sedan några år tillbaka utgått från grund

satsen om allas rätt till arbete. Fortfarande är dock stora grupper av 

handikappade utestängda från arbetsmarknaden. Många av dessa är inte 

ens registrerade som arbetssökande. Behovet av platser för sådant skyddat 

arbete inom Samhällsföretagsgruppen som utgör ett led i ett rehabilite

ringsprogram är relaterat till kapaciteten hos olika värd- och rehabilite

ringsorgan. Behovet påverkas också av situationen på arbetsmarknaden. 

Omsorgskommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 1981:26) Omsorger 

om vissa handikappade bedömt behovet av arbete inom företagsgruppen 

för utvecklingsstörda och barndomspsykotiska. Dessa grupper är f. n. 

sällan registrerade som arbetssökande. Kommitten pekar på dels att betyd-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 142 

ligt fler utvecklingsstörda totalt sett bör få lämna landstingens dagcentra 

och erhålla ett arbete inom Samhällsföretagsgruppen. dels att förutsätt

ningarna för dessa grupper att få ett sådant arbete varierar mellan olika län. 

För att komma till rätta med det sistnämnda förhållandet och nå en mer 

likvärdig nivå på tillgången till arbete i hela landet för dessa grupper 

föreslår kommitten därför en omedelbar utbyggnad av Samhällsföretags

gruppen med 2 800 arbetstillfällen. 

Stiftelsen ser det som en angelägen uppgift att ge allt fler gravt handikap

pade möjligheter till arbete. Olika faktorer påverkar dock företagsgrup

pens möjligheter att anställa personer med grava handikapp. t. ex. arbets

platsernas lokalisering och tillgänglighet i övrigt. produktionsuppläggning, 

tillgång på stödresurser m. m. Arbetsförmedlingarnas bedömningar och 

prioriteringar vid anvisning av arbetssökande spelar också stor roll. liksom 

samspelet mellan arbetsförmedlingarna och företagsgruppens verkstäder. 

En undersökning av rekryteringen och urvalet av arbetstagare till Sam

hällsföretagsgruppen. som AMS och Samhällsföretag genomfört under 

åren 1980-81, visar att det största hindret för att anställa personer inom 

företagsgruppen är bristen på arbetsuppgifter. Undersökningen visar ock

så att de personer som arbetsförmedlingarna anser svårast att placera på 

den reguljära arbetsmarknaden (personer med psykiska. förståndsmässiga 

och socialmedicinska handikapp) utgör en betydligt större andel inom 

Samhällsförctagsgruppen än bland anställda med lönebidrag. De personer 

som anställs inom företagsgruppcn har förutom angivet handikapp ytterli

gare arbetshinder i betydligt större omfattning än den grupp som anställs 

med lönebidrag. Undersökningen visar också att det inom företagsgruppen 
behövs ytterligare åtgärder för att anpassa och förändra organisation och 

arbetsförhållanden för att underlätta och kompensera olika handikapp. 

Ett av huvudsyftena med Samhällsföretagsgruppens tillkomst var att få 
till stånd en regional utjämning av tillgången på skyddat arbete. Organisa

tionskommitten för skyddat arbete (OSA-kommitten) beräknade år 1975 

ett behov av omkring 5 000 nya platser för att åstadkomma en sådan 

utjämning. I samband med övergången till den nya organisationen tillkom 

1 250 nya platser. Tillgången på skyddat arbete varierar dock fortfarande 

kraftigt mellan länen. Vidare saknar 67 kommuner helt verkstäder för 

skyddat arbete. Även om behoven varierar är resurserna f. n. ej tillfreds

ställande fördelade. En del av den regionala utjämningen kan åstadkom

mas genom en omfördelning och ett ökat utnyttjande av befintliga platser 

och resurser. 
Med hänvisning till AMS bedömning och regeringens besparingsdirektiv 

utgår Samhällsföretags budgetförslag för 1982/83 inte från någon planerad 

utbyggnad med nya platser. 

Organisation. Samhällsföretagsgruppen omfattar som tidigare nämnts 

den centrala stiftelsen Samhällsföretag och 24 regionala stiftelser/företag. 

För samordning av vi~s försäljning och marknadsföring. främst på export, 
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finns det gemensamma säljbolaget SAMHALL AB. Till Samhällsföretag är 

vidare knuten en fastighetsfond som äger och förvaltar företagsgruppens 

fastigheter. 

Den centrala stiftelsen har gentemot staten ansvaret för att det skyddade 

arbetet i landet bedrivs enligt de av riksdag och regering angivna riktlinjer

na. Den utövar också tillsyn över de regionala företagen och samordnar 

,deras verksamhet. bl. a. genom att: 

- fördela de statliga medel som tilldelas Samhällsföretagsgruppcn och 

fastställa budget för resp. regionalt företag 

- fatta övergripande beslut beträffande planering, budgetering och ekono

mi samt personal- och rehabiliteringspolitik 

- tillgodose behovet av branschmässig samordning och i övrigt biträda de 

regionala företagen i frågor rörande produktion, inköp och marknadsfö

ring 

- äga, förvalta och uppföra fastigheter i den för företagsgruppen gemen

samma fastighetsfonden. 

Riksdagen har fastställt en ram på 120 befattningar vid den centrala 

stiftelsen. Denna ram bedöms som tillräcklig även för 1982/83. 

De regionala företagen utgör juridiskt självständiga företag med ansvar 

för företagsgruppens verksamhet inom resp. län. Under 1982/83 beräknas 

dessa tillsammans ha 30900 anställda, fördelade på 370 verkstäder och 24 

huvudkontor. Antalet arbetshandikappade beräknas till ca 25 200 och anta

let direkt anställda (tjänstemän, arbetsledare, instruktörer m. n.J till ca 

5 700. Sistnämnda antal är både i absoluta och relativa tal mindre än vad 

som beräknades i anslagsframställningen för 1981/82. 

Samhällsföretag skall ge riktlinjer för bemanning av de regionala företa

gens huvudkontor. Redan under år 1979 fastställdes en ram för huvudkon

torens· organisation och dimensionering. För 1982/83 bedöms denna ram 
som tillräcklig, trots ett successivt ökat antal anställda vid verkstäderna. 

I samband med att Samhällsföretagsgruppen övertog ansvaret för det 

skyddade arbetet träffades uppgörelser om bidrag till enskildu huvudmän 

som även efter övertugandet skull bedriva skyddat arbete utanför Sam

hällsföretagsgruppen. Sådana uppgörelser har träffats beträffande frm 

verkstäder med sammanlagt 380 anställda. 

I avvaktan på resultatet av statens kulturråds utredningsarbcte, som nu 

finns redovisat i rådets rapport (SOU 1980: 02) Vårda! Bevara! - Museerna 

och förcmålsvården och statsmakternas ställningstagande till frågan har 

den verksamhet som pågår vid Kulturarvet i Falun temporiirt inordnats i 

Samhällsföretagsgruppen. I avvaktan på ett slutligt ställningstagande i 

frågan om huvudmannaskapet för Kulturarvet har kostnaderna för verk

samheten inräknats i rörelseresultatet och behovet av driftbidrag även för 

1982/83. 

Av de personer som är verksamma i regionalpolitiskt motiverat hemar

bete har Samhällsföretag endast övertagit ansvaret för ett begränsat antal. 
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För de personer, som ej uppfyller de kriterier på handikapp m. m. som 

motiverar anställning inom företagsgruppen, har stiftelsen föreslagit rege

ringen att överväga andra stödformer. I avvaktan på regeringens ställ

ningstagande har överenskommelse träffats med de regionala utvecklings

fonderna om att dessa skall svara för berörda personers hemarbete. Kost

naderna för detta ändamål har inräknats i rörelseresultatet i behovet av 

driftbidrag. 

Ö1·ersyn m· Samhiill.1fiiretagsgruppe11s organisation. Regeringen har ge

nom beslut den IS juni 1981 uppdragit åt stiftelsen att med "utgångspunkt 

från vunna erfarenheter genomföra en kartläggning och begränsad översyn 

av verksamheten inom stiftelseorganisationen. Härvid bör särskilt prövas 

vilka kostnadsbesparande föriindringar av organisatorisk eller annan art 

beträffande den operativa verksamheten men även avseende lednings- och 

styrfunktioner. som stiftelsen bedömer vara möjliga inom ramen för de 

arbetsmarknadspolitiska och sociala målsättningar som enligt riksdagens 

beslut giillcr för verkstäder för skyddat arbete." 

Stiftelsen har under våren 1981 - som ett första steg i översynen- gjort en 

probleminventering och översiktlig bedömning av hittillsvarande verksam

het i den nya organisationen. Följande frågor och områden har behandlats: 

- rekrytering av personer med grava handikapp 
- övergång till den reguljära arbetsmarknaden 
- ledning och styrning av verksamheten 
- produktions- och marknadssamordning 
- den centrala stiftelsens roll 
- regional utjämning 
- behov av investeringsmedel och finansieringsformer 
- fastighetsfonden 
- behovet av direkt anställd personal 
- Samhällsföretagsgruppen som konkurrensfaktor 

Vid genomförandet av regeringens uppdrag kommer stiftelsen att pröva 

vilka organisatoriska eller andra förhållanden av strukturell natur inom 

nuvarande organisation som inverkar negativt pä företagsgruppens möjlig

heter att förbättra det ekonomiska utfallet av verksamheten och den soci

ala måluppfyllelsen. Denna prövning kommer även att bygga på övervä

ganden om den framtida produktions- och marknadsinriktningen och for

merna för den sociala utvecklingsplaneringen. Några alternativa modeller 

för företagsgruppens organisation kommer också att studeras. Inom ramen 

för de grundläggande arbetsmarknadspolitiska och sociala målen kommer 

- i enlighet med regeringens direktiv - möjligheterna till kostnadsbesparing

ar/resultatförbättringar att stå i förgrunden vid bedömning av vilken orga

nisation som i framtiden bör vara mest ändamålsenlig. 

Uf\·ecklinR och p/anerinR. En nödviindig förutsättning för att uppnå en 

bättre fördelning av resurserna inom stiftelseorganisationen är att plat

serna kan omdisponeras inom och mellan regionala företag. 
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Stiftelsen har efter samråd med AMS bedömt det möjligt att totalt 

omdisponera drygt I 000 platser inom länen. AMS förordar att omdispo

neringarna - i första hand drygt 400- kommer till stånd snarast möjligt för 

att behovet av arbetstillfällen skall kunna tillgodoses på de orter där 

behovet är störst. 

För att få en jämnare regional fördelning av platser bör vidare - enligt 

AMS bedömning- ca 300 platser omdisponeras mellan vissa län. Därvid 

bör platser i första hand omdisponeras till kommuner där verkstäder f. n. 

saknas och till orter som har otillräckligt antal platser. Med hänsyn till 

befintliga resurser och investcringsmedel samt den tid som erfordras för 

planering, eventuellt byggande och anskaffning av tillverkningsobjekt bör 

omdisponeringarna ske under de tre budgetåren 1982/83 - 1984/85. 

Investeringsbehovet för att åstadkomma omdisponeringar av platser 

varierar kraftigt från objekt till objekt. I vissa fall kan en ökning av 

platsantalct ske inom befintliga lokaler och utan att ytterligare utrustning 

erfordras. I andra fall krävs omfattande om- och tillbyggnader eller anord

nande av nya verkstäder samt anskaffning av maskiner eller utrustning. 

Tillsammans med omdisponering av platser kan utnyttjandet av befint

liga verkstäder förbättras. Detta kan ske genom dels ökad anställning av 

arbetshandikappade dels genom minskad individuell frånvaro för de redan 

anställda. Båda dessa åtgärder är angelägna från såväl arbetsmarknadspo

litiska och sociala som ekonomiska synpunkter. 

För budgetåret 1982/83 beräknas kapacitetsutnyttjandet - definierat som 

antal arbetstimmar per plats och år- uppgå till 1268 timmar. motsvarande 

79% av fullt utnyttjande (1600 timmar per plats och år). Räknat i antal 

anställda arbetshandikappade motsvarar detta ett förbättrat kapacitetsut

nyttjande mot tidigare år motsvarande en nettoökning med ca I 400 perso

ner. Den minskade frånvaron har här en stor betydelse för ett högre antal 
arbetstimmar per plats. 

En avgörande förutsättning för den planerade ökningen av kapacitetsut

nyttjandet och antalet anställda är givetvis att det går att finna meningsfulla 
arbetsuppgifter. 

Personalpolitik. I samråd med AMS har stiftelsen i början av är 1981 

fastställt vissa generella riktlinjer gällande rekryteringen och samspelet 

med arbetsförmedlingen, övergång till reguljära arbetsmarknaden m. n. 
frågor rörande anställningen av arbetshandikappade. 

I enlighet med dessa riktlinjer har vid verkstäderna bildats samrådsgrup

per för rekryterings- och omplaceringsärenden, med företrädare från ar

betsförmedlingen. Dessa grupper väntas förbättra den långsiktiga perso

nalplaneringen och åtgärder för anpassning mellan produktionens förut

sättningar och de aktuella arbetssökandenas förutsättningar. Ett arbete 

pågår med att ytterligare precisera begreppen "gravt handikapp" och 

"lämplig handikappsammansättning' ', vilket är nödvändigt för att målupp

fyllelsen inom dessa områden skall kunna mätas. 

10 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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För att möta probkm vid anställning av personer med flcrhandikapp och 

grava rörelsehinder pågär därför hl. a. ett omfattande projekt rörande 

teknisk anpassning med deltagande av flera regionala företag. I detta· 

projekt utvecklas tekniska anpassningar av arbetsplatser och hjälpm.edel 

till handikappade. Vidare har påbör:jats en särskild utredning om olika 

former för arbetsbiträde inom förctagsgruppcn. 

J en försöksvcrksamhet, till vilken särskilda resurser avsatts. prövas 

under detta och nästa ilr olika stödformer för anställda med betydande 

missbruksproblcm. 

Många av de anställda är invandrare och därför har vissa studier inletts 

över dessa gruppers särskilda problem. speciellt då de av social natur och 

de som gäller informationsmottagning. Vidare kommer de startade utbild

ningsinsatserna rörande invandrarnas sociala situation och problem att 

fortsätta liksom också satsningen på svenskundervisning. 

Antalet anställda i skyddat arbete som beretts arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden har under senare delen av 1970-talct varit i genomsnitt ca 

I %. Genom ett s~irskilt handlingsprogram och intensifierade insatser be

räknas denna andel öka till 2,5 % under innevarande budgetår, vilket 

motsvarar drygt 600 personer. Det är främst åtgärder som genomförs av de 

tillsatta samrådsgruppcrna som väntas ge effekt tillsammans med återan

ställningsrätten och de införda möjligheterna till förhqjt bidrag vid över

gång till anställning med lönebidrag. Bland de nämnda åtgärderna kan 

nämnas utbildning, individuella utvecklingsplaner, praktik och studiebe

sök, arbetsviixling, flexiblare organisation m. ni. F. n. pågår i tre län ett 

projekt som syftar till att genom särskilt stöd öka anställdas möjligheter att 

få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Möjligheterna att öka övergången till den reguljlira arbetsmarknaden är 

dock bara till viss del beroende av företagsgruppens egna insatser. Till

gången på arbeten och den reguljära arbetsmarknadens inställning till 

arbetshandikappade spelar en avgörande roll, liksori1 arbetsförmedlingar

nas insatser. I avvaktan på erfarenheter av den kraftigt höjda målsättning

en för budgetåret 1981/82, dvs. att ca 2,5%· av de anställda bör kunna gå 

över till den reguljära arbetsmarknaden uppsätts samma mål för budgetåret 

1982/83. 

Lönenivåerna inom Samhällsföretagsgruppen, framför allt på arbetarsi

dan, har väckt viss uppmärksamhet i massmedia. Lönerna har bedömts 

vara för högajiimfört med tillverkningsindustrin i övrigt. Dagens lönenivå 

inom Samhällsföretagsgruppen. jämfört med industriarbetargenomsnittet. 

är emellertid densamma som åren 1978-79. dvs. före huvudmannaskapsför

iindringen. och motsvarar ca 90 % av nämnda genomsnittslön inom svensk 

industri. Vidare har det klart kunnat konstateras att övergången till ett nytt 

kollektivavtal år 1980 inte inneburit någon genomsnittlig lönenivåökning 

jämfört med förtjänstläget hos tidigare huvudmän. 

F. n. uppbär drygt 5000, eller drygt 20%·, av de arbetshandikappade 
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anställda någon form av förtidspension eller sjukbidrag, som samordnas 

med utgående lön enligt vissa regler. Enligt stiftelsens mening finns det 

idag flera skäl som talar för att samtliga anställda inom fön:tagsgruppen 

bör uppbära lön och inte pension för den tid man arbetar. Företagsgrup

pens huvuduppgift är att bereda avlönat meningsfullt arbete för arbetshan

dikappade. De anställda förutsätts. efter vars och ens förmåga, göra en 

produktiv insats och på det sättet bidra till den egna försöt:jningen. 

Att ha pension samtidigt som man arbetar kan påverka arbetsmotiva

tionen och har sannolikt också betydelse för den personliga utvecklingen i 

arbetet. De anställda. som omfattas av samordningen mellan pension och 

lön, går dessutom miste om vissa försäkringsförmåner och får inte tillgodo

räkna sig ATP-poäng på viss del av lönen. 

Samordningen av lön och pension innebär idag att två olika organ 

-försäkringskassorna och Samhällsföretagsgruppen - skall hantera pen

sions- och lönedelar till de anställda. En övergång från pension till lön för 

samtliga anställda med pensionssamordning skulle för 1981/82 innebära en 

ökning av lönekostnaderna för Samhällsföretagsgruppen med 65 milj. kr. 

och i princip motsvarande minskning av utgivna förmåner för pensioner. 

En ändring skulle därtill ge en riktigare bild av driftbidraget till företags

gruppen. 

Mot denna bakgrund föreslår stiftelsen att gällande förtidspensionsbe

stämmelser för anställda i skyddat arbete med lön och bibehållen pension 

ses över i syfte att få till stånd en övergång från pension till uteslutande 

lön. Härvid bör dock särskilt beaktas vad en sådan övergång kan innebära 

för de anställda som uppbär vissa tilläggsförmåner som en pensionär kan 

vara berättigad till. 

Arhetsmi/jö/Jöretagshäl.1·01'ård. Under år 1980 tog stiftelsen fram rikt

linjer för företagshälsovårdens uppbyggnad samt program för arbetsmil
jöarbetet inom de regionala företagen, två viktiga delar av de personalpoli

tiska strävandena inom företagsgruppen. 

Med hänsyn till de regionala företagens skiftande struktur och förutsätt

ningar har uppbyggnaden av företagshälsovården skett på olika sätt och 

efter olika organisationsmodeller. I några av företagen finns f. n. en fullt 

utbyggd egen företagshälsovård medan flertalet av olika anledningar - geo

grafiska, personella etc. - valt att tills vidare i allt väsentligt utnyttja inom 

länet befintliga företagshälsovårdscentraler. Av dessa orsaker varierar 

kostnaden per anställd och år betydligt. Ett närmare studium av för- och 

nackdelar med en företagsintern organisation resp. utnyttjande av externa 

resurser kommer nu att göras. 

En viktig del i skyddsarbetet är löpande uppföljning av arbetsskador och 

olyckstillbud så att den förebyggande verksamheten ges en riktig inrikt

ning. Av denna anledning följs arbetsskadefrekvensen inom hela företags

gruppen och stiftelsen kommer att särskilt studera frekventa skadcorsaker 

och söka former för att förebygga dessa. 
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Av stor betydelse är också informations- och erfarcnhctsutbytc inom 

arbetsmiljöområdet, såväl inom forctagsgruppcn som med övrigt niirings

liv. Av särskild vikt är här frftgor som arbetets anpassning till människan 

samt handläggning av de särproblem som följer av olika handikapp. 

Produktion och marknad.~fi"iring. Huvudkraven på Samhällsföretags

gruppens produktionsinriktning och marknadsföring är: 

- att inrikta produktionen på uppgifter som kan anpassas till de arbetshan

dikappades skilda förutsättningar och som kan utgöra en grund för 

personlig utveckling och förbättra möjligheterna att övergå till anställ

ning på den reguljära arbetsmarknaden 

- att öka försäljningsintäkternas andel av den totala kostnadstäckningen 

för företagsgruppens verksamhet 

- att utveckla produktions- och marknadsföringssamarhcte mellan grup

pens olika företag. bl. a. i syfte att styra och minska tidigare existerande 

internkonkurrens samt uppnå stordriftsfördelar i marknadsbearbetning, 

distribution och lagerhållning 

- att utveckla och upprätthålla goda relationer med niiringslivct i stort. 

baserat på att förctagsgruppen skall ses som en integrerad del av nä

ringslivet och i sitt konkurrensbeteende arbeta på normala marknads

mässiga villkor. 

Brister på arbetsuppgifter är fortfarande ett av de största problemen i 

den löpande driften av verkstäderna och pävcrkar därmed negativt det 

ekonomiska resultatet i företagsgruppen. Stiftelsen anser att systematiska 

ansträngningar måste göras i syfte att öka beläggningen i verkstäderna. De 

olika arbetsgrupper som har bildats för att driva utvecklingsfrågor rörande 
produkter och samverkansformer har i flera fall hunnit relativt långt med 

genomförande av nya tekniska och organisatoriska lösningar inom verk

samheten. Detta har även medfört en ökning av sysselsättningen inom 

berörda sektorer. 

Det handlingsprogram för resultatförbättrande åtgiirder som utarbetats 

för företagsgruppen som helhet kommer i stor utsträckning alt styra arbe

tet inom de enheter som svarar för markniidsfunktionen. Nya samverkans

projekt mellan flera regionala företag kommer att etableras, vilka kan 

medföra samordnade investeringar såväl i produktionsutrustning som i 

säljorganisation. Därutöver finns ett kontinuerligt behov att utveckla nya 

produkter och fördjupa samarbetet med olika legouppdragsgivarc. I detta 

sammanhang kommer även det nya kalkylsystem som är under inarbc

tande att ha en stor betydelse. Det förväntas ge en ökad säkerhet i prissiitt

ningen av företagsgruppens varor och tjänster. 

Den förbättring av förädlingsvärdet som beräknats i budgetförslaget för 

1982/83 och de följande åren skall nås främst genom bättre kapacitetsut

nyttjande. introduktion av nya produkter och samverkan mellan verk

städer och regionala företag i marknadsföring och produktion. 

Under år 1980 och 1981 har prissättnings- och andra konkurrensfrågor i 
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anslutning till företagsgruppens verksamhet ofta uppmärksammats och 

blivit föremål för diskussion. I ett samrådsorgan i marknadsfrågor har ett 

fruktbärande samarbete utvecklats med de huvudorganisationer som före

träder det privata näringslivet. Den sammanfattning av samrådsorganets 

arbete som lämnats i dess första verksamhctsberättelse visar att den över

vägande delen av kritiken mot Samhällsföretagsgruppens uppträdande be

ror på bristande information och missförstånd. Mot bakgrund av att före

tagsgruppens verksamhet till stor del ligger inom produktområden som är 

starkt konkurrensutsatta. inte minst av import från låglöneländer. är en 

vidareutveckling av kontakter och organiserat samarbete med olika 

branschorgan mycket viktig. 

Stiftelsen anser att samhällsföretagsgruppens roll som konkurrensfaktor 

inom näringslivet är mycket begränsad. På de marknader där marknadsan

delarna är störst och där Samhällsföretag samtidigt i väsentlig mån själva 

svarar för marknadsföringen - trätoftlor. fritidsmöbler m.:h massiva furu

möbler- är gruppens andel av den svenska produktionen av storleksord

ningen 15,8 resp. 5%. 

Resultatfi'irhiittrande åtgärder. Stiftelsen anser att en avgörande förut

sättning för hur Samhällsföretagsgruppen skall kunna uppfylla målen för 

sin verksamhet är i vilken utsträckning verksamheten kan effektiveras och 

det ekonomiska resultatet förbättras. Man understryker sambandet mellan 

de sociala och de ekonomiska målen. Ett bättre ekonomiskt resultat ger 

ökade förutsättningar för att uppnå de sociala målen. 

Ett centralt inslag i verksamheten under verksamhetsåret 1980/81 och i 

arbetet med anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 har därför varit 

att utforma ett samlat handlingsprogram för resultatförbättrande åtgärder. 

Handlingsprogrammet omfattar generella åtgärder för att uppnå resultat

förbättringar på såväl kort som lång sikt och skall genomföras utan att 
uppsatta sociala och arbetsmarknadspolitiska mål åsidosätts. 

Bland åtgärder på kort sikt återfinns ett program och en kampanj för att 
anskaffa mer arbete. en översyn av marknadsfunktionens organisation och 

resurser och bättre uppföljning av orderläge. produktion och försäljning. 

De åtgärder som syftar till att förbättra det ekonomiska resultatet på lång 

sikt är bl. a. strategiska förändringar i produktions- och marknadsinrikt

ning, tekniska och sociala stödinsatser, utbildningsinsatser. begränsning 

av de totala lokalkostnaderna, översyn av antalet direkt anställda. uppfölj

ning och analys av verksamheten samt bättre underlag för beslut om 

lokalisering. 

Nyafcmnerför arhete fiJr arbetshandikappade. Stiftelsen framhåller att 

Samhällsföretagsgruppen måste vara beredd att pröva olika alternativa 

former av arbete för att kunna möta behov från nya arbetssökandekatego

rier. Det kan gälla såväl de organisatoriska formerna som inriktningen av 

verksamheten. En viktig utgångspunkt är härvid att också förstärka de 

arbetshandikappades möjligheter att ta arbete på den reguljära arbetsmark-
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naden. Det gäller vidare att ge de arbetshandikappade större valmöjlig

heter till arbete inom olika verksamhetsområden. Som ett led i detta arbete 

pågår inom foretagsgruppen försök med att finna nya verksamhetsområ

den utanför den traditionella industriproduktionen. Försöksverksamhet 

bedrivs f. n. inom områdena administrativt arbete, datatjänster. trädgårds

odling och turistnäring. I början av år 1981 har en överenskommelse 

träffats mellan Statsföretagens förhandlingsorganisation <SFO) och PTK 

som reglerar anställning av arbetshandikappade på tjänstemannabefatt

ningar inom Samhällsföretagsgruppen. 

Ett sätt att förbättra de anställdas möjligheter att övergå till arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden kan enligt stiftelsen vara att få till stånd en 

utökad samverkan mellan företagsgruppens företag och andra arbetsgiva

re. En sådan samverkan kan avse såväl produktion som ansvar för att 

bereda de arbetshandikappade arbete. Stiftelsen är därför beredd att pröva 

alternativa organisatoriska former där andra arbetsgivare helt eller delvis 

tar på sig sysselsättningsansvaret för arbetshandikappade. Sedan en tid 

finns ett exempel på en verkstad inbyggd i ett utomstående företag, Hus

qvarna AB. knuten till det regionala företaget Höglandsverken i Jönkö

pings län. Alla arbetsplatser vid denna verkstad, Vapensmeden. dispone

ras av arbetsförmedlingen medan Husqvarna AB står som arbetsgivare. 

Ett viktigt mål för Samhällsföretagsgruppen är också att ge fler gravt 

handikappade möjlighet till arbete. För att uppnå detta behövs förbättring

ar av arbetsmiljön m. m. inom företagsgruppen. Ett exempel på en sådan 

verksamhetsform är den verkstad - Roddaren i Stockholms län - som speci

ellt vänder sig till yngre människor med grava rörelsehinder och med 

tilläggshandikapp. 

Medels behov 

Stiftelsen Samhällsföretag har i sin anslagsframställning för 1982/83 - i 
likhet med den för innevarande budgetår- beräknat och redovisat rörelse

resultat och behov av driftbidrag samt kostnaderna för fastighetsfonden i 
enlighet med de principer som getts av riksdagen. För driftbidraget gäller 

därvid att det skall vara så utformat att det ger möjlighet till självfinansie

ring när det gäller ersättningsinvesteringar. Bidraget skall även täcka verk

samhetens förvaltningskostnader. En schablonteknik används som inne

bär att Stiftelsen Samhiillsföretag utöver ett förslagsanslag tilldelas medel 

beräknade på grundval av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete. 

Bidraget skall utgöra en viss procent av denna lönesumma. För bidraget till 

fastighetsfonden betyder detta hl. a. att avskrivningsbehovet har beräknats 

på tillgångarnas återanskaffningsvärden. 

Stiftelsen har beräknat samtliga intäkter och kostnader i en förväntad 

löne- och prisnivå under budgetåret 1982/83. 

Stiftelsen menar att osäkerheten om den allmänna utvecklingen på ar

betsmarknaden och konjunktursituationen under budgetåret 1982/83 gör 
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att viss reservation får lämnas för det beriiknade rörelseresultatet rn.:h 

behovet av driftbidrag. Stiftelsen framhåller att företagsgruppen är särskilt 

känslig i konjunktursvackor eftersom efterfrågan på arbetstillfällen hos 

stiftelsens företag då i regel blir större samtidigt som det blir svårare att 

bereda redan anställda arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det 

beräknade rörelseresultatet för budgetåret 1982/83 bygger på ett antagande 

om en något bättre arbetsmarknads- och konjunktursituation för verk

stadsindustrin än den som förväntades för hösten I 981. 

Drijibidrag. Behovet av driftbidrag för budgetåret 1982/83 beriiknas till 

131,4 % av lönekostnaderna för arbetshandikappade anställda. Bidragsbe

hovet utgår från ett beräknat rörelseresultat om 2025 milj. kr. enligt 

följande specifikation. 

Resultatpost 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 

Rörelseresultat före avskrivningar 
Avskrivningar på maskiner och 

inventarier 

Rörelseresultat efter avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader (netto) 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Milj. kr. 

1506 
-3409 

-1903 

- 125 

-2028 
3 

-2025 

Det beräknade resultatet om 131.4 Sf: av lönekostnaderna för arbetshan

dikappade anställda kan jämföras med 135 l.{ för budgett1ret 198 J/82. Det 

innebär således en beräknad resultatförbättring och minskning av bidrags

behovet med 3 .6 procentenheter. För budgetåret 1980/81 användes en 

provisorisk anslagsteknik som inte möjliggör direktajämförelser. Beräknat 

på samma sätt som för budgetåren 1981182 och 1982/83 motsvarar dock 

bidraget för budgetåret 1980/81 ca 139 <;~ av lönekostnaderna för de arbets

handikappade. 

Med hänsyn till skillnaderna i antal arbetstimmar på grund av ökat 

kapacitetsutnyttjande och i löne- och prisnivå innebär det beräknade resul

tatet för budgetåret 1982/83 en reell resultatförbättring i storleksordningen 

50 milj. kr. jämfört med av riksdagen fastställt driftbidrag for 1981182. 

Av resultatet för 1982/83 utgör 260 milj. kr. beräknade löne- och prisök

ningar mellan 1981 och 1982/83. Rörelsekostnaderna fördelas enligt föl

jande: 

Kostn{l(fsslag 

Materialkostnader 
Lönekostnader för arbetshandikappade 

anställda 
Lönekostnader för direkt anstiillda 
Övriga rörelsekostnader 

Milj. kr. 

690 

I 541 
742 
436 

3 409 
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Kostnaderna för den centrala stiftelsens kontor utgör 33 milj. kr. Härtill 

kommer liksom tidigare kostnader för vissa koncerngemensamma funktio

ner. 
förädlingsvärdet, uttryckt som skillnaden mellan rörelseintäkterna och 

materialkostnaderna. beräknas till 816,I milj. kr., vilket motsvarar I 18C:·( 

av i produktionen insatt material. Motsvarande procentsats för budgetåret 

1981/82 har beräknats till 111. 

I rörelseresultatet har inräknats bidrag till de regionala utvecklingsfon

dcrna för regionalpolitiskt hemarbete i vissa län med 2.8 milj. kr. Vidare 

ingår 3,8 milj. kr. som åtgår för att täcka de särskilda kostnader som 

·uppkommer p. g. a. det temporiira inordnande\ av Kulturarvet i Falun. 

Bidra!' till fastighet.1fi111den. I anslagsframställningen för innevarande 

budgetår beräknades de kalkylmiissiga avskrivningarna på fastighetsbe

ståndets åkranskaffningsvärde i enlighet med de principer riksdagen antog 

vid företagsgruppens bildande (prop. 1978/79: \39). De medel som stiftel

sen tilldelades för avskrivningarna för budgetåret 1981182 grundades emel

lertid på fastigheternas anskaffningsvärde. 

Stiftelsen erinrar om tankegången bakom den ursprungligen beslutade 

principen att vid beräkning av driftbidraget skulle avskrivningar grundade 

på tillgångarnas återanskaffnings värden tillämpas och inte på tillgångarnas 

historiska anskaffningsvärden. Avskrivningar grundade på ateranskaff

ningsvärden skulle i princip innebära att siirskilda investeringsmedel en

bart skulle tillföras företagsgruppen när verksamheten - mätt i antal 

platser- utökades. I övrigt skulle investeringarna finansieras med från 

driften frigjorda investeringsmedel. Bedömningen av företagsgruppens in

vesteringar skulle då enligt de bakomliggande intentionerna kunna bli 

summarisk och därmed enkel. 

Den för budgetåret 1981/82 tillämpade avskrivningsberäkningen för fas

tigheterna innebär att företagsgruppen i form av avskrivningsmedel tillförs 

mindre resurser än som förbrukas. Som en följd härav erfordras särskilda 

finansiella tillskott om företagsgruppen skall kunna bibehålla nuvarande 

kapitalintensitet utan kraftig upplåningsökning. Stiftelsen bedömer det f. n. 

inte som realistiskt att begränsa kapitalintensiteten i verksamheten utan att 

räkna med negativa effekter på såviil det ekonomiska resultatet som den 

sociala måluppfyllelsen. Även om Samhällsföretagsgruppen ekonomiskt 

sett bör arbeta på en något lägre investeringsnivå än andra företag. är 

tendensen densamma som inom övrig industri, niimligen att kapitalintensi

teten ökar. Ingen hänsyn har då tagits till de särskilda investeringar i 

tekniska hjälpmedel som erfordras. Stiftelsen anser det därför som angelä

get att de totalt tillförda resurserna i form av avskrivningsmedel och 

investeringsbidrag inte umkrstiger företagsgruppens avskrivningsbchov 

beräknat på tillgångarnas återanskaffningsvärden. Härtill kommer sedan 

särskilda behov av investeringsmedel. 
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Vid beräkning av avskrivningarna på de av riksdagen fastställda grun

derna uppgår fondens kostnader till 362 milj. kr. enligt nedanstående. 

Återanskaffnings värdet beräknas till 3 900 milj. kr. 1700 OOOm x 1.20 x 

4600 = 3900) varvid avskrivningarna blir 165 milj. kr. Frigjorda avskriv

ningsmedel skall disponeras för reinvesteringar och amorteringar av be

fintliga lån. Amorteringarna beräknas uppgå till 85 milj. kr. 

Kostnaderna för fastighetsfonden kan således sammanfattas enligt föl

jande. 

Avskrivningar 
Övriga kostnader 

Avgår intäkter 

Milj. kr. 

165 
201 

366 
- 4 

362 

Äganil/skott för investeringar. För budgetåret 1981/82 anvisades inga 

medel för anordnande av nya platser. Ett ägartillskott om 40 milj. kr. 

ställdes dock till stiftelsens förfogande för åtgärder som erfordras för att 

möjliggöra förbättringar av kapacitetsutnyttjandet. för arbetsmiljöåtgärder 

och för insatser av ergonomisk karaktär. 

Som tidigare framgått föreslås inte något tillskott av platser under bud

getåret 1982/83. Däremot anser stiftelsen i likhet med AMS att ett effekti

vare utnyttjande av platserna bör kunna komma till stånd genom att platser 

omdisponeras inom och mellan länen. 

Mot bakgrund av inhämtade uppgifter från länsarbetsnämderna och de 

regionala företagen bedömer AMS och stiftelsen det f. n. möjligt att totalt 

omdisponera drygt I 000 platser inom länen för att nå en bättre fördelning 

av befintliga resurser efter aktuella förutsättningar och behov. Med hänsyn 

till arbetsmarknadsläget vill AMS att de föreslagna omdisponeringarna 
kommer till stånd snarast möjligt för att behovet av arbetstillfällen skall 

kunna tillgodoses på aktuella orter. Omdisponeringar som berör ca 400 

platser har prioriterats. Kostnaderna för dessa omdisponeringar varierar. I 

vissa fall kan en ökning av platsantalet ske inom tillgängliga lokaler och 
utan att ytterligare utrustning erfordras. I andra fall krävs omfattande om

och tillbyggnader. anordnande av nya verkstäder samt anskaffning av 

maskiner och utrustning. 

En genomgång av samtliga förslag till omdisponeringar inom länen visar 

att det sammanlagda investerings be hovet stannar vid 152 milj. kr.. varav 

109 milj. kr. för byggnader och 43 milj. kr. för maskiner. En motsvarande 

nyetablering av dessa platser skulle innebära ett investeringsbehov om ca 

310 milj. kr. 

Ett av huvudsyftena bakom riksdagens beslut om Samhällsföretagsgrup

pens tillkomst var att få till stånd en regional utjämning av tillgången på 

skyddat arbete. Utöver föreslagna omdisponeringar inom länen har därför 

Samhällsföretag begärt AMS' bedömning av lämpliga omdisponeringar 
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mellan länen. Styrelsen har bedömt att ca 300 platser i nuläget kan omdis

poneras mellan län vilket medför ett investeringsbehov av 84 milj. kr., 

varav 60 milj. kr. för byggnader och 24 milj. kr. för maskiner och inventa

rier. 
Det sammanlagda investeringsbehovet för omdisponeringar av platser 

uppgår till 236 milj. kr., varav för lokaler 169 milj. kr, och för maskiner och 

inventarier 67 milj. kr. Planerade omdisponeringar bör genomföras snarast 

möjligt. Med hänsyn till tillgängliga resurser och den tid som erfordras för 

planering, byggande och framför allt för anskaffning av nya tillverknings

objekt bör omdisponeringarna ske under de tre budgetåren 1982/83 -

1984/85. Investeringsbehovet per budgetår blir då ca 56 milj. kr. för lokaler 

och 22 milj. kr. för maskiner och inventarier. 

Fortfarande finns inom företagsgruppen ett stort behov av arbetsmiljö

förbättringar och åtgärder för teknisk arbetsanpassning för att rätta till 

brister som fanns vid övergången till den nya organisationen. För att 

möjliggöra en förbättring av kapacitetsutnyttjandet och för att öka möjlig

heterna till arbete för fler gravt handikappade personer krävs omfattande 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom många av de befintliga äldre 

verkstäderna. 

För många anställda inom Samhällsföretagsruppen erfordras särskilda 

anordningar och ergonomiska insatser för att de skall kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter och för att ett handikapp i möjligaste mån skall kunna 

kompenseras. Särskilda investeringsmedel t:rfordras för dessa åtgärder. 

För planperioden (1982/83 - 1986/87) bedöms behovet av medel för 

arbetsmiljöförbättringar till 40 milj. kr. per år. varav för byggnader 25 milj. 

kr. och för utrustning, särskilda anordningar och individanpassning av 

enskilda arbetsplatser 15 milj. kr. Vid beräkning av investeringsbehovet 

har det beaktats att vissa nödvändiga förbättringar kan genomföras också i 
samband med ovan nämnda omdisponeringar av platser. 

I detta sammanhang åberopas också prop. 1978/79: 139, där det anges att 

reinvcsteringar först på sikt skall kunna ske helt med i rörelsen genererade 

anslagsmedel. Under de första verksamhetsåren får således kompletteran

de mt:del för reinvesteringar täckas genom särskilda ägartillskott. 

Sammanj(1ttni11g av behovet av iigartillskott för investeringar budgctårct 

1982183 

Milj. kr. 

Åtgärd Byggnader Utrustning Totalt 

Omdisponering inom regionala företag/län 36 14 50 
Omdisponering mellan regionala företag/län 20 8 28 
Åtgärder för arbetsmiljöförbättringar 25 15 40 

81 37 118 
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Av tabellen framgår sammanfattningsvis att det för lokaler erfordras 56 

milj. kr. per år för omdisponering av befintliga platser under budgetåren 

1982/83 - 1984/85 samt för åtgärder för arbctsmiljöförbiittringar i befintliga 

byggnader 25 milj. kr. per år. För budgetåret 1982/83 fordras således 

sammanlagt 81 milj. kr. 

För maskiner och inventarier erfordras 40 milj. kr. som ägartillskott inkl. 

15 milj. kr. för särskilda anordningar och ergonomiska åtgärder. 

Behovet av ägartillskott för investeringar uppgår sftledes till sammanlagt 

118 milj. kr. Stiftelsen har med hänsyn till regeringens besparingsdirektiv 

begränsat sin framställning om ägartillskott för 1982/83 till 110 milj. kr. 

Fiiredraga11de11 

Allmänt 

Samhällsföretagsgruppen har under budgetåret 1980/8 I genomfört sitt 

första hela verksamhetsår. Sedan jag tagit del av den nyligen presenterade 

årsredovisningen kan jag med tillfredsställelse konstatera att de arbets

marknadspolitiska och ekonomiska målen i huvudsak har kunnat uppfyl

las. Den planerade ökningen av sysselsättningsvolymen har nästan helt 

uppnåtts vilket innebär en nettoökning med ca 900 anställda. Detta har 

kunnat ske inom de givna ekonomiska ramarna. Rörelseresultatet uttryckt 

i procent av lönekostnaderna för de arbetshandikappade har också förblitt

rats. Erfarenheterna från detta år bör ha gett Samhällsföretag ökade kun

skaper om vilka problem och möjligheter som den nya organisationen 

inrymmer. kunskaper som är nödvändiga för en utveckling av verksamhe

ten mot en bättre måluppfyllelse såväl socialt som ekonomiskt. 

I 1981 års budgetproposition anmälde jag min avsikt att föreslå regering

en att en begränsad översyn skulle göras av verksamheten inom stiftelseor

ganisationen. Motivet till detta var framför allt att ta till vara alla de 
möjligheter till kostnadsbesparingar som kan göras inom organisationen. 

med hänsyn till det begränsade samhällsekonomiska utrymm.: som kom

mer att finnas de närmaste åren. 

Regeringen bedömde det sedermera som lämpligt att Stiftelsen Sam

hällsföretag erhöll uppdraget att genomföra översynen. Det uppdrag som 

stiftelsen fick den 18 juni I 98 I innebär att man med utgångspunkt i vunna 

erfarenheter genomför en kartläggning och en översyn av verksamheten. 

Härvid skall särskilt prövas vilka kostnadsbesparande förändringar av 

organisatorisk eller annan art beträffande den operativa verksamheten 

men även avseende lednings- och styrfunktioner som bedöms vara möjliga 

inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska och sociala målsättningar som 

enligt riksdagens beslut gäller för verkstäder för skyddat arbde. 

Stiftelsen har delat upp översynen i två etapper där den första syftade till 

att bedöma vilka områden inom företagsgruppens verksamhet och organi

sa,ion som borde bli föremål för närmare överväganden. De konkreta 

åtgärdsförslagen utformas under etapp två på grundval av en fördjupad 
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utvärdering. Stiftelsen skall avrapportera uppdraget före utgiingcn av år 

1981. Översynsrapporkn kommer därefter att beredas o<.:h utvlirderas 

inom regeringskansliet. 

AMS har som tidigare nämnts konstaterat att behovet av arbetstillföllen 

inom Samhällsföretag under överskådlig tid kommer att vara ~tort. Styrel

sen bedömer dock att detta behov under 1982/83 skall kunna tillgodoses 

genom ett effektivare utnyttjande av belintliga resurser inom företagsgrup

pen. Stiftelsen har med hhnvisning till AMS' ställningstagande ink begärt 

några nya platser för budgetåret. Jag gör samma bedömning som AMS men 

föreslår att regeringen bör ha möjlighet att öka antalet platser om särskilda 

skäl härtill uppkommer. Jag förordar att regeringen utverkar riksdagens 

tillstånd härtill. 

Ca I% av de anställda inom Samhällsföretagsgruppen har under de 

senaste åren lämnat de skyddade verkstäderna och giltt ut till den reguljära 

arbetsmarknaden. Genom bl. a. ett särskilt handlingsprogram anser sig 

stiftelsen kunna planera för att 2.5 <;; eller ca 600 personer under inneva

rande och nästa budgetår skall kunna ges möjlighet till arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Jag ser med tillfredsställelse på en sådan ut

veckling. Ändringen i reglerna för anställning med lönebidrag bör verk

samt kunna bidra till denna. Riksdagen beslutade i anledning av prop. 

1980/81: 126 om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning (AU 

1980/81: 21, rskr 1980/8 l: 404 l att för den som efter en längre tids arbete vid 

en skyddad verkstad övergår till ett arbete på den reguljära arbetsmarkna

den skall ett förhöjt lönebidrag kunna utgå. Bidraget första året blir 90% av 

lönekostnaden och 50 % under de följande tre åren. 

Riksdagen har fastlagt vissa grundläggande prineirer för Samhällsföre

tagsgruppen. En är att man skall bedriva verksamhecen effektivt och med 

utnyttjande av affärsmässiga principer vilket bl. a. medför att man skall 

hålla marknadsmässiga priser. För att inte Samhällsföretagsgruppens siir

skilda förutsättningar skall skada andra företag som bedrivs effektivt mils

te prissättningen och andra konkurrensmedel tillmätas stor betydelse inom 

organisationen. Jag anser för min del att det inrättade kontakt- och sam

rådsorganet för marknadsfrågor mellan Samhällsföretag och näringslivets 

organisationer här har en stor uppgift att fylla. 

För budgetåren 1980/81 och 1981 /82 har särskilda medel tagits upp under 

anslaget för ett temporärt inordnande i Samhällsföretagsgruppen av Kul

turarvet i Falun. Skälet till detta var att man förutsåg att kostnadsläckning

cn vid Kulturarvet skulle bli väsentligt lägre än vid Samhällsföretags 

övriga verkstäder samt att de som nyttjar Kulturarvets tjänster i mycket 

hög utsträckning är hembygdsföreningar och must!er med små resurser. 

Kulturrådet har nu avslutat ett utredningsarbete rörande konserverings

verksamheten vid de statliga museerna m. tl. Även Kulturarvets verksam

het berörs i rapporten. Stiftelsen Samhällsföretag har avgivit ett yttrande 

över rapporten där man bl. a. framhåller att den kulturhistoriska inriktning 
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och den särart i övrigt inom Samhällsföretagsgruppen som Kulturarvet har 

är svår att anpassa till de mål och förutsättningar som gäller för företags

gruppen i övrigt. Stiftelsen har därför avstyrkt att Kulturarvet även fort

sättningsvis skall ingå i Samhällsföretagsgruppen. 

Den verksamhet som vuxit fram inom Kulturarvet har försökt förena 

arbetsmarknads- och kulturpolitiska hänsyn. Detta har enligt min mening 

inneburit att ingendera av dessa ambitioner kunnat tillgodoses fullt ut. 

Chefen för utbildningsdepartementet har därför tidigare denna dag. efter 

samråd med mig, för att den kulturhistoriska delen av verksamheten skall 

kunna garanteras, föreslagit att medel för en permanent organisation för 

Kulturarvet skall föras upp under nionde huvudtiteln. Förslaget innebär att 
verksamheten i dess nuvarande form kommer att omstruktureras. Frågan 

om ny huvudman för Kulturarvet bör beredas vidare liksom den närmare 

utformningen av Kulturarvets framtida organisation. En utgångspunkt för 

det fortsatta utredningsarbetct bör vara att den nya organisationen skall 

träda i kraft den I januari 1983. Före ikraftträdandet bör Kulturarvet med 

oförändrad verksamhetsinriktning vara inordnat i Samhällsföretagsgrup

pen. 

De arbetstagare som nu sysselsätts vid Kulturarvet och som kommer att 

bli övertaliga i den nya fasta organisationen kommer att beredas möjlighet 

att också fortsättningsvis få sysselsättning vid Kulturarvet. Medel till löner 

för den övertaliga personalen föreslås övergångsvis anvisas under tolfte 

huvudtiteln. Frågan om hur övertalighetsfrågorna slutligt bör lösas kom

mer att behandlas i det fortsatta beredningsarbetet. 

Samhällsföretag har äskat medel för den över anslaget finansierade 

delen av det regionalpolitiskt motiverade hemarbetsverksamhcten som 

Samhällsföretag övertog ansvaret för den I januari 1980 och som inte 

inordnats i företagsgruppen. Jag vill, efter samråd med chefen för industri
departementet, meddela att regeringens ställningstagande till verksamhets

formen kommer att föreläggas riksdagen under våren 1982 i den regional

politiska proposition som avses att läggas fram för riksdagen. Mot denna 

bakgrund har jag inte beräknat medel för verksamheten under detta anslag. 

Stiftelsen har i anslagsframställningen pekat på att drygt 5 000 av de 

arbetshandikappade anställda inom organisationen f. n. uppbär någon form 

av förtidspension eller sjukbidrag som samordnas enligt vissa regler med 

utgående lön. Enligt stiftelsen finns det llera skäl som talar för att samtliga 

anställda inom företagsgruppen bör uppbära lön och inte pension för den 

tid man arbetar. Att ha pension samtidigt som man arbetar kan påverka 

arbetsmotivationen. Sannolikt har det också betydelse för den personliga 

utvecklingen i arbetet menar stiftelsen. Man pekar vidare bl. a. på att vissa 

anställda går miste om ATP-poäng på en viss del av lönen och på det 

administrativa krångel systemet i dag innebär. En övergång frän pension 
till lön för samtliga anställda inom stiftelseorganisationen skulle vidare 
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innebära en ökning av lönekostnaderna för Samhällsföretagsgruppen med 

tiotals milj. kr. och en i princip lika stor minskning av utgivna pensionsför

måner. En ändring skulle således även ge en riktigare bild av procentbidra

get till företagsgruppen. 

Mot denna bakgrund föreslår stiftelsen att gällande förtiJspensionsbe

sUimmelser för anställda i ~kyddat arbete ses över i syfte att få till stånd en 

övergång från pension till enbart lön. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen med förslag om utredning av denna fråga. 

Jag vill innan jag behandlar stiftelsens medclsbehov till sist konstatera 

att den av statens förhandlingsnämnd år 1979 träffade principöverenskom

melsen om kompensation för statens övertagande av det kommunala och 

landstingskommunala ansvaret för bl. a. de skyddade verkstäderna nu 

följts av en slutlig överenskommelse om kompensationen för övertagandet 

av driftkostnaderna. Överenskommelserna innebär att staten för vartdera 

av åren 1980. 1981 och I 982 erhåller 775 milj. kr. Efter år 1982 skall således 

inte någon kompensation utgå och de ekonomiska regleringarna mellan de 

tidigare huvudmännen och staten är därmed slutförda. Staten har således 

därefter ensam det fulla kostnadsansvaret för verksamheten med skyddat 

arbete. Regeringen har godkänt överenskommelserna. 

Driftbidrag 

1 anledning av prop. 1978179: 139 (AU 1978/79: 29. rskr 1978179: 293) om 

bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag har riksdagen fastslagit att finansi

eringen av den löpande verksamheten inom stiftelseorganisationen skall 

ske genom intäkter och ett statligt driftbidrag. Driftbidraget skall vara så 
utformat att det ger möjlighet till självfinansiering när det gäller ersätt

ningsinvesteringar. Bidraget skall iiven täcka verksamhetens förvaltnings

kostnadcr. En schablonteknik fastställdes som innebär att Stiftelsen Sam

hällsföretag över ett förslagsanslag skall tilldelas medel beräknade på 

grundval av lönesumman för de arbetshandikappade anställda. Bidraget 

skall utgöra en viss procent av denna lönesumma. Procentsatsen skall 

fastställas årligen av riksdagen. Riksdagen beslöt att en provisorisk modell 

för driftbidrag skulle användas under organisationens uppbyggnad och 

konsolidering. Provisoriet gällde under budgetåren 1979/80 och 1980/81. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 används således den av riksdagen fastlagda 

finansieringsmodellen. Stiftelsen tilldelades ett driftbidrag motsvarande 

135 % av lönekostnaderna för de anvisade arbetstagarna. Efter riksdagens 

beslut med anledning av prop. 1981/82: 30 (AU 1981/82: I. rskr 1981/82: 15) 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. sänks bidragsprocenten 

fr. o. m. den I januari 1982 till 129%, vilket innebär en besparing om ca 80 

milj. kr. i helårseffekt. 

För täckande av underskottet i rörelsen (exkl. fastighctsfonden) under 

budgetåret 1982/83 begär nu stiftelsen 131.4 % av den beräknade lönesum-
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man eller 2 025 milj. kr. Jag har i stort sett intet att erinra mot de beräkning

ar stiftelsen gjort i fråga om behovet av driftbidrag. Jag, anser dock. som jag 

redan anförde i prop. 1981/82: 30. att stiftelseorganisaionen genom effekti

vitetsförbättringar bör kunna uppnå ett något bättre resultat. Jag föreslår 

därför att även för budgetåret 1982/83 en anslagspost motsvarande fortsatt 

129% av lönesumman tas upp för ändamålet. 

Bidrag till fastighetsfonden 

Samhällsföretagsgruppens hela fastighets bestånd - såväl egna som för

hyrda - administreras av en till den centrala stiftelsen knuten fastighets

fond. Kostnaderna för fonden beräknas av stiftelsen uppgå till 362 milj. kr. 

efter avräkning av intäkterna (3.5 milj. kr.). varav för hyreskostnader 75 

milj. kr.. kalkylmässiga avskrivningar på egna fastigheter 165 milj. kr. och 

för räntor 125 milj. kr. De kalkylmässiga avskrivningarna skall även täcka 

amorteringar. dels till tidigare huvudmän och dels av upptagna banklån för 

övertagna fastigheter om sammanlagt 85 milj. kr. 

Stiftelsen har vid beräkningen av anslagsbehovet som underlag använt 

ett uppskattat återanskaffningsvärde på fastighetsbeståndet. nämligen 

3900 milj. kr. Jag anser dock, som jag anförde i 1981 års budgetproposi

tion. att de kalkylmässiga avskrivningarna bör baseras på fastigheternas 

ursprungliga anskaffningsvärde vilket medför. att behovet av avskriv

ningsmedel stannar på 110 milj. kr.. 55 milj. kr. lägre än vad stiftelsen 

beräknat. Jag föreslår därför att 307 milj. kr. tas upp under anslagsposten 

för ändamålet under budgetåret 1982/83. 

Ägartillskott för investeringar 

Samhällsföretagsgruppen föreslås, som jag tidigare nämnt. inte få några 

nya platser för skyddat arbete. Stiftelsen redovisar ändock ett behov av 
investeringsbidrag om sammanlagt 110 milj. kr. efter extern upplåning. 

Beloppet är avsett att täcka kostnaderna för ersättnings- och ombyggnads

investeringar. De avskrivningsmedel som frigörs genom att det i rörelsere

sultatet och driftbidraget har inräknats kalkylmässiga avskrivningar går i 

sin helhet åt för att täcka amorteringar på befintliga lån och direkta rein

vesteringar. För att möjliggöra anpassning av arbetsmiljön och ett bättre 

kapacitetsutnyttjande samt vidare ge mt~jlighet till omdisponeringar av 

platser inom och mellan län behövs således enligt stiftelsen särskilda 

investeringsmedel med 110 milj. kr. 

De av stiftelsen planerade omdisponeringarna av platser har kostnads

beräknats till ca 70 milj. kr. efter extern upplåning. Arbetsmiljöförbätt

ringsåtgärderna beräknas ta i anspråk ca 40 milj. kr. 

Jag kan. med hänsyn till det statsfinansiella läget. endast till viss del 

tillmötesgå stiftelsens begäran om investeringsmedel. Enligt min mening 

bör de arbetsmiljöinriktade investeringarna inte försenas. Investeringarna 

möjliggör förbättringar av kapacitetsutnyttjandet och ger möjlighet till 
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arbete för fler gravt handikappade personer inom organisationen. Stiftel

sens planerade omdisponeringar av platser måste i det här läget komma i 

andra hand och genomföras över en längre tid än beräknat. Jag föreslår 

därför att stiftelsen tilldelas ett ägartillskott för investeringar om 30 milj. 

kr. för budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. medge att regeringen vid behov får besluta om nya platser för 

skyddat arbete under budgetåret 1982/83. 

2. till driften av verksamheten anslå medel motsvarande 129C.1f: av 

lönesumman <inkl. lönebikostnader) för arbetstagarna i skyddat 

arbete, 

3. till Bidrag till Stiftelsen Samhiillsj("iretag för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 2321000000 kr. 

C 5. Yrkesinriktad rehabilitering 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

414 392 000 

420400000 

454362000 

Reservationsanslaget Yrkesinriktad rehabilitering omfattar ett program. 

med samma beteckning och två delprogram. Arbetsmarknadsinstitut och 

Metodutveckling. forskning och utbildning. 

Utgifterna för delprogrammen bestreds t. o. m. budgetåret 1980/81 från 

en särskild arbetsmarknadsutbildningsfond. Fondens intäkter utgjordes 

dels av medel som anvisades under anslagen B 2. Bidrag till arbetsmark

nadsutbildning och C 5. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering dels av 

avgifter från arbetsgivare enligt lagen ( 1975: 335) om arbetsgivaravgift till 

arbetsmarknadsutbildningen. I enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1980/81: 145, AU 1980/81: 21. rskr 1980/81: 404) har fonden upplösts den 30 

juni 1981 och ersatts av ett konto hos riksgäldskontoret. Kontot dis·poneras 

av riksförsäkringsverket för bl. a. utbildningsbidrag till deltagare i arbets

marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. Utbildningsbidrag 

och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) finansieras till viss del även med 

medel som anvisas under anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning 

och utbildningsbidrag. Från reservationsanslaget C 5. Yrkesinriktad reha

bilitering finansieras anordnande och drift av arbetsmarknadsinstitut. me

todutveckling. forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade 

rehabiliteringen samt arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för 

verksamheten. 

Under delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut bestrids kostnader för 

den utredande, vägledande och arbetsförberedande verksamhet som skall 
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bedrivas för yrkesobestämda och arbetshandikappade vid de arbetsmark

nadsinstitut (AmiJ som finns inom arbetsmarknadsverket. 

Under delprogrammet Metodutveckling. forskning och utbildning be

strids kostnaderna för sådan verksamhet inom området yrkesinriktad reha

bilitering. 

Programmet Yrkes
inriktad rehabi
litering 

1980/81 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Arbetsmarknadsinstitut 
Metodutveckling. 

forskning och utbildning 
Förvaltningskostnader 

AMS 

Utgift 

402046000 

5 943000 
6403 000 

414392000 

Anvisat 
AMS 

402500000 +45 805 000 

11600000 + 1160000 
6300000 + 665 000 

420400000 +47630000 

Delprorvammet Arhetsmarknadsinstitut. Under budgetåret 1980/81 har 

organisationen successivt byggts ut. Vid årets slut var 140 arbetslag igång 

av de 180 som organisationen skall omfatta. Ca 14000 sökande har bevil

jats utredning vid arbetsmarknadsinstitut (Ami) under budgetåret. Den 

genomsnittliga inskrivningstiden har varit 10 1/2 veckor. 

I riktlinjerna för Ami-verksamheten beräknades en genomströmning på 

ca 100 sökande per arbetslag och år. Ca 60% av de sökande antogs behöva 

4-5 veckors inskrivningstid. medan återstoden. främst arbetsvårdsären

den, antogs behöva längre tid. Det har emellertid visat sig att många 

arbetshandikappade inte behöver dessa omfattande insatser på Ami. De 

har kunnat gå ut på prövningsplatser utanför instituten efter åtskilligt 

kortare tid och sedan fått anställning. Detta har gjort att genomströmning

en kunnat hållas vid ca 100 sökande per arbetslag, trots att andelen arbets

handikappade inskrivna varit ca 70%. 

Ca 750 sökande har skrivits in för ''riktade insatser" dvs. prövning inom 

ett mera begränsat arbetsområde, när enstaka större företag erbjudit pröv

ningsplatser och möjlighet till anställning. 

Trots arbetsmarknadsläget har man lyckats väl med att skaffa pröv

ningsplatser på den öppna marknaden. som svarat för 82 % av platserna. 

Ca 6% av prövningsplatserna har varit förlagda till AMU- center och ca 

12 % vid Samhällsföretag. 

Av de sökande har ca 22 % efter Ami fått anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden. inkl. de som anställts med lönebidrag. 6% har gått till 

Samhällsföretag och 3 % till beredskapsarbete. 18 % har övergått till ar

betsmarknadsutbildning eller annan utbildning. Övriga har skrivits ut 

p. g. a. sjukdom eller av familjeskäl eller föreslagits för åtgärd från arbets

förmedlingens eller försäkringskassans sida. 

På en del orter har verksamheten delats upp på flera arbetsplatser, 

eftersom lämpliga lokaler saknats. Vissa nyanskaffningar och ombygg-
11 Riksdal(en /C)8J/82. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 

Föredraganden 

+32789000 

+ 553000 
+ 620000 

+33962000 
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nader har dock blivit klara under budgetåret 1980/81. AMS bedömer att 

behov av förändringar och nyanskaffning av lokaler kommer att kvarstå 

ii ven budgetåret 1982/83. 

Under budgetåret 1980/81 har en översyn påbö1:iats av arbetsmarknads

institut med särskilda resurser för olika handikappgrupper (Ami-S). Syftet 

är all utreda arbetsmetodik och ev. framtida decentralisering och integre

ring av Ami-S med den övriga Ami- organisationen, så att metoder och 

resurser vid Ami-S kan anpassas till samhällets övriga rehabiliteringsre

surser. Försök med integrering av Ami-S kan ge behov av ombyggnad eller 

anskaffning av lokaler. Av de tjänster som fanns inrättade vid verksamhe

tens början var 130 vakanta vid slutet av budgetåret 1980/81. Psykologerna 

vid Ami har anviint 5 400 jourdagar för tjänstgöring på arbetsförmedlingen. 

där de lämnat service till sökande. 

Till utbildningsbidrag åt inskrivna sökande vid Ami har utbetalats 79 

milj. kr.. vilket ger en genomsnittlig kostnad av 550 kr. per vecka och 

sökande. Motsvarande kostnader beräknas till 123 milj. kr. resp. 650 kr. 

per vecka under 1981182 och till 155 milj. kr. och 700 kr. per vecka under 

1982/83. 

För innevarande budgetår bedömer AMS att ca 170 arbetslag skall 

kunna betjäna 17000 sökande. vilket är 3000 fler än budgetåret 1980/81. 

Därutöver kommer ca I 000 personer att tas emot för ''riktade insatser". 

Ca 5 000 fler prövningsplatser behövs, jämfört med året innan. Om ytterli

gare konjunkturförsämring ger svårigheter att få fram prövningsplatser på 

den reguljära arbetsmarknaden ökar behovet av platser vid AMU-center 

och Samhällsföretag. 
För 1982/83 räknar AMS med att en fullt utbyggd organisation skall 

kunna ta emot knappt 19000 sökande. En ökning av de kortare insatserna 

kan tillsammans med effektivering av arbetet och omfördelning av resurser 

ge möjlighet att ta emot 21 000 sökande. 

Ami-resurserna iir nu ojämnt fördelade över landet. AMS kommer där

för att studera följderna av detta och överväga åtgärder. 

AMS beräknar att utgifterna för delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut 

kommer att uppgå till 448.3 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Därav är 

297 540000 kr. kostnad för löner till personalen. 

De/programmet Metod11t1·eck/ing,fi1rskning och uthildning. Den metod

utveckling som bedrivits under Ami-organisationens första verksamhetsår 

har i stort gällt tre slag av utvecklingsarbete 

- projektgrupps verksamhet, som bl. a. syftar till vissa organisationsför

ändringar, t. ex. översyn av verksamheten för synskadade. 

- projektgruppsverksamhet anknuten till arbetsmetodik inom Ami. t. ex. 

utveckling av metodik inom praktisk arbetsorientering och - träning. 

- projektgruppsverksamhet i form av samråd med representanter från 

olika Ami i landet kring specifika frågeställningar. 

För hudgetåret 1981/82 kommer metodutvecklingen att inriktas på sam-
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arbetsformer med arbetsförmedlingen samt Amis inre verksamhet och den 

utåtriktade verksamheten. Metodutvecklingen bör enligt AMS ha samma 

inriktning och volym under 1982/83. 

Den mot invandrare inriktade metodutvecklingen bedrivs som försöks

verksamhet på två orter. Den kommer att utvärderas under andra hälften 

av budgetåret 1982/83. 

Den från anslaget finansierade personalutbildningen har anordnats av 

AMS i form av arbetskonferenser för olika personalgrupper. Dessutom har 

inskolningskurser anordnats för vissa nyanställda och särskilda personal

grupper. 

Den regionala Ami-organisationen har tilldelats medel för lokal och 

regional kurs- och konferensverksamhet samt för extern utbildning inkl. 

fritidsstudier. Under 1982/83 planeras utbildningens inriktning och innehåll 

bli likartad. dock med en ökning av fortbildningsinsatserna och motsvaran

de minskning av konferensverksamheten. 

AM S beräknar utgifterna för delprogrammet till 12 760 000 kr. fördelade 

enligt följande 

Metodutveckling 
Projcktverksamhet 
Utbildning 
Löner 

Summa 

2950000kr. 
2300000kr. 
5 338000 kr. 
2172000kr. 

12760000 kr. 

Utgifterna för hela programmet Yrkesinriktad rehabilitering beräknas 

fördelade enligt följande 

Arbetsmarknadsinstitut 
Metodutveckling. forskning och 
utbildning 
Förvaltningskostnader 

448 300 000 kr. 

12 700000 kr. 
7 000 000 kr. 

Summa 468000000kr. 

Kostnaderna för utbildningsbidrag beräknas uppgå till 155 milj. kr. De 

redovisas under anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbild

ningsbidrag. 

Fiiredraganden 

Atbetsmarknadsinstitut 

Delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut avser kostnader för verksamhet 

som arbetsmarknad verket bedriver vid arbetsmarknadsinstituten i syfte att 

pröva arbetshandikappade och yrkesobestämda personers förutsättningar 

för olika arbeten. Genom vägledning och arbetsförberedande åtgärder, 

som vidtas för den sökande eller på sökandens arbetsplats. skall instituten 

verka för att de sökande får arbete. 
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Arbetsmarknadsinstituten - Ami - bö~jade sin verksamhet den I januari 

1980. Genom tillkomsten av Ami samordnades verksamheter som tidigare 

bedrevs av främst landstingskommunala huvudmän vid arbetsvårdsinsti

tut. vissa förberedande och orienterande kurser inom arbt:tsmarknadsut

bildningen samt arbetspsykologiska insatser som i huvudsak privata insti

tut tillhandahöll på konsultbasis för arbetsförmedlingens sökande. Genom 

att den yrkesinriktade rehabiliteringen inordnades i arbetsmarknads verket 

kunde insatserna i högre grad än tidigare inriktas på att fft till stånd 

arbetsplaceringar för de sökande. En viktig uppgift för instituten är också 

att underlätta för dem som ny- eller återinträder på arbetsmarknaden, bl. a. 

kvinnor som ägnat sig åt arbete i det egna hemmet. Genom att ge fördjupad 

vägledning åt sökande i valet av yrke och arbete skall instituten också 

medverka till mindre könsrollsbundna yrkesval och därmed till en ökad 

jämställdhet i arbetslivet. 

Som framgått av AMS redovisningar är erfarenheterna hittills av den 

nya Ami-organisationen mycket goda. Inskrivningen vid instituten har 

visat sig leda till att en stor del av de sökande kunnat fö arbete. Eftersom 

flertalet av dem har arbetshandikapp, är arbetsmarknadsinstituten särskilt 

betydelsefulla för möjligheterna att arbetsplacera dessa sökandegrupper. 

Genom beslut den 30 november 1979 meddelade regeringen riktlinjer för 

den regionala organisationen av arhetsmarknadsinstituten. Beslutet inne

bar en förstärkning och en decentralisering av resurserna för yrkesinriktad 

rehabilitering. Många orter som tidigare bara haft tillgång till yrkesoriente

rande kurser skall nu kunna erbjuda en bredare rehabiliteringsservice. Den 

nya och mera decentraliserade Ami- organisationen byggs upp successivt. 

AMS uppger att man under budgetåret 1981/82 kommer att uppnå ca 90t;:i: 

av den kapacitet som organisationen _,kall ha när den är fullt utbyggd. 

Jag bedömer att den fortsatta utbyggnaden kan ske i en nilgot långsam

mare takt, bl. a. med hänsyn till det ansträngda budgetläget. Om en viss 

uppbromsning sker av utbyggnadstakten. får AMS också bättre möjlighe

ter att i sin fortsatta planering väga in erfarenheter av den hittills bedrivna 

verksamheten. bl. a. vissa projekt. AMS kan dessutom - som styrelsen 

meddelar i anslagsframställningen - närmare utvärdera följderna av de 

skillnader som finns mellan länen när det gäller tillgång till Ami-resurscr. 

Jag har. mot bakgrund av vad jag här har sagt. beräknat medel till arbets

marknadsinstituten enligt huvudförslaget, dvs. en minskning med 2 c;.;, 
efter pris- och löneomräkning. 

Jag beräknar att lönekostnader m. m. för Ami-organisationcn kommer 

att uppgå till 290781000 kr. under budgetåret 1982/83. Diirav utgör 

3 323 000 kr. L-ATF-medel. För lokalkostnader beräknar jag 92 433 600 kr. 

Kostnaderna för administration och drift av Ami-organisationen - reseer

sättnings- och traktamentskostnader. arbetsmaterial. utrustning. elevinter

nat m. m. - beräknar jag till 52 074 300 kr. för budgetåret 1982/83. Vid 

beräkningen har hänsyn tagits till att anslaget för innevarande budgetår 
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inrymmer en t:ngångsanvisning om en milj. kr. för utrustning av nya 

lokaler. 

De samlade kostnaderna för verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten 

skulle därmed uppgå till 435 289 000 kr. ( + 32 789 000 kr.) 

Metodutveckling, forskning och utbildning 

Verksamheten vid Ami är en del av de samlade insatserna för sökande 

med svårigheter på arbetsmarknaden. Den skall vara ett kvalificerat instru

ment för att bereda sökande arbete. Ami-resurserna måste därför beaktas i 

verksamhetsplaneringen och samordnas med andra insatser för arbetssö

kande. Dessa förhållanden präglar också i hög grad arbetet med att utveck

la metodiken för arbetet med sökande. 

AMS redovisar i sin anslagsframställning vilken inriktning styrelsen vill 

ge det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag vill erinra om att åtgärder inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen när det gäller utbildning av personal. ut

vecklingsarbett: och forskning enligt instruktionen för arbetsmarknadsver

ket övervägs av den rådgivande dekgationen för yrkesinriktad rehabilite

ring. 

AMS har i skrivelse den 15 oktober 1981 till regeringen föreslagit att 

delegationen även skall behandla frågor som idag åvilar AMS rådgivande 

delegation for arbetsvårdsfrågor. Den sistnämnda delegationen skulle där

med kunna läggas ner. Vidare föreslår AMS att de regionala styrelserna för 

arbetsmarknadsinstituten skall ersättas av delegationer för yrkesinriktad 

rehabilitering som - utöver de nuvarande styrelsernas uppgifter- även skul

le svara för uppgifter som nu sköts av de regionala arbetsvårdsdelegatio

nerna. Även dessa skulle därmed kunna avvecklas. Jag avser att längre 

fram föreslå regeringen vissa förändringar i instruktionen för arbetsmark

nadsverket med en sådan inriktning som AMS föreslår. 
Arbetsgruppt:n för narkotikafrågor vid AMS arbetsvårdsdelegation 

överlämnade i juni 1981 till regeringen sin slutrapport Problem på vägen 

mellan missbruk och jobb. I rapporten föreslås bl. a. viss försöksverksam

ht:t för att utveckla studie- och yrkesorienteringen inom narkomanvården i 

Stockholm samt utvärdering av försöksverksamheten. Enligt min mening 

är det angeläget att man sökt:r linna metoder som kan leda till att ungdomar 

med drogproblem kan rehabiliteras och få arbete. Förslag med detta syfte 

kommer att läggas fram under våren 1982 i en särskild proposition, som 

behandlar alkohol-och narkotikafrågorna. 

Under budgetåret 1981/82 har 2.3 milj. kr. beviljats för utveckling och 

utvärdering av metoder för vägledning och rehabilitering av arbetssökande 

invandrare med särskilda svårigheter. Efter förberedelsearbete, personal

rekrytering och utbildning inleddes det egentliga projektarbetet i november 

1981. Projektet bedrivs i Södertälje och i norra storstockholm. Statsrådet 

Andersson kommer senare denna dag att ge ytterligare information om 

projektet. som kommer att fortsätta även under nästa budgetår. Jag beräk

nar oförändrat 2,3 milj. kr. för den fortsatta projekt verksamheten. 
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Vidare beräknar jag för budgetåret 1982/83 2 782 000 kr. för metodut

veckling och 4 984 200 kr. för personalutbildning. 

1 avvaktan på att det nuvarande Ami-kansliet inordnas i AMS ordinarie 

organisation beräknar jag 2 086 800 kr. till extra tjänster för handläggning 

av frågor rörande Ami-organisationen samt metodutveckling och personal

utbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

För delprogrammet Metodutveckling, forskning och utbildning beräknar 

jag sammantaget för budgetåret 1982/83 12 153 000 kr. ( + 553 000 kr.). 

För programmet gemensamma förvaltningskostnader beräknar jag 

6920000 kr. 

Kostnaderna för programmet Yrkesinriktad rehabilitering skulle därmed 

uppgå till 454 362 000 kr. ( + 33 962 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Yrkesinriktad rehahilitering för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 454 362 000 kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

Utl'ecklingen av im·wzdringen under år 1981 

Invandringen av utländska medborgare minskade under år 1981 och 

uppgick enligt preliminära beräkningar till ca 27 000. Så liten omfattning 

har inte invandringen haft sedan lågkonjunkturen åren 1972- ! 973. Det är 

emellertid endast den nordiska invandringen som har minskat. Invandring

en från utomnordiska länder låg under år 1981 kvar på samma nivå som 

under tidigare år. Återvandringen ökade med ca 2 000 vad gäller nordbor 

men minskade med ca 1 500 vad gäller icke nordbor. Resultatet av dessa 

förändringar i tlyttningsrörelserna blev att invamlringsöverskottet under år 

1981 minskade med drygt 7000. För nordbor registrerades för första gtmg-

en sedan år 1973 ett ut vandringsöverskott. Invandringen av utländska 

medborgare framgår av följande tabell 

År Bruttoinvandring Utvandring Nettoinvandring 

Totalt Nordbor Icke Totalt Nordhor Icke Total! 
Nordbor Nordbor 

1973 24900 12700 12200 30300 20000 10200 -5400 
1974 31900 18000 13900 20100 13800 fi300 11800 
1975 38 IOO 25400 12600 20400 13 300 7 100 17700 
1976 39700 22200 17600 18700 12200 6500 21000 
1977 38 700 19600 19100 14900 10600 4200 23900 
1978 31 700 15 300 16300 15600 (() 100 5 500 16000 
1979 32400 16400 16000 16300 10700 5600 16100 
1980 34400 16300 18200 20800 13600 7 200 13 700 
1981* '!.7400 10000 17400 21000 15400 5 mo 6400 

* Preliminär beräkning 

Den mest anmärkningsvärda förändringen gäller migrationen mellan 

Sverige och Finland. Jnvandringen från Finland har niistan halverats i 

förhållande till föregående år. År 1981 invandrade ca 7 000 finländska 

medborgare mot ca 12000 år 1980, medan utvandringen uppgick till ca 

12 000 i jämförelse med nära 10 000 under föreg<tende år. Resultatet år 1981 

blev således en nettoutvandring av ca 5 000 finländska medborgare att 

jämföras med en nettoinvandring av ca 2000 är 1980. Vad gäller den 

utomnordiska invandringen har en viss ökning skett beträffande Sydameri

ka, medan invandringen från Iran och även Turkiet har dämpats. Ökningen 

av den registrerade utvandringen under de sista månaderna år 1980 och 

under år 1981 kan delvis bero på den kontroll av folkbokföringen som 

skedde i samband med 1980 års folk- och bostadsräkning. Den faktiska 

utvandringen kan i så fall ha skett långt tidigare m.:h den ökning som 

registrerats behöver inte ha inträffat i verkligheten. 

1'ordbor 

-7400 
4 200 

12 100 
9900 
9000 
5 300 
5 700 
2600 

-5400 

Icke 
'.\lord bor 

2 000 
7600 
5500 

11 100 
14800 
10800 
10400 
11000 
11800 
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Handliiggningen m· 11tlii1111i11gsiirendcn 

Frågan om handläggningstidcrna i utlänningsärenden har varit en åter

kommande fråga i senare års budgetpropositioner. Handläggningstiderna 

har under flera år varit och är fortfarande en av de viktigaste frågorna på 

det invandringspolitiska området. Under år 1981 har en rad undersökning

ar genomförts i syfte att kartlägga handläggningstidernas omfattning i olika 

led av instansordningen och deras orsaker. Handläggningstiderna varierar 

dock kraftigt beroende på ärendets karaktär. De allra flesta ärenden om 

uppehållstillstånd leder inte till att frågan om avlägsnande aktualiseras 

utan avgörs snabbt av statens invandrarverk (SIV). Det är således i avlägs

nandeärenden, oftast de med politisk bakgrund. som långa handläggnings

tider kan uppstå. 

Problemen till följd av den stora mängden ärenden har varierat starkt 

och i olika skeden uppkommit pä skilda häll i procedurens tre led, polisen, 

SIV och regeringskansliet. I korthet bör följande kunna slås fast i fråga om 

de nuvarande handläggningstiderna. Polisen behöver normalt mindre iin 

två månadt:r för att utreda och vidarebefordra ett avlägsnandeärende. 

Dessa ärenden avgörs av SIV i genomsnitt 5-6 månader efter utlänningens 

första kontakt med polisen. dvs. efter en handläggningstid hos SIV av i 

genomsnitt mellan tre och fyra månader. En mindre andd av ärendena tar 

betydligt längre tid. Den övervägande delen av de utlänningar som utvisas 

av SIV överklagar besluten genom besviir hos regeringen. Delgivning och 

besvärstid omfattar normalt drygt en månad. Det tar. i en del fall efter 

remiss till SIV. i genomsnitt ca sex månader innan regeringen fattar beslut. 

Majoriteten av ärendena avgörs dock snabbare. efter ungefär fyra månader 
eller mindre. En relativt stor andel av ärendena tar mycket l[mg tid - ett är 

eller mer - bara i regeringskansliet. 

Genomsnittsärendet som går genom hela instansordningen tar alltsft 

ungefär ett år från första kontakten med polisen till slutligt beslut. Det iir 

en alltför lång tid. Det är emellertid viktigt att framhålla att handläggnings

ordningen har utformats i syfte att tillförsäkra den enskilde en långtgående 

rättssäkerhet. De rättssäkerhetsgarantier som finns inbyggda i lagstiftning

en och proceduren begränsar i viss mån möjligheterna till en snabb hand

läggning. Ett ärende som rör vederbörandes rätt att stanna i Sverige. 

främst asylärenden. kan därför ofta inte behandlas så fort som vore önsk

värt. Man kan alltså på goda grunder hävda att en betydande del av 

handläggningstiden uppstår i den sökandes eget intresse. 

Stora problem orsakas de sökande främst i de alltför många ärenden där 

den totala handläggningstiden är betydligt längre än genomsnittet. i undan

tagsfall mer iin två år. En utdragen väntan på ärendets utgilng med svårig

heter att finna meningsfull sysselsättning och en successiv förstärkning av 

anknytningen till Sverige. t. ex. genom barnens skolgång. medför ofta 

stora påfrestningar. Långa handliiggningstider medför även betydande 

kostnader för samhället. De väntande tillåts inte inneha anställning under 
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väntetiden. Många av dem som väntar behöver därför stöd av samhället i 

form av ekonomisk hjälp och annan omsorg. Staten ersätter kommunerna 

för den ekonomiska hjälp som betalas till utlänningar under väntetiden. 

Dessa kostnader uppgick år 1980 till ca 70 milj. kr. Till detta skall läggas 

direkta kostnader för samhället på en rad andra områden (tolkscrvice. 

sjukvård, skolundervisning, kurativa insatser. etc.) samt indirekta kostna

der på sikt, bl. a. för att reparera skador som psykiskt lidande under lång 

väntan i vissa fall kan ge upphov till. 

Det är mol denna bakgrund nödviindigt att fortsätta arbetet med att 

förkorta handläggningstiderna. Frågan om regeringskansliets handläggning 

av utlänningsärenden utgör härvidlag ett särskilt problem. Sedan mitten av 

1970-talet har antalet utlänningsärenden som handläggs inom arbetsmark

nadsdepartementet ökat kraftigt. Trots att möjligheterna for regeringen att 

ompröva lagakraftvunna beslut kraftigt inskriinktes fr. o. m. den I juli 1980 

har det totala antalet inkomna ärenden på fem år mer iin tredubblats. 

Ökningen beror till stor del på den generella besvärsrätt över SIV:s avlägs

nandebeslut som infördes den 1 januari 1976. En så stor mängd löpande 

ärenden som det nu är fråga om tar tid från angelägna samordnings- och 

planeringsuppgifter och är i planeringsh~inseende svårförenliga med den 

typ av verksamhet som är normal inom ett departement. De åtgiirder som 

hittills har vidtagits för att göra handläggningen av utlänningsärenden i 

regeringskansliet smidig och snabb har inte räckt till för att bryta utveck

lingen mot ökande ärendebalanser och längre handliiggningstider. Det 

beror bl. a. på den speciella beredningsordningen inom regeringskansliet 

och på de begränsade möjligheterna att delegera beslutanderätten. 

Den år 1980 tillkallade invandrarpolitiska kommitten tA 1980:04), som 

har parlamentarisk sammansättning, har bl. a. i uppdrag att ge förslag till 

allmänna riktlinjer för regleringen av invandringen till Sverige och att ägna 

särskild uppmärksamhet åt behovet av åtgärder för att göra väntetiderna i 

utlänningsärenden så korta som möjligt. Kommitten har därför nyligen fått 

tilläggsdirektiv tDir. 1981: 70) att skyndsamt pröva frågan om hur besvärs

ordningen i utlänningsärenden bör utformas med utgångspunkt från att 

handläggningstiderna hör förkortas ytterligare och att det stora flertalet 

besvärsärenden skall flyttas från regeringskansliet. En ny ordning vad 

gäller besvär över avlägsnandebeslut i utlänningsärenden förutses kunna 

träda i kraft den I januari 1983. 

Fram till dess att en ny organisation kan börja verka bör en koncentrerad 

satsning göras på att arbeta av ärenden där de sökande väntat siirskilt 

länge. I detta syfte får arbetsmarknadsdepartementet möjligheter att öka 

kapaciteten för handläggningen av utlänningsiirenden. Vidare framhålls i 

det följande vikten av att de resurser som nu står till förfogande ompriori

teras till förmån för de arbetsenheter inom invandrarverket som handläg

ger utlänningsärenden. 
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Åtgiirda fiir assyrier/syrianer 

Som tidigare nämnts har den särskilda arbetsgruppen för frågor rörande 

assyriernas/syrianernas situation i Sverige under hösten 1981 avliimnat sin 

andra delrapport (Os A 1981: I()). Den innehåller förslag till åtgärder på 

främst utbildningsområdet. vilka f. n. bereds inom regeringskansliet. I 

rapporten framhåller arbetsgruppen bl. a. vikten av att samhällets åtgärder 

för invandrare, inom ramen för tillgängliga resurser, anpassas till de sär

skilda behov som olika invandrargrupper kan ha. 

Jag vill för egen del betona hur viktigt det är att så sker. särskilt i ett 

budgetläge som inte tillåter nya statsfinansiella åtaganden. Det bör således 

vara möjligt att inom ramen för gängse välfärdsanordningar ta hänsyn till 

de särskilda svårigheter som assyrieri~yrianer kan ha. t. ex. genom att 

pröva okonventionella metoder i syfte att finna arbete åt arbetsföra perso

ner med bristande yrkesvana eller genom att lägga upp studieplaner som 

passar studieovana icke sven~ktalande elever. Arbetsgruppens verksam

het har visat att en sådan småskalig anpassning av samhällets insatser. 

bl. a. genom nya samarbetsformer på det lokala planet. kan ge goda resul

tat utan andra extra resurser än fantasi. flexibilitet och god vilja hos berörd 

personal. 

Arbetsgruppen kommer inom kort att lämna ytterligare en rapport. som 

avses koncentreras till frågor rörande sysselsättningssituationen för assy

rier/syrianer och resultatet av den intensifierade platsförmedling som un

der år 1981 bedrivits i Södertälje kommun för denna grupp. 

Åtgärder j()r inrandrarharn och inrandrarungdomar 

l mars 1980 uppdrog regeringen at SIV att i samrt1d med socialstyrelsen 

(SoSJ. skolöverstyrelsen (SÖJ. arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och ex

pertgruppen (A 1975:05) för invandringsforskning (EIFO) kartlägga sam

hällets insatser för invandrarungdomar, såväl vad gäller deras sociala 

förhållanden som deras arbetsmarknads- och utbildningssituation. Med 

utgångspunkt från kartläggningen skulle SIV föreslå effektiviseringar och 

samordningsvinster. På grundval av en av SIV den 7 oktober 1980 över

lämnad sammanställning av de viktigaste förslagen i den kommande rap

porten redovisades i 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100. bil. 15 

s. 14- 17) vissa åtgärder till förmån för invandrarbarn och invandrarungdo

mar. Den 14 januari 1981 överlämnades rapporten lnvandrarunguom. 

Kartläggning av samhällets insatser för invandrarungdomar och förslag till 

åtgärder. Med hänsyn till det omfattande samråd med berörda myndighe

ter och organisationer, särskilt invandrarorganisationer. som har skett i 

samband med sammanställningen av rapporten har förslagen i rapporten 

beretts inom regeringskansliet utan förcgåenue remissbehandling. 

En sammanfattning av förslagen i rapporkn återfinns som bilaga 15.2. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för social-. utbildnings- och 

arbetsmarknadsdepartementen samt med statsrådet Tillander. 
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Jag kommer i det följande att redovisa pågående utredningsverksamhet 

och vidtagna och planerade ätgärder för invandrarbarn och invandrarung

domar inom olika departements verksamhetsområden. Generellt gäller 

även för dessa åtgärder de allmänna riktlinjerna för budgetpolitiken. niimli

gen att nya eller utökade insatser skall finansieras inom ramen för tillgäng

liga resurser och genom omprioriteringar inom det berörda verksamhets

området. 

Enligt min mening utgör rapporten en god grund för det fortsalla arbetet 

till förmån för invandrarungdomar. r rapporten presenteras en omfattande 

redovisning av invandrarungdomarnas situation och av åtgärder som har 

vidtagits av berörda myndigheter och organisationer i syfte att förb[ittra 

deras ställning. På grundval av denna kartläggning framförs även i rappor

ten vissa konkreta förslag till ytterligare åtgärder. 

Innan jag går över till att närmare behandla förslagen i rapporten vill jag 

framföra följande allmiinna synpunkter. 

Frågan om den s. k. andra generationen invandrares situation står allt

mer i förgrunden i samhällsdebatten både i Sverige och i andra berörda 

länder. En entydig definition av detta begrepp saknas. men i allmänhet 

avses härmed de barn till invandrare som har utvandrat tillsammans med 

föräldrarna eller har fötts eller vuxit upp i föräldrarnas nya bosiittnings

land. I invandringsländerna i Europa finns. med denna definition. ungefär 

sju miljoner andragenerationsinvandrare i åldern 0-20 år. De svarar för ca 

IO% av alla barn och ungdomar i denna ålder i dessa länder. Ungefär 

hälften av dem har fötts i invandringsländerna, och uppät en tredjedel har 

föräldrar av olika nationellt ursprung. I Sverige bor ca 300000 barn och 

ungdomar i åldern 0- I 7 år som har minst en utlandsfödd förälder. Den 

andra generationens villkor framstår redan mot denna bakgrund som en av 

de viktigaste uppgifterna inom invandrarpolitiken. 

För en del av dessa barn och ungdomar har tillgången till tlera språk och 

kulturmönster ökat deras möjligheter att finna sig till rätta i samhilllet. Men 

många av dem som tillhör den andra generationen invandrare har betydan

de problem vad gäller identitetsutvecklingen och större svårigheter än 

andra barn och ungdomar vad gäller utbildning och arbete. Olika under

sökningar tyder på att många av dessa barn och ungdomar i mindre 

utsträckning än andra går vidare till utbildning efter den obligatoriska 

skolan. tenderar att ärva föräldrarnas yrkesmönster samt har en högre 

arbetslöshet och därmed utsätts för risken av olika sociala problem. De 

åtgärder som vidtas för den andra generationen invandrare måste syfta 

både till att ge dessa barn och ungdomar samma möjligheter till utbildning 

och arbete som andra barn och ungdomar och till att ge dem reella förut

sättningar att känna förankring och trygghet i två språk och kulturkretsar. 

Det är nödvändigt att inrikta åtgärderna inom ramen för invandrarpolitiken 

på att bättre söka tillgodose den andra generationen invandrares behov. En 

allmän utgångspunkt för resursanvändningen bör mot denna bakgrund 
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vara att inom ramen för tillgängliga medd effektivisera insatserna för 

invandrarbarn och invandrarungdomar. 

I rapporten betonas att den grupp som allmänt betecknas som invandrar

barn och invandrarungdomar är mycket heterogen i skilda avseenden. Det 

ärt. ex. stor skillnad mellan dem som har fötts hiir eller invandrat hit som 

barn och dem som är i ungdomsären rn.:h har invandrat relativt nylig.:n. 

Gruppen är vidare mycket ocnh.:tlig med hänsyn till föriildrarnas natio

nella och sociala bakgrund. Jag vill mot denna bakgrund betona vikten av 

att åtgärderna inom L)lika samhällsområden till förmf111 för den andra gene

rationen differentieras med hänsyn till behoven hos olika grupper. 

För de barn som är födda i Sverige eller kommit hit tidigt iir de särskilda 

insatserna inom förskolan och grundskolan av synnerlig vikt. I rapporten 

finns uppgifter som visar att situationen för de barn som deltagit i förskole

verksamhet och genomgått hela sin utbildning i Sverige är betydligt biittrc 

än för dem som invandrat hit i ungdomsilren. Detta tyder enligt min mening 

på att de särskilda åtgiirder för invandrarbarn som infördes i förskolan och 

grundskolan i mitten av 1970-talet har gett en god effekt vad gäller 

barnens sociala och spräkliga ställning. och att denna effekt kan få större 

genomslagskraft på längre sikt. 

Vad gäller insatserna inom förskolan vill jag hänvisa till vad chefen för 

socialdepartementet tidigare har anfört beträffande hemspråksträningen i 

förskolan. Som framgår av hennes redovisning föreslås hemspråkstriining

en äga rum enligt oförändrade regler nästa budgetår. Den siirskilda kom

mitte (S 1979:03) som ser över frågan om situationen för invandrar- och 

minoritetsbarn i förskoleåldern kommer att avlämna sitt betänkande under 

år 1982. 

En omfattande verksamhet pågår även i syfte att genom insatser i 

ungdomsskolan förbättra invandrarelevernas sociala och språkliga ställ

ning. I rapporten redovisas en del av denna verksamhet och en rad förslag 

till konkreta åtgiirder förs fram. Särskilt stor vikt har i rapporten lagts vid 

språkundervisningen för invandrarelever, såväl stödundervisningen i och 

på svenska som studiehandledningen på och undervisningen i hcmsprf1kct. 

Den särskilda språkundervisningen syftar sammanfattningsvis till att ge 

barn till invandrare och språkliga minoriteter ökade möjligheter att tillgo

dogöra sig utbildning på samma villkor som övriga elever och att ge dem 

förutsättningar för en harmonisk personlighetsutveckling. som bygger på 

aktiv tvåspråkighet och stolthet över den egna kulturbakgrunden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad statsrådet Tillander tidigare 

har framfört, och särskilt framhålla all utvecklingen av de särskilda utbild

ningsinsatserna för invandrarharn har gått mycket snabbt. Från år 1968 

förbättrades genom riksdagens beslut stödundervisningen i svenska för 

invandrarbarnen i skolan (prop. 1968:67. SU 1968: 129. rskr 1968: 303). 

Samtidigt infördes möjligheten att ge dem viss undervisning i modersmå

let. Denna senare undervisning kom i början av 1970-talet att benämnas 
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hcmspråksundervisning. Genom de nya riktlinjer för invandrar- och mino

ritetspolitiken som fastställdes år 1975 ( prop. 1975: 26, In U 1975: 6, rskr 

1975: 160) och de riksdagsbeslut som sammanfattningsvis kallas hem

språksreformen (prop. 1975/76: 118, UbU 1975/76: 33. rskr 1975/76: 391 

och prop. 1976/77: 22. UbU 1976/77: 10, rskr 1976/77: 111) har hemspråks

undervisningen fått en fast ställning i det svenska skolväsendet. Beslutet 

innebär bl. a. att kommunerna är skyldiga att anordna hemspråksundervis

ning i grundskolan och gymnasieskolan. Hemspråksundervisningen omfat

tar nu ca 55 000 elever. Den statliga satsningen har ökat från ca 10 milj. kr. 

till ca 400 milj. kr. per budgetår. Mellan läsåren l 970i71 och 1977178 har 

undervisningsvolymen för hemspråksundervisning och stödundervisning i 

svenska sexdubblats, om man räknar i lärarveckotimmar. Under de fyra år 

som har gått sedan hemspråksreformen trädde i kraft har undervisningsvo

lymen för hemspråksundervisningen i grundskolan ökat med ca 40 %. 

Finskspråkiga barn utgör ca hälften av alla barn som nu följer hemspråks

undervisning i grundskolan. I gymnasieskolan har antalet invandrarelever 

som deltar i hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk 

tredubblats sedan läsåret 1977/78. 

Frågan om den fortsatta utvecklingen av den särskilda undervisningen 

för invan<lrarbarn och barn till språkliga minoriteter är avhängig av resulta

ten av en mycket omfattande försöks- och utredningsverksamhet som f. n. 

pågår på olika håll. En grundläggande utgångspunkt för denna försöks- och 

utredningsverksamhet är de år 1975 av riksdagen beslutade riktlinjerna för 

invandrar- och minoritetspolitiken. Jag vill i detta sammanhang särskilt 

erinra om regeringens direktiv till invandrarpolitiska kommitten (A 

1980: 04) i vilka understryks att 1975 års riktlinjer bör vara vägledande 

även för den fortsatta politiken. I detta sammanhang framhöll regeringen 

vidare att en viktig uppgift av övergripande karaktär är att bedöma hur 

kultur- och utbildningspolitiken skall kunna inriktas så att den bättre 

tillgodoser etniska och språkliga minoriteters rätt till en egen identitet. med 

utgångspunkt från målen att åstadkomma social jämlikhet och tolerans 

mellan olika grupper i Sverige. Det är givet att utvecklingen av den andra 

generationen invandrares villkor står i förgrunden i ett sådant perspektiv. 

En viktig del av den försöks- och utrednings verksamhet som jag ovan 

omnämnt utförs inom kornrnitteväsendet. Utöver invandrarpolitiska korn

mitten, som har till uppgift att överväga den fortsatta inriktningen av 

åtgärder för invandrare och minoriteter i Sverige i anslutning till 1975 års 

riktlinjer. vill jag särskilt nämna kornmitten (S 1979: 03> med uppgift att se 

över hernspråksträningen i förskolan rn. rn. samt den särskilda utredare ( U 

1981:04) som år 1981 tillkallats av skolministern med uppdrag att göra en 

översyn av invandrarfrågor inom skolväsendets och vuxenutbildningens 

område. I direktiven till den särskilda utredaren framhåller regeringen att 

bakom hernspråksundervisningen har funnits flera, till sina konsekvenser 

aldrig klart särhållna motiv. Ett motiv har varit barnens inskolning. Det 
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giiller främst elever som i skolåldern kommer från ett annat språkområde 

eller börjar skolan med bristfälliga eller inga kunskaper i svenska. Ett 

annat motiv för hemspråksundervisningen har varit elevernas språkliga 

och psykiska utveckling. För att eleverna skall kunna tillägna sig både 

hemspråket och svenska på ett tillfredsställande sätt har man ansett det 

nödvändigt att de uppnår en viss färdighet i hemspråket. Slutligen har man, 

främst från företrädare för olika minoritetsgrupper, framfört minoritetspo

litiska motiv. dvs. man har hävdat att barn som tillhör en etablerad etnisk 

gemenskap skall få utveckla den minoritetens språk och kultur. Härvid har 

man bl. a. hänvisat till olika internationella avtal. 

Mot denna bakgrund framhålls i direktiven att den utsträckning i vilken 

det ena eller det andra motivet för att införa hemspråksundervisning beak

tas kan få olika konsekvenser för hemspråksundervisningen. Det påverkar 

de aktuella elevernas antal, språkkunskaper och skolans möjligheter att 

anordna en meningsfull undervisning. Dessa konsekvenser har aldrig ana

lyserats tillfredsställande. Hemspråksundervisningen har nu pågått så 

länge att underlag finns för att närmare klargöra på vilka sätt dessa olika 

motiv för undervisningen skulle kunna komma till uttryck vad gäller under

visningens organisation. En viktig fråga som därför nu bör bedömas är om 

det är rimligt att sådana omprioriteringar görs att hemspråksklasser kan 

anordnas även på grundskolans högstadium. så att undervisningen i hela 

den obligatoriska skolan sker på ett annat språk än svenska. Utredaren 

skall på liknande sätt göra en bedömning rörande gymna~ieskolan. 

I direktiven erinrar regeringen vidare om att mer än en kvarts miljon av 

befolkningen i Sverige är finsktalande. Det är uppenbart att en stor del av 

de åtgärder som vidtas inom ramen för politiken på skilda områden bör 

anpassas till detta förhållande. Särskilda åtgärder för att gt: de finsksprå

kiga i Sverige större möjligheter till utbildning i och på finska utgör också 

en del av det nordiska samarbetet. Det bör mot denna bakgrund övervägas 

om villkoren för undervisning i grundskolan och gymnasieskolan i och på 

olika språk som förekommer som minoritetsspråk i Sverige bör vara lika 

eller om finska språket bör ges en siirskild ställning i det svenska skolsyste

met. Konsekvenserna av detta med hänsyn till dels undervisningen i andra 

minoritetsspråk. dels planeringen av undervisningen på grundskolans hög

stadium och i gymnasieskolan. dels läraruthildningen och de kostnader 

som är förbundna med olika handlingslinjer bör därför kartläggas som ett 

underlag för politiska beslut. 

Slutligen framhåller regeringen i direktiven att en fråga som inte är 

oväsentlig i detta sammanhang är benämningen av det språk som undervis

ningen avser. Från flera håll har påtalats att termen modt:rsmål bör införas 

som benämning. Frågan om vilken beteckning som skall anviindas är av 

betydelse ur minoritetspl1litisk synpunkt. Definitionen av vilka som har 

behov av och rätt till olika former av språkundervisning bör också preci

seras klarare. liksom även innebörden av aktiv tvåspråkighet i undervis

ningen. 
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På olika håll sker nu även försöks- och forskningsverksamhet som kan 

ing{1 i underlaget för kommande överväganden om utvecklingen av de 

särskilda utbildningsinsatserna för invandrarbarn och barn till språkliga 

minoriteter. Jag vill främst här nämna det första steg i riktning mot en mera 

samlad kartläggning av effekterna av de olika formerna för hemspråksun

dervisning i grundskolan som togs våren 1979 när regeringen gav SÖ i 

uppdrag att inom ramen för försöksverksamheten med jämkade timplaner 

på grundskolans låg- och mellanstadier ut värdera de olika organisations

formerna för hemspråksundervisningen. Försöksverksamheten omfattar 

bl. a. hemspråksklasser, dvs. klasser i vilka undervisningen ges för barn 

från endast en språkgrupp i och på mmlersmålct. Övergång sker sedan 

successivt till undervisning på svenska. Antalet hemspråksklasser har ökat 

varje år sedan läsåret 1977/78 då hemspråksreformen genomfördes. och 

uppgick till 542 år 1980. SÖ skall redovisa uppdraget senast den 1 oktober 

1982. I detta sammanhang bör även erinras om att regeringen år 1978 

medgav Stockholms kommun att bedriva försöksverksamhel med finsk

språkig gymnasial utbildning. Jag vill vidare nämna att en omfatlande 

forsknings verksamhet med inriktning på tvåspråkighetsfrf1gor och invand

rarbarn har inletts vid universiteten och högskolorna. Expertgruppen för 

invandringsforskning IEIFOl har tilldelats 2.0 milj. kr. för ett särskilt 

flerårigt projekt med inriktning på den andra generationen invandrare. En 

nära samverkan sker mellan SÖ och EIFO vad gäller SÖ:s särskilda forsk

ningsprojekt med inriktning på invandrarelever. EIFO har även erhållit 

särskilda medel från socialdepartementet för en studie av hemspråksrefor

mens genomförande i förskolan. Resultaten av EIFO:s och SÖ:s projekt 

beräknas föreligga inom något år. 

Frågan om skolor med enskild huvudman för språkliga minoriteter har 

ägnats ökad uppmärksamhet under senare år. bl. a. inom ramen för diskus

sionen om den finskspråkiga minoritetens situation i s~erige. Jag vill i 

detta sammanhang erinra om au i direktiven för den år 1979 tillsatta 

kommitten tU 1979: 13) angående skolor med enskild huvudman anfördes 

att de från invandrarhåll framförda önskemålen om att invandrarbarn 

skulle ha möjlighet till undervisning i egna skolor hade tillfört debatten om 

enskilda skolor ytterligare en dimension som borde övervägas i ett vidare 

sammanhang. Kommitten anför i betänkandet ISOU 1981 :34) Fristående 

skolor för skolpliktiga elever som sin principiella uppfattning att lösningar 

på skolpliktiga invandrarbarns utbildningsbchov skall kunna sökas inom 

grundskolans ram. Kommitten har därför inte funnit skäl att för invandrar

barnen föreslå särskilda regler för skolpliktens fullgörande i skola med 

enskild huvudman. Kommittens förslag bereds f. n. i regeringskansliet. 

Den nya läroplanen för grundskolan. Lgr 80. kommer att medföra att 

hemspråkets ställning ytterligare hcfästs på högstadiet. Niir Hiroplancn 

träder i kraft nHsta läsår kommer eleverna alt ha möjlighet att. vid sidan av 

den vanliga hemspråksundcrvisningen. iiven välja hemspråket som tillval. 
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Den expansion av hemspråksundervisningen som har ägt rum sedan hem

språksreformen trädde i kraft svarar sil.ledes mot intentionerna i läropla

nen. Samtidigt föreligger. som jag redan nämnt. ell behov av att anpassa 

olika åtgärder för invandrare och språkliga minoriteter till den väntade 

utvecklingen på längre sikt. Vad gäller hemspråksundervisningen är det 

bl.a. nödvändigt att koncentrera insatserna så att de ger mesta möjliga 

undervisningsvolym till de barn och ungdomar som är mest i behov av 

undervisning i modersmålet. De överväganden om den fortsatta inriktning

en av insatserna på detta område som sker i särskild ordning fä.r utvisa i 

vilka former detta bäst kan ske. 

Som har framgått av vad statsrådet Tillander redan har anmält har under 

senare år en praxis utvecklats som innebär att kommuner tilldelats såväl 

s. k. basresurs och förstärkningsresurs som det särskilda statsbidraget för 

hemspråksundervisning. Denna form av dubbelfinansiering bör avvecklas. 

Samtidigt föreslås att det s. k. veckotimpriset för hemspråksundervisning 

justeras. så att den överkompensation kommunerna hittills erhållit upphör. 

Jag vill erinra om att hcsparingseffekten på statsbudgeten till följd av dessa 

förändringar inte uppstår förrän från budgetåret 1983/84. Jag vill vidare 

erinra om att riksdagens beslut om statsbidrag till hemspn'1ksundervisning 

för invandrarbarn m. m. (prop. 1976/77: 22. UbU 1976177: 10. rskr 

1976/77: 111) innebär att kommunerna erhöll en större frihet än tidigare att 

välja en lämplig organisation för hemspråksundervisningen. Statsbidraget 

för hemspråksundervisningen skall på så sätt. enligt vad föredraganden 

anförde. stimulera kommunerna att planera sina undervisningsinsatser 

med hänsyn till skiftande lokala förhållanden. Därigenom kan elever liven 
från små språkgrupper erbjudas samma möjlighet till hemspråksundervis

ning som elever från stora språkgrupper. 

I rapporten Jnvandrarungdomar understryks särskilt behovet av utökade 

insatser för att klara lärar- och läromedclsförsö1jningen vad gäller hem

språksundervisningen. Särskild högskoleutbildning för hemsprilkslärare 

inleddes år 1977 vid lärarhögskolorna i Stockholm. Malmö och Göteborg. 

Planeringsramen för hemspråksliirarlinjen omfattar under innevarande 

budgetår sammanlagt 168 nybörjarplatser avseende 10 språk. Vid förskole

lärarlinjen finns minst 192 nybörjarplatser avsatta för tvåspråkiga stude

rande och vid låg- och mellanstadielärarlinjerna 96 nybörjarplatser för 

sökande med finska som modersmål. Som framgått av vad statsrådet 

Tillander redan har anfört föreslås. trots det ansträngda budgetläget. att 

hemspråkslärarlinjen utökas med 24 nybörjarplatser och att bidraget till 

statens institut för läromedelsinformation ökas med 1.0 milj. kr. för att 

främja läromedelsförsör:iningen på minoritetsspråk. 

I rapporten betonas särskilt att skolans hela verksamhet i högre grad bör 

inriktas på att förebygga olika sociala problem som invandrarelcver kan 

möta. I detta syfte bör bl. a. utbildning i invandrarkunskap ske för all 

skolpersonal samt en rad åtgärder vidtas i syfte att utnyttja den språk- och 

kulturresurs som invandrareleverna utgör. 
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Vad gäller åtgärder för att ge såväl personal som elever invandrarkun

skap vill jag hänvisa till den omfattande verksamhet med denna inriktning 

som bedrivs inoin SIV. SÖ och UHÄ. Regeringen h;ir i propositionen om 

skolforskning och personalutveckling (prop. 1980/81: 97. UbU 1980/81: 37. 

rskr 1980/81: 385) särskilt betonat vikten av fortbildning i bl. a. invandrar

kunskap. Jag vill även erinra om att den år 1978 tillkallade diskriminerings

utredningen (A 1978: 06) har i uppdrag att lägga fram en plan för att. bl. a. 

genom åtgärder på skolområdet. motverka fördomar på etnisk grund. Vad 

gäller nödvändigheten av att bättre tillvarata den resurs för internationell 

förståelse och samverkan som invandrarelcverna utgör vill jag hänvisa till 

vad regeringen anfört i direktiven till den siirskilda utredaren av invandrar

frågor inom skolväsendet. Där framhålls att invandringen har tillfört det 

svenska samhället människor som tillsammantagna representerar språk

kunskaper som vi aldrig tidigare haft någon motsvarighet till i vårt land. 

För Sveriges utveckling och kontaktmöjligheter i framtiden innebär detta 

en mycket stor tillgfmg. Särskilt kan detta bli fallet om tvåspråkiga elever 

kan fortsätta studera sitt hemspråk i gymnasieskolan på studievägar där de 

i sitt senare yrkesliv kan nyttiggöra sina språkkunskaper vid internationel

la kontakter. Det är därför viktigt att få klarlagt vilka olika möjligheter som 

här kan och bör skapas genom skilda åtgärder. bl. a. med avseende på 

läroplaner och behörighetsbestämmelser. 

I rapporten läggs särskild vikt vid åtgärder som kan underlätta invand

rarungdomarnas möjligheter att från grundskolan gå vidare till annan ut

bildning och att få bättre möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. 

Det betonas att sådana åtgärder är särskilt viktiga vad gäller ungdomar 

som har invandrat till Sverige i högstadieåldern. I detta sammanhang 

understryks särskilt i rapporten bl. a. att svenskundervisningen förbättras 

så att svenska som främmande språk för status som särskilt ämne och att 

de särskilda introduktionskurserna för invandrarelever i gymnasieskolan 

utvidgas. 

Jag instämmer i uppfattningen att skolans verksamhet för invandrarclc

ver i högre grad bör inriktas på att vidga deras vidareutbildnings- och 

sysselsättningsmöjligheter. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 

svenska som främmande språk fr. o. m. läsåret 1982/83 är ett särskilt ämne 

i grundskolan. Vad gäller de särskilda introduktionskurserna för invand

rarungdom vill jag hänvisa till statsrådet Tillanders förslag att denna verk

samhet under läsåret 1982/83 bör kunna bedrivas i samma omfattning som 

hittills. vilken har svarat mot efte1i'rågan. Dessa kurser omfattar upp till ett 

år. Som framgår av vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet redan 

har anfört bör det särskilda bidraget till deltagarna i dessa kurser tills 

vidare utbetalas via länsarbetsnämnderna. 

Med anledning av vad som i rapporten framhålls om invandrarungdo

marna och vuxenutbildningen vill jag framhålla följande. Riksdagen har 

nyligen godkänt ett förslag till läroplan för den kommunala vuxenutbild-

12 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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ningen lkomvuxl. Läroplanen innebär bl. a. att grumlskolkurser skall fä 
anordnas i hemspråk och i svenska som friimmande språk. Försöksverk

samhet med finskspråkig undervisning har pågått i komvux sedan läsåret 

1976/77. Från innevarande läsår får försöks verksamheten omfatta grund

skolkurser även på andra språk än finska. Regeringen har vidare i april 

1981 utfärdat förordning om försöksvcrksamhct med svenska som främ

mande språk inom kommunal vuxenutbildning. Vad gäller grundutbild

ningen för vuxna (grundvuxJ kan nämnas att för icke svensktalande delta

gare i grundvux skall, där sfi är möjligt, undervisningen anordnas helt eller 

delvis på hemspråket, om den studerande önskar det. På gymnasieskolni

vån inom komvux förekommer emellertid inte någon hemspråksundervis

ning. Stödundervisning på hemspråk kan förekomma inom komvux liksom 

i svenska för invandrarelcver. Komvux-utredningen ( U 1978: 04 l har bl. a. 

i uppdrag att uppmärksamma frågor rörande rekryteringen av deltagare till 

komvux. Även grundutbildningen för vuxna bör beaktas av kommitten. 

förslag om utbildnihg av vuxna invandrare i svenska har, såsom tidigare 

anmälts. nyligen avlämnats av kommitten <A 1978: 07) för översyn av 

svenskundervisningen för invandrare. Sammanfattningsvis vill jag under

stryka att en betydande verksamhet sålunda äger rum i syfte att anpassa 

vuxenutbildningen till invandrares behov. 

Väsentlig vikt läggs i rapporten vid utökade insatser för invandrarelever 

inom studie- och yrkesorienteringen lSYOl. Jag vill här hänvisa till vad 

statsrådet Tillander anfört i den nyligen avlämnade SYO-propositionen 

(prop. 1981/82: 15, UbU 1981/82:6). I propositionen redovisas ingående oli

ka åtgärder inom SYO som kommer invandrarelever till del. Vidare anmäls 

bl. a. att regeringen senare avser återkomma med förslag om en särskild 

antagning av finsktalande sökande till SYO- utbildning. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om att SÖ har meddelat anvis

ningar angående invandrarelevernas intagning i gymnasieskolan samt sam

manställt särskilt servicematerial. Med anledning av det beslut som riksda

gen fattade våren 1980 om skolans uppföljningsansvar för 16- och 17-

åringar har SÖ även utfärdat föreskrifter i vilka ungdomar med sociala och 

språkliga problem ägnas särskild uppmärksamhet. 

Med anledning av den i rapporten framförda synpunkten angående beho

vet av bättre samordning mellan de olika utbildningsanordningarna vill jag 

erinra om att statsrådet Tillander tidigare idag har framhållit att det vid 

beredningen av gymnasieutredningens förslag är nödvändigt att bl. a. beak

ta samordningsfrågor mellan gymnasieskolan. kommunal vuxenutbildning, 

arbetsmarknadsutbildning och olika arbetsmarknadsåtgärdcr för ungdo

mar i berörd ålder. 

Jag övergår nu till att behandla frågor rörande invandrarungdomarnas 

ställning på arbetsmarknaden. Invandrarnas arbetsmarknadssituation 

präglas numera av betydande problem. Ungefär 30% av dem som varje år 

påbörjar arbetsmarknadsutbildning <AMUl är utländska medborgare. De 
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utländska medborgarna svarar för 5 q. av arbetskraften men för drygt I 0 <;"{. 

av de arbetslösa. l åldersgruppen 25-34 år svarar de för nära 200 av de 

arbetslösa, och i åldersgruppen 20- 24 år för ca 12 IJL Särskilt i storstads

områdcna utgör invandrare en mycket stor del av de arbetslösa. Sedan 

utländska medborgare började särrcdovisas i arbctskraftsundersökning

arna år 1977 har arbetslösheten bland de utländska medborgarna varit 

ungefär dubbelt så stor som bland hela arbetskraften. 

lnvandrarungdomarnas problem på arbetsmarknaden är siirskilt illavars

lande. Jag vill här hänvisa till att regeringen i propositionen om arbets

marknadspolitikcns framtida inriktning (prop. 1980/81: 126, AU 

1980/81: 21. rskr 1980/81: 404 I framhöll att det är nödvändigt all inom 

ramen för alla de åtgärder som vidtas för ungdomarna på arbetsmarknaden 

ägna särskild uppmärksamhet ät invandrarungdomarnas problem. I detta 

sammanhang vill jag även nämna det utvidgade uppföljningsansvar för 

ungdomar under 18 år som skolan har sedan år 1980. vilket syftar till att ge 

ungdomar möjlighet till utbildning. praktik eller arbete. Därvid begränsa

des möjligheterna för ungdomar under 18 år all genomgå arbetsmarknads

utbildning eller att få beredskapsarbete. Förutom reguljär utbildning abju

der nämligen skolan numera dessa ungdomar introduktionsprogram och 

yrkesintroduktion. vars främsta syfte iir att stimulera ungdomarna att söka 

sig till fortsatt utbildning. Även de s. k. introduktionskurserna för invand

rarungdom i gymnasieskolan bör betraktas som ett stöd för kommunerna i 

deras uppföljningsansvar. Mot bakgrund av den stigande arbetslösheten 

bland ungdomar har regeringen i november 1981 beslutat om utökade 

åtgärder för att bekämpa ungdomsarbctslöshcten. Dessa åtgärder bör kun

na komma invandrarungdomarna till del i viisentlig grad. 

För nyinvandrade invandrarungdomar utgör bristande kunskaper i 

svenska språket det största hindret för att fä en anstiillning. Detta förhål

lande ställer stora krav på främst arbetsförmedlingen. Jag finner diirför 

AMS:s åtgärder för att bistå invandrade arbetssökande vid arbetsförmed

lingen mycket angelägna. Arbetsförmedlingens service till invandrare stäl

ler speciella krav i fråga om personalresurser. kunskaper och arbetsme

toder. Jag vill här särskilt understryka vad chefen för arbetsmarknadsde

partementet tidigare har framhållit beträffande rekrytering av t våsprf1kiga 

arbetsförmedlare. Jag ser med särskild tillfredsställelse att arbctsmark

nadsverket vid rekrytering av arbetsförmedlare fäster uppmärksamhet vid 

kunskaper i finska eller andra aktuella språk för att därigenom pa sikt 

kunna ge invandrare direkt individuell service utan tolk. 

En studie vid arbetsförmedlingen i Kista år 1980 rörande behovet av 

arbetsförmedlingens service till invandrare har visat att arbetsmarknads

politiska åtgärder oftare måste vidtas för invandrare än andra och att 

planeringen av sådana åtgärder är än mer omfattande än för övriga arbets

sökande. Den fortsatta projektverksamheten för invandrare vid Kista-kon

toret avses omfatta språktest, individinriktad service. utvidgat samarbete 
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med arbetsgivare i området och med sociala myndigheter. Resultaten av 

denna projekt verksamhet bör enligt min mening följas upp och utviirderas i 

syfte att förbättra och utveckla platsförmedlingsmetodiken för invandrare i 

hela landet. 

Mot bakgrund av att arbctsmarknadssituationen för invandrare iir sär

skilt svår beslöt riksdagen va.ren 1981 om en hetydande satsning p{1 en ny 

projektverksamhet till en kostnad av 2.3 milj. kr. under hudgctäret 1981/82 

inom arbetsmarknadsinstitutens ( Ami) regi för arbetssökande invandrare 

med särskilda svfirighetcr. Denna särskilda projcktvcrksamhct bedrivs vid 

två arbetsmarknadsinstitut, som rekryterar sökande från Södcrtiilje resp. 

Kista-området i norra Storstockholm. Instituten tar emot spdkligt homo

gena grupper av invandrare och söker finna lämpliga metoder för att 

långsiktigt lösa de sökandes syssclsättningssituation. Avsikten iir att få en 

individuell planering för utbildning eller arbete för varje sökande. Till 

projektet kommer -för vaije grupp av invandrare- att knytas s[irskilda 

resurspersoner. som skall ge fördjupad information om skillnader i kultur

mönster och samhällsstruktur mellan Sverige och utvandringslandet. Som 

har framgått av vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet tidigare för

ordat föreslås projektverksamheten fortsätta även under nästa budgetilr. 

För egen del vill jag framhålla vikten av att resultaten av denna försöks

verksamhet sprids så att de kan utnyttjas i vägledningen och rehabilitering

en av invandrare med särskilda svårigheter. hl. a. invandrarungdomar. 

inom Ami över hela landet. 

Som har framgått av den tidigare redovisningen av chefen för arbets

marknadsdepartementet har antalet invandrare i AMU ökat under hela 

1970-talct och uppgär nu till totalt 28 'Y~ av kursdeltagarna. Flertalet av dem 

är i de yngre illdersgrupperna. Vid vissa AMU-center i storstadslänen 

utgör invandrarna en klar merpart av deltagarna. inemot 70 '/(·. Ett femtio

tal språk finns representerade bland de utländska deltagarna. Arbetsmark

nadsutbildningen är ett betydelsefullt medel för invandrare. Uppföljnings

undersökningar har visat att andelen utliindska medborgare som efter 

slutförd utbildning har förvärvsarbete sex mfmader efter uthildningens slut 

t. o. m. är högre än för övriga deltagare. Även avbrottsfrekvensen är emel

lertid något högre för de utländska deltagarna. vilket till stor del kan 

tillskrivas bristande kunskaper i svenska. Jag anser det angeläget att de 

försök som bedrivits med preparandkurser på mer grundläggande nivå kan 

få fortsätta och att antalet yrkesutbildningar som hedrivs på andra språk än 

svenska varvade med kursen Svenska för invandrare kan utökas till såviil 

fler orter som fler yrkesområden. Jag vill även erinra om att chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet tidigare idag har betonat att vid ansHillning 

av lärare i AMU bör kunskaper i finska och andra aktuella språk kunna 

betraktas som en merit. 

Beredskapsarbete har hittills inte kunnat utnyttjas för invandrare i sam

ma utsträckning som för svenska medborgare. Om invandrarnas special-
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kunskaper i språk bättre tas till vara menar jag dock att även beredskapsar

bete bör kunna vara ett verkningsfullt medel. I regeringens beslut den 26 

november 1981 om medel för beredskapsarbete inom ramen för åtgärdspa

ketet för arbetslösa ungdomar framhålls bl. a. att arbetsförmedlingen vid 

anvisning av beredskapsarbetsplatser i möjligaste mån skall söka anvisa 

invandrarungdomar sådana platser där deras kunskaper i resp. språk kan 

vara till fördel. Beredskapsarbete för invandrarungdom hos invandraror

ganisationer och invandrarbyråer kan - även om omfattningen iir liten - i 
det enskilda fallet erbjuda möjlighet till ökad kännedom om det svenska 

samhället och samtidigt god arbetslivserfarenhet och vidgad verksamhet 

till förmån för ungdomar i den egna språkgruppen. 

Med anledning av vad som i SIV :s rapport framhålls beträffande åtgär

der för invandrarungdomar på det sociala området vill jag framhålla föl

jande. I rapporten föreslås bl. a. att n:gionala "'resursbanker"' byggs upp 

av experter inom det sociala området med särskild språk- och kulturkom

petens. Enligt min mening bör en direkt samverkan mellan berörda kom

muner kunna främja ett sådant gemensamt utnyttjande av expertis. I 

rapporten har vidare bl. a. understrukits vikten av särskilda åtgärder avse

ende nyanlända finska ungdomar. Jag vill här hänvisa till att den år 1979 

tillsatta finsk-svenska samarbetsgruppen för social- och hälsovårdsfrågor 

f. n. behandlar denna fråga med prioritet. 

Flera av förslagen i rapporten avser frågan om rekrytering av tvåspråkig 

personal hos berörda myndigheter och institutioner. Därmed skulle inte 

endast samhällsorganens möjligheter att ge erforderlig service åt invandra

re underlättas utan även arbetsmarknaden för invandrarungdomar vidgas. 

Jag delar denna uppfattning. Det är angeläget att olika åtgärder vidtas i 

syfte att tillvarata den resurs som tvåspråkiga personer utgör för det 

svenska samhället. Denna fråga övervägs såväl av statens invandrarverk 

som av den särskilda utredare som tidigare omnämnts. Inom regerings

kansliet har vidare ett arbete initierats i syfte att kartlägga möjligheterna 

att ge tvåspråkighet ett meritvärde vid statlig anställning samt vid antag
ning till viss utbildning. 

Frågan om åtgärrler på fritidsområdet och föreningslivet behandlas ingå
ende i rapporten. Jag vill här erinra om att tre riksorganisationer för 

invandrare redan har godkänts som ungdomsorganisationer, nämligen 

Riksförbundet finska föreningar i Sverige. Jugoslaviska riksförbundet och 

Estniska kommitten. Statens invandrarverks prioritering av projektbidrag 

för verksamhet bland invandrarungdomar anser jag även vara angelägen. 

Chefen för socialdepartementet har ställt medel ur allmänna arvsfonden till 

förfogande för planering av försöksverksamhct med och bland invandrar

ungdom. Verksamheten samordnas av statens ungdomsråd. 

Rapportens synpunkter beträffande åtgärder i samband med invandrar

ungdomarnas återvandring till sitt eller föräldrarnas ursprungsland anser 

jag vara bristfälliga. Många ungdomar återvänder varje år till ursprungslan-
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det utan att tillräckliga insatser har gjorts från det svenska samhällets sida 

för att möjliggöra deras återintegrcring. Sverige har på det internationella 

planet, såväl bilateralt som multilateralt, aktualiserat behovet av utökat 

samarbete vad gäller invandrarungdomarna. Ett förhållande som är sär

skilt angeläget att uppmärksamma är det ökande antalet ungdomar med 

dubbla medborgarskap och problem i samband med bl. a. militärtjänstgö

ring. Sverige har nyligen aktualiserat dessa frågor i Europarådet. 

Sammanfattningsvis vill jag understryka vikten av att berörda myndig

heter inom ramen för sina resp. verksamhetsområden och inom befintliga 

resurser effektiviserar sina insatser för invandrarbarn och invandrarungdo

mar, med utgångspunkt från vad jag nu har anfört. SIV har en särskild 

uppgift att som samordnande myndighet på invandrarområdet verka för att 

så sker. 

Ö1Tiga frår:or 

I det följande föreslås att beräkningsgrunden för de svenska insatserna 

för överföring och omhändertagande av flyktingar blir samma som under 

senare budgetår. Vidare föreslås statsbidrag till stiftelsen Invandrartid

ningen som bör kunna möjliggöra i huvudsak oförändrad verksamhet. 

Medlen för stöd till invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet 

föreslås öka. Detta sker bl. a. genom omfördelning av medel från anslags

posten för bidrag till avgränsade projekt till förmån för invandrare, för 

vilken föreslås ett något lägre belopp än under innevarande budgetår. 

Slutligen föreslås oförändrat anslag för SIV:s informationsverksamhet, 

vilket bör ge verket möjlighet att med oförminskad kraft fortsätta arbetet i 
syfte att öka invandrarkunskapen bland allmänheten. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

låter riksdagen ta del av vad jag anfört om åtgärder till förmån för 

dels assyrier/syrianer, 

dels invandrarbarn och invandrarungdomar. 

D I. Statens invandrarverk 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

47101000 

47284000 

49566000 

Statens invandrarverk är central förvaltningsmyndighet för invandrar

och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan myndig

het. Verket utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollen enligt 2 § utlän

ningslagen samt som central utlänningsmyndighet den kontroll som regle-
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ras i medborgarskapslagstiftningen eller annan författning. Verket skall 

vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna åtgärder 

till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. 

Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem byråer. 

Dessa är tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån. samordningsbyrån. infor

mationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Invandrar- Före-
verket draganden 

Personal 272 

Anslag 

Förvaltningskostnader 43 129000 +6165000 +2 263 000 
(därav lönekostnader) 133743000) 1+2999000) (+2249000) 
Lokalkostnader 4155000 + 213000 + 19000 

47284000 +6378000 +2282000 

Statens invandrarverk 

I. Pris- och löneomräkning + 4 672 000 kr. 

2. Verket anför att ett genomförande av det s. k. huvudförslaget på 

verkets tillståndsbyrå och registerenhet liksom på medborgarskapsbyrån 

ofrånkomligen kommer att innebära en snabb ökning av ärendebalanserna. 

Verket yrkar därför undantag från tillämpningen av det s. k. huvudförsla

get på dessa arbetsenheter såväl som på övriga enheter. 

Verket har sedan dess tillkomst år 1969 beviljats medel för förstärkning 

av organisationen med sammanlagt 41 tjänster. Dessa bör omvandlas till 

extra ordinarie tjänster. De fackliga organisationerna lägger stor vikt vid 
denna fråga. 

3. För verkets skilda arbetsenheter m. m. föreslås dessutom följande 
förändringar. 

Er.1·ätt11i111: fi>r konsultuppdrag. Under anslagsposten begärs medel för 

det fortsatta arbetet med utvecklingen av ett nytt ADB-system för utlän
ningsärenden ( + I 500000 kr.). 

Expenser. Verket begär ökade medel för rcseersättningar bl. a. för att 

handläggare på tillståndsbyrån i ökad utsträckning skall få tillfälle att 

besöka det land eller de länder varifrån de utlänningar kommer vars 

flyktingskäl skall prövas ( + 200 000 kr.). I syfte att förbättra arbetsmiljön 

vid bildskärmsterminalerna behöver nya stolar inköpas ( + 30000 kr.). 

För att minska belastningen på verkets telefonväxel begärs medel dels 

för införande av direktvalsmöjlighet i växeln och dels för en datorbaserad 

hänvisningstjänst ( + 270000 kr.). 

Automatisk databehandling. Medel begärs för att förbereda införandet 

av ett nytt ADB-system för utlänningsärenden ( + 700 000 kr.). 
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Fiiredraganden 

Antalet utlänningar med ärenden som viintar på avgörande hos invand

rarverket har under senare tid varierat. Från ca 12 500 vid hal vårsskiftet 

1980 minskade antalet till ungefär 11000 under hösten 1980. för att vid 

budgetårsskiftet 1981 uppgå till drygt 13000. Under hösten 1981 har mot

svarande antal emellertid åter gått ned och är f'. n. ca 11 000. 

Under samma tidsperiod har den uppmätta genomsnittliga handlägg

ningstiden hos verket i avlägsnandeärenden följt i huvudsak samma ut

veckling som ärendebalansen. Dessa ärenden tar nu i genomsnitt mellan 

tre och fyra månader för verket att avgöra. Detta innebär niistan en 

halvering av verkets handläggningstid jämfört med för 4-5 år sedan. Trots 

denna förbättring måste arbetet på en ytterligare förkortning av handlägg

ningstiderna fortsätta. 

Som jag anmält i det föregående har regeringen nyligen genom tilläggs

direktiv gett invandrarpolitiska kommitten i uppdrag att finna vhgar att 

flytta besvärsprövningen i utlänningsärcnden från regeringskansliet som 

samtidigt kan ge kortare totala handläggningstider. Fram till en sådan 

organisation kan bö1ja verka bör enligt min mening särskilda ansträngning

ar göras i syfte att nedbringa antalet balanserade ärenden och därmed 

bereda vägen för en ny organisation. På grund av det ytterst bekymmer

samma budgetläget har det emellertid inte varit möjligt att - i likhet med i 

förra årets budgetproposition - föreslå undantag från det s. k. huvudför

slaget för de arbetsenheter inom verket som handlägger utlänningsiircn

den. Samtidigt är en ytterligare förkortning av handläggningstiderna fortfa

rande en av verkets mest angelägna uppgifter. I det läget är det särskilt 

viktigt att verket anviinder tillgängliga personalresurser flexibelt. så att 

man genom omdisponeringar vid behov ger prioritet åt berörda arbetsen

heter. Jag utgår från att så sker. Mot denna bakgrund och med hänsyn till 

bl. a. pågående utredningar är jag inte beredd att nu föreslå att verkets 

nuvarande organisation permanentas. 

Jag delar verkets uppfattning i fråga om behovet av en förbättrad tele

fonväxel. Medel för detta ändamål kommer att anvisas redan under inne

varande budgetår. Jag har vid medelsberäkningen tagit hänsyn till att ett 

mindre belopp förs över från anslagsposten för översättningskostnader till 

anslaget D 3. Åtgärder för invandrare som en förstärkning av bidraget till 

stiftelsen lnvandrartidningen. Jag återkommer till denna fråga längre fram. 

l enlighet med vad som i årets budgetförslag generellt gäller i fråga om 

medel för utgivning av personaltidningar har jag slutligen räknat med att 

verkets medel för detta ändamål minskas med 40000 kr. 

Verkets förslag om medel för utveckling av ett nytt ADB-system för 

utlänningsärendcn har. bl. a. i avvaktan pf1 utlåtande från statskontoret. 

inte kunnat behandlas inom ramen för höstens budgetarbete. Jag avser att 

senare återkomma i frågan. om beredningen av verket<; förslag föranleder 

det. 
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Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medelsbe

hovet under anslaget till 49 566000 kr. Jag har därvid räknat med att luft

fartsverkets andel av kostnaderna för driften av den för de båda verken 

gemensamma telefonväxeln skall tillgodoföras anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens invandrarverk för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 49 566 000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

175617000 

110360000 

112625000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Ågärder för flyktingar. Programmet består av del

programmen Överföring av flyktingar och Omhändertagande av flyktingar. 

Från anslaget bestrids också utgifter för bidrag till flyktingars resa från 

Sverige och - såsom försöksverksamhet - för bidrag till resa till Sverige 

för nära anhöriga till politiska flyktingar. 

I. Överföring av 
flyktingar 

2. Omhändertagande 
av flyktingar 

3. Förvaltnings-
kostnader 

AMS 

Utgift 
1980/RI 

5 564000 

165480000 

4 573 000 

175617000 

Anslag 
1981/82 

6425 000 

99435000 

4500000 

110360000 

Beräknad ändring 1982/83 

AMS Före-
draganden 

+ 185000 

+80455000 +1815000 

+ 475 000 + 450000 

+81115000 +2265000 

Ö1·erföring a1· flyktin1:ar. Den organiserade överföringen av flyktingar 

omfattade under budgetåret 1980/81 nära 2 000 personer. Av dessa kom 

drygt hälften (ca I 275) från Latinamerika. De allra flesta av de övriga kom 

från Sydostasien. Utgifterna för överföringen uppgick till drygt 5,5 milj. kr. 

Styrelsen räknar preliminärt med att I 250 flyktingar kommer att föras 

över till Sverige under budgetåret 1982/83. Styrelsen beräknar medelsbe

hovet för delprogrammet till drygt 6,6 milj. kr. ( + 185 000 kr.). 

Omhändertagande av flyktingar. Under budgetåret 1980/81 har hela 

2 900 enskilt inresta utlänningar av invandrarvcrket jämställts med över

förda flyktingar. Det innebär nästan en fördubblingjämfört med budgetåret 
13 Riksdagen 1981182. I saml. Nr /00. Bilaga 15 
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innan. Dessa personer har i likhet med de överförda flyktingarna tagits om 

hand i styrelsens permanenta förläggningar, i tillfälliga förliiggningar eller i 

enskild inkvartering. 

Kapaciteten - 660 platser - vid styrelsens permanenta mottagningsför

läggningar i Alvesta. Moheda. Flen och Hallstahammar har liksom under 

senare år varit otillräcklig under budgetåret. Ett flertal tillfälliga förlägg

ningar har inrättats och vid årsskiftet 1980-81 var drygt I 200 flyktingar 

inkvarterade i förläggningar. medan drygt I 000 personer inkvarterats en

skilt. 

Antalet ink varteringsdagar uppgick under budgetåret 1980/81 till ca 

720000. varav i enskild inkvartering drygt 290000. Kostnaderna för del

programmet uppgick till drygt 165 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 beräknar styrelsen medelsbehovet under delpro

grammet till nära 180 milj. kr. ( + 80.4 milj. kr.) för omhändertagande av 

sammanlagt 2 250 llyktingar, varav I 000 väntas komma till Sverige på egen 

hand. Vid beräkningen har styrelsen vidare tagit hänsyn till att ett ovanligt 

stort antal flyktingar från tidigare uttagningar kommer att finnas kvar på 

förläggningar eller i enskild inkvartering när det nya budgetåret börjar. 

Styrelsen bedömer därvid att det ansträngda läget på arbetsmarknaden 

kommer att medföra att den genomsnittliga förläggningstiden kan uppskat

tas till sex månader. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1982/83 för programmet 

Åtgärder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förvaltningskost

nader beräknas till 191.4 milj. kr. ( + 81.1 milj. kr.I. 

Färedra1::anden 

Som tidigare framhållits är llyktingsituationen i världen fortfarande myc

ket svår. En framgångsrik repatriering av flyktingar har visserligen skett 

till bl. a. Zimbabwe, men llyktingsituationen fortsätter att vara allvarlig 

framför allt i Somalia. Sudan och Angola. Situationen i Latinamerika är 

mycket instabil. framför allt i Mellanamerika. där flyktingströmmen från 

El Salvador ökar. För den nu ·allvarligaste flyktingsituationen i världen 

svarar emellertid de nära två miljonerna afghanska flyktingarna i Pakistan. 

Därtill kommer att inflyttningen från östeuropeiska länder till flyktingläger 

i Västeuropa har tilltagit. 

Det är av yttersta vikt att de rika länderna i tider av ekonomisk obalans 

inte sviker de ofta fattiga länder som får ta emot och härbärgera stora 

grupper av flyktingar eller de mellans.tatliga och frivilliga organisationer 

som bistår flyktingarna. Flyktinghjälp kan för Sveriges del ges genom 

ekonomiskt stöd till sådana länder och organisationer. genom att efter 

samråd med FN:s flyktingkommissarie (LJNHCR) överföra flyktingar hit 

samt genom en generös attityd mot dem som söker asyl vid våra gränser. 

Jag föreslår att de svenska insatserna vad avser överföring och omhän

dertagande av flyktingar blir av samma omfattning. utformning och inrikt- · 
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ning som under senare f1r. Jag beräknar anslaget för överföring och omhiin

dertagande av flyktingar för budgetåret 1982/83 efter de grunder som har 

varit normala under senare budgetår, dvs. efter en överföring till Sverige 

av ca I 250 personer. Jag förutsätter att regeringen liksom tidigare kan 

besluta om överföring. omhändertagande och övriga åtgärder som bedöms 

nödvändiga under budgetåret 1982/83. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Åt[?iirder får flyktingar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förs lagsanslag av 112 625 000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14410000 

15110000 

15365000 

Reservation 4601000 

Från anslaget utgår bidrag för att täcka underskott hos den stiftelse som 

ger ut Invandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i 

övrigt för invandrare och språkliga minoriteter. för vilka medel inte står till 

förfogande i annan ordning. Stiftelsen Invandrartidningen och statens in

vandrarverk har inkommit med framställningar om anslag för dessa ända

mål under budgetåret 1982/83. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Invandrar-
verket 1 

I. Bidrag till stiftelsen 
Invan<lrartidningen 3800000 + 931000° ,., Bidrag till invandrar-
och minoritetsorganisa-
tioners verksamhet 3810000 +2 580000 

alt. +4 160000 
3. Bidrag till avgrän-

sade projekt mm 3 900000 + 350000 
4. lnformationsverksamhet 3 600000 + 500000 

15110000 +4361000 
alt. +5941000 

1 Anslagsposten I beräknad av stiftelsen lnvandrartidningen. 
2 Varav 200000kr. utgör engångsbidrag för översyn. 

Stiftelsen lnvandrartidnin[?en 

Pris- och löneomräkning 553 000 kr. 

Före-
<lraganden 

+170000 

+ 335 000 

-250000 

+255000 

Invandrartidningen ges normalt ut på sex språk. nämligen finska, ser

bokroatiska, grekiska, polska. spanska och svenska. Från och med hud-
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getåret 1980/81 utges tidningen försöksvis ocks[1 på engelska. Tidningen 

utkommer med ca 44 nummer per ar. Den svenska samt drygt 20 nummer 

av den finska och I 0 nummer av den serbokroatiska editionen omfattar 

normalt åtta sidor medan resterande nummer och övriga editioner omfattar 

fyra sidor. Den prenumerationsavgift som tas ut är för närvarande 30 kr. 

per helår. Tidningens upplaga uppgår till ca 50000 exemplar. varav hälften 

avser den svenska editionen. 

Vid några tillfällen årligen utges särskilda temanummer (s. k. stornum

mer) i samverkan med någon eller några centrala myndigheter. som därvid 

själva svarar för de merkostnader som uppstår vid utgivningen. Tema

numren distribueras till i princip samtliga hushåll vars huvudman tillhör 

berörda språkområden. Under budgetåret 1980/81 utgavs sådana tema

nummer vid fyra tillfällen. 

Som komplement till lnvandrartidningen ger stiftelsen ut en månadstid

ning i för närvarande fem separata editioner på språk. vilka inte omfattas 

av den övriga veckoutgivningen. Månadstidningcns upplaga är för närva

rande drygt 6000 exemplar. En registreringsavgift om IOkr. per helår tas 

ut. 

Stiftelsen föreslår utvidgning av verksamheten enligt följande. Den nu 

försöksvis bedrivna utgivningen en engelsk veckoupplaga av tidningen 

föreslås bli permanentad. Stiftelsen hemställer också all medel ställs till 

förfogande för en översyn av tidningens verksamhet och framtida finansi

ering. Slutligen föreslår stiftelsen att särskilda medel reserveras för att 

möta behovet av snabba informationsinsatscr. 

Stiftelsen förslag för budgetåret 1982/83 beräknas medföra att under

skottet i tidningsverksamheten ökar friin 3.8 milj. kr. till drygt 4,7 milj. kr. I 

detta belopp har inräknats ett engångsbidrag om 200000 kr. 

Remissyttrande 

Stiftelsen lnvandrartidningens anslagsframställning har remillcrats till 

statens invandrarverk. 

I sill yttrande pekar invandrarverket på att lnvandrartidningen nu arbe

tar under delvis andra förutsällningar än när tidningen startades. Flera 

andra nyhets- och informationskanaler för invandrare har kommit till. 

Invandrarna kommer nu allt oftare från länder och kulturer som mycket 

starkt skiljer sig från det svenska samhället. vilket medför att deras behov 

av grundläggande samhällsinformation är större än tidigare invandrargrup

pers. lnvandrarverkct tillstyrker mot denna bakgrund Invandrartidningens 

förslag om en översyn med sikte på att fastställa tidningens roll i den nya 

invandrings- och mediesituationen. Verket tillstyrker iiven i övrigt Invand

rartidningens bidragsansökan för budgetåret 1982/83. 
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Statens in rundrarl'erk 

I. Prisomräkning 210000kr. 

2. För de olika anslagsposterna under anslaget föreslår invandrarverket 

följande förändringar. 

Bidrag till inl'andrar- och minoritetsorwmisationers 1·crksamhet. För 

budgetåret 1981 /82 har verket fördelat bidrag till sammanlagt 18 riksorgani

sationer varav två tvärnationella. I fråga om anslagsbehov för budgetåret 

1982/83 anför verket att ytterligare tre riksförbund beräknas bli bidragsbe

rättigade. För de riksförbund som för närvarande har central administra

tion beräknar verket en ökning av deras bidrag med 101/c. som kompensa

tion för pris- och löneökningar. Anslaget bör vidare höjas för att ge övriga 

större riksförbund möjlighet att hålla ett centralt kansli. Med denna beräk

ningsgrund föreslås en uppräkning av anslagsposten till närmare 6.4 

milj. kr.<+ 2.6 milj. kr.). 

I andra hand yrkar verket medel för verksamhetsbidrag enligt en modell 

med ett fast bidrag och en rörlig del, relaterad till medlemsantalet. Enligt 

detta alternativ föreslås an slagsposten bli höjd till 7 .9 milj. kr. 

( + 4160000kr.). 

Bidrag till m·griinsade projekt. För budgetåret 1981/82 fö1fogar invand

rarverket över 3.9 milj. kr. för avgränsade projekt. Vid det första av två 

ansökningstillfällen inkom ansökningar om bidrag med sammanlagt drygt 

9,5 milj. kr. 

Verket kommer även under budgtåret 1982/83 att prioritera arbetet med 

att öka svenskarnas kunskaper om invandring och invandrarfrågor. Barn

och ungdomsprojekt och projekt som särskilt riktar sig till invandrarkvin

nor och flyktingar kommer också att prioriteras. För verkets stöd till 

invandrarorganisationernas samarbete föreslås en höjning av anslagspos

ten till 4,2 milj. kr.(+ 350000kr.l. 
lr!färmations1·erksamhet. Verkets nuvarande inriktning av informations

och opinionsbildningsverksamheten kommer i stort sett att ligga fast också 

för de närmaste årens arbete. Nya invandrargruppers behov av informa

tion om det svenska samhället bör ges fortsatt stor uppmärksamhet. Det 

synnerligen angelägna arbetet med att öka svenskarnas kunskaper om 

invandring och invandrare kräver ocksa under kommande år stora infor

mations- och utbildningsinsatser. Andra myndigheters och kommuners 

informations- och utbildningsarbete på området behöver fortsatt stöd. 

Främst med hänsyn till verkets invandrarkunskapsarbete föreslås en ök

ning av anslags posten med 500000 kr. till totalt 4.1 milj. kr. 

Föredraganden 

Stiftelsen lnvandrartidningen har föreslagit att tidningens roll och målen 

för stiftelsens verksamhet ses över. Jag delar stiftelsens uppfattning i fråga 

om behovet av en sådan översyn. Det ligger emellertid inom ramen för 

invandrarpolitiska kommittens uppdrag att se över samhällets invandrar-
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politiska åtgärder. bl. a. i fråga om information till invandrare. Frågan om 

Invandrartidningens framtida roll ligger inom kommittens uppdrag. Mot 

denna bakgrund är jag inte beredd att i enlighet med stiftelsens förslag ta 

initiativ till någon särskild översyn. Stiftelsen har emellertid i särskild 

ordning nyligen fått medel i syfte att utveckla vissa förslag till omläggning 

av tidningsutgivningen som syftar till att rationalisera verksamheten och 

samtidigt ge läsarna en bättre tidning. 

I nuvarande statsfinansiella situation är jag inte beredd att föreslå för

ändringar i stiftelsen Invandrartidningens verksamhet som skulle innebära 

en ökning av statsbidraget utöver vad som är motiverat för att medge i 

huvudsak oförändrad verksamhet. Jag har emellertid räknat med en mind

re omfördelning från invandrarverkets anslagspost för översättningskost

nader såsom en förstärkning av statsbidraget. Ansvaret för administratio

nen av de brev från läsekretsen som kommer till tidningen övergår under 

innevarande budgetår successivt från invandrarverket till stiftelsen. I och 

med den omfördelning som jag nu föreslår bör denna övergång enligt min 

mening kunna anses fullbordad. Bl. a. härigenom och genom omfördelning 

inom anslaget föreslår jag att statsbidraget till stiftelsen höjs med 

170000 kr. 

Som jag anmält i det föregående föreslås medlen för stöd till invandrar

och minoritetsorganisationers verksamhet öka. Utöver vad som generellt 

utgår i form av stöd till folkrörelser föreslår jag att vissa medel överförs 

från anslagsposten för bidrag till avgränsade projekt till förmån för invand

rare. Härigenom torde invandrarorganisationernas behov av att. i likhet 

med andra folkrörelser, anpassa sin verksamhet till det ekonomiska läget i 

Sverige bli mindre kännbara än vad som annars skulle ha varit fallet. Jag 

vill i detta sammanhang erinra om att invandrarverkets utvärdering av 

statsbidragen till invandrarnas riksorganisationer och förslag till nya rikt

linjer för bidragsgivningen har överlämnats till invandrarpolitiska kommit

ten. 
För bidrag till avgränsade projekt föreslår jag, med hänvisning till det 

statsfinansiella läget. ett något lägre belopp än under innevarande budget

år. Den av invandrarverket föreslagna inriktningen på projekt till förmån 

för i första hand flyktingar. kvinnor och barn är enligt min mening i linje 

med de allmänna strävandena att i en besvärande budgetsituation stödja de 

mest utsatta grupperna. 

Chefen för budgetdepartementet har tidigare denna dag aviserat att nya. 

mer enhetliga regler för utbetalning av statsbidrag successivt kommer att 

införas fr. o. m. nästa budgetår. I fråga om bidrag som invandrarverket 

fördelar från anslaget Åtgärder för invandrare kommer nuvarande utbetal

ningsregler att gälla även under nästa budgetår. 

Det statsfinansiella läget medger inte någon ökning av invandrarverkets 

informationsmedel. De medel som föreslås bör ändå ge verket möjligheter 

att gå vidare med främst arbetet på att öka allmänhetens kunskaper i 
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invandrarfrågor och förståelsen för invandringens bakgrund. orsaker och 

följder. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Åtgärder, för inrnndrare för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 15 365 000 kr. 

D 4. Översättningssen·ice 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

500000 

500000 

500000 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Invandrar- Före-
verket draganden 

Utgifter 2 720000 +140000 + 130000 
Intäkter 2220000 +105000 + 130000 

500000 + 35000 

Stat<'ns inrandrarrcrk 

Språksektionen arbetar med översättnings- och granskningsuppdrag. 

Verksamheten fördelar sig på interna uppdrag huvudsakligen avseende 

tillstånds- och medborgarskapsärendcn och på externa uppdrag från stat

liga myndigheter. kommuner. organisationer m. fl. Den offentliga sektorn 

svarar idag för 90% av uppdragen till språksektionen. Under är 1980 

uppgick antalet externa uppdrag till ca 7 400 av totalt 11 000. 

Översättningsverksamheten finansieras med inkomster enligt fastställd 

taxa. Språksektionen har också uppgifter som inte kan debiteras någon 

enskild beställare (uppdragsgivare). t. ex. att göra terminologiska samman

ställningar. 

Anslaget för översättningsservicc har inte förändrats sedan budgetåret 

1979/80. Trots detta har verksamheten genom rationaliseringar och bespa

ringar kunnat drivas i oförändrad omfattning. Det är dock enligt verkets 

mening inte längre möjligt att upprätthålla verksamheten på nuvarande 

nivå utan att verket erhåller kompensation för de pris- och lönehöjningar 

för budgetåret 1982/83. som inte kan täc:kas av taxehöjningar. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 192 

Föredraganden 

Statskontoret gör för närvarande på uppdrag av regeringen en översyn 

av den offentliga sektorns behov av översättningsservice. I avvaktan på 

resultatet av denna översyn anser jag att verksamheten vid statens invand

rarverks språksektion under budgetåret 1982/83 bör bedrivas i oförändrad 
omfattning utan någon höjning av anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Öl'ersättningsservice för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 500000kr. 
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Underbilaga 15 .1 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst 

Härigenom föreskrivs att 4. 6, 8, 9. 20 och 22§§ lagen (1966:413) om 
vapenfri tjänst skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §I 

Vapenfri tjäntepliktig som avses i 2 §första stycket skall uttagas för den 
tjänstgöring för vilken han kan anses bäst lämpad. I den mån det kan ske 
skall hänsyn tagas till den tjänstepliktiges önskemål. Vapenfri tjänsteplik
tig får icke åläggas att tjänstgöra inom försvarsmaken. om han icke förkla
rat sig villig därtill. 

Arbetsmarknadsstyrelsen beslu
tar om uttagning enligt första 
stycket. Styrelsen har också tillsyn 
över vapenfria tjänstepliktigas ut
bildning och tjänstgöring. 

Arbt•tsmarknadsstyre/.1·t'11 be-
stämmer när vapenfri tjänstepliktig 
skall tjänstgöra. Styrelsen äger 
överlåta denna uppgift på annan 
statlig myndighet i fråga om tjänst
göring där. 

Niimmlen för mpettfri11tbildning 
beslutar om uttagning enligt första 
stycket. Nämnden har också tillsyn 
över vapenfria tjänstepliktigas ut
bildning och tjänstgöring. 

Nämnden för mpenfriuthildning 
bestämmer när vapenfri tjänste
pliktig skall tjänstgöra. Nämnden 
får överlåta denna uppgift på annan 
statlig myndighet i fråga om tjänst
göring där. 

8 § 

Vapenfri tjänstepliktig skall efterkomma kallelse till tjänstgöring. Är han 
av laga förfall hindrad att inställa sig, skall han så snart det kan ske anmäla 
förfallet till den som utfärdat kallelsen. 

Vapenfri tjänstepliktig skall ställa 
sig till efterrättelse de tjänstgörings
föreskrifter som meddelas av ar
betsmarknadsstyrelsen eller myn
dighet hos vilken han tjänstgör. 

9 § 

Ändras vapenfri tjänstepliktigs 
postadress skall han genast vidtaga 
sådan åtgärd att postförsändelse 
från arhetsmarknadsstyrelsen eller 
myndighet hos vilken han tjänstgör 
kan komma honom till handa utan 
dröjsmål. 

' Senaste lydelse 1978: 524. 

Vapenfri tjänstepliktig skall ställa 
sig till efterrättelse de tjänstgörings
föreskrifter som meddelas av 
nämnden för vapen(;iutbi/dning el
ler myndighet hos vilken han tjänst
gör. 

Ändras vapenfri tjänstepliktigs 
postadress skall han genast vidtaga 
sådan åtgärd att postförsändelse 
från nämnden för 1•apenfri11tbild-
11in1Z eller myndighet hos vilken han 
tjänstgör kan komma honom till 
handa utan dröjsmål. 
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N11\'ara11de lydelse 

Vapenfri tjänstepliktig skall ut
kvittera postförsändelse från ar
het.rnwrknadsstyrelsen eller myn
dighet hos vilken han tjänstgör. 
taga del av försändelsens innehåll 
samt på anmodan lämna myndighe
ten de upplysningar som fordras om 
personliga förhållanden av hetydel
se för hans tjänstgöring. 

Föreslagen lydelse 

Vapenfri tjänstepliktig skall ut
kvittera postförsändelse från nämn
den för vapl'l~friwhildning eller 
myndighet hos vilken han tjänstgör. 
ta del av försändelsens innehåll 
samt på anmodan lämna myndighe
ten de upplysningar som fordras om 
personliga förhållanden av betydel
se för hans tjänstgöring. 

20 § 
Vapenfri tjänstepliktig, som med

delats tillrättavisning. iiger begära 
omprövning av tillrättavisningen. 
Om han tjänstgör hos statlig myn
dighet, skall omprövning begäras 
hos denna och i annat fall hos ar
betsmarknadsstyrelsen. 

Vapenfri tjänstepliktig. som med
delats. tillrättavisning. får begära 
omprövning av tillrättavisningen. 
Om han tjänstgör hos statlig myn
dighet. skall omprövning begäras 
hos denna och i annat fall hos 
nämnden för w1pe1iti"i11tbildning. 

Meddelad tillrättavisning skall omedelbart gå i verkställighet. 
Om åtal väckes innan tillrättavisning verkställts till fullo, skall verkstäl

ligheten upphöra. Detsamma gäller om tjänstgöringen upphör. 

22 §2 

Talan mot arhetsmarknadsstyrel- Talan mot beslut <Il' nämnden för 
sens beslw i ärende om uttagning l'apenfri11thildni11g i ärende om ut-
enligt 4 * föres hos värnpliktsnämn- tagning enligt 4 § föres hos värn-
den gcnom besvär. Mot värnplikts- pliktsnämnden genom besvär. Mot 
nämndens beslut i sådant ärende får värnpliktsnämndens beslut i sådant 
talan ej föras. ärende får talan ej föras. 

Talan mot beslut av vapenfrinämnden föres hos regeringen genom be
svär. 

Mot beslut i ärende om omprövning av tillrättavisning får talan ej föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. Ärenden om vapenfri tjänst 
som vid utgången av år 1982 är anhängiggjorda hos arbetsmarknadsstyrcl
sen skall handläggas av nämnden för vapenfriutbildning. 

2 Senaste lydelse 1978:524. 
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Undcrbiluga 15 .2 

Sammanfattning av den av statens invandrarverk sam
manställda rapporten Invandrarungdom, Kartläggning 
av samhällets insatser för invandrarungdomar och för
slag till åtgärder 

I. Bakgrund 

Efter förslag från delegationen (A 1978: 01) för ungdomens sysselsätt

ningsfrågor uppdrog regeringen i mars 1980 åt statens invandrarverk (SIV) 

att kartlägga samhällets insatser för invandrarungdomar. såväl vad gäller 

deras sociala förhållanden som deras arbetsmarknads- och utbildningssi

tuation. På grundval av kartläggningen skulle invandrarverket föreslå ef

fektiviseringar och samordningsvinster. 

Rapporten har i enlighet med direktiven sammanställts i samråd med 

socialstyrelsen (SoS), skolöverstyrelsen (SÖ). arbetsmarknadsstyrclsen 

<AMS) och expertgruppen (A 1975: 051 för invandringsforskning !EIFOJ. 

Samråd om rapportens inriktning och utformning har liven skett med 

brottsförebyggande rådet, statens ungdomsråd. statens kulturräd och dele

gationen för ungdomens sysselsättningsfrågor samt med riksidrottsförbun

det och de invandrar- och minoritetsorganisationer som ingår i SIV:s s. k. 

lilla referensgrupp. 

En sammanställning av förslagen i den kommande rapporten överläm

nades av SIV till arbetsmarknadsdepartementet under hösten 1980. Med 

utgångspunkt från denna sammanställnng redovisades i 1981 års budget

proposition (prop. 1980/8!: 100 bil. 15 s. 14-17) vissa åtgärder till förmån 

för invandrarbarn och invandrarungdomar inom olika berörda departe
ments verksamhetsområden. Rapporten överlämnades den 14 'januari 

1981. Med hänsyn till det omfattande samråd som har skett i samband med 

sammanställningen av rapporten har förslagen i rapporten beretts inom 

regeringskansliet utan föregående remissbehandling. 

2. l'örslagen i rapporten 

Inledningsvis redogörs i rapporten för svårigheterna att närmare avgrlin

sa de ungdomar som kan anses vara invandrarungdomar. En del av de 

ungdomar som betecknas på detta sätt har t. ex. fötts i Sverige eller haft 

hela sin skolgång hår medan andra har invandrat hit relativt nyligen. Bland 

denna senare grupp finns många, särskilt finska ungdomar. som endast 

vistas här mera tillfälligt. och som kanske inte är kyrkobokförda här. 

Vidare understryks i rapporten att gruppen invandrarungdomar är mycket 

heterogen med hänsyn till etnisk och social bakgrund samt till om båda 

föräldrarna är bosatta i Sverige eller inte och om dessa kommer från 
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samma land eller inte. Mot denna bakgrund föreslås att möjligheterna 

förbättras att genom beji1/k11ingsstatistiken analysera sammansiittningen 

av gruppen invandrarungdomar och deras situation. 

I rapporten görs en utförlig genomgång av invandrarungdomarnas ut

hildningssituation. Inledningsvis päpekas att invandrarclevernas utbild

ningssituation har ett nära samband med olika brister som allm:int känne

tecknar ungdomsskolan. Som exempel nämns bl. a. att variationerna i 

invandrarelevernas övergång till gymnasieskolan ofta nära övercnsstiim

mer med regionala och lokala variationer vad giiller andelen av samtliga 

elever som fortsätter studier i gymnasieskolan. Vidare framhålls att situa

tionen för de ungdomar som fötts i Sverige i många avseenden är viiscntligt 

bättre än för dem som invandrat hit i ungdomsfrren, och att denna skillnad 

kan bli än mer markerad i framtiden när de särskilda åtgiirderna för 

invandrarbarn i förskolan och pil lågstadiet. såsom t. ex. ökade möjligheter 

att inrätta enspråkiga grupper och ökad och bättre lärarutbildning. har fått 

en större genomslagskraft. Mot denna bakgrund föreslås att särskild upp

märksamhet ägnas åt åtgärder för ungdomar som invandrat till Sverige i 

högstadieåldern eller efter att ha fullgjort skolplikten. Flera undersökning

ar visar nämligen att de ungdomar som har vistats minst ca fem år i Sverige 

före inträdet i gymnasieåldern har goda förutsättningar att uppnå samma 

studiesituation som övriga ungdomar. Bland de invandrarungdomar som 

inte hör till denna grupp befinner sig följande ungdomar i en särskild utsatt 

situation: de som kommer från länder med mycket annorlunda skolsystem. 

de som har föräldrar som är analfabeter, de som har fått ofullständig 

grundutbildning i hemlandet. de som är psykiskt eller fysiskt handikappade 
samt de som bristfälligt har deltagit i utbildningen i sista årskursen i den 

svenska skolan. 

I rapporten framhålls vikten av att skolans möjligheter att sätta in 

förebyggande och kompenserande åtgärder för dessa grupper förbättras. 

Särskilt viktigt är därför att vidga utbildningen i invandrarkunskap för alla 

berörda personalkategorier inom skolan. Tvåspråkig personal bör anställas 

i större utsträckning. Vidare bör större ansträngningar göras för att bättre 

utnyttja den resurs som invandrareleverna utgör vad gäller undervisningen 

om förhållanden i andra länder i ämnen som samhällskunskap, historia och 

geografi. Skolans verksamhet för föräldrakontakter bör också utformas så 

att invandrarelevernas föräldrar har större möjligheter att medverka. 

Vad gäller undervisningen för invandrareleverna i grundskolan och gym

nasieskolan bör bl. a. svenskundervisningen förbättras. l detta syfte bör 

bl. a. svenska som främmande språk få status som särskilt ämne. Svenska 

som främmande språk och hcmspråksundervisningen bör schematekniskt i 

större utsträckning förläggas så att tid för denna undervisning inte tas från 

andra ämneslektioner. Särskilt viktigt är det att undvika att undervisningen 

i engelska drabbas. eftersom kunskaper i engelska krävs för tillträde till 

vissa linjer i gymnasieskolan och till högskolestudier (bl. a. bör undervis-
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ning i engelska i ökad grad ske på elevens modersmål). Introduktions

kurser till gymnasieskolan för invandrarelever bör anordnas på fler orter 

än f. n. Läromedclssituationen bör förbättras. bl. a. genom inrättande av 

en rikscentral för läromedel och litteratur på minoritetsspråk. Resurserna 
för kurativa stödåtgärder och annan skolsocial verksamhet bör öka, och 

rutinerna för beslut om utbetalning av studiestöd för invandrarelever i 

gymnasieskolan bör förenklas. Studiemedel bör i vissa fall kunna utgå för 

studier i ursprunglandet under begränsad tid. 

Frågan om insatser för invandrare inom 1·11xenuthildningen är angelägen 

med hänsyn till att ca 35 % av de invandrare som deltar i kommunal 

vuxenutbildning och ca 15 % av dem som deltar i grundutbildning för 

vuxna är under 25 år. I rapporten betonas vikten av att samordningen 

mellan olika vuxenutbildningsformer förbättras, bl. a. vad gäller grundut

bildningen för vuxna och kommunal vuxenutbildning på högstadienivå. 

Vad gäller grundutbildningcn framhålls vidare att den bör ske på moders

målet. att fler tvåspråkiga lärare bör anställas i denna utbildningsform och 

att timersättning bör kunna utgå för mer än två ars heltidsstudier. Beträf

fande den kommunala vuxenutbildningen framhålls bl. a. att studiebidrags

bestämmclserna borde medge en långsammare studiegång för invandrar

elever, att försöksverksamheten med undervisning på finska bör utvidgas 

till att omfatta även andra språkgrupper och att yrkesutbildning på finska 

bör inledas. 

I rapporten berörs särskilt studie- oc/1 yrkesorienteringen (SYOJ för 

invandrarelevcr. Denna fungerar relativt dåligt, bl. a. på grund av bris

tande information på det egna språket och bristande invandrarkunskap hos 

SYO-funktionärerna. Mot denna bakgrund bör en extra SYO-resurs för 

invandrarelever ingå i statsbidraget för SYO. Utbildningen i invandrar

kunskap för SYO-funktionärer bör förbättras och tvåspråkiga SYO-funk
tionärer bör anställas. SYO-samarbetet mellan skola och arbetsförmedling 

hör utvecklas med inriktning på invandrarungdomar, och SYO-kurser för 

invandrare bör ingå i·arbetsmarknadsinstitutcns verksamhet. 

Insatserna i syfte att vidga invandrarungdomarnas tillträde till arbets

marknaden bör syfta till att undvika att dessa ungdomar för ett sysselsätt

ningsmönster som inte överensstämmer med det som gäller för andra 

ungdomar. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att lägga ökad vikt vid 

sådana insatser inom ungdomskolan och vuxenutbildningen som har be

rörts tidigare samt vid en förbättrad svenskundervisning för invandrare. 

Inom arbetsmarknadsutbildningen (AMU) hör den särskilda stödundervis

ningen i samband med yrkesutbildning för invandrare utvidgas och de 

finskspråkiga lärarresurserna koncentreras till något eller några AMU

centra. Hemspråksassistenter bör anställas inom AMU. 

Vad gäller arbetsförmedlingarnas verksamhet framhålls i rapporten att 

en undersökning bör göras av orsakerna till att stora grupper invandrare. 

särskilt unga finländare, inte registreras vid arbetsförmedlingarna. Vid 

många arbetsförmedlingar i storstadsområdcna är emellertid uppåt 30% av 

de sökande invandrare. Arbetssituationen vid dessa förmedlingar är prcs-
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sad och de ger i många fall sådan service för invandrare för vilken kommu

nerna borde svara. I rapporten betonas vikten av att fler tvåspråkiga 

arbetsförmedlare anställs och av att sådana arbetsförmedlare får särskild 

fortbildning. Samtlig personal vid arbetsförmedlingarna bör få utbildning i 

invandrarkunskap. 

lnvandrarungdomarnas sociala situation är i lika hög grad som den som 

gäller för övriga ungdomar beroende av föräldrarnas sociala ställning och 

hemförhållanden i övrigt, men därtill kommer de särskilda förhållanden 

som hänger samman med att ungdomarna har sina rötter även i en annan 

kultur. Det är angeläget att kommunerna och landstingen i ökad grad 

anställer personal inom vårdsektorn som har den språk- och kulturkompe

tens som erfordras för verksamhet för invandrare. I varje region bör en 

''resursbank" av sådana personer byggas upp via länsstyrelsernas social

konsulenter. Invandrarkunskap bör bli ett stående inslag i såväl grundut

bildning som fortbildning inom vårdsektorn. Bland konkreta åtgärder inom 

skilda områden tas i rapporten bl. a. upp önskvärdheten av att fosterhems

placeringar av invandrarungdomar i största möjliga utsträckning sker inom 

den egna språkgruppen. 

I rapporten redovisas även överväganden beträffande fritid och fiir

eningslii". bl. a. vad gäller de kommunala fritidsnämndernas verksamhet 

för invandrare. Vikten understryks av att riksförbunden inom de större 

invandrargrupperna med hänsyn till geografisk spridning m. m. medges 

dispens från de generella regler som gäller för bidrag till ungdomsorganisa

tionernas verksamhet. Vidare betonas att tvåpråkiga fritidsledare bör an

ställas av kommunerna och att särskild föreningsverksamhet bedrivs för 
tonårsflickor och kvinnor från länder vilkas kulturmönster inte tillåter 

fritids verksamhet för kvinnor ledd av man eller tillsammans med män. 

En rad av förslagen i rapporten avser samordnade insatser inom olika 

samhällsområden i syfte att sprida inmndrarkunskap; bl. a. föreslås att 

statliga myndigheter åläggs att upprätta en plan för fortbildning av sin 

personal i invandrar- och minoritetsfrågor. 

Särskild vikt läggs i rapporten vid åtgärder som ger t1·åspråkighet inom 

uthildning och arbetslir ett särskilt merit värde. Därigenom förbättras inte 

endast myndigheternas och vårdinstitutionernas möjligheter att ge adekvat 

service utan även invandrarungdomarnas arbetsmarknad kan vidgas vä

sentligt om kunskaper i minoritetsspråk blir en merit. 

De nyanlända finska ungdomarnas situation utgör ett särskilt problem. 

Arbetsförmedlingssamarbetet mellan Finland och Sverige bör inriktas på 

att i större utsträckning se till att ungdomar från Finland inte oplanerat 

beger sig till Sverige. Inom ramen för skolans särskilda uppföljningsansvar 

bör dessa ungdomar ägnas större uppmärksamhet. En särskild försöks

verksamhet för finska ungdomar bör inledas i Göteborgs kommun. 

Slutligen betonas i rapporten vikten av utökat sa111arbe1e med heriirda 

utl'andringsländer. bl. a. i syfte att underlätta återvändandet till ursprungs

länderna för de ungdomar som vill återvandra. 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 16 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostadsförsörjning. 

fysisk riksplanering och bebyggelseplanering samt byggnads-. lantmäteri

och kartfrågor. Departementet är organiserat på fyra sakenheter. en för 

bostadsförsörjningen m. m .. en för byggnads väsendet m. m .. en för planvä

sendet m. m. samt en för fysisk riksplanering m. m. Inom byggenheten 

bereds. förutom byggfrågor. också ärenden angående energihushållning i 

befintlig bebyggelse. Inom enheten för fysisk riksplanering bereds. för

utom ärenden om fysisk riksplanering. också ärenden angående prövning 

av industriutbyggnader m. m. enligt 136 a * byggnadslagen ( 1947: 385) samt 

lantmäteri- och kartärenden. Enligt gällande ärendefördelning ankommer 

det på statsrådet Friggebo att inom regeringen svara även för vissa lagstift

ningsfrågor som hör till justitiedepartementet. 

Bostadsförsörjning m. m. 

Utl'eck/ingen under de senaste åren 

Åtgärder betriiffande bostadsförsörjningen har i allt högre grad inriktats 

på att bygga om rn.:h umkrhålla äldre lägenheter. förbiittra dåliga bostads

miljöer och att spara energi. Trots att nyproduktionen har minskat kraftigt 

under 1970-talct var därför den totala byggproduktionen i bostadssektorn 

mätt i fasta priser av samma omfattning år 1980 som i böi:jan av 1970-talet. 

Ett annat framträdande drag har varit de stigande hyggpriserna. De 

ökade produktionskostnaderna förklaras i första hand av ökade kostnader 

för material. löner och högre kvalitet. främst ökad utrymmesstandard. Den 

nya energinormen och kravet p<l handikappanpassning svarar för en förhål

landevis liten del av ökningen. 

Flera olika åtgärder har vidtagits av statsmakterna för att stimulera 

bostadsbyggandet och för att mildra genomslaget av produktionskostnads

ökningarna på boendekostnaderna. Som exempel på sådana ätgärder kan 

följande nämnas. 

• Produktionskostnadsanpassad bcltming för nybyggnad av hyres- och 

bostadsrättshus (prop. 1979/80: 100 bil. 16. CU 1979/80: 22. rskr 1979/ 

80: 240). 

Riksdagen 1981182. I saml. Nr /00. /Jilllf!ll 16 
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• Sänkt garanterad ränta under det första året av bostadsliinets löptid för 

hyres- och bostadsrättshus (prop. 1980/81: 63. CU 1980/81: 7 och 12. rskr 

1980/81:95 och 106). 

• Räntebidrag för tiden mellan färdigställandet och bostadslånets utbe

talning för gruppbyggda småhus (prop. 1980/81:63. CU 1980/81:7 och 

12, rskr 1980/81:95 och 106). Ett liknande räntebidrag för bostadsrätts

och hyreslägenheter finns sedan år 1978. 

• Vissa tillfälliga lättnader i mark- och konkurrensvillkoren för statliga 

bostadslån. Vidgade möjligheter till produktionskostnadsanpassad be

låning (prop. 1980/81: 194. C U 1980/81: 40. rskr 1980/81: 400). 

• Ett tillfälligt bidrag till ombyggnad av flerbostadshus och tillfälligtvis 

statliga lån för att avhjälpa vissa byggnadstckniska brister (prop. 1980/ 

81:202. CU 1980/81:41. rskr 1980/81:401). 

Hyreshöjningarna har kunnat begränsas också genom de lån för under

håll av hyreshus som lämnades under åren 1979. 1980 och 1981. 

Kostnadsutvecklingcn har dessutom medfört behov av att anpassa reg

lerna för bostadsfinansiering och -beskattning med hänsyn till att kapital

kostnadernas effekter på bostadskostnaderna varierar med de olika besitt

ningsformerna. Olikheterna förstärks när inflationen är hög. Statsmak

terna har sedan länge sökt motverka detta bl. a. genom att lägga fast 

garanterade räntor på olika nivåer inom den statliga bostadslångivningens 

ram. Även förslaget till marginalskattereform som avses genomföras under 

åren 1983-1985 och de begränsningar av underskottsavdragens skattemäs

siga värde som föreslås i samband med denna har väsentlig betydelse i 

detta sammanhang. 

Vissa ändringar av bostadsbeskattningen i samband med ombyggnad har 

genomförts. Samtidigt har bl. a. lånegränsen för enskilt ägda hyreshus 

höjts från 85 %: till 92 % (prop. 1978/79: 209, FiU 1979/80: 8. rskr 1979/ 

80: 59, SkU 1979/80: 11. rskr 1979/80: 42. CU 1979/80: 4. rskr 1979/80: 31 ). 

Ytterligare åtgärder kan dock bli aktuella. En särskild utredare !B 
1978: 07) har fått i uppgift att undersöka möjligheten att utforma ett he

skattningssystem. där inkomstberäkningen ger ett resultat som iir oberoen

de av den faktiska inflationstakten och dess variationer. dvs. ett system 

med real beskattning av räntor och kapitalvinster. Utredaren skall också 

belysa möjligheterna och förutsättningarna för ett realt finansieringssys

tcm. Utredaren väntas avlämna sitt förslag inom kort. 

Vad särskilt gäller beskattningen av småhus har riksdagen beslutat 

(prop. 1980/81:32. SkU 1980/81: 10. rskr 1980/81:61) om skärpta regler för 

realisationsvinstbeskattning vid försäljning av småhus som ägs av enskilda 

personer. 

Ändringar i realisationsvinstbeskattningen för bostadsrättslägenheter 

övervägs inom kapitalvinstkommitten !B 1979: 05). Förslag friin kommit

ten är att vänta inom kort. 

Åtgärder som har vidtagits inom bostadsfinansieringssystemct har också 
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syftat till att motverka spekulation och oskäliga kapitalvinster i fråga om 

statligt belånade småhus som bebos av låntagaren. Den s. k. köpeskillings

kontrollen har vidgats. Konsumentskyddet för dem som köper nybyggda 

småhus har stärkts. 

Genom de statliga och statskommunala bostadsbidragen har effekterna 

av hyreshöjningarna kunnat begränsas för mfmga hushåll med små och 

medelstora inkomster. Stödet har alltmer inriktats på hushåll med små 

resurser och stor försö1:iningsbörda. Till de kommunala bostadstilläggen 

till folkpension (KBTJ infördes ett nytt statsbidrag år 1980. I samband 

härmed har kommunerna ökat tilläggsbeloppen avsevärt. En kommitte !Bo 

1979: 0 Il granskar de regler som gäller för inkomstprövningcn av hostads

bidragen till barnfamiljer m. fl .. ser över inkomstbegreppet och överväger 

stödets anknytning till hostadskostnaden. Kommitten skall också se över 

administrationen. Kommitten skall vidare belysa möjligheterna till ytterli

gare samordning med reglerna för KBT. Kommitten väntas avlämna ett 

betänkande i vår. 

Besparingar och rationaliseringar 

Ökade boendekostnader måste mötas med kostnadssänkningar i byggan

det och i förvaltningen. inte med nya subventioner. Tvärtom är det önsk

värt och nödvändigt att sänka takten i ökningarna av de nuvarande 

subventionerna. 

Det samlade stödet i form av räntebidrag, bostadshidrag och skattesub

ventioner har ökat från ca 8 miljarder kr. år 1975 till ca 20 miljarder kr. år 

1980. Det är räntebidrag och skattesubventioner som har ökat. Riksdagen 

beslutade vid förra riksmötet dels om besparingar i form av minskade 

räntebidrag inkl. tidigareläggning av amorteringar till ett belopp av ca 1 300 

milj. kr. år 1983 (prop. 1980/81:63. CU 1980/81:7 och 12. rskr 1980/81:95 

och 106 samt prop. 1980/81: 118 bil. 4, CU 1980/81: 30, rskr 1980/81: 287), 

dels om ändrade regler för villabeskattningen lprop. 1980/81: 42, SkU 1980/ 

81: 11. rskr 1980/81:94). Det senare beslutet medför att staten-; och kom

munernas inkomster ökar med ca I 200 milj. kr. 

Som exempel på ytterligare begränsningar i statens utgifter för bostads

försörjningen kan följande nämnas. 

• Lån för hyresförluster lämnas inte för tiden efter år 1980 (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 16, CU 1979/80: 22, rskr 1979/80: 240). 

• Bostadsbidragen har minskats med drygt 200 milj. kr. ( prop. 1980/81: 20 

bil. 12. CU 1980/81: 5 och 11. rskr 1980/81: 121 ). 

• Långivningen till kommunala markförvärv upphörde i och med utgången 

av budgetäret 1980/81 lprop. 1980/81:20 bil. 12, CU 1980/81:5 och Il. 
rskr 1980/81: 121). 

• Lån för eget arbete i samband med ombyggnad av småhus medges inte 

fr. o. m. år 1982. Vidare kommer från samma tidpunkt räntebidrag inte 

att lämnas för lån till garage i nybyggda småhus i likhet med vad som 
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gäller för flerbostadshus <prop. 1981182:30 bil. 8, CU 1981/82:3, rskr 

1981/82:30). 

• Tomträttslångivningen har överförts på kreditmarknaden fr. o. m. år 

1982 (prop. 1981/82: 30 bil. 8, CU 1981/82: 3, rskr 1981/82: 30). Amorte

ringen på gamla län kommer även fortsättningsvis att tillföras statsbud

getens inkomstsida. 

I fråga om administrativa förändringar kan bl. a. nämnas att en rad 

ärendegrupper under senare år har decentraliserats från regeringen till 

bostadsstyrelsen och från bostadsstyrelsen till länsbostadsnämndcrna. I en 

inom bostadsstyrelscn genomförd utredning har lämnats förslag till fön:nk

lingar i låne- och bidragsadministrationen. Åtskilliga förslag har också 

genomförts. En särskild utredare har tillkallats (Bo 1980: 04) med uppdrag 

att bl. a. se över möjligheterna till rationaliseringar i administrationen av 

bostadsfinansieringssystemet. Utredaren räknar med att överlämna förslag 

inom den närmaste tiden. 

Den framtida 1·erk.rnmlzete11 

Målet för bostadsförsörjningcn är att hela befolkningen skall beredas 

sunda, rymliga, välplanerade och iindamålsenligt utrustade bostäder av 

god kvalitet till skäliga kostnader. Detta mål kvarstår orubbat och påver

kas inte även om stödets omfattning och inriktning måste omprövas. 

Bostads byggandets omfattning och inriktning 

Grundläggande drag i 1980-talets bostadspolitik blir strävan att under

hålla och bygga om det befintliga bostadsbeståndet. att maximalt utnyttja 
redan gjorda investeringar same att spara energi. Fortfarande finns ett 

förhållandevis stort behov av ombyggnad och upprustning av omoderna 

och halvmoderna lägenheter samt förbättring av bristfälliga boendemiljöer. 

Trots den genomsnittligt sett mycket krat'tigt ökade utrymmesstandardcn 

är vissa grupper fortfarande trångbodda enligt definitionen högst tva perso

ner per rum, kök och vardagsrum oriiknadc. I områden byggda under tiden 

för det s. k. miljonprogrammet finns stora problem med såväl et'tersatt som 

extraordinärt underhåll. Det giiller t. ex. rötskadade fönster, trasiga rörled

ningar och hälsovådliga material som behöver hytas ut. 

Ett annat bostadspolitiskt problem är den ensidiga befolkningssamman

sättningen i vissa bostadsomrt1den. Den beror i stor utsträckning pil att 

m:kså lägenhctssammansättningen är ensidig. 

Även om en stor del av det framtida hostadsbyggandet kommer att ske i 

form av omhyggnad och underhåll. är det angcliiget med en någorlunda 

jämn nyproduktion av bostäder som är anpassad till den långsiktiga efter

frågan. Det är ocksfi viktigt att hyggbranschens kapucitet behälls pä en 

nivå som svarar mot ett långsiktigt behov. Den måste dock struktureras 

om så att den bättre iin f. n. svarar mot den ändrade inriktningen av 

bostadshyggandet. 
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Sedan hösten 1979 arbetar stadsförnyelsckommitten <Bo 1979: 04) med 

. frågor som rör stadsförnyelsens mål och medel. I direktiven sägs bl. a. att 

förnyelsen bör öka i omfattning men att den bör ske i varsammare former 

än tidigare. Man bör också visa större respekt för den befintliga miljöns 

kvaliteter och för den boendes önskemål att få bo kvar i sitt hus eller sitt 

bostadsområde efter ombyggnad. En viktig fråga i delta sammanhang är 

tillgängligheten för äldre personer och rörelsehindr:ide. 

Stadsförnyelsekommitten kommer inom kort att avlämna ett betänkan

de, som rör ombyggnad av bostäder. Beredningen inom departementet av 

kommittens förslag kommer att ske med inriktningen att en proposition 

skall läggas fram för riksdagen under våren 1982. 

Kostnad su t vec kl ingen 

En viss dämpning i kostnadsutvecklingcn har kunnat konstateras den 

allra senaste tiden. 

De höga kostnaderna för bostadsproduktionen är dock alltjämt ett all

varligt problem. Ytterligare överväganden i den frågan kommer att ske 

med anledning av det betänkande som byggprisutrcdningcn <Bo 1980:01) 

enligt uppgift kommer att avliimna under varcn 1982. Bränslekostnadsök

ningarna aktualiserar frågan om inte hyresgästerna på samma sätt som 

småhusägarna och i viss mån bostadsrättshavarna borde ha möjlighet att 

tillgodogöra sig effekterna av energisparandet. En särskild utredare (Bo 

1979: 03) har i uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande mätning 

9ch debitering, individuellt eller i mindre kollektiv. av energi för upp

värmning och tappvarmvattenberedning. Utredaren väntas lämna sitt för

slag i slutet av år 1982. 

Arbetet på att förenkla byggnormcr och låneregler och att flytta besluten 

närmare de enskilda kommer att intensifieras. 

Boendeinflytande 

På grundval av bostadsrättskommittens betänkande (SOU 1981: 74) 

avser regeringen att senare i vår lägga fram förslag som underlättar en 

övergång från hyresrätt till bostadsrätt. I det sammanhanget kommer bl. a. 

att övervägas om möjligheter till behovsprövade lån till insatsen för köp av 

bostadsrätt bör införas. 

Det är också önskvärt att genomföra ytterligare förbättringar när det 

gäller inflytandet inom hyresrättens form. Underhållsfondsutredningens 

betänkande (SOU 1981: 47) Hyresgästinflytande på målning och tapetse

ring har rcmissbehandlats. Beredningen av förslaget pågår i regeringskans

liet. 

Framträdande drag i ärcts hudgctji'irslaR 

Riktmärket för planeringen av nya bostäder har tidigare angetts till ca 

55 000 lägenheter per år. Antalet påbörjade lägenheter under år 1981 beräk-
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nas bli ca 44 000. År 1982 beräknas antalet påbörjade lägenheter bli ännu 

lägre. Vissa åtgärder föreslås därför i syfte att motverka en fortsatt ned

gång av nyproduktionen. 

I budgetpropositionen läggs bl. a. fram ett förslag om att begränsa storle

ken på sådana småhus som skall linansieras med statliga lån. Förslaget 

medför en besparing på statsbudgeten på ca 70 milj. kr. 

Bostadssubventionerna i olika former har som redan nämnts ökat högst 

väsentligt. I regeringskansliet pågår överväganden som syftar till att be

gränsa den fortsatta ökningen. 

Inriktningen på arbetet är att minska det generella och att öka det 

individuella stödet. 

Utgångspunkten är att statsbudgeten skall förstärkas med 1200 milj. kr. 

inkl. den nyss nämnda besparingen. Mot bakgrund av övervägandena 

kommer regeringen senare under våren att lägga fram förslag som berör 

såväl statsbudgetens inkomstsida som dess utgiftssida. 

Närmare genomgång ar förslagen i h11dgetpropositione11 

Inga ramar skall begränsa långivningen till ny- och ombyggnad under 

nästa budgetår. 

Storleken på de småhus som kan få statliga lån begränsas idag av en 

kostnadsgräns. Denna föreslås ersatt av en ytgräns. Förslaget innebär en 

viss skärpning av de regler som gäller idag. 

För att stimulera bostadsbyggandet föreslås de tillfälliga lättnaderna i 

fråga om markvillkoret och de vidgade möjligheterna till produktionskost

nadsanpassad belåning bli förlängda med ytterligare ett år. 
Lånereglerna föreslås vidare ändrade bl. a. på så sätt att sådana lokaler 

som inte får finansieras med bostadslån ändå får räknas in i pantvänlct för 

nya hus som kommer att byggas i äldre områden. Lån till dessa lokaler 

skall dock lämnas från den oprioriterade sektorn på kapitalmarknaden. 

Ramen för tillstyrkan av förhöjt låneunderlag och tilläggslån till kultur

historiskt värdefull bostadsbcbyggelse föreslås oförändrad, dvs. 30 

milj. kr. Ramen bör liksom hittills få vidgas om det behövs av sysselsätt

ningsskäl. 

I enlighet med riksdagens beslut (CU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 240) har 

bostadsanpassningsbidragen utvärderats. Resultaten av utvärderingen och 

de därav föranledda förslagen remissbehandlas f. n. Förslag av regeringen 

beträffande bostadsanpassningsbidrag och förbättringslån kommer att 

föreläggas riksdagen senare i vår. 

I fråga om bidrag till förbättring av boendemiljön föreslås oförändrade 

ramar för beslut, 60 milj. kr. per budgetilr. Låneramen för sådana boende

miljöförbättringar, för vilka bidrag inte lämnas, föreslås likaledes oföränd

rad, 35 milj. kr. 

Ramen för lån och bidrag till anordnande av allmänna samlingslokaler 

föreslås oförändrad. Stöd till handikappanpassning av samlingslokaler i 
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form av upprustningsbidrag bör i fortsättningen få lämnas utan rambe

gränsning. För övriga upprustningsåtgärder inkl. energisparåtgärder före

slås en ram på 14 milj. kr. Samlingslokalkommittens förslag i betänkandet 

(SOU 1981: 63) Samhället och samlingslokalerna remissbehandlas f. n. 

Långivningen till inventarier i vissa specialbostiider föreslås upphöra. 

Energihushållning 

Statsmakterna beslöt våren 1981 om riktlinjer för ett samlat energihus

hållningsprogram för 1980-talet (prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60, rskr 

1980/81:381). Huvudmålen är att öka hushållningen med energi och att 

minska oljeberoendet. bl. a. genom en övergång till nya och förnybara 

energikällor. Bebyggelsen svarar för ca 40 % av landets sammanlagda 

energianvändning. Oljeberoendet inom sektorn är stort. Det är därför 

nödvändigt att genomföra målmedvetna åtgiirder i både befintlig och nytill

kommande bebyggelse. 

Vid den revidering av energisparprogrammet för bebyggelsesektorn som 

genomfördes vid i980/81 års riksmöte (prop. 1980/81: 133. CU 1980/81: 37, 

rskr 1980/81: 384) formulerades energisparmålet så att riktpunkten är en 

nivå som motsvarar en minskning av den årliga energianvändningen i 
byggnadsbeståndet med ca 48 TWh brutto. varav en mindre del efter år 

1988. Samtidigt infördes stöd regler och andra föreskrifter som syftar till att 

främja en övergång till andra energislag än olja. En strävan iir därvid att 

undvika bindningar till ett högt elutnyttjande i framtiden. Statens planverk 

har därefter fått i uppdrag att redovisa förslag till modeller för hur det 

nationella energisparmålet kan uttryckas i regionala och kommunala del

mål. 

I budgetförslaget förordas stöd till en fortsatt hög investeringsnivå för 
åtgärder som syftar till energibesparingar eller utnyttjande av andra energi

källor än olja för uppvärmning av byggnader. Vidare förordas en utökad 

satsning på den kommunala rådgivnings- och besiktningsverksamheten. 

Under 1982 genomförs en riksomfattande energisparkampanj för att infor

mera om möjligheterna att spara energi i tlerbostadshus. Stöd för dessa 

ändamål föreslås för nästa budgetår kunna lämnas med sammanlagt upp till 

ca 2170 milj. kr. inom bostadsdepartementcts ansvarsområde. 

Satsningarna på energihushållningens område stöds av ett omfattande 

forsknings- och utvecklingsprogram. Statens råd för byggnadsforskning 

har ansvaret för det arbete som rör lokala energikällor och energihushåll

ning i bebyggelse. Forsknings- och utvecklingsarbctet kompletteras av en 

experimentbyggnadsverksamhet. Sammanlagt kommer den energiinrik

tade verksamheten inom rådets ansvarsområde att omsluta ca 180 milj. kr. 

under budgetåret 1982/83. 

KcmonR: S. !!. Översta rubriken är satt med kursiv stil 
Rättad till halvfet stil 
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Plan- och byggfrågor 

Arbetet med ett samlat förslag till en plan- och bygglag bedrivs med 

samma inriktning som angavs i 1980/81 års budgetproposition ( prop. 1980/ 

81: 100 bil. 16). Regeringen har i maj 1981 uppdragit åt statskontoret att 

biträda bostadsdepartementct med att belysa bl. a. kostnadskonsekven

serna på den administrativa sidan av det lagförslag som utarbetas i departe

mentet. Ett förslag som kan remitteras till lagrådet skall vara färdigt under 

våren 1982. 

Parallellt med arbetet med en ny plan- och bygglag har vissa ändringar 

av byggnadslagstiftningen genomförts under de senaste åren. Lättnader 

har införts i byggnadslovsplikten för uthusbyggnader. murar och plank vid 

uteplatser. skärmtak i anslutning till byggnader och för omfärgning av 

byggnader. Bestämmelserna i 38 § byggnadsstadgan har ändrats så att 

särskilda krav numera kan ställas på bebyggelse inom områden som utgör 

värdefulla miljöer. Vidare träder nya gatukost.1adsregler i kraft den 1 

januari 1982. Reglerna ger kommunerna bättre möjligheter att täcka kost

naderna för gator och andra allmänna platser inom områden med stads

plan. Från och med den 1 januari 1982 gäller dessutom nya bestämmelser 

om byggnadslov för vindkraftverk. 

Ytterligare förslag till ändringar av byggnadslagstiftningen övervägs. 

Det gäller bl. a. reglerna om byggande utanför områden med stads- eller 

byggnadsplan och frågan om lagreglering av riktlinjerna för hushållning 

med mark och vatten i den fysiska riksplaneringen. Vidare bereds ett 

förslag till en lag om exploateringssamverkan. Avsikten är att förslag i 

dessa frågor skall läggas fram för riksdagen under våren 1982. 
En översyn av statens planverk skall påbörjas med utgångspunkt bl. a. i 

det ovan nämnda förslaget till plan- och bygglag. 

Byggnadsforskning 

Den allmänna byggnadsforskningen är från årsskiftet 1981-1982 helt 

statsfinansierad. En fortsatt satsning föreslås på sådan forsknings- och 

utvecklings verksamhet som kan leda till minskade kostnader i planerings

och byggprocessens olika led och till en effektivare bostadsförvaltning och 

som främjar export av ny teknik. Det saknas i dag tillräckliga kunskaper 

om hur man för bostädernas del skall kunna bemästra hälsorisker och 

andra effekter av dåliga byggnadsmaterial och brister i utförandet. Dessa 

frågor måste ägnas fortsatt uppmärksamhet. Vidare behövs forskning som 

belyser de bostads- och bebyggelsepolitiska styrmedlens effekter. 

Fysisk riksplanering 

Arbetet med att främst i den kommunala planeringen fullfölja de av 

riksdagen beslutade riktlinjerna för hushållning med mark och vatten fort-

.• 
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sätter. Länsstyrelserna skall senast den 1 december 1982 till regeringen 
redovisa det arbete som har utförts i den kommunala planeringen efter den 

redovisning som lämnades år 1977. 
Regeringen har i september 1981 beslutat om utgångspunkter för det 

fortsatta arbetet med markhushållning i Skåne.En redogörelse för det 

hittillsvarande arbetet och regeringens ställningstagande till detta har läm
nats till riksdagen (Skr 1981/82:29, CU 1981/82:4, rskr 1981/82:29). Riks

dagen har i februari 1981 beslutat om ändring av gränserna för Sarek-Pite 
och Kebnekaise obrutna fjällområden (prop. 1980/81:71, CU 1980/81: 14, 
rskr 1980/81: 155). Regeringen avser inom kort besluta om den närmare 
avgränsningen av övriga obrutna fjällområden och om områdenas benäm
ning. 

Med anledning av riksdagens beslut om formerna för den fortsatta fysis
ka riksplaneringen (prop. 1980/81: 183, CU 1980/81:39, rskr 1980/81:377) 
avser regeringen att ge statens planverk i uppdrag att i samråd med berörda 
ämbetsverk och länsstyrelserna lämna förslag beträffande den fysiska riks

planeringens kunskapsförsörjning. 
I den nyss nämnda propositionen 1980/81: 183 framhålls att vissa nya 

hushållningsfrågor behöver behandlas i den fysiska riksplaneringen under 

de närmaste åren. Det gäller främst markanvändningsfrågor vid utnyttjan
det av inhemska energiresurser samt havsresursernas utnyttjande och 
skydd. Även anläggningar för transporter och energidistribution samt tät
ortsstrukturen bör ges ökad uppmärksamhet. Som underlag för det fortsat
ta arbetet när det gäller inhemska energiresurser avser regeringen att 
uppdra åt länsstyrelserna att under slutet av år 1982 redovisa erfarenheter
na av hur dessa energifrågor har behandlats i den fysiska planeringen. 
Statens planverk kommer i början av år 1982 att redovisa en studie om 
behandlingen av energislagen torv, vind och energiskog i den fysiska 
planeringen. 

Som har angetts tidigare överväger regeringen att under våren 1982 
förelägga riksdagen en proposition om ändringar i byggnadslagstiftningen. 
bl. a. avseende lagreglering av riktlinjerna för hushållning med mark och 
vatten. 

Övrigt 

Landskapsinformationsutredningen (Bo 1978: 08) har under hösten 1981 
lämnat sitt slutbetänkande (SOU 1981: 73) Landskapsinformation under 
1980-talet. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Hyresrättsutredningens slutbetänkande (SOU 1981: 77) Bruksvärde. 
hyresprocess m. m. remissbehandlas f. n. 

Under innevarande budgetår väntas fritidsboendekommitten (Bo 
1978: 0 I), kommitten (Bo 1979: 02) om planmässig sanering efter industri
nedläggningar och utredningen (Bo 1980: 03) om lantmäteritaxan lämna 

sina slutbetänkanden. 
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Under hösten 1981 har en särskild utredare tillkallats IBo 1981: 01) med 

uppgift att se över reglerna om sekretessgranskning av kartor. 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 
budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Statsbudget Förslag Förändring 
1981/82 1982/83 

A. Bostadsdepartementet m. m. 29,4 29,2 0.2 
B. Bostadsförsörjning m. m. 15210,9 16939,4 +1721\.5 
c. Planväsendet 30,0 33.0 + 3.0 
D. Lantmäteri- och kartväsendet 123, I 131,5 + 8.4 

Totalt för bostadsdepartementct 15393,4 171.U,l +1739,7 
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BOST ADSDEPARTEM ENTET 

Föredragande: statsrådet Friggebo. 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser bostadsdepar

tementets l'erksamhetsområde 

Trettonde huvudtiteln 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A l. Bostadsdepartementet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18864024 

18 890000 

19620000 

1981/82 Beräknad ändring 
1982/83 

Personal 107 

An.~lag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 
Besparing 

18890000 
( 1644400()) 

18890000 

+1128000 
<+I 003 000) 
- 398000 

+ 730000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 19 620 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing med 

398000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 19620000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14333450 

I 0000000 

9000000 

Reservation 2837 572 
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Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten beräknar jag för nästa budgetår anslaget till 9000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. 111. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 9000000 kr. 

A 3. Extra utgif'te1· 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

218509 

300000 

300000 

Reservation 200528 

Anslaget bör for nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgijler för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1980/81 u t~ift 
1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

248624 

260000 

286000 

Reservation 111143 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. Svaiges bidrag till vissa 

internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella 

samarbetet inom departementets verksamhetsområde. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra1: till l'issa internationella 11r1:a11isationer m. m. för 

budget:°tret 1982/83 anvisa ett rescrvationsanslag av 286000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M. M. 

Bostadsbyggandet under senare år 

Under sista hälften av 1970-talct byggdes i genomsnitt 55000 nya lägen

heter om året. Ar 1980 färdigställdes 51400 liigenhctcr. vilket innebär en 

minskning med 4100 lägenheter jämfört med år 1979. Färdigställandet av 

läg1:nheter blir liigre under år 1981. Ca 50000 lägenheter beräknas bli 

färdigställda under detta år. Antalet färdigställda lägenhder resp. år under 

perioden 1976-1981 med uppdelning på nerbostadshus och småhus redo

visas i följande tablå. 

Fiirdig.1·riillda liigenheter åren 1976-1981. Kiil/a: SCB 

Ar Alla Hustyp 

lägenheter Flerbostadshus Sm[1hus 

197() 55800 15650 40 150 
1977 54900 14150 40750 
1978 53 800 13 ()0() 40200 
1979 55 500 15600 39900 
1980 51400 15900 35 500 
1981 1 50000 17 500 32 500 

1 Prelimin~ira uppgifter. 

Småhus 

72 
74 
75 
72 
69 
t)'i 

Nedgången av nybyggandet under de senaste åren framgår ocksä av 

uppgifterna om pil.börjande!. År 1979 päböi:jades 56 000 lägenheter. Päbör

jandct år 1980 var ca 6000 liigre. eller 50000 liigcnheter. År 1981 beriiknas 

ca 44000 liigenheter bli påbörjade. Följande tablå visar antalet pilbö1jade 
liigt:nhctcr resp. iir under paiodcn 1976- J 98 I med uppdelning p;l nerbo

stadshus och småhus. 

Päbiirjade läf<enhctcr åren 1976-1981. Kiilla: SCB 

:\Ila 

1971, 57 200 
1977 53 950 
1978 57 300 
1979 56000 
198(1 ~0050 
1980 jan - okt 1 39 050 
1981 jan - Pkt 1 33 600 

1 l'i-diminiira uppgifter. 

Hustyp 

Flerb1isradshu\ 

14500 
13 700 
16700 
17 800 
17 550 
12950 
12 150 

Sm;ihus 

..\2 700 
40 250 
40600 
_,8 200 
32 500 
2h IOO 
21 450 

S111i1hus 

75 
75 
71 
6~ 
h5 
h7 
(,..\ 

U ndcr de senaste i·1rcn har minskningen av nybyggandet nästan helt 

avsett smi"tlrnscn. Den procentuella andelen småhus har diirfiir g<ht ner. 
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Trots det låga nybyggandet jämfört med nybyggnadsnivån under tiden 

för det s. k. miljonprogrammet svarar bostadssektorn för en betydande dd 

av den totala investeringsverksamheten i byggnader. År 1980 utgjorde 

bostadsinvesteringarna 4W7·(· av samtliga byggnadsinvesteringar. Som 

framgår av följande tablå var den totala byggprnduktionen i bostadssek

torn mätt i fasta priser ( 1975 års) år 1980 av samma omfattning som i början 

på 1970-talet. 

/111·e.1·terinRar och underhåll i permanenta hostiider åren 1971-1980 i 1975 

ärs priser. Källa: SCB och konj1111kt11ri11stitutet 

Ar Nybyggnad Ombyggnad Summa lJ nderhåll Total\ 
investeringar 

milj. kr. mil.i. kr. milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

1971 124.'iO 850 13 300 -~ 200 16500 
1972 12 850 750 13600 -~400 17000 
1973 12 350 850 13 200 3 700 16900 
1974 10950 I 100 12050 4050 16100 
1975 10150 1900 12050 4 250 16300 
1976 9250 1800 11050 4450 15.'iOO 
1977 8850 1950 10800 4800 15 600 
1978 9550 2900 12 450 5050 17 500 
1979 9450 3 200 12 650 5 250 17900 
1980 9150 3 100 12 250 5450 17 700 

På grund av ökad utrymmes- och utrustningsstandard i nyproduktionen 

har nybyggnadsinvesteringarna minskat betydligt mindre än vad antalet 

nybyggda lägenheter ger vid handen. Ombyggnadsinvesteringarna har. 

framför allt beroende på energisparverksamheten. ökat kraftigt i slutet pi'i 

1970-talet. En betydande ökning har skett ocksf1 av underh;1llet i bostads

beståndet. 

Hostadssektorn i samhällsekonomin 

Uostadsbyggandet har stor betydelse för sysselsättningen och samhiills

ekonomin. 

Byggsektorn svarar för en betydande del av den totala produktionen i 

Sverige. För år 1980 kan branschens totala produktion uppskattas till ca 83 

miljarder kr. Det innebär att viirdet av byggandet svarade mot ca 15 r;=f. av 

den totala produktionen (BNPI. 

Större delen av byggproduktioncn eller ca 3/4 iir offentligt finansierad 

(statlig och kommunal byggproduktion) eller delvis beroende av offentlig 

finansiering (bostiider och energiförsör:ining). Ar 1980 kan enligt SCB:s 

nationalräkenskaper nybyggnad av bostiider uppskattas till drygt 19 mil

jarder kr. och ombyggnad. reparationer och underhflll av bostäder till 

niistan 14 miljarder kr. vilket mots\arar 23 resp. IF'( av den totala bygg

rroduktionen. Industrins investeringar i byggnader och anläggningar be

riiknas uppgå till endast 4.5 miljarder kr. eller 5 ';'·( av den totala byggpro

duktionen. 
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Enligt nationalriikenskaperna var år 1980 drygt 300000 personer syssel

satta i den egentliga hyggnadsverksamhcten. Antalet personer som indi

rekt arbetar med byggande kan uppskattas till ca 270000. Dessa är syssei

satta i t.cx. byggmaterialindustrin. transportsektorn. tidigare tillverk

ningslcd till dessa sektorer och konsultverksamhet. Många statligt och 

kommunalt anställda deltar också i olika skeden av byggprocessen. Därtill 

kommer de som är sysselsatta med förvaltning av byggnadsbeståndet. 

Stimulansåtgärder 

Från regeringens sida har ett flertal åtgiirder vidtagits för att stimulera 

bostadsbyggandet. rör att stimulera nyproduktionen har riksdagen på 

regeringens förslag beslutat att införa produktionskostnadsanpassad belå

ning för nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus (prop. 1979/80: 100 bil. 

16. CU 1979/80: 22, rskr 1979/80: 240). Den förmånligare belåningen har 

begränsats till projekt som är upphandlade i konkurrens. Vidare har den 

lägsta garanterade räntan för nytillkommande hyres- och hostadsrättshus 

sänkts !prop. 1980/81:63, CU 1980/81:7 och 12. rskr 1980/81:95 och 106). 

En särskild garanterad ränta har införts för tiden mellan husens färdigstäl

lande och uthetalningen av bostadslt1net. 

Under våren 198 l lade regeringen fram vissa förslag till åtgiirder för att 

öka byggandet som riksdagen sedan godkände. Åtgärderna avsiig såviil 

nybyggnad av bostäder som ombyggnads- och underhållsverksamheten. 

Vissa lättnader har genomförts i mark- och konkurrensvillkoren för 

statliga hostadslån (prop. 1980/81: 194. CU 1980/81:40, rskr 1980/81:400). 

Bl. a. har markvillkoret slopats i fräga om l{m för ny- ur..:h ombyggnad i 

sancringsområden och upphävts tillfälligt när det gäller lån för nyhyggnad 

av styckebyggda småhus i exploateringsområden. Vidare har konkurrens

villkoret ändrats kmporärt och möjligheten till produktionskostnadsan

passad belåning vidgats till att avse iiven siidana hyres- och hostadsrätts

hus som upphandlas genom förhandlingsentreprenader eller som utförs i 

egen regi. Vidgningen giiller endast projekt för vilka l{rn söks före den I 

mars 1982. 

Riksdagen har också godkänt regeringens förslag om stimulansf1tgiirder 

inom ombyggnads- och underhttllssektorn inför vintern 1981/82 (prop. 

1980/81:202. CL! 1980/81:41. rskr 1980/81:401). Ett särskilt bidrag med 

högst 15 000 kr. kan lämnas i samband med ombyggnad av tlerhostadshus 

som sker med statliga lån. Vidare kan bostacfsl;in liimnas för reparationer 

av vissa byggnadstekniska brister (reparationsliin). exempelvis mögel-. 

röt- rn.:h fuktskador. Åtgärderna iir tidsbegrlinsade. Efter förslag i prop. 

1981/82:17 har riksdagen beslutat tCU 1981/82:2, rskr 1981/fC: 18) om en 

viss förlängning av giltighetstiden för dessa stimulans~itgiirder. Bidrag for 

ombyggnad av llerbostadshus kan numera liimnas för arheten som påbör

jas fön: den I februari 1982 och reparationsltm för arbeten som påbörjas 
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före den I mars 1982. 1 båda fallen skall arbetena vara i huvudsak avsluta

de senast den 30 juni 1982. 

Bostadsbeståndet 

Sverige har ett stort bestånd av bostäder. Enligt 1975 års folk- och 

bostadsräkning fanns c.let totalt 3.5 milj. lägenheter. År 1980 kan antalet 

lägenheter beräknas ha ökat till drygt 3. 7 milj. U ppgiftcr från 1980 års folk

och bostadsräkning har ännu inte redovisats. 

liigenlzeter i hostadsbeständcl ejter lwstyp åren 1945. 1960. 1965. 1970 

och 1975. Kiilla: SCB 

Ar Alla Hustyp <;~. 

liigcnhetcr Flerbostadshus Småhus Småhus 

194.'i 2 102 000 978000 I 124000 53 
1%0 :!f.75000 \ 4\700\l 1258000 47 
196.'i 2 87.'i 000 I 582 000 I 293 000 45 
\970 3 \8i 0011 \ 844000 I 337 000 42 
1975 3 530000 20hl 000 I 4h9000 42 

Som framgiir av tablfin har en betydande ökning av hesttmdet skt!tt. 

Sedan är 1945. då den första totala bostadsriikningen genomfördes. har 

bostadsbeståndet ökat med 68 %·. Under samma tid har folkmiingden ökat 

med 23 'Yr. 
Bostadsbeståndet representerar ett stort ekonomiskt viirde. Enligt 

SCB:s beräkningar i nationalräkenskaperna utgör byggnader ca 314 av 

landets realkapital. Återanskaffningsvärdet för alla permanenta hostiider 

var 664 miljarder kr. år 1978. Det motsvarar 43 r;.; av hela byggnadskapita

let. Äteranskaffningsviirdet av flerbostadshus var 323 miljarder kr. tir 1978. 

Vikten av att vfö·da och underhålla bostadsbeständet liksom fastighetsför

valtningens stora betyJclse kan lätt inses rnot denna bakgrund. 

Internationellt set1 är antalet liigenheter i fiirhällande till folkrniingden 

mycket stort. Ar 1975 var antalet liigenhetcr 430 per I 000 inviinare. vilket 

var högre än i något annat land. Detta tal beriiknas nu ha stigit till ca 450. 

Det innebär att det statistiskt sett nästan finns en bostad pil varannan 

svensk. 

Bostiidernas kvalitet och utrustningsstandard är hög. Enbart i tlerbo

stadshus finn~ do;.;k fortfarande ca 175 000 lägenheter som saknar tillfreds

ställande utrustning för uppvärmning. hygien och matlagning. Vidare kan 

ett mycket stort antal liigcnhcter inte nils med hiss. Av lamkts drygt 2 
miljoner liigenheter i flerhostadshus finns I 1/2 miljon i hm med minst 3 

vtiningar. Antalet liigcnhcter utan hiss i s[idana hus iir över I miljon. varav 

drygt 800000 i trevåningshus och ca 200000 i hus rncd minst 4 vtrningar. 
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Det genomsnittliga utrymmet per person har ökat betydligt eftersom 

antalet rumsenheter har växt myekt:t snabbare än folkmängden. Förbätt

ringen av utrymmessiandarden har åstadkommits genom att liigenhcterna 

har gjorts större samtidigt som antalet personer i vaije hushäll har minskat. 

En renodling av hush~illstyperna ensamboende. samboende par eller för

äldrar/barn har också skett. År 1975 var hushållens genomsnittliga storlek 

2.4. Detta tal beräknas ha minskat till 2.1 år 1980. Att det finns så många 

småhushåll beror bl. a. på att ungdomar i stor utsträckning har skaffat sig 

egna lägenheter och bor ensamma eller iir samboende. Den viktigaste 

orsaken till att antalet småhushåll ökar är emellertid befolkningens alders

fördclning. Andelen äldre personer ökar. inte minst gäller detta de allra 

äldsta åldersgrupperna. Under bö1:jan av 1980-talet är ocksä ungdomskul

larna stora. 

Aven om den genomsnittliga utrymmesstandarden är hög så var år 1975 

nära 240 000 hushåll eller 7 '7t: av hushållen trångbodda enligt normen mer 

än två personer per rum. kök och vardagsrum oräknade. Man bör dock i 

detta sammanhang notera att I-personshushåll inte räknas som trångbodda 

även om de bor i lägenheter som är mindre än 2 rum och kök. 

Ett problem är den ensidiga befolkningssammansättningen i bostadsom

rådena. En stor del av småhushållen består som jag nyss nämnde av äldre 

personer. De bor ofta i gamla områden med flerbostadshus medan barnfa

miljerna i stor utsträckning bor i småhusområden. Bland flerbostadshusen 

finns den mest utpräglade ensidigheten i hus som är byggda mellan åren 

1930 och 1950. Ungefär tre fjiirdedelar av lägenheterna i dessa hus är högst 

2 rum och kök. och mer än fyra femtedelar av hushållen består av bara en 

eller två personer. 

Byggkostnadcrnas ut n•ckling 

Kostnaderna inom bostadsproduktionen har stigit kraftigt sedan mitten 

av 1970-talet. Enligt olika indexserier som mäter kostnadernas utveckling 

(faktorprisindex. byggnadsprisindex J har byggkoslnaderna stigit snabbare 

än konsumentprisindex efter iir 1973. Deua är silrskilt markant efter år 

1976. Enligt en undersökning som har genomförts av statens pris- och 

kartellniimnd !SPK) steg den totala produktionskostnaden för lägenheter i 

flerbostadshus i exploateringsområden frfm ca 88 000 till ca '.!33 000 kr. 

under tiden första kvartalet 1974-tredje kvartalet 1979, eller med 165 '/i'.,, 

En stor del av denna ökning förklaras av att lägenhetsytorna har ökat. För 

gruppbyggda småhus ökade produktionskostnaden under samma period 

från ca 167000 till ca 340000 kr. per lägenhet. eller med 105'X-. Ökningen 

var således procentuellt sett betydligt lägre än för Oerbostadshusen. vilket 

bl. a. beror på att den genomsnittliga lägenhetsstorlcken för dessa småhus 

har varit i stort sett oförändrad. 

Byggkostnaderna svarade enligt undersökningen för 80(.>;. av den totala 

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga /f) 
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produktionskostnadsökningen och kostnaderna för tomt och grundbered

ning för 20 %. Av byggkostnadsökningen för llerbostadshus i exploate

ringsområdcn berodde ca 60% på ökade kostnader för material. löner och 

andra produktionsfaktorer. Ca 40 % av ökningen orsakades av höjd kvali

tet, i första hand större lägenhetsytor. Särskilt lönerna steg snabbt. men 

också priserna på byggmaterial ökade kraftigt under större delen av undcr

sökningsperioden. främst beroende på oljekrisen. Vidare har produktivite

ten sjunkit sedan mitten av 1970-talct. Den nya energinormen och kravet 

på handikappanpassning av bostäder svarar för en förhållandevis liten del 

av ökningen. 

Under år 1980 har byggkostnadsökningen varit högre än de närmast 

föregående åren. bl. a. beroende på en allmänt kraftig ökning av prisnivån. 

Detta framgår exempelvis av följande uppgifter från SCB:s låneobjektssta

tistik om de faktiska genomsnittliga byggkostnaderna för statligt belånade 

flerbostadshus och gruppbyggda småhus med preliminärt beslut om bo

stadslån under åren 1978-1980. 

Faktiska genom.rnittliga /Jyggkostnader åren 1978--1980 

Genomsnittlig Genomsnittlig byggkostnad 
yta'. m 2 

Kr/m' Kr/m~ Ökning 
ly BRAp i c:;. från 

föregående 
år 

Flerbostadshus i 
exploatcringsomd1dcn 
1978 79.4 2 ~69 lh.3 
1979 79.5 2685 2 60~ LU 
1980 !:13.3 3\14 \9.7 

Gruppbyggda smähus 
1978 116.!:\ 2053 15.1 
1979 118.0 2 346 2346 \4.3 
1980 115.4 2 781 185 

1 För ären J 978 och 1979 för !lerbostadshus bostadsliigenhctsyta och för smiihus 
bostadsyta. för är 1980 primär bruksarea. 

En viss dämpning i kostnadsutvecklingen h:1f emellertid kunnat konsta

teras den allra senaste tiden. Byggnadsprisindex har ökat långsammare än 

tidigare mellan 4:e kvartalet 1980 och 3:e kvartalet 1981. och uppg~'mgen i 

byggmaterialpriscrna sedan december 1980 har varit den lägsta sedan år 

1978. Vidare visar bostadsstyrelsens undersökningar av de preliminära 

lfmcbesluten att överkostnaderna för gruppbyggda småhus har minskat. 

De höga kostnaderna inom bostadsproduktionen är ett allvarligt problem 

och utgör ett hinder för ett ökat byggande. För att utreda prisutvecklingcn 

inom hostadshyggandet och dess orsaker har en särskild utn:dare tillkallats 

<Bo 1980:01 ). Utredaren kommer att avsluta sitt arbete inom den närmaste 

tiden. Jag räknar med att utredningens redovisning tillsammans med bl. a. 
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det material som olika intressenter har överlämnat om kostnaderna i bo

stadsbyggandet skall utgöra ett värdefullt underlag för den nlirmare 

granskning av olika normers och länereglcrs effekt p<l byggpriscrna som 

kommer att göras i syfte att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för all 

mot verka fortsatta kostnadsökningar. 

Flera olika åtgiirder har vidtagits för att begränsa genomslaget av kost

nadsökningarna pft hyran. Jag tänker bl. a på s~inkningen av den lägsta 

garanterade räntan samt införandet av produktionskostnadsanpassad be

låning för nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus. De föriindringar som 

har gjorts inom lånesystemet innebär all subventioneringen av hyran eller 

årsavgiften har ökat med mer än 100 kr. per kvadratmeter för en normal 

hyres- och bostadsriittslägenhet. Det betyder 7 000-8 000 kr. mer i subven

tioner per ar för en vanlig lägenhet än om statsmakterna inte skulle ha 

vidtagit ni'tgra åtgärder alls. 

Kapital-, drift- och underhållskostnadernas utveckling 

Drift- och underhf\llskostnadernas andel av de totala kostnaderna för 

fastighetsförvultningen har ökat de senaste åren medan kapitalkostnaderna 

relativt sett har minskat. År 1975 utgjorde drift- och underhållskostnaderna 

5 J lJ·(. och kapitalkostnaderna 49 r1c. av de totala förvaltningskostnaderna. 

Motsvarande andelar år 1980 var 62 resp. 38 l/i·. I följande tablå redovisas 

kapital-. underhalls- och driftkostnader inom SAHO-företagen under ftren 

1971-1980. 

SABO~företagens kapital-, underhålls- O<"h dr(fikostnader åren 1971-

1980. Kiilla: SABO 

Ar Kostnadt'r kr/m~ 

Kapital Underhäll Hränslc Drift övr. Summa 

1971 49:31 !0:05 6:78 20:2'> 8():43 
1972 50: 17 10:30 6:2H 22:71 89:4() 
1973 52:(i3 10:51 7:01 24:57 94:72 
1974 54:51) 11:95 11 :92 2h: 15 104:58 
1975 55:.'>K 14:98 12:54 30:39 113:49 
197() 5():29 18:78 1":08 35: 17 125:32 
1977 ()1:79 22:53 1():93 40:()0 141 :85 
1978 ()5:73 27:71 18:95 45:88 158:28 
1979 ()9:67 35:35 24:05 49:48 178:55 
1980 77:57 39:43 .i3:87 54:3() 205:24 

Utvecklingen av drift- och underh{tllskostnadcrna belyses också av bo

stadsstyrelscns beräkningar för nyproducerade flerbostadslrns. Heriikning

arna visar att drift- och underhållskostnaderna för en typfastighet har i\kat 

från 28 kr/m2 år 1968 till 118 kr/m~ år 1980. De största ökningarna har 

intriiffat under de senaste åren. 
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De totala kostnaderna för drift och underhiill ökade enligt styrelsens 

beräkningar under perioden 1968- 1980 med över )0() "'(· medan ökningen 

av konsumentpriserna var 155 r.:; .. Den snahba ökningen av drift- och un

derhållskostnaderna förklaras i första hand av höjningar av energipriserna. 

Samtidigt som de totala drift- och underh{tllskoslnaderna har ökat mer iin 

priserna i allmiinhet, har fastighetsägarens kapitalutgifter utvecklats i sam

ma takt som konsumentprisindex. 

Utvecklingen av drift- och underhållskostnaderna iir oroande och har 

medfört att det för mänga fastigheter inte har varit möjligt •ttl följa de 

planer för underhållet som har lagts fast. 

Under åren 1979. 1980 och 1981 har 1{111 kunnat medges för underht1ll av 

hyreshus. Stödet har hl. a. medfört alt hyreshöjningarna har kunnat he

gränsas väsentligt. 

U nderhållsfondsutredningen <Bo 1978: 051 har i uppdrag att se över 

förutsättningarna för underhäll av hyres- och bostadsrLittsfasligheter. I sitt 

arbete skall utredningen beakta möjligheterna för de boende alt få ett 

inflytande över hur de medel som avsiitts för underhilll används. Utred

ningen har lämnat ett betänkande (SOU 1981: 471 om hyresg~istinllytande 

på målning och tapetsering. Betänkandet har remisshehandlats och över

väganden pägfir f. n. inom regeringskansliet. 

För att stimulera fastighetsägarna att vidta energisparätgiirder har nu 

under drygt sju år liimnats ett statligt energisparslöd. 

Samhällets stöd till bostadsproduktion och bostadskonsumtion 

Statens och kommunernas direkta och indirekta stöd till bostadssektorn 

iir betydande. Stödet lämnas inom s<'1vtil hostadspolitikens som skaltepoli

tikens ram. Del har stor betydelse för utvecklingen av cfterfriigan på 

bostäder och pfiverkar i hög grad förutsättningarna fi.\r hostadsproduktio

nen. 

Del bostadspolitiska stödet ges i många olika former. De till volymen 

största stiidformerna iir hostadsl<'rnen. riintehidragen och hostadsbidragen 

till barnfamiljer m. fl. och pensioniirer. Det skattepolitiska stödet, S(1m till 

volymen tir större iin någon av de andra stödformerna, uppkommer i 

huvudsak gem1m egnahemsägarcns möjlighet att dra av riinteutgifter för 

frtslighclsltin vid inkomsttaxeringen. 
Utvecklingen av de viktigaste stödformerna under åren 1975-1980 redo

visas i följande tablå (miljarder kr.l. 
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Bostadshidrag, räntebidrag och skatte.1·11hn'nlion till egnahemsiigare åren 

1975-1980 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Bostadsbidrag 3.6 4.5 4.8 5 .. 1 5.0 6,0 
Räntebidrag 1.8 2.2 2.8 3, I 3.7 5.0 
Skattesubvention 
till egnahemsägare 2.7 3,5 4.8 6,0 ca 71 ca 9.5 1 

Summa 8.1 10.2 12,4 14.4 15.7 20.5 

1 Preliminär beräkning. 

Totalt har stödet ökat från ca 8 miljarder kr. år 1975 till drygt 20 

miljarder kr. år 1980. Denna kraftiga ökning beror på flera olika faktorer. 

Av särskild betydelse är ränte- och byggkostnadsutvecklingen. 

Skattesubventionerna har ökat mest. medan bostadsbidragen svarar för 

den minsta ökningen. Skattesubventionens andel har ökat frän ungefär en 

tredjedel till ca hälften av de totala subventionerna, medan bostadsbidra

gens andel har minskat i motsvarande grad. Räntebidragen har under hela 

perioden svarat för knappt en ljärdedel. Detta innebär att de generella. inte 

inkomstprövade subventionerna svarar för en allt större del av det totala 

stödet. 

Den snabba ökningen av stödvolymen kan bedömas komma att fortsätta 

vid nu gällande rcgclsystem. intlationstakt och räntenivå. Samtidigt kom

mer det inkomstprövade stödet. dvs. bostadsbidragen, att utgöra en allt 

mindre andel av det totala stödet. 

Jag har i olika sammanhang framhållit att takten i ökningarna av stödet 

måste begränsas. Det finns därför anledning att fortlöpande överväga 

inriktningen av stödet och därvid beakta såväl de fördelningspolitiska som 

de bostadspolitiska effekterna och de ekonomiska konsekvenserna för 

staten och kommunerna. 

Riksdagen har inte haft något att erinra mot dessa uttalanden, och olika 

åtgärder har också vidtagits för att begränsa stödet. Vid förra riksmötet 

beslutade riksdagen sålunda om avtrappning av riintebidragen i äldre år

gångar av hus !prop. 1980/81 :63 och 118 bil. 4. CU 1980/81 :7, 12 och 30, 

rskr 1980/81 :95, 106 och 287) och om ändrade regler för villabeskattningen 

(prop. 1980/81: 42. SkU 1980/81: Il. rskr 1980/81: 94>. 

Skillnader i beskattningsregler för olika besittningsformer och fastig

hetsägarkategorier ger olikheter i kostnadsförutsättningarna. Sil.dana olik

heter förstärks när inflationen iir hög. Statsmakterna har sedan länge sökt 

motverka detta i första hand genom att lägga fast olika garanterade räntor 

inom den statliga bostadslångivningens ram. Vissa ändringar har gjorts 

iivcn inom skattesystemets ram. Jag tänker på de ändrade reglerna for 

reparationsavdrag. Ändringarna gäller dock bara statligt belånade ombygg

nader. Ett väsentligt steg i syfte att åstadkomma bättre neutralitet i fråga 

om boendekostnader mellan olika upplåtelseformer kommer att tas genom 
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det förslag till marginalskattereform m. m. för åren 1983-1985 som f. n. 

utarbetas inom regeringskansliet. 

En särskild utredare (B 1978: 07) har fått i uppdrag att undersöka möjlig

heten att före<1lå ett beskattningssystem där inkomstberäkningen ger ett 

resultat som är oberoende av den faktiska innationstakten och dess varia

tioner. dvs. ett system med real beskattning av räntor och kapitalvinster. 

Utredaren skall också belysa möjligheterna och förutsättningarna för ett 

realt finansieringssystem. Utredaren beräknas lämna sitt förslag i februari 

1982. 

Genom de statliga och statskommunala bostadsbidragen har effekterna 

av hyreshöjningarna kunnat begränsas för många hushåll med små och 

medelstora inkomster och stor försörjningsbörda. Till de kommunala bo

stadstilläggcn till folkpension (KBTJ infördes år 1980 ett nytt statsbidrags

system. Kommunerna har därefter höjt bidragsbeloppen så att de närmar 

sig de faktiska bostadskostnadsnivåerna. Bostadsbidragskommitten (Bo 

1979: 0 I) har i uppdrag att se över bostadsbidragen till barnfamiljer m. fl. 
Kommitten skall bl. a. granska de regler som gäller för inkomstprövningen. 

se över inkomstbegreppet och överväga stödets anknytning till bostads

kostnaden. Den skall vidare belysa möjligheterna till ytterligare samord

ning med reglerna för KBT. Ett betiinkande kommer att lämnas inom kort. 

Överväganden med syfte att begränsa ökningen av de samlade bostads

subvcntionerna under de kommande budgetåren pågår i regeringskansliet. 

Förslag kommer att läggas fram senare under våren. 

En utgångspunkt för överviigandena är att statsbudgeten skall förstärkas 

med I 200 milj. kr. Häri ing:'ir en beräknad besparing på ca 70 milj. kr. som 
hänför sig till ett förslag som jag kommer att redovisa under anslaget B 3. 

Um till bostadsbyggande. De förslag som regeringen avser att lägga fram 

kan komma att beröra såväl budgetens utgiftssida eller dess inkomstsida. 

Som jag tidigare redovisade har de individuella stödformernas andel av 

det samlade stödet minskat. Enligt min mening är det inte rimligt att denna 

utveckling fortsiitter. I samband med besparingsarbetet blir det däifor 

också nödvändigt att vidta åtgärder, t. ex. vad giiller bostadsbidragen, som 

mildrar effekterna av ett minskat generellt stöd för hushåll med små 

resurser och stor försörjningsbörda. Regeringen kommer mot bakgrund av 

dessa överväganden att senare under detta riksmöte lägga fram sina förslag 

till anslag för räntebidrag och bostadsbidrag. 

Vid 1979/80 års riksmöte begärde riksdagen att regeringen på lämpligt 

sätt skulle föranstalta om en utvärdering av systemet med hostadsanpass

ningsbidrag (CU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 240). Översynen har gjorts i två 

etapper. I den första har handikappinstitutet kartlagt bristerna i bidragsgiv

ningen. I den andra har resultatet av kartläggningen utvärderats. Förslag 

till förbättringar av bidragsgivningen har redovisats i en departementspro

memoria och en rapport från handikappinstitutet. Dessa remissbehandlas 
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f. n. Regeringen avser att behandla frågor om statens stöd till individuell 

anpassning av bostäder i en särskild proposition under våren 1982. 

Kreditförsörjningen 

Byggnadskreditgivningen till det statsbelånade bostadsbyggandct har 

fungerat i stort sett tillfredsställande under år 1981. Den totala kreditgiv

ningen under år 1981 beräknas överstiga 1980 års nivå. 

Avlyft av byggnadskrediter för färdigställda fastigheter har också skett i 

större omfattning än året innan. Härigenom har den genomsnittliga tiden 

mellan färdigställandet och utbetalningen av bottenlån blivit kortare. 

Bostadsmarknadsläget 

Tillgången på bostäder skiftar mellan olika kommuner. I sin anslags

framställning för budgetåret 1982/83 framhåller bostadsstyrclsen att flerta

let kommuner bedömer att läget på bostadsmarknaden är tillfredsställande. 

Men det finns också kommuner med uppenbar brist på bostäder. vilket 

medför svårigheter för vissa hushållsgrupper att få en bostad. bl. a. ungdo

mar och till kommunen nyinflyttade. 

Enligt en enkät som bostadsstyrelsen gjorde vid årsskiftet 1980-1981 

uppgav flertalet kommuner att lägenheter kan erhållas omgående eller i 

vart fall utan alltför lång väntetid (högst 3-4 mån.). En tredjedel av 

kommunerna uppgav att en bostadssökande kan erhålla bostad först efter 

lång väntetid (mer än 4 mån.). Denna andel är emellertid lägre än vad som 

uppgavs i motsvarande enkät vid årsskiftet 1979-1980. 

Under de senaste åren har efterfrågan på småhus varit vikande. Läns

bostadsnämnderna bedömde våren 1981 att det utanför storstadsområdena 
allmänt sett var svårt att sälja nya hus i ca 160 kommuner och lätt i ca 60 

kommuner. Vid överlåtelser ansågs det allmänt sett vara svärt i ca 190 

kommuner och lätt i endast ca 30 kommuner. 

Enligt bostadsstyrelsens undersökningar om outhyrda lägenheter i stats

belånade flerbostadshus som hade färdigställts år 1967 eller senare fanns 

det 12 160 outhyrda lägenheter den 1 mars 1981. Jämfört med förhållan

dena ett år tidigare innebär detta en ökning med nästan 2 000 lägenheter 

eller 19 % .. Ökningen beror helt på ökade avsättningssvärigheter i kom

muner med mindre än 75 000 invånare. Uthyrningssvårigheterna ökade i 20 

län. 

Nio tiondelar av de outhyrda lägenheterna den I mars 1981 fanns i hus 

som tillhörde allmännyttiga bostadsföretag. Det var också främst i detta 

fastighetsbestånd som uthyrningssvårigheterna hade ökat. 

SCB har redovisat uppgifter om outhyrda lägenheter i flerbostadshus 

ägda av allmännyttiga bostadsförctag.Den 1 september 1981 var ca 18 900 

lägenheter av totalt ca 780000 lägenheter i det allmännyttiga bostadsbe-
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ståndet lediga till uthyrning. Motsvarande antal den 1 mars 1981 var drygt 

14800. Detta innebär att antalet lediga lägenheter har ökat med 27%, på ett 

halvt år. 
I Stor-Stockholm fanns enligt denna undersökning den I september 1981 

endast 123 lediga lägenheter och i Stor-Göteborg 2 960. I övriga kommuner 

med mer än 75 000 invånare fanns 3 193 lediga lägenheter och i övriga 

kommuner med färre än 75 000 invånare 12 591. Flertalet av de lediga 

lägenheterna fanns således utanför storstadsområdena och det är också 

främst i dessa kommuner som en ökning har skett. 

De outhyrda lägenheterna är ink koncentrerade .till de allra senaste 

årgångarna av hus. Av följande tablå framgår de lediga lägenheternas 

fördelning efter färdigställandeår. 

Lägenheter lediga till uthyrning i flerhostadshus iigda ar allmiinnyttiw1 

hostad.1fiiretag den I september 1981. Kiilla: SCB 

Färdigställandeår 

-1965 1966-1970 1971-1975 1976- Samtliga 

4658 7113 4681 ~415 18 867 

Nästan 40% av de lägenheter som var lediga till uthyrning den I septem

ber 1981 fanns i hus som färdigställdes under åren 1966-1970. Den procen

tuella andelen lediga lägenheter är också högst. 4.1 ~:-;-. i dessa hus. Jämfört 

med förhållandena den I mars 1981 har det dock skett en ökning av antalet 

lediga lägenheter i hus byggda såväl åren 1971-1975 som efter år 1975. 
Bostadsstyrelscn har i sin anslagsframstiillning pekat pft dl särskilt 

problem i samband med de outhyrda liigenhcterna. I ett antal kommuner 

överstiger antalet outhyrda lägenheter IOC,:·(.· av det allmännyttiga företagets 

bostadsbestånd. Flertalet av dessa kommuner iir relativt små. och många 

av dem har haft ett stort antal tomma lägenheter under en längre tid. På 

grund av sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen kan detta förhållan

de bedömas bli permanent i många av kommunerna. 

Kommunerna och företagen arbetar på många håll mycket aktivt för att 

minska antalet tomma lägenheter. t. ex. genom att bygga om lägenheterna 

till lokaler för bl. a. boendeservice. att förbättra boendemiljön och genom 

att bedriva olika marknadsföringsåtgärder. I vissa kommuner torde det 

dock vara nödvändigt att vidta speciella åtgärder. 

Bostadsstyrelsen har avi~erat att man under budgetåret 1981/82 närmare 

skall belysa dessa problem och snarast möjligt lägga fram de förslag till 

åtgärder som kräver beslut av regeringen och riksdagen. 

Det framtida bostadsbyggandet 

Det grundläggande målet för bostadsförsörjningen är att alla människor 

skall ha tillgång till en sund. rymlig. välplanerad och ändamålsenligt utrus-



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 25 

tad bostad till ett rimligt pris. Detta mål står fast även om stödets omfatt

ning och inriktning måste omprövas. 

Tidigare har bostadspolitiken i hög grad varit inriktau på nyprouuktion 

av bostäder. Den största delen av de bostäder som vi kommer att bruka 

många år framåt är emellertid redan byggda. Det nuvarande bostadsbe

ståndet är därför en viktig utgångspunkt för bostadsbyggandet i framtiden. 

Nybyggandet förändrar beståndet endast marginellt. 

Bostadspolitiken måste grundas på en helhetssyn på boendet och omfat

ta både själva bostaden och boendemiljön. Hänsyn måste också tas till 

övriga samhällsinvesteringar. Ett grundläggande drag i 1980-talets bostads

politik blir enligt min mening att bygga om. underhålla och bättre förvalta 

det bostadsbestånd som redan finns samtidigt som man vidtar olika åtgär

der för att spara energi. Självklart behövs också en nyproduktion av 

bostäder. Denna kan i ökande omfattning väntas ske i form av förtätning 

av äldre bostadsområden och nyexploatering i anslutning till befintlig 

bebyggelse bl. a. för att utnyttja redan gjorda kommunala investeringar och 

överkapacitet i infrastruktur. 

I anslutning till arbetet med 1980 års långtidsutredning ( LU 80) gjordes 

olika beräkningar av bostadshyggnadsbehovet. Bostadsstyrclsen redovi

sade i förra årets anslagsframställning en bedömning av nybyggnadsbeho

vet som innebar ett påbörjande av 60 000 lägenheter per år under 1980-

talcts första hälft. Styrelsen hade i sina beriikningar förutsatt en god 

sysselsättning med hög efterfrågan från bl. a. förvärvsarbetande ungdomar 

samt fortsatt stigande realinkomster. En annan viktig förutsättning för 

styrelsens beräkningar var att kostnaderna för nyproducerade bostäder 

inte skulle öka mer än kostnaderna för den privata konsumtionen i övrigt. 

LU 80 (SOU 1980: 52) redovisade en lägre nivå. Enligt utredningens 

båda alternativ uppgår nyhyggnadsbehovet till 45 000 resp. 50000 lägen
heter per år under perioden 1980-1985. Vid dessa beräkningar har man 

använt en efterfrågemodell som baseras på sambandet mellan bostadsef

terfdigan och befolkningens storlek men som också tar hänsyn till inkomst

och prisut vecklingen. 

Kommunerna och de kommunala samarbetsorganen i de tre storstads

områdena uppskattar i bostadsförsö1jningsprogrammen för åren 1981 -

1985. som redovisades i februari 1981. det behövliga påbö1:iandet för fem

årsperioden till i genomsnitt 54000 lägenheter per år. Uppgifterna i denna 

programomgång innebär en minskning med 11 %·· jämfört med närmast 

föregående programomgång. I programmen redovisas också det bostads

byggande som kommunerna efter bedömning av bostadsbyggnadsbehov 

och med hänsyn till bl. a. marktillgång, förberedelseläge och resurser i 

övrigt anser möjligt att på~örja. För de tre första åren av programperioden 

har kommunerna redovisat ett planerat påbö1:jamk av i genomsnitt 58 000 

lägenheter per år. 

Länsbostadsnämnderna har i samarbete med länsstyrelserna granskat. 
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ställt samman och bedömt kommunernas program. I de tre storstadsomrä

dena har bedömningarna gjorts av de kommunala samarbetsorganen. Des

sa bedömningar resulterade i kraftiga nedskärningar av kommunernas 

planerade byggande. För åren 1981- 1983 redovisas ett planerat påbör

jande av i genomsnitt 50000 lägenheter per år. 

Det finns självfallet en stor osäkerhet i beräkningarna av bostadsbygg

nadsbehovet. Förutsättningarna har också förändrats i flera väsentliga 

avseenden. om man jämför den nuvarande situationen med den på 1960-

och 1970-talen. Befolkningsutvecklingen har stagnerat. Enligt de senaste 

prognoserna från SCB (Befolkningen år 2000. IPF 1980:6) kommer folk

mängden från mitten av 1990-talet till och med att bör:ia minska i en 

successivt stegrad takt. Detta beräknas ske trots att man antar att nettoin

vandringen kommer att vara relativt stor. Om nettoinvandringen skulle bli 

mindre minskar befolkningen redan på 1980-talet. 

Utvecklingen av bdolkningsökningen i hushållsbildande åldrar. dvs. 

antalet personer över 17 år. framgår av följande tablå. 

Re.fi1/k11ingsök11ing i hushålls bildande åldrar (antal personer över 17 år) 

1960-talet 1970-talet 1980-84 198.'i-89 

59400/år 30700/år ca 31 000/år ca 18000/år 

Trots stora ungdomskullar ökar befolkningen i hushål\sbildande åldrar 

inte alls i samma utsträckning som tidigare. I bör:ian av 1990-talet blir 

ökningen obetydlig och från mitten av 1990-talet kommer befolkningen i 

hushållsbildande åldrar att minska. 

Bostadsbehovet bi:stäms emellertid inte bara av antalet personer i hus

hållshildande åldrar utan också av det antal personer i olika åldersgrupper 

som faktiskt efterfrågar en egen bostad. I första hand är hushållsbildningen 

för ungdomar och äldre personer av intresse. Befolknings- och hushållsut

vecklingen påverkar också behovet av olika lägenhctstypi:r. Hushållen blir 

allt mindre. Färre barn föds. f. n. 1.6 barn pt:r kvinna. Bostadsbehoven är 

också olika i olika stadit:r av livscyke)n. när man är i:nsamstående. sam

boende utan barn, har familj med små barn eller med tonåringar eller är 

pensionär. 

En annan viktig faktor som påverkar bostadsbyggnadsbehovet är av

gången av lägenheter genom exempelvis rivning. sammanslagning. kon

torisering, övergivning eller övergång till fritidsbostäder. Avgången har 

minskat kraftigt under senare år. Under 1970-talet har avgången varit ca 

20 000 lägenheter per år. vilket innebär 15 000- 20 000 lägenheter färre per 

år än under 1960-talet. Anledningen till detta är att bl. a. rivningen och 

omflyttningen inom landet. från glesbygd till tätorter och mellan olika 

regioner, har minskat. 

I nästan alla bedömningar av 1980-talet förutsätts en svagare inkomstut-
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veckling än under 1970-talet. Flera faktorer talar också för att priserna på 

bostäder kan komma att öka mer än priserna på annan konsumtion. Enligt 

min bedömning kommer denna utveckling i första hand att medföra att 

kraven på utrymme och högre kvalitet i lägenheterna inte ökar i samma 

omfattning som hittills. Utvecklingen kan också bedömas få betydelse för 

hushållsbildningen i de yngre åldersgrupperna. 

Planering av bostadsbyggandet 

l föregående budgetproposition angav jag att ett riktmärke för planering

en f.n. bör vara ett påbörjande av ca 55000 lägenheter per år. Är 1980 

påbörjades 50000 lägenheter. Antalet påbör:jade lägenheter under år 1981 

beräknas bli ca 44000. Bl. a. kommunernas uppgifter om långivningcn på 

de s. k. kreditivlistorna pekar på att påbörjandet kommer att bli lägre eller 

knappt 40000 liigenheter under i'lr 1982. 

Denna utveckling är oroande. Även om, som jag tidigare har framhållit, 

en stor del av det framtida bostadsbyggandet kommer att ske i form av 

ombyggnad, inkl. energisparverksamhet och underhåll, är det angeläget att 

vi har en någorlunda jämn nyproduktion av bostäder som är anpassad till 

den långsiktiga efterfrågan. Det är också viktigt att byggbranschens kapa

citet bibehålls på en nivå som svarar mot denna efterfrågan. 

l detta sammanhang vill jag emellertid framhålla att den pabörjade 

omstruktureringen av branschen med hänsyn till byggandets ändrade in

riktning måste fortsätta. Också kommunerna måste se över sin planering 

och organisation av byggandet. Detta innebär bl. a. att energisparverksam

heten i betydligt högre grad än vad som har skett hittills bör samordnas 

med den kommunala bebyggelseplaneringen och planeringen av bostads

försöi:iningen. Planering och genomförande av energibesparande åtgärder 

måste både av praktiska och av ekonomiska skäl samordnas med ombygg

nad och upprustning i bostadsområdena. Jag vill erinra om att just dessa 

utgångspunkter har legat till grund för de av statsmakterna nyligen besluta

de riktlinjerna för energisparverksamheten i byggnader (prop. 1980/ 

81: 133, CU 1980/81: 37, rskr 1980/81: 384). 

De höga kostnaderna är ett hinder för en önskvärd nivå när det gäller 

såväl nybyggnad som ombyggnad och underhåll. Som jag tidigare har 

redovisat överväger jag ytterligare åtgärder för att motverka fortsatta 

kostnadsökningar. 

Enligt min mening måste även nästa budgetår särskilda åtgärder vidtas 

för att stimulera nybyggandet. Jag återkommer till denna fråga under 

anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. 

De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen är ett viktigt instrument 

för planeringen av bostadsbyggandet. I programmen skall bostadsförsörj

ningen behandlas i ett sammanhang och en avvägning ske mellan nybygg

nad och ombyggnad för att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas på 
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bästa sätt. Bl. a. för att man skall kunna bedöma vilka åtgärder som bör 

göras i det befintliga bostadsbeståndct för att tillgodose de boendes efter

frågan och behov anser jag det angeläget att kommunerna i ökande ut

sträckning arbetar med bostadssociala inventeringar. Sådana inventeringar 

är ett värdefullt underlag inte minst för att bedöma speciella gruppers. 

t. ex. de handikappades. bostadsbehov. 

Enligt min mening bör den ökade inriktningen på ombyggnad och för

tätning ge goda förutsättningar för att tillgodose behoven av en mer vari

erad sammansättning av olika lägenhets- och hustyper i bostadsområdena. 

För att boendet skall ge bättre förutsättningar för ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män måste man emellertid också i ökad utsträckning sampla

ncra bostäder med arbetsplatser och service av olika slag. 

Utbudet av boendeservice och närmiljöns utformning är av stor betydel

se för hur vardagslivet fungerar. Detta är viktigt ur jämställdhetssynpunkt 

men också för dem som vistas i områdena hela dagarna, t. ex. pensionärer. 

hemarbetande och barn. Bostadslån lämnas inte bara till bostäder utan 

också till sådana lokaler som har till ändamål att förse de boende med 

varor och tjänster, t. ex. närhetsbutiker. post- och bankkontor, barnstu

gor, bibliotek, mindre samlings- och motionslokaler. Det är också viktigt 

att man bygger så att möjligheterna att träffas och nå ökad gemenskap i 

bostadsområdena underlättas. Enligt reglerna för bostadslångivningen 

lämnas bostadslån med räntebidrag ~iven till vissa hostadsanknutna gemen

samhetsutrymmen. 

Särskilda bidrag och lån kan också lämnas för åtgärder som syftar till 

förbättring av boendemiljön. Denna verksamhet har ökat kraftigt efter de 
första årens arbete med att göra verksamheten och finansicringsmöjlighc

terna kända. Trots en väsentlig ökning av medlen har hittills i huvudsak 

endast områden där åtgärderna behövs pa grund av de sociala förhållan

dena eller där andelen outhyrda lägenheter är stor kunnat få bidrag till 

miljöförbättringar. Bostadssociala rådet inom bostadsstyrelsen fortsätter 

och vidareutvecklar det arbete som påbörjades inom dels bostadssociala 

delegationen, dels boendemiljödelcgationen. Viktiga frftgor för rådet under 

de första verksamhetsåren har varit miljöfrågor, frågor om de äldres 

boende och om metoder för bostadssociala inventeringar. 

De senaste åren har intresset för alternativa boendeformer ökat. I flera 

kommuner pågår diskussioner om att bygga kollektivhus, men hittills har 

endast ett begränsat antal projekt kommit igång. i första hand större 

projekt. Jag anser att olika kollektiva boendeformer bör prövas. Enligt min 

mening är det viktigt att också fä fram former som passar mindre grupper 

av hushåll, exempelvis liigenhetstyper för storfamiljer. kollektivvillor och 

kollektivhus för 20-50 hushåll. Kommunerna liksom de allmännyttiga och 

kooperativa bostadsföretagen har ett stort ansvar i detta sammanhang för 

att tillgodose den efterfrågan som finns. 

Det kollektiva boendet kan vara en väg att stimulera umgänget mellan 
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människor och öka gemenskap och samhörighet. Det kan också vara ett 

sätt att i ökad utsträckning visa omsorg och ta ansvar för varandra även 

utanför den egna familjen. På så sätt kan kollektivt boende också bli ett 

alternativ till boende på institution. 

Stadsförnyelse 

Som jag tidigare har framhållit måste vi i framtiden sträva efter att 

utnyttja bostadsbeståndet och andra samhällsresurser mer effektivt. Det 

finns ett omfattande behov av ombyggnad och upprustning av omoderna 

och halvmoderna lägenheter. I många tätorter finns också outnyttjade 

resurser i form av tidigare gjorda investeringar. t. ex. vatten- och avlopps

anläggningar. fjärrvärmeanläggningar. gator. vägar. service. 

Ekonomiska och tekniska skäl talar därför för en stadsförnyelse. Men 

det finns också andra skäl. Medborgarnas intresse för den befir.tliga bebyg

gelsen har ökat. En ökad medvetenhet om de sociala obalanserna i bo

stadsområdena har också vuxit fram. Ensidiga bostadsområden leder till 

både åldersmässig och social obalans i befolkningssammansättningen. På 

grund nv fysiska hinder i och utanför bostadshusen blir äldre och handi

kappade ofta isolerade i sina bostäder. 

Att sätta människors behov och önskemål i centrum är enligt min me

ning en självklar utgångspunkt för stadsförnyelscarbetet. Sedan hösten 

1979 arbetar en utredning <Bo 1979: 041. som har i uppdrag att lämna 

förslag om stadsförnyelsens mål och medel. l direktiven sägs bl. a. att 

förnyelsen bör öka i omfattning men att den bör ske i varsammare former 

än tidigare. Man bör också visa större respekt för den befintliga miljöns 

kvalitet och för de boendes önskemål. Hetydelsen av att få bo kvar i sitt 

hus eller i sitt bostadsområde betonas särskilt. 

I vissa områden byggda under tiden för det s. k. miljonprogrammet finns 

stora brister i den yttre miljön. Pil senare tid har m:kså kommit rapporter 

om att det finns mycket stora behov av extraordinärt underhåll. Det gäller 

t. ex. rötskadade fönster. sprickande rörledningar och hiilsovådliga materi

al som behöver bytas ut. Förnyelsearbetet berör sälcdes inte bara den 

iildre bebyggelsen utan ocksil relativt nya omrhden. 

Ett problem i förnyelsearbetet iir att de nuvarande reglerna för byggande 

och finansiering ställer höga standardkrav och i första hand gynnar genom

gripande ombyggnader. Detta har i viss mån verkat äterhi\llande på om

byggnadsverksamheten. En viktig fråga i detta sammanhang är tillgäng

ligheten för äldre personer och rörelsehindrade som har svårt att använda 

trappor. Hiss saknas i nästan två tredjedelar av alla !lerbostadshus med tre 

eller flera våningar. Bostadsstyrclsen framhåller i sin anslagsframställning 

att ett särskilt statligt stöd bd1övs for att öka tillgängligheten i det iildre 

bostadsheståndet. 

Stadsförnyelsckommitten lämnar inom kort ett betänkande som bl. a. 
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innehåller förslag till ändrade regler för ombyggnad i byggnadsstadgan och 

bostadsfinansieringsförordningen. 

Det är enligt min mening angeläget att finna former för en varsammare 

ombyggnad. Detta är viktigt inte minst för att hålla kostnaderna nere och 

på så sätt möjliggöra för människor att bo kvar i sina bostadsområden. Å 
andra sidan är det nödvändigt att det skapas bättre förutsättningar att öka 

tillgängligheten i det äldre bostadsbeståndet. bl. a. genom att vissa bo

stadshus för~es med hiss. Dessa frågor behöver snabbt få en lösning. Innan 

jag tar slutlig ställning till det sätt på vilket detta bäst kan ske avvaktar jag 

emellertid kommittens förslag. Beredningen inom departementet kommer 

att ske med den inriktningen att en proposition skall läggas fram för 

riksdagen under våren 1982. 

Boendeinflytande 

Inte minst mot bakgrund av behovet att i framtiden i högre grad bygga 

om, underhålla och förnya bostadsbeståndet är det angeläget att förbättra 

brukarnas och de närboendes information om och inflytande över föränd

ringarna i boendemiljön. En ökning av boendeinflytandet har också bety

delse ur jämställdhetssynpunkt. Det bör gynna kvinnors deltagande och 

därmed ge förutsättningar för att bättre ta tillvara kvinnors speciella kun

skaper. 

En väg att öka inflytandet är att föra de kommunala besluten närmare 

medborgarna genom att inrätta lokahi organ. Bl. a. stadsförnyelsen skulle 
på så sätt få en bättre lokal förankring. och genomförandet skulle underlät

tas. 
Det är också viktigt att de enskilda människorna fär större inflytande 

över den egna bostaden. Ökat inflytande över det egna boendet och sam

verkan vid förändringar av såväl den egna bostaden som närmiljön kan 

leda till större gemenskap och ge möjligheter att bryta en inte önskad 

isolering. 
Hyresförhandlingslagen ( 1978: 304). som trädde i kraft den I juli 1978. 

infördes bl. a. för att stärka hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden 

och öka deras möjligheter att utöva inflytande över sina boendeförhällan

den. Bostadsdomstolen har i ett par domar gett hyresgäster möjlighet att fä 
förhandla om hyran och övriga boendeförhållanden genom en egen hyres

gästförening. 

Genom bostadsförvaltningslagen ( 1977: 792). som trädde i kraft den I 

januari 1978. har samhällets och hyresgästernas möjligheter ökat att ingri

pa mot fastighetsägare som missköter sina hyresfastigheter. Enligt lagen 

( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. måste den som förviirvar 

ett hyreshus ha tillstånd till detta av hyresnämndcn. Sedan den I juli 1979 

gäller den lagen i hela landet. Mot bakgrund av erfarenheter från tillämp-
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ningen i bl. a. Stockholm. Göteborg och Malmö kommer regeringen att 

överväga vilka ändringar i lagen som kan vara påkallade. 

Genom de bestämmelser om bostadslån till förvärv ( 1975: 489), som 

infördes år 1975, har regeringen underlättat för hyresgäster som vill bilda 

hostadsrättsförening med kommunal insyn att förvärva sina bostadsfas

tigheter. Drygt 6000 lägenheter har härigenom ombildats från hyresrätt till 

bostadsrätt. 

Inom de allmännyttiga bostadsföretagen pågår ett arbete att utveckla 

hyresgästernas inflytande bl a. genom s. k. hyresvalsrätt. 

Reformarbetet kommer att fortsätta på detta område. Genom ökat infly

tande kan de boende också i större utsträckning påverka sina boendekost

nader. 

I bostadsrättens form har de boende ett direkt inflytande som är kombi

nerat med ekonomiskt ansvar. Härigenom kan de bl. a. påverka drift- och 

underhållskostnaderna. Ett sätt att öka de boendes inflytande är därför att 

hyresrätter i ökad utsträckning övergår till bostadsrätter. På grundval av 

bostadsrättskommittens betänkande (SOU 1981: 74) avser regeringen att 

lägga fram förslag som underlättar en sådan övergång. I sammanhanget 

kommer också att övervägas möjligheter till behovsprövade lån till insat

sen för bostadsrättslägenheter. Förslagen remissbehandlas f. n. Beredning

en inom departementet sker med inriktningen att en proposition skall 

läggas fram före sommaren 1982. 

Enligt min mening är det önskvärt att genomföra förbättringar även inom 

hyresrättens form. Jag vill i detta sammanhang nämna att hyresrättsutred

ningen nyligen har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1981: 77) Hyres

rätt 3. Bruksvärde. hyresprocess m. m. Betänkandet innehåller förslag till 

nya regler om hur man skall lösa tvister om bruksvärdehyran. Vidare 

föreslås vissa andra ändringar i hyreslagstiftningen. bl. a. för att stärka 
andrahandshyresgästernas ställning. Utredningen föreslår också att en 

särskild lag, hyresprocesslagen. skall reglera handläggningen av mål som 

tas upp vid hyrcsnämnderna. Även dessa förslag remissbehandlas f. n. 

Det är också angeläget att de enskilda hyresgästerna på samma sätt som 

småhusägarna och i viss mån bostadsrättshavarna får ansvar och möjlighe

ter att påverka sina drift- och underhållskostnader. Som jag tidigare nämn

de har underhållsfondsutredningen lämnat ett betänkande om hyresgästin

flytande på målning och tapetsering. Bränslekostnadsökningarna aktuali

serar frågan om inte hyresgästerna borde ha möjlighet att tillgodogöra sig 

effekterna av energisparandet. En särskild utredare (80 1979: 03) arbetar 

f. n. med att utreda frågan om mätning och debitering. individuellt eller i 

mindre kollektiv, av energi för uppvärmning och tappvarmvattenbered

ning. Enligt vad jag har erfarit kommer utredaren att lämna ett betänkande 

i slutet av år 1982. 
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Förenkling och minskad byråkrati 

Undt:r de senaste åren har beslutanderätten i en rad ärendegrupper 

rörande lån och bidrag decentraliserats från regeringen till bostadsstyrcl

sen och från bostadsstyrclsen till länsbostadsnämnderna. 

I en inom bostadsstyrelscn genomförd utredning har redovisats förslag 

till förenklingar i låne- och bidragsadministrationen. Åtskilliga förenklingar 

har också genomförts. Bostadsstyrelsen har också redovisat ett uppdrag 

från regeringen att belysa möjligheterna till och kostnaderna för en decen

tralisering av beslutanderätten till kommunerna i sådana låne- och bidrags

ärcnden i vilka länsbostadsnämnderna beslutar. Styrelsens slutsats är att 

en mera omfattande decentralisering till kommunerna inte är möjlig med de 

förutsättningar som gäller f. n. Styrelsen har dock föreslagit att beslut om 

bostadsanpassningsbidrag decentraliseras till kommunerna i sådana ären

den diir kombination med andra låneformer inte föreligger och där det 

sökta beloppet understiger 20000 kr. Detta förslag remissbehandlas f. n. 

Som jag tidigare redovisade avser regeringen att behandla frågor som rör 

bostadsanpassningsbidragen i en särskild proposition under våren 1982. 

En särskild utredare har tillkallats <Bo 1980: 04) med uppdrag att se över 

möjligheterna till rationaliseringar i administrationen av bostadsfinansie

ringssystcmet. Utredarens huvuduppgift är att undersöka förutsättningar

na för och möjligheterna till att föra över de statliga bostadslånen till bo

stadsinstituten. Också möjligheterna att rationalisera lånchantcringen 

inom det nuvarande bostadslinansieringssystemet kommer att övervägas 

av utredaren. Ett betänkande kommer att redovisas inom kort. 
Jag är väl medveten om att olika normer snabbt kan driva upp produk

tionskostnaden. De höga byggkostnaderna gör att stor försiktighet måste 

iakttas när det gäller beslut om nya krav. Även gamla normer måste 

ifrågasättas. Jag anser också att det är viktigt att man inte genom en alltför 

detaljerad reglering låser utvecklingen eller minskar de enskildas möjlighe

ter att påverka utformningen av sina bostäder. 

Den reviderade Svensk byggnorm 1980 skiljer sig från tidigare upplagor i 

det avseendet att kostnadsaspekterna och strävandena alt motverka krång

el har fått komma i förgrunden. Ökade krav har tillföits slå igenom i 

huvudsak endast i den mån de kan motiveras med hänsyn till hälsa, 

säkerhet och energiintressen. Samtidigt har äldre normer förenklats. 

Det finns också enligt min mening stora möjligheter att förenkla inom 

ramen för de regler som gäller. Det som il. ex. Svensk byggnorm uppfattas 

som fll)rmer är i själva verket i ganska liten utsträckning bindande före

skrifter. I stället utgör de sådana allrniinna råd. som innehåller exempel på 

godtagbara lösningar. Den byggande har stora möjligheter att pröva andra 

lösningar bara syftet med föreskrifterna uppnås. 

Genom låneregler och byggnormer har statsmakterna sedan lång tid sökt 

främja en utveckling inom bostadsbyggandct som leder till en ökad bo-
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stadsstandard och till en bättre bostadsförsörjning för eftersatta grupper. 

Ett exempel på det senare är de ökade kraven på tillgänglighet. Självfallet 

har även dessa krav medfört ökade kostnader i byggandet jämfört med 

tidigare. Den standard som man på detta sätt har säkrat genom regler för 

bostadsbyggandet. bostadsfinansieringen och det direkta bostadsstödet 

har numera i stora delar kommit att uppfattas som självklar både av 

byggare och av de boende. I ökad omfattning medverkar vidare de boende 

genom sina intresseorganisationer i planeringsprocessen. Det kan mot 

denna bakgrund finnas skäl att pröva i vilken omfattning som det är 

nödvändigt att i alla delar hålla fast vid dagens mycket detaljerade krav. En 

ökad flexibilitet kan enligt min mening få positiva effekter för byggkostna

derna i det enskilda fallet och samtidigt ge lösningar som är bättre anpas

sade till de enskilda hushållens önskemål. 

Som jag tidigare nämnde kommer stadsförnyelsekommitten att föreslå 

ändringar av byggnormer och finansierings villkor för ombyggnad m. m. 

Byggprisutrcdningens kommande betänkande kan också väntas innehålla 

förslag som syftar till att öka produktivitden i byggandet och som på sikt 

kan dämpa kostnadsutvecklingcn. Ett förcnklingsarbetc bedrivs även inom 

stat-kommungruppen (Kn 1980: 03). 

Det ankommer i första hand på regeringen att ange utgångspunkterna för 

en översyn av den art som jag nu talat om. Jag avser att i annat samman

hang återkomma med förslag till vissa riktlinjer för myndigheternas fortsat

ta arbete med en översyn av de nuvarande standardkraven i låneregler och 

byggbcstämmclser. Jag vill dock redan nu stryka under att inriktningen på 

detta arbete bör vara att med bevarade bostadssociala mål minska kostna

derna i byggandet. 

B 1. Bostadsstyrelsen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

34065 735 

40 376000 

43 100000 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främ

ja bostadsförsörjningcn. Den är också chefsmyndighet för länsbostads

nämnderna. Därutöver åligger det styrelsen att handlägga ärenden om 

statligt stöd till samlingslokaler. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse med sju ledamöter. Chef för bo

stadsstyrelsen är en generaldirektör. som tillika är styrelsens ordförande. 

Inom styrelsen finns fem byråer: kanslibyrån. låne- och bidragsbyrån. 

planeringsbyrån. tekniska byrän och värderingsbyrån. Vidare finns till 

styrelsen knutna en samlingslokaldelegation. ett råd för belånings- och 

värderingsmetoder m:h ett bostadssm:ialt råd. 

3 Riksdagen 198/18:!. I sam/. Nr 100. Bilaga 16 
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Pel"sonal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader. 
förslagsvis 

Blanketter. 
förslagsvis 

Revisionskontor. 
särkostnader 

Ersättning till 
kommunerna för deras 
medverkan i arbetet med 
åtgärder mot stralrisker 
i byggnader, förslagsvis 

lnkomstel" 

Publikationer 

Nettoutgift 

Bostadsstyre/sen 

1981/82 

167 

28980000 
(21255000) 

547:!000 

554000 

410000 

5000000 

-40000 

40376000 

Beräknad ändring 1982/83 

Bostads
styrelsen 

+ 2 

+3628000 
<+2157000) 

33000 

+ 236000 

+ 56000 

+ 0 

10000 

+3877000 

Före
draganden 

+ 0 

+2156000 
( + 1392000) 

+ 40000 

+ 516000 

+ 22000 

+ 0 

10000 

+2 724000 

I fråga om bostadsverkets behov av resurser konstaterar styrelsen att 

den av statsmakterna förda bostadspolitiken ständigt får nya inslag som 

ställer stora krav på bostadsverket i form av utarbetande av föreskrifter. 

personalutbildning och information. Information om nya regler skall läm

nas till kommunernas förmedlingsorgan. byggherrar och allmänhet innan 

reglerna träder i kraft. Till följd av tidsbrist inträffar det ofta all ansök

ningsblankeller inte hinner tryckas och distribueras över landet innan 

reglerna skall börja tillämpas. Införandet av lån för nya ändamål och 

frekvensen av ändringar i befintliga regelsystem gör det i det närmaste 

omöjligt för verkets personal all ha en aktuell överblick över gällande 

regler inom det bostadspolitiska stödsystemet. För att bostadsverket skall 

kunna klara sina uppgifter på det sätt som både statsmakterna och den 

låne- och hidragssökande allmänheten har rätt att vänta sig krävs rätt 

avpassade resurser i fråga om anslag såväl till personal som för andra 

ändamål. Styrelsen kan inte acceptera att resurserna minskar samtidigt 

som arbetsvolymen ökar. 

Antalet besvär över länsbostadsnämnds beslut var i stort sett oförändrat 

budgetåret 1980/81. 2 283. jämfört med budgetåret 1979/80. 2 291. Besvären 

avseende bostadslån och bostadsbidrag har fortsatt att öka medan antalet 

besvär över beslut om encrgisparstöd har minskat. 

Under budgetåret 1980/81 har hostadsstyrelsen inventerat värde- och 

säkerhetshandlingar vid fem länsbostadsnämnder. Föregående budgetår 

inventerades sex nämnder. Styrelsen har vidare inspekterat åtla länsbo-
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stadsnämnder som ett led i övervakningen av nämndernas arbete med 

granskning av förmedlingsorganens handhavande av bostadsbidragen. Un

der budgetåret 1979/80 inspekterades sex nämnder. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 3 257 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en minskning med tre och en halv tjänster 

samt en minskning med 33 000 kr. av medel avsedda för information. 

3. Styrelsen anser att personalresurserna måste ökas med två nya tjäns

ter för handläggning av ärenden angående samlingslokalstöd. 

4. Förvaltningsposten i övrigt måste räknas upp i förhållande till huvud

förslaget för att möjliggöra en begränsad ökning i användningen av kon

sulttjänster samt en angelägen satsning på personalutbildning ( + I 246000 

kr). 

5. Medel för tryckning av blanketter bör i sin helhet beräknas under 

anslagsposten Blanketter. Posten bör därvid räknas upp så att medelsbe

hovet täcks ( + 607 000 kr). 

6. Anslagsposten för lokalkostnader och revisionskontor bör tas upp 

enligt byggnadsstyrclsens och bostadsstyrelscns beräkningar resp. revi

sionskontorets förslag ( + 23 0001. 

7. Medel bör anvisas för utvidgning av bostadsverkets ADB-system i 

enlighet med bostadsstyrelsens förslag I+ I 5000001. 

8. Posten Ersättning till kommunerna för medverkan i arbetet med 

åtgärder mot strålrisker i byggnader bör tas upp med oförändrat belopp 

5000000 kr. och anvisas förslagsvis. 

9. Inkomstposten Publikationer bör räknas upp med hänsyn till ökade 

framstiillningskostnader ( + 10000 kr). 

Föredraganden 

Bostadsstyrelsen har lagt fram en utredning med förslag om utvidgat 

datorstöd till verksamheten vid styrelsen och länsbostadsnämnderna. Den 

närmare utformningen av ett framtida ADB-system inom bostadsverket 

påverkas självfallet av hur utbetalningen och förvaltningen av de statliga 

bostadslånen skall skötas. Denna fråga utreds f.n. av bostadslåneutred

ningen (Bo 1980:04). Utredningen kommer att redovisa sina överväganden 

i början av år 1982. I avvaktan på ett ställningstagande till frågan har 

regeringen nyligen sUillt vissa medel till bostadsstyrelsens förfogande för 

arbete under innevarande budgetår med att utveckla ett kommande ADB

system i sådana former att ingen låsning sker beträffande utbetalnings- och 

låneförvaltningsrutiner. 

För nästa budgetår bör medel för bostadsstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudalternativet. 

Jag har dessutom räknat medel för ersättning till kommunerna för deras 

medverkan i arbetet med atgärder mot strålrisker i byggnader (5 000000 

kr. I m:h för den kontinuerliga uppföljningen av cnergisparvcrksamheten 

(200000 kr.). 
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Med hänsyn till vad jag har anfört och med hänvisning till sammanställ

ningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsstyrelsen för budgetårt:t 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 43 100000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

58950184 

37330000 

34170000 

I varje län utom Gotlands län finns en liinsbostadsnämnd. Nämnden är 

liinsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsö1:i

ningcn. I Gotlands län fullgör länsstyrdsen de uppgifter som ankommer pf1 

en länsbostadsniimnd. 

Personal 

Anslag 

Förvalt ningskostnader 
tdiirav lönekostnaden 

Lokalkostnader. 
förslagsvis 

Inkomster 

Administrati1msa vgifter 
Aviseringsnvgif!cr 

Nettoutgift 

1981/82 

505 

62442000 
!58!:(5900ti1

) 

!081(000 

-IX.~00000 

-15000000 

37 330000 

1 Varav I 825 000 kr. i tillfiillig resursförstiirkning. 
2 Varav I 937 000 kr. i tillföllig resursförst~irkning. 

Bo.11ad.1·s /Yre/scn 

lkriiknad iindring 1982/!0 

Hostads- Före-
styrelsen draganden 

+ 3 + 0 

+6512000 + 4 780000 
!+5 81100()) t+ 4 780000') 

+3 116000 + :<060000 

-9500000 - 950000() 
-1500000 -1500000 

-1372000 - ·' 160000 

Bostadsstyrelsen framhilller att liinsbostadsnämndernas tekniska perso

nal. som i huvudsak bereder tirenden fram till länt:beslut. får alltmer 

komplicerade arbetsuppgifter gcnom all nya stödformer införs. Bostads

hyggandet förskjuts allt mera i riktning mot förbättrings- och ombyggnads

verksamhct. vilket medför W<tra bedömningar i fr:1ga om bcltiningen l1ch 

ett ökat behov av information i anslutning hiirtill. De ökade kraven p<'i den 

tekniska pt:rsonalen uppvägs i viss miin av de lättnader som följer av att 

bostadsbyggandet ligger pii en relativt lag nivå. Arbel~miingden för den 

administrativa personalen ökar i takt mt:d lånestockens tillv~ixt. Arhctet 

med låncförvaltningcn ökar ocbå till följd av alt bottcnlånt:instituten 

striivar ctkr att förkorta bindningstidana för bottt:nlån. Även iindringar i 
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riintehidragsn:gistret m<'iste ske oftare för varje hostadsliin. Genom infö

randet av ett utvidgat datasystem torde vissa förenklings- och rationali'\e

ringsvinslcr kunna göras omkring iir 1985. dii systcmcl her;ikna' kunna tas 

i bruk. 

I. Pris- och löneomräkning + 6512000 kr. 

2. Vid hedömningen av pcrsonalhehnvct har styrelsen utgi1tl !hin att 

liinsbostadsniimnderna f~tr behidla den tillfo!Jiga personalförstärkning som 

har tillförts dem under senare budget<.tr. Med denna utg~ingspunkt innebiir 

en tilhimpning av huvudalternativet en minskning med tre handliiggare och 

nio hitriiden. 

Styrelsen bedömer att följderna a\' en si.1dan personalminskning hlir 

minskad utiltriktad service- och kontakt\'erksamhet mot kommunerna 

samt mot producent- och konsumentgrupper. Ärendebalansen skulle öka. 

Förseningar av utbetalningar skulle leda till ökade boendekostnader. Vi

dare skulle risken för felaktiga utbetalningar öka på grund av försiimrade 

möjligheter till informations- och kunskapsinhämtning i låneiirenden. 

Minskningen ~kulle ocksii föra med sig svårigheter att bchMla erfaren 

personal. 

3. Styrelsen anser att liinsbL1stadsniimndernas personal behöver fiirstiir

kas med tre kvalificerade bitriidcn ulliver nuvarande antal tjiinstcr. Styrel

sen har därvid förutsatt en decentralisering i viss utsträckning av beslutan

derätten i ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag till kommunerna. 

Styrelsen beräknar härigenom att sex tjänster kan frigöras och anviindas 

som en allmiin resursförstärkning. 

4. Styrelsen begär att tjugo tjänster inrättas för den personal som av

lönas med medel för tillfällig personalförstärkning. 

5. f'örvaltningsposten i övrigt bör räknas upp i förh{1llande till huvud-· 

förslaget för att medge erforderlig utbildning av personalen samt förnyelse 

av inventarier och utrustning. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1980/81: I()() bil. 16, CU 1980/81: 29, 

rskr 1980/81: 244) skall bostadsstyrelsen ta ut en avgift vid aviseringen av 

flertalet lån efter den I juli 1981. Regeringen har heslutat (SFS 1981: 340) 

att aviseringsavgiften tills vidare skall vara JO kr. per l{m och betalningstill

fälle. Genom samma beslut höjdes den år 1978 införda administrationsav

giften till 175 kr. för varje lån som beviljas eller övertas. Administrations

och aviseringsavgifterna beräknas under budgetåret 1982/83 tillföra stats

verket 44.5 milj. kr. Inkomsterna redovisas under detta anslag. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att beslutanderätten i iirenden om lån till 

integrerade skollokaler och tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyg

gelse överförs till liinshostadsniimnderna samt att kommunern::i från den I 

juli 1982 skall få besluta i vissa ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Jag 

kommer att ta upp dessa frågor när jag behandlar resp. anslag. Anslaget 

Kartong: S. 38. rad 24 Står: 198 I: 000 Rättat till: 1981: 1274 
rad 34 Står: 1981: 000 Riittat till: 1981: IO.'il 
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B 8. Viss hostadsförbättringsverksamhet m. m .. under vilket hl. a. medel 

för bostadsanpassningsbidrag anvisas. kommer att behandlas i en särskild 

proposition senare i vttr. 

Som jag redan tidigare har nämnt har hostadsstyrelscn ffltt vissa medel 

för fortsatt utredning av frfigan om införande av datorstöd vid Hinshostads

nämnderna. Innan ställning har tagits till den fr<lgan och till de förslag som 

bostadslåneutredningen !Bo 1980: 04) Uigger fram. iir jag inte beredd att 

övcrviiga frt1ga11 om Wnshostadsniimndernas l~mgsiktiga behov av perso

nalresurser. Jag iir emellertid samtidigt medveten om att vissa nämnder 

f. 11. är hfirt anstriingda. Jag har diirför riiknat med en tillfällig resursför

stärkning iiven för budgetåret 1982/83 pa I 937 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hcm

stiillcr jag att regeringen före siar riksdagen 

att till Liinsbost11ds11ii11111dema för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 34 170 000 kr. 

8 3. Lån till bostadsbyggande 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6873939251 

5 700000000 

6250000000 

Behållning 1487433815 

Från anslaget betalas ut bostadslån. räntelån, räntebärande förbättrings

lån, tomträttslån till kommuner. lån avseende kostnader för outhyrda 

lägenheter, underhållslån och lån för byggnadstekniska åtgärder. 

Bestämmelserna om hostadsliln finns i bl. a. hostadsfinansicringsförord

ningen ( 1974: 946. omtryckt 1980: 329, ändrad senast 1981: 1274). Bostads

lån lämnas i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Som bo

stadshus räknas sådana hus som innehåller bostadsutrymmen och/eller 

lokaler för boendeservice. Lånets storlek bestäms så att det utgör en andel 

av ett i särskild ordning fastställt låneunderlag. Andelen är i normalfallet 

30 % för kommuner eller allmännyttiga företag. 29 % för bostadsrättsföre

ningar fristående från byggintressenter och med kommunal insyn, 25 % för 

småhus som skall bebos av låntagaren och 22 o/c.> i övriga fall. Låneunderla

get bestäms enligt förordningen ( 1978: 384) om beräkning av låneunderlag 

och pant värde för bostadslån (omtryckt 1980: 772. ändrad senast 

1981: 1051 ). Låneunderlaget vid nybyggnad är antingen de sammanlagda 

beräknade kostnaderna för mark och byggande eller kostnaderna enligt 

antaget anbud med skäligt tillägg för sådana kostnader som inte omfattas 

av anbudet. Vid ombyggnad utgör den godkända kostnaden för arbetet 

låneunderlag. Vid ombyggnad av !lerbostadshus kan i vissa fall även 

kostnader för mark räknas in i låneunderlaget. Det för'utsätts ått underlig

gande lån tas upp i öppna marknaden. För bostadslån skall erläggas ränta 

efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder. 
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Bostadslån till den del som avser bostadsutrymmen är förenade med 

räntesubventioner i form av räntebidrag. För vissa typer av ombyggnads

åtgärder lämnas dock enbart bostadslån. 
Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om Hinet avser ett 

småhus som skall bebos av låntagaren. Detsamma giiller i fråga om lån för 

nybyggnad av lokaler. I övriga fall är lån för nybyggnad beroende av 

förhållandet mellan garanterad ränta och faktisk räntekostnad unda låneti

den. För lån till ombyggnad är amoneringstiden högst 30 år. i vissa fall 

dock högst 20 år. 

Bestämmelserna om ränte/ån finns i räntelfmekungörclsen ( 1967: 553. 

omtryckt 1976: 790. ändrad senast 1981: 415 ). Räntelån liimnas dels för 

bostadshus som har uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som 

har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den I januari 1968. 

dock inte för hus som har färdigställts före år 1958. dels för bostadshus 

som har uppförts utan statligt lån om räntebidrag förut har beviljats för 

huset. Riintclån som avser tiden efter utgången av år 1974 efterges automa

tiskt med undantag för sådana belopp som motsvarar amorteringar på det 

statliga bostadslånet eller motsvarande lån. Kostnaden för eftergiften be

lastar anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Bestämmelserna om förbättringslån finns i förbättringslåneförordningen 

( 1980:261. ändrad senast 1981 :587). Förhättringslånen iir behovsprövade 

och lämnas endast för ombyggnad och annan förbättring av småhus som 

bebos av rersoner som antingen har folkpension eller har fyllt 60 år eller 

som är handikappade. Lånen lämnas normalt i form av en räntebärande 

och en riintefri stående lånedel. Den räntefria stående delen är maximerad 

till 20 000 kr. Fram till utgången av juni 1982 kan även vissa andra kategori

er få förbättringslån. För dessa fall giiller vissa äldre bestämmelser bl. a. i 

fråga om den räntefria stående delens storlek. 

To111triitts/tln till kommuner enligt tomtriittslånckungörelsen ( 196.'i: 90.'i, 

omtryckt 1976: 793) kan lämnas till kommuner som har upplföit tomträtt till 

mark för bostadsändamål. Långivningen upphör med utgången av år I 981. 

Lån enligt förordningen (I 976: 260) om hyre.1j{'ir/11s1/ä11 (iindrad senast 

1979: 226) lämnas för att täcka viss del av hyresförluster under åren 

1971-1980. 

Lån enligt förordningen ( 1978: 992) om underhåll av vissa bostadshus 

(ändrad 1980: 1069) - 1111derlullls/il11 - lämnas under åren 1979-1981 för 

underhåll av statligt belånade hyreshus som färdigställdes under något av 

åren 1965-1975. 

Liln fiir hygg1wdstek11iska ätgiirder i bostadshus lämnas enligt förord

ningen (1981:473) med samma namn (ändrad 1981: 1050) för åtgärder som 

behövs för att undanröja mögel-. röt- eller korrosionsskador eller andra 

byggnadstekniska brister i bostadshus. Långivningen är temporär och 

omfattar endast åtgärder som påbö1jas under tiden den I september 

1981-den 28 februari 1982 och i huvudsak avslutas senast den 30 juni 

1982. 
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Bostadsstyrelsen 

Omfattningen av bostadslångivningen m.m. 

Under budgetåret ! 980/81 meddelades preliminära beslut om ho.1·1adsldn 

samt beslut om bostadslån i ettbeslutsärenden till ett sammanlagt belopp 

av 6330 milj. kr. Därav avsåg 5227 milj. kr. nybyggnadsföretag och I 053 

milj. kr. ombyggnadsföretag. Jämfört med budgetåret 1979/80 ökade det 

totalt beviljade lånebeloppet med ca 460 milj. kr. Slutliga beslut om bo

stadslån meddelades under budgetåret 1980/81 till ett belopp av 3 480 

milj. kr. 

Beslut om bostadsldn h11dgetäre11 1979/80 oC"h l'i80!8 / 

Heslut om Beviljat h\ncbelopp. 
bostadslån. milj. kr. kr.ilägenhct 

Hudgctär Budgetår 

1979/80 1980/81 1979/80 1980/81 

Preliminära hes/ut 
Nybyggnad 

Flerbostadshus I 747 :! 339 105 100 135900 
Småhus 1464 I 383 91000 106000 

Ombyggnad 
Flcrbostadshus 474 649 39600 54300 

Enduhes/111 (smäl111s1 
Nybyggnad 1727 I 55'i 103000 113 100 
Ombyggnad 460 404 38 :!00 40900 

Slutlif~a hes/ut 
Nybyggnad 

100500 Flcrbostadshus 974 1346 83 300 
Smahus I 510 ltCI 75400 86600 

Ombyggnad 
Flcrbostadshus :!66 313 27900 31800 

De genomsnittliga lånebeloppen per lägenhet i preliminära beslut har 

ökat i mycket varierande grad mellan budgetåren 1979/80 och 1980/81. 

Orsakerna härtill är flera, såsom ändrad låneandel för ombyggnad av 

tlerbostadshus, varierande andel lokaler i sådana hus och olika ändringar 

av lägenheternas storlek. 

Skillnaden i genomsnittsbelopp mellan de olika hustyperna beror i sin 

tur bl. a. på skillnader i lånevillkor, lägenhctsstorlekar och - beträffande 

ombyggnadsföretagen - ornbyggnadsåtgärdernas omfattning. För llcrbo

stadshusen gäller dessutom att den del av lånen som avser lokaler har 

slagits ut på bostadslägenheterna. 

Som framgår av tabellen ligger de genomsnittliga lånebeloppen per lä

genhet i de slutliga besluten på en betydligt lägre nivå än genomsnittsbe

loppen i de preliminära besluten från samma tid. Detta återspeglar den 

höjning av belåningsnivån som har skett under senare år genom höjning av 
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tidskoefficienten. grundbeloppet för huset ~amt tomt- och grundbered

ningsbcloppct. 
Fördjupning av bostadslån. dvs. utökning av bostadslanet som ersätt

ning för uteblivna bottenlån upp till bostadslånets normala undre gräns, 

förekommer praktiskt taget endast i fråga om nybyggda styckebyggda 

småhus och ombyggnad av småhus. Under budget~tret 1980/81 utgjorde 

fördjupningen ca 7 resp. 14l.>(. av de totala lånebeloppen för dessa två typer 

av låneärenden. Jämfört med budgetårt:t 1979/80 innebär det en ungefär 

oförändrad andel. 

Beslut om hyre.1:fi'ir/11stlän har under budgetåret 1980/81 meddelats till ett 

belopp av 212.5 milj. kr. Det är ett avsevärt högre belopp än för budgetåret 

1979/80. Orsaken härtill är framförallt att beslut om lån till bostadsföretag i 

Göteborg och Malmö. som normalt skulle ha meddelats under budgetåret 

1979/80. inte meddelades förrän under budgetåret 1980/81. 

Beslut om hvre.1fi"irl11stlån h11dgetäre11 1978179-1980181 

Budgetår Antal Beviljade liin. 
beslut mi\j.kr. 

1978179 149 183.0 
1979/80 128 93.0 
1980/81 187 212.5 

Enligt riksdagens beslut för hyresförlustlån beviljas för hyresförlustcr 

uppkomna t. o. m. år 1980. Ulnebeslut kommer därför att meddelas iiven 

under budgetåret 1981/82. 

Beslut om 1111derhällslil11 har under budgetåret 1980/81 meddelats till ett 

belopp av 428 milj.kr. Intill utgången av budgetåret 1979/80 hade beslut om 

lån meddelats till ett belopp av 770 milj.kr. Återstående underhf1llslån 

avseende kalended1rd 1981 kommer att meddelas under innevarande bud

getår och kan beräknas till ca 150 milj.kr. 

Uthctalningar m· lån under hudgetäret 1980181 

Uth<!talningar av: 
bostadslån till nv- och 
ombyggnad san{t 
förhiittringslän 
underhåll slån 
ränteltm 
tomträtt slån 
hyrcsförlustlån 

Förskott. netto 

Summa uthctalnin11;ar 

Utbetalningar. milj.kr. 
Beriiknadc Faktiska 

5 780 
212 
220 
150 
160 

0 

6525 

5 848 
470 
226 
194 
168 

9 

6897 

Den största avvikelsen mellan beräknade och faktiska utbetalningar 

gäller underhållslånen. för dessa blev utbetalningarna större på grund av 

att långivningen förlängdes till att avse även år 1981. 
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Förslag om ändrade bostadslåneregler m.m. 

Begränsning av småhusens storlek 

Bostadsstyrelsen har i en särskild utredning om småhusbelåningen åren 

1979. 1980 och 1981 utvärderat effekterna av den sänkta kostnadsgränsen 

enligt 17 § bostadsfinansieringsförordningeni fråga om hus där ansökan om 

byggnadslov kom in efter utgången av år 1979. Genomsnittsarean i synner

het för de styckebyggda småhusen har minskat betydligt efter sänkningen. 

Enligt styrelsen är det dock svårt att säkert bedöma vilken betydelse 

ändringen i förordningen har haft för denna utveckling. Den starka 

byggprisökningen på senare tid och den generellt dämpade efterfrågan på 

småhus. bl. a. till följd av osäkerheten om kommande ränteläge. skatteav

drag, taxeringsvärden, energipriser m. m .. har gjort att intresset för stora 

och dyra hus har minskat avsevärt. 

Bostadsstyrclsen anser att även den nu gällande kostnadsgränsen 

medger att omotiverat stora småhus kan belånas. Sådana hus är alltför 

resurskrävande under både byggnads- och bruksskedet. 

Det finns enligt styrelsen också skäl att förenkla bestämmelserna om 

begränsning av småhusens storlek. Den sedan år 1968 tillämpade kostnads

gränsen har tekniskt sett varit ett bra medel för att förhindra att statliga lån 

lämnas till oacceptabelt stora hus. Den har dock varit svår att förstå för 

den enskilde låntagaren eftersom den förutsätter en relativt detaljerad 

kunskap om låneberäkningsmetoden. Beräkningsmetoden för stycke

byggda småhus har dessutom numera kraftigt förenklats. Härigenom har i 

praktiken den avsedda möjligheten till val mellan yta och standard inom en 
viss kostnadsgräns försvunnit. Beräkningsmetoden beaktar nämligen hu

sets standard endast i begränsad utsträckning. Kostnadsgränsen begränsar 

i praktiken bara husens ytstorlek. 

Styrelsen föreslår att bestämmelserna för bostadslån till småhus förenk

las genom att den nuvarande kostnadsgränsen ersätts med en areagräns. 

Gränsen bör utformas så att all mät värd area medräknas.En sådan bestäm

melse är lättfattlig och enkel att tillämpa. Dessutom skulle de problem med 

gränsdragningen mellan primära och sekundära utrymmen som nu förelig

ger i huvudsak elimineras. För att inte möjligheterna att bygga småhus med 

källarvåning skall försvåras bör dock endast halva den sekundära arean i 

källaren medräknas. 

Mot bakgrund av bl. a. målsättningen när kostnadsgriinsen sänktes vid 

årsskiftet 1979-1980 anser styrelsen att en areagräns inte bör medge att 

större småhus kan belånas än vad som då avsågs. Styrelsen föreslår därför 

att lån inte skall beviijas för småhus om summan av all bruksarea ovan 

mark tillsammans med hälften av den sekundära bruksarean i källare 

överstiger 180 m2
• Den föreslagna areagränsen bör tillämpas i ärenden där 

ansökan om lån görs efter utgången av år 1982. 

Som underlag för att bestämma areagränsernas storlek har styrelsen 
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gjort en särskild undersökning av areorna i smiihus för vilka beslut om 

bostadslån meddelades i maj 1981. Undersökningen visar bl. cl. alt det bara 

är bland de styckebyggda I 1/2-planshusen som det finns n~igon mer 

påtaglig andel hus Slllll är större iin 180 m~. 

Om samtliga hus utförs så att de klarar den föreslagna areagriinsen och 

0111 den av bostadsstyrelscn gjorda undersökningen av långivningen i maj 

1981 n:prescnterar en årsproduktion pfr 15000 gruppbyggda och 15000 

styckebyggda småhus skulle enligt styrelsen anspråken p<'i bostadsl[meme

del minska med 53 milj. kr. och p<'i riintebidrag med 15 milj.kr. under första 

året. 

I avvaktan på en ändring av reglerna för storkksbegriinsningen av små

hus har styrelsen för avsikt att föreskriva att ytan av inredningsbar vind 

normalt skall anses vara primiir bruksarea. Föreskriften skall gälla fr~\n den 

I januari 1982. 

Markprisprövningcn 

Huvudsyftet med markprisprövningcn är att hålla råmarkspriserna p<'i en 

skälig nivå. Som besliimmclserna nu iir utformade - hiinvisningen till 

expropriationslagens viirderingsregler - kriivs enligt bostadsstyrclsens 

uppfattning mycket omfattande utredningar som grund för en prövning. I 

praktiken visar det sig all det i ytterst fä fall gilr alt hävda att markpriset iir 

oskäligt. Produktionskostnadsprövningen enligt 15 ~ bostadsfinansierings

förordningen torde oftare vara mer ctfoktiv även om också den har bety

dande brister. 

Ett annat problem med markprisprövningcn är att den mtmga gånger 

kringgås genom att sökanden hara redovisar ett pris som denne vet att 

nämnden kan godta. Markprisprövningen kan möjligen ha en viss däm

pande inverkan p!'1 markpriserna. men denna inverkan står knappast i 

rimlig proportion till de utrcdningsinsatser som mf1ste göras för att få fram 

ett beslutsunderlag. 

Den I juli 1981 har markprisprövningen slopats vid bl. a. lån till småhus i 

saneringsområden och ersatts av kommunens lämplighetsbedömning. Sty

relsen föreslår att den särskilda markprisprövningen slopas även för små

hus inom e.xploateringsområden. Kommunens bedömning av skälig prisni

vå fär anses tillräcklig i detta sammanhang. 

Fördjupning av bostadslån 

Enligt reglerna i 30 * bostadsfinansieringsförordningen får bostadslån 

fördjupas automatiskt, dvs. utan prövning av möjligheterna att uppta un

derliggande kredit, bl. a. vid ombyggnad av småhus om låneunderlaget är 

högst 25000 kr. Gränsen fastställdes år 1973. Kostnadsutvccklingen sedan 

detta år har inneburit att gränsens reala innebörd har ändrats väsentligt och 

i princip medfört krav på bottenlån i ökande omfattning. Detta har medfört 
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ökade administrativa ohigenheter. Styrelsen fi\resli1r diirför att griinsen 

höjs till 50000 kr. 

Styrelsen föresliir ocks<i att maximigriinsen enligt _,5 ~ lx,,tadslinansie

ringsförordningen för niir den fördjup;1de delen av ett bostathl~m far löpa 

med bostadsl:·lneriinta hiijs med hiinsyn till kostnadsut\'t:cklingen fr{1n 4000 

till IOOOOkr. 

Priivning och bevakning av kreditriskn 

Riksrevisionsverket har inom ramen för sin förvaltningsrevision grans

kat hostadsverkets priivning lH.:h bevakning av kreditrisker i kingivningen 

till .flerhP.,tad.\lllls. Rik.;revisions\·erket anser att riskerna for fiirlust pi1 

li'1nen m<1s\e beaktas i högre gr<1d lin 'l'lll nu sker vid beslut nm liln. 

u,1stadsstyrelsen hör också analysera eventuella kreditrisker och faktorer 

som kan p{1verka den framtida risknivän. 

Bostadsstyrelsen anser för sin del att hostadsverket hittills i sin verk

samhet har tagit tillbörlig hiinsyn till kreditriskerna. De hittills gjorda 

kapitalmedelsforlusterna pil utest~iende li'tn iir blygsamma. Oet linns emel

lertid ock<i enligt styrelsen anledning att uppmiirksamma att den framtida 

utvecklingen. i forma\· svag ekorwmisk tillviixt nch inkomstutveckling. 

ökande driftkostnader och ökad hclastning pii grund av snabbare uppriik

ning av den garanterade riintan och pf1bö1:jad amortering av l{1n, inklusive 

skuldökningar på paritetslån och riintcl{111. kan ge upphov till större kredit

risker än hillills. Styrelsen kommer att överviiga vad den ändrade situa

tionen kan kriiva i fråga om lindringar av regler och praxis i lånevcrksam

heten. Vissa ändringar bör dock genomföras redan nu. 

Enligt 15 * hostadstinansicringsförordningcn gäller som förutsättning för 

hostadsl(111 bl. a. att de hyror som hehövs för att tiicka de ärliga kosina

derna för fastigheten inte för bli så höga all det finns en pillaglig risk för 

förlusl. Vidare gäller enligt 20 * förordningen ( 1978: 384) om heriikning av 

låneunderlag llch pantviirde för bostadslån bl. a. all pant värdet inte får 

sättas högre än att pantbrev inom 100'/i: av detta värde kan antas utgöra en 

tillfredsställande säkerhet för bostadslånet. 

Prövningen av att det sistnämnda kravet är uppfyllt torde helt samman

falla med prövningen enligt bestämmelsen i 15 * bostadslinansieringsför

ordningen. Bestämmelsen i 15 * iir tillrticklig för att garantera en ändamills

enlig långivning från förlustrisksynpunkt. Styrelsen föresltir att pantviirde

bcstiimmelsen slopas. Styrelsen förcslär samtidigt en viss omformulering 

av bestämmelsen om förlustrisk i 15*. 
Bostadsstyrelsen tar också upp frågan om åtgiirder för att skydda statens 

intressen vid kreditgivningen till l.'g11uhe111. En allt större andel av smf1hus

produktionen sker utanför planlagda områden. Trots ett minskat småhus

byggande har antalet nybyggnader av småhus i dessa områden öka!. 

Enligt bostadsbyggnadsstatistiken byggdes det år 1975 ca 3000 smtthus 

utanför planlagda områden. År 1979, som är det senaste ar for vilket 
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uppgifter föreligger, uppgick byggandet till 5000 hus. Samtidigt visar erfa

renheter från de senaste åren på en vikande efterfrågan på nya småhus. 

Särskilt gäller detta utanför storstadsområdena. 

Även om den vikande efte1frågan delvis kan vara av tillfällig natur 

bedömer styrelsen att en väsentlig ökning av statens risker som kreditgi

vare till småhus har inträffat under senare är och att detta kan väntas öka 

ytterligare på grund av ökade energipriser och strukturomvandling. Sär

skilt gäller detta byggandet utanför detaljplanelagt område. Ökade kredit

risker föreligger emellertid även för byggandet inom detaljplanelagda om

råden på grund av en allmänt minskande efterfrågan. Problemen vid för

säljning av enskilda gruppbyggda småhus utanför tätorternas centrala delar 

är ett belysande exempel på detta. 

Styrelsen anser det angeläget att motverka ett ökat statligt risktagande 

för lån till ny- och ombyggnad av smähus som skall bebos av låntagaren. 

De grundläggande principerna för kreditriskprövningen. dvs. att den bör 

ankomma på kommunen och ske i samband med prövningen av bebyggel

sens lämplighet, bör dock inte ändras. Kommunernas ansvar för prövning 

av bebyggelsens lämplighet frän kreditrisksynpunkt bör enligt styrelsen i 

stället markeras ytterligare genom ett ökat ekonomiskt ansvarstagande. 

Vidare bör bestämmelser om kommunernas ekonomiska ansvar iiven för 

fördjupade lånedelar återinföras. Det sistnämnda motiveras av att kredit

riskerna i allmänhet har varit skäl till att de statliga lånen har fördjupats. 

Det kan då inte anses rimligt att staten i dessa fall tar ett större ansvar för 

kreditriskerna än i normalfallet. 

Bostadsstyrelsen föreslår att bestämmelserna ändras den I juli 1982 så 

att det kommunala ansvaret ökas till 50<;{ av läneskulden vid förlusttillfäl

lct och att ansvaret även skall omfatta eventuell fördjupad lånedel. 

Likvi<litetsstö<l i vissa fall vi<l hyresförluster 

Hyresförlustliinen har upphört och företag som fortfarande gör förluster 

måste i fortsättningen - med vissa undantag - klara problemen sjiilva, 

eventuellt med kommunalt stöd. Avvecklingen motiverades bl. a. med 

långivningens ursprungliga temporära karaktär och mot bakgrund av att 

antalet outhyrda lägenheter hade minskat under perioden 1971-1979. 

Antalet outhyrda liigenheter har inte fortsatt att minska utan har i stället 

ökat under det senaste iiret. Kommunernas och företagens erfarenheter av 

de ekonomiska problemen till följd av outhyrda liigenheter gör ocksa att 

man - även i orter med brist på liigenheter - tvekar att siitta igiing nya 

hostad.1pr1!ic/.:t. Man ser framför sig risken att på nytt stå med ett antal 

outhyrda lägenheter med åtföljande p<lrrestningar. 

Enligt styrelsens uppfattning skulle tvekan i mänga fall kunna undanrö

jas genom att företagen gavs garantier i form av ett likviditetsstöd för det 

fall att det skulle bli avsiittningssv{1righcter för de nybyggda liigenheterna. 

Styrelsen föresl{ir att statligt lån heviljas till företag i kommuner med brist 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 46 

på lägenheter och uppenbart behov av bostadsbyggande för sådana förlus

ter som uppstår genom att hyres- och bostadsrättslägenheter inte blir 

upplåtna. Lånen bör beviljas för projekt som har påbörjats tidigast år 1982 

och som färdigställs t. o. m. år 1986. Lånen bör vara subventionsfria. dvs. 

löpa med bostadslåneriinta. och amorteras på 10 år. 

Lokalbelåning i saneringsområden 

Före den 1 juli 1972 gällde att sådana lokaler som det fanns behov av 

inom bostadsområdet tick räknas in i låneunderlaget. Lån beviljades emel

lertid bara till sådana byggnader som till övervägande delen innehöll bostä

der och låneunderlagslokaler. Övriga lokaler i belåningsbara hus räknades 

in i pantvärdet oavsett vad de skulle användas till. alltså också t. ex. kontor 

och andra arbetslokaler. Lokaler vars värde fick beaktas i pantvärdet 

kallades för pant värdelokaler. 

Den 1 juli 1972 ändrades reglerna för lokalbelåningen så att endast de 

lokaler utöver låneunderlagslokalerna som kunde anses vara till påtaglig 

nytta för de boende i ett bostadsområde tick räknas in i pantviirdet såsom 

pantvärdelokaler. Övriga lokaler fick inte alls beaktas vid den statliga 

bostadslångivningen. 

Den I januari 1980 slopades det tidigare begreppet pantvärdclokaler, 

genom att även dessa lokaler fick räknas in i låneunderlaget för bostadslån. 

Lokaler i bostadsområden indelas därefter bara i belåningsbara och inte 

belåningsbara. Kostnaderna för inte belåningsbara lokaler får inte beaktas 

ens i pantvärdet. På våren 1980 beslöt riksdagen dock att ett undantag från 

denna regel skulle göras vid ombyggnad. Sedan den I juli 1980 gäller därför 

att värdet av vissa "nyttigheter" sfisom butiker. kontor m. m. fär beaktas 

vid fastställandet av pantvärdet för ett ombyggt hus. om det behövs för att 

ombyggnaden skall kunna finansieras. Vid nybyggnad fär inte värdet av 

andra nytillkommande lokaler eller nyttigheter än låneunderlagslokaler 

beaktas i pantvärdet. Däremot får värdet av byggnad eller annat som redan 

fanns på eller hörde till fastigheten när byggnadsföretaget påbörjades beak

tas i pant värdet. 

Enligt styrelsens uppfattning bör pantvärdct på ett rimligt sätt avspegla 

fastighetens värde, beräknat på de grunder som gäller vid statlig belåning. 

Vid förnyelse av äldre tätortsbebyggelse i centrala lägen kan nuvarande 

regler också innebära ett hinder. eftersom det ofta är nödvändigt att lägga 

lokaler av olika slag i markplanet diirl'ör att det där är olämpligt att 

inrymma bostäder med hänsyn till insyn, buller m. m. 

Styrelsen föreslår att vid nybyggnad av bostadshus även värdet av inte 

belåningsbara loka!er och andra nyttigheter far beaktas i pant värdet. Reg

lerna bör dock gälla endast för bostadshus inom saneringsområden. Dess

utom bör i fråga om lokalhus. dvs. hus som till mer än hälften innehåller 

annat än bostäder l)Ch låneunderlagslokaler. iiven i fortsättningen endast 

de belåningsbara utrymmena beaktas i pantvärdet. 
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Prioriteringsreglerna för bottenlån har på senare år börjat tillämpas så att 

endast de lån som ryms inom låneunderlaget - minskat med egen insats 

och bostadslån - räknas som prioriterade krediter. I syfte att möjliggöra 

och stimulera en önskvärd stadsförnyelse bör enligt styrelsens mening 

även lån till sådana nyttigheter som inräknas i pantvänlet enligt det tidigare 

förslaget vara prioriterade. 

Decentralisering av beslut om lån till integrerade skollokaler 

F. n. skall bostadsstyrclsen medge att kostnaderna för s. k. integrerade 

skollokaler får räknas in i låneunderlaget. Länsbostadsnämnden skall med 

eget yttrande överlämna ansökningar härom till styrelsen. Yttrandet skall 

innehålla en bedömning av förutsättningarna för dels tillägg till låneunder

laget för dessa lokaler. dels lån till projektet i övrigt. 

En decentralisering av beslutanderätten till nämnderna i dessa ärenden 

är numera möjlig och skulle innebära en förenkling. Styrelsen föreslår att 

överföringen sker den 1 juli 1982. 

Ramar för långivningen 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 16, CU 1980/81: 29, rskr 

1980/81:244) gäller inga ramar under åren 1981-1983 för beviljande av 

bostadslån till ny- och ombyggnadsföretag och räntebärande förbättrings

lån. 

För vart och ett av budgetåren 1981/82 och 1982/83 har för beslut om 

s. k. miljölån fastställts en ram på 35 milj. kr. 

Med hänsyn till det låga bostadsbyggandet och angelägenheten av att 

byggandet ökar förutsätter styrelsen att några ramar inte fastställs för ny

och ombyggnadslångivningen. 1 anslutning till styrelsens förslag om ändra

de grunder för bostadslån till förbättring av boendemiljön föreslår styrel

sen att någon särskild ram för beslut om sådana lån ej fastställs. 

An slagsberäkning 

An slags belastningen för budgetåren 1981 /82 och 1982/83 beräknar bo

stads styrelsen enligt följande. 

Beräknad a11s/ag.1·he/a.1·111i11g fi"il· hudgetären /'181182 och IWQ/83 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flerbostadshus 
hin till nybyggnad av smf1hus 
ombyggnads- och förbiillringslån 
reparalionslän 
underhållslan 
räntelån 
lomtriillsl~in 

hyresl'i.irlustlån 
Fi"irskott. nello 

Ansla~shelastning 

Milj. kr. 
19!!1/!)2 

1900 
3 200 
I 060 

25 
190 
210 
175 
100 
-0 

6!!60 

Milj. kr. 
1982/83 

2000 
3 050 
1200 

HJO 

195 
175 

0 

6720 
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Vid utgången av budgetåret l 980/81 fanns en reservation på ca I 487 

milj. kr. För budgetåret l 981/82 har anvisats ett anslag av 5 700 milj. kr. 

Eftersom anslagsbelastningen beräknas till 6860 milj. kr. för innevarande 

budgetår erhålls en reservation på ca 327 milj. kr. För budgetåret l 982/83 

beräknar styrelsen anslagsbehovet till 6400 milj. kr. 

FiiredraNanden 

Temporära stimulansåtgärder för bostadsbyggandet 

Jag vill först ta upp frågan om en förlängning av de tillfälliga ändringarna 

i reglerna om mark- och konkurrensvillkoren samt produl.;tionskostnads

belåningen som gäller under innevarande budgetår. 

I syfte att öka bostadsbyggandet beslutade riksdagen (prop. l 980/ 

81: 194, CU 1980/81:40. rskr 1980/81:400) om vissa ändringar i fråga om 

mark- och konkurrensvillkoren för statliga bostadslån m. m. Markvillkoret 

gäller sålunda inte för styekebyggda småhus i exploateringsomräden om 

lån beviljas under tiden den l juli l 981-den 30 juni 1982. Villkoret innebär 

i dessa fall att lånsökandens förvärv av mark inte får vara förenat med 

villkor varigenom hans upphandling av material och byggnadsarbeten 

binds till en viss byggintressent. Vidare infördes lättnader i konkurrensvill

koret. samtidigt som möjligheten öppnades till produktionskostnadsbe

låning för hyres- och bostadsrättshus som byggs i egen regi eller upphand

las efter förhandling. Som förutsättning härför giiller dock att beslut om 

bostadslån meddelas under tiden den 23 april l 98 l -den 30 juni 1982. att 

ansökan om lån liimnas in till förmedlingsorganet senast den 28 februari 

1982 samt att byggnadsarbetena påbörjas senast den 30 september 1982. 

I prop. 1980/81: 194 angav jag att effekterna av de tillfälliga stimulansät

gärderna borde ut värderas. Syftet med utvärderingen ar att ge ytterligare 

underlag för att bedöma om reglerna om markvillkoret för styckebyggda 

smfihus i exploateringsomrftden och om konkurrensvillkoret med den till 

anbudsupphandladc projekt knutna möjligheten att fä produktionskost

nadsbelåning behöver ändras och i så fall hur. En sadan ut v~irdering har av 

naturliga skäl iinnu inte kunnat giiras. Jag har dock erfarit att effekten av 

stimulansåtgärderna har varit större än vad som beriiknades i samband 

med införandet. Jag utgick i min koqnadsberäkning frftn att ca I 000 

Higcnheter skulle komma igfmg. 

Med hänsyn till behovet av fortsatt stimulans och i avvaktan pft den 

nämnda utvärderingen föresliir jag att de tillfälliga stimulaiNltgärderna 

förlängs med ett år. 

Detta innebär att stimulansi\tgärderna kommer att omfatta iiven ärenden 

i vilka beslut om statligt bostadslån fattas under tiden den 1 juli 1982-den 

30 juni 1983. För lättnaderna i konkurrensvillkoret och för produktions

kostnadsbelåningen av hyres- och bostadsrättshus som byggs i egen regi 

eller upphandlas efter förhandling medför förslaget dessutom att byggnads-
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arhetena skall påbörjas senast den 30 september 1983. Det bör ankomma 

på regeringen att hesluta om de tidsgriinser som i övrigt kan hehövas. 

Det är inte möjligt att mera exakt förutsiiga effekten av en toi·Jängning av 

stimulansåtgärderna. Med hiinsyn till vad jag har inhiimtat uppskattar jag 

tfock att effekten av fi.irliingningen hlir en ökning av hyggandet med ca 

I 000 lägenheter. Med utgiingspunkt i ge11llmsnittlig överkostnad medför 

detta en ökning av den statliga liingivningen. inkl. riintehidrag under det 

första äret av l{rnetiden. med ca 40 milj.kr. Kostnadsökningarna uppkom

mer inte förrän under budgetiiret 1983/84. 

Hyggkost nadsutvecklingen i glesbygdsområden 

Innan jag övergi\r till bostadsstyrclsens anslagsframstiillning vill jag ock

så ta upp frågan om byggkostnaderna i gleshygdsomriiden. 

Med anledning av vad civilutskottet anförde vid 1978179 ~trs riksmöte 

tCU 1978179: 26 s. 36-37) om lån för vissa flerbostadshus i gleshygd och 

om kostnader för enstaka smithus uppdrog regeringen {it bostadsstyrelsen 

att i samråd med statens pris- och kartellniimnd utföra den av riksdagen 

hegiirda kostnadsanalysen. Styrelsen redovisade sitt uppdrag i en prome

moria den 18 december 1980. 

Styrelsen har genomfört en enkiit till bnsbostadsniimnderna. för all 

kunna dokumentera om projekt i gksbygd ligger p~! en annan kostnadsniv<"i 

iin andra projekt har styrelsen och statens pris- och kartellniimnd bearbetat 

uppgifter om kostnader och pantviirden för ett urval av tlerbostadshus i 

sex liin. niimligen Viirmlands. Kopparbergs, Viisternorrlands, Jiimtlands. 

Viisterbottens och Norrhottens. Dessa län har valts med hänsyn till att det 

just cHir sedan den I januari 1979 har varit m@igt att i vissa fall och i vissa 

omd1den höja ortskoefficientcn inom ett begriinsat intervall och därmed 

förbiillra finansicringsmö.ilighcterna. De omrf1den i vilka denna möjlighet 
föreligger har betecknats som glcshygd. 

De viigda medeltalen for överkostnad iiver pantviirdct var i fem av de 
sex liinen följande for de olika ären: 

Överkostnad i 1
.:; av pantviinlet i 

Ar hela liinet glesbygd 

1974 3.7 2.1 
1975 5,3 5.2 
1976 8.0 6.3 
1977 4.9 -1.9 
1978 6.8 3.7 
1974- 78 5.7 .U 

I denna tahlå har uppgifter friin .liimtlands liin uteslutits. eftersom möjlig

heter att i vissa fall höja ortskoefticienten finns i hela liinet. 

Om alla kommuner i Jiimtlands liin utom Östersund hiinfors till glcshygd 

blir överkostnaderna följande: 

4 Riksdag1•11 1981!8:!. I .1aml. Nr {(JO. Bilaga 16 
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Överkostnad i '?i av pantvlirdet i 

Ar hela länet glesl:iy11d 

1974 4,5 2,J 
1975 8.2 'i.\\ 
1976 11.7 20,9 
1977 5.J 9,6 
1978 lll.O 14.7 
1974-78 7.6 HU 

Bostadsstyn::lsen konstaterar mot bakgrund av de uppgifter som har 

samlats in att det synes klart att det ibland är svårt att genomföra vissa 

mindre projekt med flerbostadshus i mindre orter i glesbygden p{1 grund av 

all produktionskostnaderna är höga. Genomsnittligt sett har dock glcs

bygdsprojekten haft liigre överkostnader iin projekt i övriga delar av ett 

län. För att underlätta finansieringen för glcsbygdsprojckt och minska 

överkostnaderna har styrelsen infört en möjlighet att i vissa liln höja 

ortskoefficienten för små projekt i mindre orter. Styrelsen framhåller att de 

möjligheter till prnduktil1nskostnadsanpassad belåning som nu finns för 

hus med bostads- och hyresrätt som har upphandlats i konkurrens har gjort 

den statliga bostadsbcl{111ingen gynnsammare också for åtskilliga projekt i 

glesbygden. Styrelsen anser att nuvarande förutsiittningar för bostadsliln 

till flerbostadshus i smi1 projekt i mindre orter bör bibehilllas ofliriindrade. 

Beträffande byggkostnadcrna i områden där det endast kan bli fråga om 

att bygga enstaka smfrhus framhäller bostadsstyrelscn all det är så gott 

som omöjligt att klart avgränsa de områden det hiir handlar om. Prisstruk

tun.:n i områdena torde vara synnerligen oenhctlig. Nio lilnsbostads

niirnndcr har dock uppgett att prisstrukturen diir inte skiljer sig från pris

strukturen i övriga ddar av liinet. 

Vissa faktorer som kan verka prispressande vid byggande av enstaka 

småhus nämns både av länsbostadsnämnderna och av bnstadsstyrclsen. 

En niimnd pekar il andra sida p<I de högre byggherre-. maskin- samt rese

och traktamentskostnader som ofta drabbar sådana projekt. Styrelsen 

omtalar att man på eget initiativ har förbättrat finansieringsmöjlighcterna 

för smfthus i glesbygd genom alt medge en möjlighet att höja ortskoeffi

cienten. 

Styrelsen anser att det inte föreligger något behov av att iindra nuvaran

de föruts~iltningar för lån till enstaka sm{1hus som byggs i områden där 

endast sädant byggande kan komma i fråga. 

Jag finner inte skäl att ha annan uppfattning än bostadsstyrelsen i dessa 

fnigor. 
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Lilnereglcr m. m. 

Storkken på statshelflnade smähus 

Jag övcrgtir nu till de frttgor som hostadsstyrelscn har l<tgit urr i sin 

anslagsframstiillning. Jag hehandlar först reglerna om begränsning av stor

leken pil smithus. 

Begriinsningen av storkken pä de smähus som far byggas med statligt 

tinansicringsstöd har skett pf1 olika sätt sedan stödet infördes i slutet av 

1940-talel. Fram till [ir 1967 heviljades inte ![in om husets liigenhetsyta 

översteg ett visst antal kvadratmeter. För att öka valfriheten mellan yta 

och standard beslutade riksdagen (prop. 1967: 100. SU 1%7: 100. rskr 

1%7:265) att omforma dä gällande ytgriins till en kostnadsgriins. Regeln 

utformades <1 att bostadsbn för nyhyggnad av enfamiljshus inte liimnades 

om byggkostnaden översteg hyggkostnaden i orten för ett enfamiljshus av 

normal standard med en lägenhets yta av l 25 m~ i ell plan. hd källare och 

friliggande kallgarage. Enligt ho'>tadsstyrelsens föreskrifter till 17* 

bostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 946) var den högsta godtagbara 

hyggkostnaden 200 000 kr. el kr undantagsvis 215 000 kr. före omräkning 

med orts- och tidskoefficienter. 

Vid min anmälan till hudgetpropositionen för budget{iret 1978179 lprop. 

1977178: 100 bil. 16. CU 1977/78: 27. rskr 1977178: 2h4J föreslog jag att då 

giillande kostnadsgriins. 200000 kr .. skulle sänkas till 190000 kr. Jag ansåg 

all detta kunde göras utan men för en god utrymmes- och utrustningsstan

dard. Mitt förslag beriiknades för källarlösa hus medge liigenhetsytor i 

normala fall pa omkring 160 mc i hus med 1 I /2-plan m:h ca 150 m~ i hus 

med ett plan. Hus med källare heriiknadcs maximalt kunna omfatta ca 120 

m2
. Riksdagen godtog förslagen utan erinran men förutsatte att de föreslag

na reglerna noga skulle följas av de bostadspolitiska organen. Regeringen 

har sedermera i anslutning till en generell höjning av bel;iningsnivfin höjt 

heloppet till i dag giillande 197000 kr. 

Bostadsstyrelscn har pä regeringens uppdrag utvärderat hillillsvarande 

effekter av den siinkta kostnadsgriinscn. En första utv[irdcring gjordes 

hihten I 9XO. Styrelsen har för avsikt att göra en komplcllerande uppfölj

ning. d<i. uppgifter om samtliga projekt med l[1nebeslut under ilr I 9XO finns 

tillglingliga. 

Sedan kostnadsgrtinscn slinktcs har den genomsnittliga husstorleken 

minskat med drygt 10 m2 liigenhetsyta f'ör friliggande hus rn:h .:a 5 m2 för 

rad- o.:h parhus. Styrelsens ut viirdering talar för att de gcnomsnillliga 

husstorlckarna ligger inom de ytgriinser som jag angav i prop. I 977!7X: 100 

lbil. 16). Betriiffandc spridningen av husstorlekarna har styrelsen tagit 

fram uppgifter bara för styckebyggda hus. Av dessa uppgifter framg;\r det 

att ca 30';:( av I f/2-planshusen överstiger den angivna storleken. 

Innan kostnadsgriinscn siinktcs var den huvudsakliga tendensen att an

delen I-planshus minskade. Andelen I 1/2-planshus ökade i motsvarande 
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utstriickning. För läneärenden med heslut enligt de nya hcstiimmelst:rna 

har denna tendens hrutits. En ökning: har skett av andelen I-planshus. od1 

en minskning har skett av andelen I 1/2-planshus. Samtidigt framg<.tr a\' 

undersökningen att kostnadsgriinsen fnrtfarande medger hebning av h1l', 

med viisentligt större ytor iin vad jag angav i nyssniimnda propositi\)n. Det 

hiinger bl. a. samman med uthytbarheten mellan liigenhets- och biutrym

mesytor. 

I sin anslagsframstiillning fiiresl{tr styrelsen bl. a. av förenklingsskiil att 

den nuvarande kostnadsgriinsen ersiitts av en ytgriins sLHn omfattar all yta 

ovan mark samt hiilften av ytan i kiillare. Styrelsen konstaterar samtidigt 

att den nuvarande ktistnadsgriinsen fortfarande medger att omotiverat 

stora smiihus kan bel{mas. 

Det av b(istadsstyrelsen föreslagna systemet iir enligt min mening viil 

iignat att motverka de oliigenhe1er som den nuvarande utbytbarheten ger 

upphov till. Samtidigt medför systemet med en ytgriins vissa förenklingar. 

siirskilt för l;"mesökanden. Jag bitriider diirför styrelsens förslag. 

Styrehen föres lär vidare att ytgriinsen siitts till 180 mc. Fi.ir att belysa 

effekterna av förslaget i denna del har stvrelsen gjt)r\ en undersökning av 

samtliga smilhusiirenden i vilka liin beviljades under de tvii första \·eckorna 

i maj 1981. I undersökningen har styrelsen siirskilt studerat s\\irleksfordcl

ningen pii de styckebyggda smitlrn-;en. Diirvid har alla ytor \Wan mark 

beaktats fullt ut. medan kiillarylt)r har beaktats endast till hiilften. Följande 

genomsnittliga ytlll. för olika hustyper har diirvid erhiillits. 

Genomsnitt
liga ytm. m' 

2-planshus 

med utan med ut<rn rm:d utan 
k<illare kiillare keillan: kallare bllare bilan: 

211'1.7 167 .2 20X.7 1~5.5 

'lut i
ninµshus 

Styrelsens undersökning visar vidare all det endast iir bland de styck.:

byggda I 1/2-planshuscn som l~O m' överskrids av en pi1taglig amid av 

husen. 

För egen del ser jag det som ytterst angel:iget att s~idana <"itgiirder vidta-; 

inom det statliga bostadstinansieringssystemet som fr:imjar byggandet av 

smi\ och energisntlla -;miihus. B;idc statslinansiella och samhiillsek\lllomis

ka skiil talar flir detta. Som framgar av redogiirel-;en fiir styrelsen-; utviirde

ring har storleken pi"1 statsbelilnade sm~thus sjunkit n[1got dter de :indrin_l!ar 

som vidtogs är 1979. F\ll"tfarande bn dock relativt stora hus erhiilla statlig 

finansiering. Den av bListadsstyrelsen föreslagna ytg:riinsen kommer all 

inneb:ira vissa besparingar. För all mii.iliggöra stiirre besparingar har jag 

överv:igt införandet av en bgre ytgr:ins :in den som styr.:lsen har för.:sla

git. Enligt vad jag har erfarit skulle en liigre ytgriins emellertid medfiira 

betydande omstiillningsproblern fiir den sm~ihusproduktion som sker av 
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förtillverkade byggnadselcment. En liing övergängstid skulle kriivas. Med 

den av bostadsstyrelsen föreslagna ytgrimsen undviker man oliigcnheter av 

nu nämnt slag. Jag förordar därför att ytgränscn best:ims till 180 mc. Större 

yta bör dock kunna till<itas i undantagsfall t. ex. dil sökanden har stort 

hushåll. Den nya regeln bör gälla i iircnden for vilka byggnadslov söks efter 

utgängcn av juni 1982. 

Bostadsstyrclsen har.beräknat att förslaget ger en besparing för helt år 

på statsbudgeten om ca 70 milj. kr., varav ca 15 milj. kr. avser riintcbidrag 

under det första året av lånetiden. 

För alt få s{1dana iindringar till stånd i fråga om det statligt bcl[made 

sm{1husbyggande som leder till större vinster ur samhiillsekonomiska och 

statsfinansiclla synpunkter bör iiven andra <ltgiirdcr prövas. Jag tiinkcr i 

första hand pä åtgärder inom den del av belåningsmodellcn som bostads

styrelscn i dag har ansvaret för. Jag vill erinra om att styrelsen den 17 

december 1981 har fött regeringens uppdrag att senast den I februari 1982 

belysa vilka iindringar som skulle kriivas i beriikningsförutsiittningarna för 

alt uppnå b{1de en viss besparing och ett premierande av små och energi

snt1la smiihus. fag riiknar med att kunna återkomma i denna frfiga i si'tdan 

tid att evenlucll<1 iindringar skall kunna triida i kraft den I juli 1982. 

Redan nu vill jag dock förutskicka att jag av hiinsyn till den p!igiknde 

produktionen i si't fall kommer att förcslil siidana övergilngsrcgler att de 

som umkr viiren binder sig för ett huskiip eller en huslcvcrans i princip 

inte skall behöva vidkiinnas några ändringar i finansieringsförutsiittning

arna pi'i grund av att deras ansökan om bostadslän inte kan behandlas innan 

de nya reglerna triider i kraft. Utg<\ngspunktcn for en s{1dan övergångsregel 

bör vara tidpunkten för ansökan om byggnadslov. Har ansökan om bygg

nadslov Himnals in till byggnadsniimmlcn före den I juli 1982 bör de regler 

som nu giiller fortfarande tilltimpas p{1 länet. 

Markprisprövningen i exploateringsomrilden 

Enligt 16 ~ hl)Stadslinansieringsförordningen far bnstadsl(m beviljas för 

smiihus och llerfamiljshus i omriidcn utan samlad iildre bebyggelse (cx

ploatcringsomri'1den) endast lllll markpriset iir skiiligt. Bedömningen av 

markprisets skiilighet skall ske med ledning av de värdcringsgrunder som 

gäller vid expropriation. Aven markprisprövningcn för smilhus i omr~ldcn 

med samlad iildn: bebyggelse (saneringsområden) gjordes tidigare enligt 

dessa regler. För sistnämnda fall beslutade riksdagen viiren 1981 ( prop. 

1980/81: 194, CU 1980/81 :40. rskr 1980/81 :400) all crsiitta prövningen enligt 

16 *med ett fikstiirkt inflytande for kommunen i frågan om bostadsl{rn kan 

beviljas med hiinsyn till iiverli'1telscpriscl för fastigheten. En bcstiimmclse 

om detta finns nu i 16a *· Diir anges att bostadsliin inte liirnnas om det pris 

till vilket fastigheten har flirviirvats enligt förmedlingsorgancts bedömning 

inte iir godtagbart. Om det finns siirskilda skäl kan dock flirmcdlingsorga

ncts yttrande friing~ls. 
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Styrelsen föreslår att den siirskilda markprisprövningen enligt 16 * för 

småhus i explnateringsområden skall ersMtas med ett förstirkt knmmunalt 

inflytande med samma innehåll som nu giiller betriiffande sm{1hus i sane

ringsomrtlden. 

Styrelsen anför att en prövning av markpriset enligt grunderna för ex

propriationslagstiftningen kriiver en mycket omfattande utredning och all 

man med denna värderingsgrund i ytterst rn fall kommer fram till att 

markpriset iir oskiiligt. Styrelsen konstaterar att kommunernas bediimning 

av skälig prisnivä frlr anses tillräcklig i detta sammanhang och att kommu

nerna genom förslaget ges ett tillriickligt stöd för en p{I bostadssoc:iala 

grunder utformad aktiv markpolitik. 

Svenska kommunförbundet har yttrat sig över förslaget och bl. a. anfört 

följande. Efte11'ri1gan pil tomtmark för smflhus iir stidan att markpri~erna iir 

ett mindre akut problem för kommunerna. Dagens situation skulle kunna 

motivera att man slopar den särskilda markprisprövningen för sm~ihus i 

exploateringsomrflden. M<~ioriteten i förbundets styrelse anser emellertid 

att markprisprövningen i sin nuvarande form l'ortfarande behövs rör att de 

av riksdagen fasts!tillda bostadssoc:iala midcn skall kunna förverkligas. 

Den iir ett viktigt instrument som gör det möjligt att slä vakt om bostads

konsumcnternas och samhällets intressen. Förbundet avstyrker förslaget. 

För egen del vill jag anföra följande. En pn:ivning av markpriset enligt 

expropriationslagstiftningens grunder innebiir att var:ie markpris som inte 

överstiger rnarknadsviirdet iir att betrakta som skiiligt. Regeln i 16 ~ bo

stadsfinansieringsförordningen utgör dfö-för inte ni!gon egentlig spiirr mllt 

höga överlåtelsepriser. Mot hakgrunJ av att syftet med regeln iir att httlla 

markpriset nere finner jag Jet mer iindamålsenligt att ge kommunerna ett 

avgörande inflytande över vilket markpris som skall anses skiiligt i det 

enskilda fallet. En så utformad regel ger kommunerna ett effektivt medel 

att fullfölja sin markpolitik. Jag vill Jessull>m erinra om att länemyndighc

terna skall viigra bostad~lan om produktionskostnadcn. inklusive markpri

set. väsentligt överstiger pantviirdet. 

Inget talar enligt min mening fiir att priset för st1dan mark i 

cxplnateringsområden som skall bebyggas med llcrbustadshus bör bedö

mas pt1 annat siitt iin priset för smf1husmark. Jag fiirll!"dar diirför att den 

siirskilda markprisprövningen i iirenden om Ian för srrn!hus och 

flerbostadshus i exploateringsomriiden skall upphöra. Den bör ersiittas 

med ett förstiirkt inflytande for kommunen i fdgan om bostadsl[tn skall 

beviljas med hi"insyn till överlätelseprisct p(t samma siitt som redan giiller i 

saneringsområden. Ändringen bör triida i kraft den 1 juli l 9lC. 

Fördjupning av hostadshln i vi'isa fall 

Bostadsbn bevilja'i med 22- .30 r;.;.. av lilneunderlaget bernende pti vilken 

kategori låntagaren tillhör. Bostadsliin kan enligt .30 * första stycket bli

stadsfinansieringsförordningcn dock beviljas med en högre andel !fördju-
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pasl. om sökanden inte kan fä underliggande kredit som uppgar till 70 '} av 

låneunderlaget. Enligt 30 ~ andra stycket for bostadsbnct fördjupas utan 

prövning av sökandens möjligheter att ffi underliggande kredit om låneun

derlaget iir högst 25 000 kr. Bostadsstyrdsen har föreslagit att griinsen skall 

höjas till 50000 kr. med motiveringen att andelen iirendcn med lfineunder

lag mellan 25000 kr. och 50000 kr. har ökat kraftigt. vilket har medfört 

administrativa olägenheter. 

För egen del vill jag anföra följande. 13ostadslåneutrcdningen !Bo 
1980:4) har bl. a. i uppdrag att undersöka förutsiittningarna för ett kredit

garantisystem. Utredningen skall även utreda förutsättningarna för att 

lägga samman bostadslån och bottenlån till ett s.k. cnhetsl{m. Mot denna 

bakgrund och med hiinsyn till de ökade anspritk p{1 statsmedcl som ett 

genomförande av detta skulle leda till tir jag inte beredd att bitriida bo~tads

styrclsens förslag. 

Av 35 * bostadsfinansicringsförordningen tlifjer att bostadsliineriinta till

Himpas på fördjupade delar av bostadsl{m i de fall dii fördjupningen inte är 

större iin 2 r.;.. av låneunderlaget och inte heller uppgår till 4 000 kr. 

Bostadsstyrefsen har föreslagit att beloppsgränsen höjs från 4 000 kr. till 

10000 kr. 

Förslaget motiveras med att kostnadsökningar har rnedfön att griinsen. 

som niirmast avser gruppbyggda sm:ihus, iir för l{1g och medför administra

tiva olägenheter. Det ankommer pä regeringen att bcsluta i denna fnlga. 

Jag vill dock för sammanhangets skull anmäla att jag i enlighet med 

styrelsens förslag kommer att föreslt1 n:geringen att höja griinsen till 10000 

kr. 

Vissa frågor om prövning m:h bevakning av kreditrisker 

Enligt 19 * bostadsfinansieringsföron:lningcn kan bostadsl<ln för sikfana 

smf1hus som skall bebos av l{111tagarcn (egnahem) beviljas endast om kom

munen har föagit sig att, om förlust uppkommer pa lfinet. svara för l"i.irlus

ten intill ett belopp som motsvarar 40 <:i· av Hlneskuldcn vid förlusttillföllet 

exkl. eventuell fördjupningsdel. Vid ombyggnad giiller bestiimmelsen en

dast om fäneunderfaget överstiger 25 000 kr. Krcditriskprövningen görs av 

kommunen. 

Bostadsstyrefscn föreslär att kommunens förlustansvar för cgnahcm 

skall ökas frän 40 till 50 '.'{ av låneskulden vid förlusttillfiillet och att 

ansvaret skall omfatta också eventuell fördjupad del av bostadshlnet. 

Tidigare omfattade det kommunala ansvaret även eventuell fördjup

ningsdef som hade nödvändiggjorts av alt tillrih:klig underliggande kredit 

inte hade kunnat crhfallas. Efter förslag i prop. 1976177: 122 om iindring i 

byggnadslagen ( 1974:385) m. m. beslutade riksdagen !CU 1976177:35. rskr 

1976/77:31()) att avskaffa kommunens ansvar för den fördjupade delen. 

Föredragande statsrådet motiverade förslaget med att kommunens förlust

ansvar på fördjupningsdelen hade medfört vissa olägenheter i områden diir 
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lånesökanden inte kunde få underliggande kredit. Eftersom det kommuna

la ansvaret i sådana fall bkv större iin i umråden diir fördjurning inte 

behövdes var det enligt föredraganden en onödigt betungande uppgift som 

lades p<I kommuner med områden diir försö1jningsrniijligheterna iir otill

fredsställande och befolkningsutvecklingen ogynnsam. Civilutskottet an

förde med anledning av förslaget bl. a. att den primMa förutsi\ttningen for 

bostadslån är att byggnadslov ges - migot som i sin tur förutsiitter att 

byggandet har godtagits från allmän synpunkt enligt byggnadslagstiftning

en. Kommunerna har att göra denna bediimning. En differentiering av 

ansvarsgränserna med hiinsyn ytterst till kreditinstitutens bedömningar 

skulle enligt utskottet kunna uppfattas som ett misstroende mot kommu

nens förmåga att handlägga planfriigorna. 

Bostadsstyrdsen har redovisat i huvudsak följande omständigheter som 

stöd för sitt förslag. Under de senaste åren har efterfr[1gan på bfide nya och 

äldre småhus varit vikande. Aven om den minskade eftcrfdgan delvis kan 

vara av tillfällig natur bedömer styrelsen mot bakgrund av bl. a. ökade 

energipriser och en stark strukturomvandling i vissa orter att statens risker 

som kreditgivare till småhus har ökat viisentligt rn.:h kan viintas öka ytterli

gare i framtiden. Inte minst gäller delta sådant byggande som sker utanl'lir 

dctaljplandagda omrfrden där ökade energipriser har den största betydel

sen och där komrnunern;1s kostnader för service och kommunikationer iir 

störst. Kommunernas ansträngda ekonomiska situation kan siiledes leda 

till en siinkning av serviccniV<ln inom kommunerna. vilket i sin tur minskar 

efte1i"rågan pil sm{ihus utanför kommunernas centrala delar. Bostadsstyrcl

sens erfarenheter från e\ekutiva auktioner hekriiftar ,;'1viil den allmiinna 

trenden som de spe..:iella förhiUlandena i glesbygden. 

Kommunförbundet har yttrat sig över förslaget och avstyrkt det. hir

bundet konstaterar att ett genomförande av förslagd skulle innebiira en 

överviiltring av kostnader friin staten till kommunerna för den hiindelse att 

åtagandet skulle utlösas. Även niiringslivs- och regionalpolitiska skiil talar 

enligt förbundet för att man inte bör iindra p:1 den nuvarande riskfördel

ningen mellan staten och kommunerna. 

För egen del vill jag anföra följande. Syftet med förslagen i prop. 197hi 

77: 122 var att tistadkomma en iinshiird bebyggelseutveckling p<\ lands

bygden och i övrigt i glest bebyggda omriiden av landet. Siirskilt i glcs

bygdsomräden där betydande fördjupningar av det statliga bostadsltinet nu 

görs skulle styrelsens förslag kunna försviira tillkomsten av sf1dan bebyg

gelse som kommunen anser angeliigen al\ få till ständ. t. ex. för alt förstiir

ka underlaget för viss servi<.:e i en mindre ort utanför <.:entralorten. hg iir 

av denna anledning inte beredd att bitriida styrelsrn.s fiirslag. 

Bostadsstyrelsen föreslt1r ocksil att man skall slopa bestiimmelsen om att 

pantviirdet vid statlig belåning inte f{1r siittas högre iin att pantbrev inom 

ICJO '+ av detta viirde kan antas utgöra en tillfredsstiillande siikerhet för 

lånet. Bestämmelsen iiterfinns i 20 ~förordningen ( 197X:394l om beriikning 

av läneunderlag l1Ch pantviirc!t: för bostadslån (H LPI. 
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Styrelsen har beträffande nybyggnadsfallen anfört följande. Prövningen 

enligt 20 ~ BLP torde i praktiken helt sammanfalla med prövningen enligt 

15 * första stycket 2 bostadsfinansieringsförordningen. I sistnämnda be

stiimmelse anges att bostadslån inte kan beviljas om de hyror och årsav

gifter som behövs för att tiieka de årliga kostnaderna för fastigheten beriik

nas bli sä höga att det finns en påtaglig risk för förlust. Om det föreligger 

förlustrisk eller om säkerheten :ir tillfredsställande m:iste avgöras med 

samma kostnads/intiiktsberiikning. Vid nybyggnad iir sf\ledes den nu be

rörda bestiimmclsen i 20 ~ RLP enligt styrelsens mening obehövlig. 

Beträffande ombyggnadsfallen har styrelsen bl. a. anfört att den nu 

aktuella bestiimmelsen i 20 ~ BLP tidigare tillämpades pi'1 ett siitt som sti'1r i 

strid med uttalanden av statsmakterna ftr 1978 (prnp. 1977178: 100 bil. 16 s. 

158, CU 1977178: 27 s. 251 angiiende bestiimmande av pantviirdet med 

utg{111gspunkt i den förväntade avkastningen. Detta har också pi'tpekats av 

riksrevisionsverket vid en granskning av bostadsverkets prövning och 

bevakning av kreditrisker vid långivningen avseende flerbostadshus. Sty

relsen anser att ifrågavarande bestämmelse i 20 * BLP bör slopas iiven för 

ombyggnad. 

Prövningen enligt 15 ~första stycket 2 bostadsfinansieringsförordningen 

innebiir även för ombyggnadsfallen att bostadslån inte kan beviljas om de 

hyror och årsavgifter som behövs för att täcka de t1rliga kostnaderna för 

fastigheten beriikna~ bli så höga att det finns en påtaglig risk för förlust. 

Det ankommer p<i regeringen att besluta om den av styrelsen föreslagna 

iindringen. Jag vill dock för riksdagen anmiila att jag i ett annat samman

hang kommer att föreslå regeringen en ändring i enlighet med bostadssty

relsens förslag. 

Hyrcsförluster i det statsbelånadc bostadsbeståndet m. m. 

Styrelsen föres!är att ett siirskilt Hin för hyresförluster skall kunna ges till 

bostadsföretag i kommuner med bostadsbrist. L{rnet skall avse förluster 

som uppkommer dii1t'ör att nybyggda hyres- och bostadsriittslägenheter 

inte blir upplfttna. Ett sådant stöd skulle enligt styrelsen i mänga fall kunna 

undanröja den tveksamhet att p{tbörja nya bostadsprojckt som finns pfl 

grund av risken för avsättningssvårigheter. 

Krav på att äterinfiira ett direkt statligt stöd för att täcka hyrcsförlustcr 

ptt grund av uthyrningssv~lrigheter har ocksc't framförts i en skrivelse frtm 

Hyresgiisternas Riksförbund. I skrivelsen anför förbundet bl. a. att bo

stadsföretagen på vissa orter har drabbats av ett ökat antal tomma liigen

heter och att ökningen kommer i en tid då problemen i landet som helhet är 

de motsatta. Allt tyder enligt förbundet också på att liiget kommer att 

förviirras om inte staten vidtar ~1tgiirder både för att fä igång ett bostads

byggande med socialt godtagbara hyror på orter där bostadshehovet 

är stort och för att klara de ekonomiska svårigheter som drabbar orter 

med uthyrningssvårigheter. Från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, 
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SABO. har inkommit en skrivelse i vilken man umkr hänvisning till all 

antalet tomma Higenheter har ökat p{i. vissa orter hemställer om snara 

{\lgiirder för att bemiistra de ekonomiska rrohlem som uppsti"tr hos berörda 

företag. 

För egen del vill jag anföra följande. Den av bostadsstyrdsen föreslagna 

lånemöjlighclcn liknar i vissa avseenden de !{111 som beviljades för hyres

förluster under åren 1973-1980. de s. k. hyresförlustl{1nen. Ni:ir ltinen 

infördes betonades att ansvaret for bosladsförsörjningen r[i lokal nivä 

ligger pi\ kommunen och att den därför ansvarar för all bostadsbyggandet 

anpassas till efterfrågan p{i hostiider I prop. 1972: 124. CU 1972:32. rskr 

1972: 3001. Vidare betonades det ansvar som varje bostadsföretag har i 

detta avseende och för det ekonomiska utfallet av verksamheten. Trots 

detta ansåg man att det fanns skiil för staten att medverka till en lösning av 

problemen med de outhyrda lägenheterna. Utgf111gspunklen för statens 

medverkan angavs vara att stöclillgiirderna skulle ha formen av en tidsbe

griinsad insats för att överbrygga stidana sv~irigheter som i framliden måste 

mötas med ihgärder på det lokala planet. 

Mot bakgrund av detta och eftersom antalet outhyrda lägenheter succes

sivt hade minskat. föreslog jag i 1980 ärs budgetproposition (prnp. 1979/ 

80: I 00 bil. 161 en ändrad inriktning av statens stöd till omr{1den med 

outhyrda liigcnheter. Jag framhöll att stödet borde koncentreras till åtgär

der som förbiittrar boendemiljön. Förslaget om att ändra inriktningen av 

statens stöd föranledde ingen erinran fr<ln riksdagens sida !CU 1979/80:22. 

rskr 1979/80:240). 

Styrelsens förslag till Ian för hyrcsförluster avviker fr;ln de tidigare 

hyresförlustlänen framför allt genom sin inriktning pä nybyggda Higenheter 

i kommuner med bostadsbrist. Den av styrelsen valda inriktningen av 

lf1nen har otvivelaktigt vissa fördelar jämfört med de tidigare hyresförlust

lånen. i första hand därför att de underlättar nybyggandet. Dessa fördelar 

bör dock ställas mot de nackdelar som vidlåder denna typ av stöd{1tgärder. 

framför allt i fråga om återverkningarna pft ansvarsfördelningen för bo

stadsförsör:iningen mellan staten och kommunerna. Även med hänsyn 

tagen till att den föreslagna lånemöjligheten. i likhet med vad som gällde 

för hyresförlustl<inen. iir att betrakta som en tidsbegriinsad insats iir nack

delarna så betydande att jag i nuvarande situation inte är beredd all biträda 

styrelsens förslag. Jag är inte heller beredd att bitriida de av Hyresgäster

nas Riksförbund och SABO framförda kraven. 
Krav har också rests på statliga medel för att tiicka nya hyrcsförluster i 

studentbostadshus. I en skrivelse från Sveriges förenade studentk<'trer 

konstateras bl.a. all studentbosta<l~företagen uppfyller det grund krav som 

ställs pil allmiinnytliga bostadsföretag - att verksamheten bedrivs utan 

enskilt vinstsyfte - och att det innebär att studenthl1stadsföretaget arbetar 

med samma förutsättningar som det allmännyttiga hostadsföretaget. I frfa
ga om bl. a. ersättning för uppkomna hyresförluster faller dock studenlbo

stadsföretaget utanför de ramar som anges i prop. 1979/80: 100 hil. 16. 
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Studentkilrerna anser att det iiven i fortsiillningen skall vara möjligt för 

studentbostadsföretag att erhfdla medel för att liicka hyresförluster. Sam

ma kr<Jv har ocksä frams@lts i en skrivelse från Uppsala studentkiir. 

lnk heller dessa krav iir jag beredd att bitriida. De uthyrningsproblcm 

som de framförda kraven grundar sig p~t beror. enligt vad jag har erfarit. till 

viisentliga delar p{t att bostadsbeständet iir d:'tligt anpassat till d<1gens 

efterfdtgan. Man har för många enkelrum och för fä familjeliigenheter. Det 

iir diirför i första hand ätgiirder för att anpassa best~indet till cfterfrttgan 

som behöver vidtas. Ett arbete i detta syfte har pckså pitbör:iats. I Uppsala 

och Göteborg pågt1r ombyggnader av sammanlagt ca I 400 enkelrum till 

familjeliigenhetcr. I Lund har hittills I 00 enkelrum byggts om. och en 

ytterligare ombyggnad av 300 enkelrum planeras. Ombyggnaderna har 

möjliggjorts bl.a. genom de av riksdagen är 1979 beslutade förb~ittringarna 

av lånemöjligheterna för ombyggnad av studentbostiidcr lprop. 1978/ 

79: 100 bil. 16, CU 1978179:26. rskr 1978179:250) od1 de beslut Sll!ll rege

ringen senare har fattat om vissa förlängningar av riinte- och amorterings

frihet på berörda företags tilliiggsliin och om eftergift av hyrcsfiirlustlån. 

Vid de överliiggningar mellan företri'idare för regeringskansliet rn:h berörda 

studentbostadsföretag som föregick regeringsbeslut1.:n frirutsattes att ytter

ligare ombyggnader kunde bli aktuella och att iiven dessa skullt> genomfö

ras inom den ram som riksdags- och regeringsb1.:sluten innebiir. Det bör 

silledes i första hand ankomma pii stud1.:ntbostadsfiiretagen själva all vidta 

de ytterligare iltgänkr som kan behövas med hiinsyn till uthyrningssitua

tionen. 

Lokalbelåningen i saneringsomriiden 

Enligt gällande regler för bostadsliln far i l<lneunderlaget inräknas lokaler 

som kan anse~ fylla ett normalt behov av boendeservice och som i huvud

sak iir avsedda för dem som bor i omr{1det. Dl.!lsamrna giiller for andra 

lokaler om de iir av ringa omfattning eller om det föreligger siirskilda skiil 

för att !äta lokalerna ingi1 i lfin1.:tmderlaget. De lokaler som ingiir i låneun

derlaget beaktas när pantvärdet fastsUills. I vissa fall for dock si1dana 

lokaler som inte iir l{111eunderlagslokaler ingii i pant värdet. I de fall loka

lerna ingt1r i pantviirdet men inte i liineunderlaget kan varken bostadslän 

elkr prioriterade län beviljas för lokakrna. 

Styrels1.:n föresliir att möjligheten att riikna in lokaler i pantviirdet utvid

gas till att omfatta även lokaler som tillkommer i samband med nybyggnad 

i saneringsområden. Jag biträder styrelsens förslag. Den nya regeln hör 

träda i kraft den I juli 1982. Den bör iiven tillämras i si'tdana ärenden i vilka 

preliminärt men inte slutligt beslut om It111 har meddelats före ikrafttriidan

det. 

Vidare föreslår styrelsen att de rrioriteringsregler som gäller för botten

liin skall iindras s.'t att prioriterade bottenlån kan b1.:viljas for lokalerna. Det 

ankommer på riksbanken att pröva denna typ av frägor. fog vill dock för 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 60 

egen dd framhålla att den typ av lokaler som det hiir iir fr[iga lim inte har en 

sådan angelägcnhetsgrad att det f. n. motiverar en iindring rrän bostadspo

litisk synpunkt. 

Hostadslän till integrerade skollllkakr 

Skollokaler som med hiin.,yn till belägenhet od1 samordning med andra 

lokaler utgör en integrerad del av en anliiggning for boendeservice fi'1r 

räknas in i låneunderlaget rör bostadslån. om de iir utformade sa all de ger 

möjlighet till ett sam ut nyttjande som iir till påtaglig nytta för dem sllm b11r i 

området. Som en ytterligare förutsiittning giiller att andelen siillana lokaler 

är betydande. F. n. prövar hostadsstyrelsen fr[igan om skollokaler skall fil 
riiknas in i l[meunderlaget. Styrelsen förcsl{ir att priivningsriitten flyttas 

över pfi länsbostadsniimnderna. 

Det ankommer p<I regeringen att besluta om en decentralisering av 

beslutanderiitll:n i hithörande friigor. För sammanhangets skull vill jag 

dock framhålla att iiven jag anser att en dt'centralisering av heslutanderiit

ten till nämnderna i denna fråga nu ~ir möjlig och att jag avser att i ett annat 

sammanhang föreliigga regeringen ett förslag om en s{1dan iindring. 

Ramar för lt1ngivningen 

Dd finns f.n. inte nt1gra ramar faststiillda för det statligt bcl{111ade bo

stadsbyggandet. Detta giiller i fråga om s;iviil nybyggnad som ombvggnad. 

Inte heller har det fastställts n[igon ram för iir 19!C avseende beslut om 

byggnadstillsti\nd for nybyggnad av bostiidcr som inte iir statligt finansiera

de. Regeringen beslutade den 24 septe.nbi.:r 19X I att inga ramar skall giilla 

för beviljande av byggnadstillst{ind under f1r I 9X2. A ven det tidigare syste

met med att fördela ramar på l~in har slopats. I .~insstyrclserna har dock 

getts riitt att faststiilla ramar för en eller !lera kommuner om det hehövs 

med hänsyn till regionalpolitiska eller liknande intressen. 

Däremot finns för budget{1rcn 198 li!l.2 och 1911.2/83 fastsrn!lda ramar för 

hcslut om bostadslån för si\dana fiirhiittringar av buendemiljlin som inte 

beriittigar till bidrag enligt förordningen ( 1975: 129! om bidrag av statsme

dcl till forhiittring av boendemiljöer. Ramen iir för vart l!l:h ett av budgct

iiren 35 milj. kr. 

Hostadsstyrelscn förutsiittcr med hiinsyn till det l~iga hostadsbyggandct 

och angelägenheten av att byggandet ökar att ni1gra ramar för ny- och 

ombyggnadslångivningen inte faststiills. Styrel-;cn fiireslär ocks<I att n;'igllll 

särskild ram inte faststiills for beslut om hostadsli'in för s;\dana förhiittring

ar av boendemiljön för vilka bidrag inte lämnas. 

I likhet med styrelsen anser jag att det inte finns anledning att foststiilla 

nt1gra ramar för hostadshyggandet. Detta giillcr fiir siiviil qatligt hcli'made 

ny- och ombyggnader som byggnadstillst;'rnd för nybyggnad av hosttider 

som inte finansieras statligt. 
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Däremot kan jag inte biträda styrelsens förslag att slopa den särskilda 

ramen för beslut om bostadslån för miljöförbättrande åtgärder. Jag föror

dar här en oförändrad ram om J5 milj. kr. för vari och ett av budgetåren 

1982/83 och 1983/84. 

A n s I a ge t fö r b u d g e t år e t I 9 8 2/8 3 

Under hudgetån:t 1980/81 utgjorde anslaget och behiillningen frän före

giiende budgetår tillsammans 8 361 milj. kr. Anslagsbelastningen det bud

gctilret blev 1487 milj. kr. liigre. dvs. 6874 milj. kr. Ett anslag ptl 5 700 milj. 

kr. har anvisats för innevarande budgetär. För detta budgetår heriiknar jag 

anslagsbelastningen till 6 860 milj. kr. Vid utg)ingen av budgetfiret 1981/82 

kommer det således enligt dessa beriikningar att finnas en reservation p?1 

anslaget om 327 milj. kr. 

för budgetäret 1982/83 beräknar jag utbetalningarna på anslaget till ca 

6545 milj. kr. Vid beräkningen har hiinsyn tagits till att tomtriillslångiv

ningen enligt riksdagens beslut nyligen lprop. 1981/82:30 bil. 8. Cli IWW 

82:3. rskr 1981182:30) skall upphöra vid utg{ingen av <\r 1981 och till den 

nya l<lnemöjligheten för köpare av statliga bostadshus for permanent bruk 

lprnp. 1980.i81:158. CU 1980/81:35. rskr 1980/81:361). 

Med hiinsyn till det beräknade utbetalningsbehovet och medelsbehr1ll

ningen beräknar jag anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 till 6 250 milj. 

kr. 

.lag hcmsWller att regeringen föreslt1r riksdagcn att 

I. godkänna vad jag har förordat i fr~iga om temporiira stimulans[it

giirder för bostadsbyggandet. 

2. godkiinna vad jag har förordat i lhiga om ytgriins för bostadslån 

till sm~1hus. 

3. godkänna vad jag har förordat i friiga llm markprisprövningen i 

e xploateri ngsom ri1de n. 

4. godkiinna de av mig förordade iindringarna i fdiga om lokalb..:li1-

ningen i saneringsomriiden. 

5. medge att bostadsl~111 för si1dana boendemiljöförbiittringar för 

vilka boendcmiljöbidrag inte liimnas för beviljas intill ett belopp 

av 35 000 000 kr. under budgctåret 1982/83 och preliminiirt intill 

ett belopp av 35 000000 kr. under budgetfiret 1983/84. 

6. till Lån till ho.1twlshrgg1111dl' för budgctfiret 1982/83 anvisa ett 

reservatinnsanslag av 6 250 000 000 kr. 
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B 4. Räntebidrag m. m. 

1980/81 Utgift 5026767162 

1981182 Anslag 7100000000 

1982/83 l :örslag 7 900 000 000 

Regeringen avser att behandla frägor om statens stöd till hostadshyggan

det i en särskild proposition under vftren 1982. I avvaktan hiirpit bör 

anslaget Riintehidrag m. m. tas upp med ett preliminärt belopp i statsbud

geten. Jag föreslår att beloppet faststiills till 7 900 milj. kr. Beloppet iir 

beräknat på grundval av nu giillande regler och med hiinsyn lagen till 

ändringarna av elen s. k. långa riintan och hostadslfö1eriintan som vidtogs 

under december. 
Jag hcmsUillcr att. regeringen föreslftr riksdagen 

att i avvaktan på en siirskilcl proposition i ämnet, för RiillTehidrag 

111. 111. för budgetåret 1982/83 bcriikna cl\ förslagsanslag av 

7 900 000 000 kr. 

B 5. Eftergift av hyresförlustlan 

1980/81 u lgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

97530716 

I 00 000 000 

100000000 

Från anslaget bekostas utgifter för eftergift av hyresförlustli'in enligt 

förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlitn I iindrad senast 1981: 190). 

Ansökningar om eftergift m. m. prövas i normalfallen av liinsbostads

niimnden. Regeringen beslutar i de fall df1 läntagarcn gör ansprfik pä 

avvikelser frftn normalvillkoren. I vissa fall kan vidare regeringen. efter 

anstikan av kommunen. medge att del lilnebelopp som inte eflerges för 

övertas av kommunen som el\ siirskilt hyresförlustl<ln. 

B <is/ adsstyrelsen 

Under budgetåret 1980/81 beviljades ansökningar om dtergift av hyres

fi.irlustliln till ett belopp av 85 milj. kr. Totalt har intill rngilngen av niimnda 

budgelilr beviljats 451 milj. kr. i sådana elkrgifter. 

Beslut om hyresförlustlf1n har t. o. m. budget;1rct 1980/81 meddelats till 

ett totalt belopp av 1 586 milj. kr.. varav 63 milj. kr. is. k. siirskilda hyres

förlusthin. Amorteringar och inlösen av bn har redovisats till ett belopp av 

408 milj. kr. Vid utgängcn av budgctäret 1980/81 utestod hyre,förlustl{rn pil 

sammanlagt 702 milj. kr. 

En omstiindighet som gör bcriikningen av utgifterna osiikcr iir svi1righc

ten alt bedöma i vilken ulstriickning lilntagarna kllmmcr att I. v. fi.ircdra 
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ränte- och amorteringsfrihct därför att eftergifter iir förknippade med en 

inlö-;en av återstoden av lånet. 

Styrelsen uppskattar utgifterna till 100 milj. kr. för vart och ett av hud

getårcn 1981 i82 och 1982/83. 

Fiiredragandcn 

Hyrcsförlustliingivningen har i enlighet med riksdagens heslul !prop. 

1979/80: I 00 bil. 16. C U 1979/80: 22. rskr 1979/80: 240) upphört i och med 

utgången av år 1980. Eftersom ansökan om l[in far ges in inom ett fir frtrn 

utgängen av det kalenderår eller räkenskapsår som lånet avser kommer 

dock utlåningen i praktiken all upphöra först under år 1982. Därefter 

kommer verksamheten att avse enbart förvaltning av utcstf1ende l~ln. Be

sliimmelserna om eftergift av hyresforlustli'tn giiller emellertid fortfarande 

dessa län. Medel för eftergifter kommer därför att behövas ytterligare ett 

antal år. 

Hostadsstyrclsen har föreslagit alt 100 milj.kr. anvisas för delta ändamtil 

u ndcr budgetiiret 1982/83. Jag bit riider förslaget. 

Jag hemställer att regeringen förcsbr riksdagen 

att till E.f(crg(fi ar hyn'.\J('ir/11stlä11 för budgct;\ret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 100000000 kr. 

B 6. Tilläggslån till kulturhistoriskt \·ärdrfull hostadsbehyggrlse 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4263 000 

12 000000 

15 000000 

Reservation 5 738000 

Friln anslaget betalas ut lån enligt hestiimmelscrna i kungörelsen 

( 1974: 255) om tilltiggslän till kulturhistoriskt viirdefull bebyggelse liindrad 

senast 1980: 331 ). För långirningcn fashWller riksdagen [1rligen en gemen

sam ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan av ombvggnader 

som bör komma i fr[1ga för förhiijt lf1neunderlag nch/ellcr till~iggslim. Denna 

ram uppg{ir till 30 milj. kr. flir vart och ett av firen 1981 och 1982. Ramen 

för beslut om förhöjt låneunderlag och tilliiggslån iir avskaffad sedan år 

1981. Vidare gäller att beslut om förhöjt l~lneunderlag och tilliiggshin avse

ende projekt som har ff1tt preliminiirt heslut om bostadshin före år 1978 nir 

tas utanför ramarna. 

hiln anslaget betalas liven ut eventuella riinte- och amorteringsfria hin 

för ombyggnad av studentbostiider. 

B1 >st adss 1yre/.1e11 

Fi.ir {ir 1980 faststiillde riksdagen en heslutsram p<:i 32 milj. kr. och 

medgav en ramvidgning med 15 milj. kr. Av denna ram di~ponerades drygt 
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46 milj. kr. genom beslut av regeringen. bosladsstyrelsen och licinsbostads

niimndcrna. 

Under är 1981 hart. o. m. den 30 juni genom l<'mcmyndighctcrnas beslut 

12.7 milj. kr. avräknats mot de antikvariska myndigheternas tillstyrkan

deram. Dessa beslut utgörs av LilHiggsl{m till Cll belopp av 4.7 milj. kr. och 

förhöjt låneunderlag till clt belopp av 8 milj. kr. Riksantikvariciimbetcl har 

för andra halvåret 198 l med stöd av uppgitkr fran liinsantik varierna upp

skaltat behovet av förhöjt låneunderlag och tilliiggsliin till ca 20-25 

milj. kr. 

Bostadsstyrelscn bedömer alt liincbehovet kommer att öka inom den 

niirmaste framliden. I sammanhanget niimner styrchen bl. a. de anspr<'ik 

som Stockholms och Göteborgs kommuner kan komma att stiilla <\ren 

1982-1986. I produktionsplanerna har behovet av tiföggsl<ln och förhöjt 

lflneunderlag tagits upp till drygt 100 resp. 60 milj. kr. 

De ramar inom vilka <ltgiirder far tillstyrkas av de antikvariska myndig

heterna föresl<is mol bakgrund av det ökamk behovet av förhöjt li"ineun

dcrlag och Lilliiggsl{m bli fastsliillda till 50 mil.i. kr. för vartdera av åren 1982 

och 1983. 

Fr. o. m. den l juli 1980 meddelas beslut om förhöjt li1neundcrlag av 

länsbostadsniimnderna och beslut om tiWiggsl~111 samt förhöjt liineunderlag 

i samband med tilliiggslfm av bostads!>tyrebcn. 

Styrelsen anser di.:t nu möjligt all decentralisera beslutandcriillen till 

liinsbostadsnämnderna iiven bctriiffomk tilliiggsl<'in och forcsliir att sii 

sker. Enligt styrelsen innebiir fiirslagcl en förenkling ~amtidigt som hand

liiggningstiden förkortas. 

Tilliiggslftn kan beviljas för ombyggnad a\' <idana hus som har förklarats 

för eller är av s;idan beskaffenhet all de kan fiirklaras fi.ir byggnadsminnen. 

Enligt förordningen 11981:447J om statsbidrag till viird av lrnlturhi'1oriskt 

värdefull bebyggelse kan ett hiigre bidrag liimnas till viird a\' si1\'iil l:iygg

nadsminne som annan bebyggelse med s~tdant kulturhistoriskt \'iirde all 

dess bevarande iir ett riksintresse. Bostadsstyrclscn anser att en samord

ning mellan dessa former av statligt stöd skulle umkrliitta han(föggningen. 

Bostadsstyrclsen foresli'tr diirfor efter samriid med riksantikvariciimbetet 

att tilliiggslån skall kunna beviljas till ombyggnad av ell hus med s[1dant 

kulturhistoriskt viirde alt dess be\·arande iir ell riksintresse. 

Bostadsstyn:lsen beriiknar behlwet av anslag för b11dgeti1ret 1982/8.\ till 

20 milj. kr. Styrelsens beräkning har gjorts med utgiingspunkt i faststiillda 

resp. föreslagna ramar fiir ~1ren Jl}Xl llCh 19~2. 

J-"iirnlrag1111dc 11 

Tilliiggsliin för ombyggnad av bostadshus liimnas bl. a. under förutsiitt

ning att huset har förklarats för eller iir av s;idan bcskatknhel att det kan 

förklaras för byggnadsminnc enligt lagen t 1%0: 6lJOJ om byggnadsminnen. 

Bostadsstyrclsen föreslilr att tilHigg'>l:ln skall Himnas iivcn till si'1dana bygg-
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nader som utan att vara av byggnadsminneskl;;ss är av sådan kulturhisto

risk betydelse att deras bevarande är ett riksintresse. Tilliiggslån är en 

låneform som är förenad med betydande kapitalsubventioner. Styrelsens 

förslag innebär en utökning av det antal byggnader som kan komma i fråga 

för denna stödform. Med hänsyn till det statsfinansiella lägel anser jag mig 

inte kunna biträda styrelsens förslag. 

Bostadsstyrelsen har också tagit upp frågan om ändrad heslutsordning 

för stödet till kulturhistoriskt viirdefull bostadsbebyggelse. Fram t. o. m. 

den 30 juni 1980 meddelades beslut om förhöjt låneunderlag och tilläggslån 

till sådan bebyggelse av regeringen. Efter denna tidpunkt meddelas beslut 

om förhöjt lflneunderlag av länsbostadsniimnderna och beslut om tilläggs

lån samt förhöjt låneunderlag i samband med tilläggslån av bostadsstyrel

sen. Styrelsen anser det nu möjligt att decentralisera även beslutanderät

ten beträffande tilläggslånen till länsbostadsnfönnderna. Jag delar styrel

sens uppfattning att en sådan ändring av beslutsordningen innebär en 

förenkling samtidigt som handläggningstiden förkortas. Det ankommer på 

regeringen att besluta om den av styrelsen föreslagna ändringen. Jag vill 

dock för riksdagen anmäla att jag i ett annat sammanhang kommer att 

föreslå regeringen att beslut om tilläggslån skall fattas av länbostadsniimn

derna. 

Jag övergår nu till ram- och amlap:fi·tlgor. Bostadsstyrelsen föreslår att 

de antikvariska myndigheternas tillstyrkanderam fastställs till 50 milj.kr. 

för vart och ett av åren 1982 och 1983. Enligt min bedömning finns det f. n. 

inte något behov av att vidga ramen sft som bostadsstyrclsen föreslår. Jag 

förordar därför att tillstyrkanderamen för år 1982 fastställs till samma 

belopp som har gällt för år 1981. dvs. 30 milj.kr.. och att samma ram 

preliminärt faststiills för år 1983. 

Regeringen har sedan år 1978 haft riksdagens bemyndigande att över
skrida beslutade ramar om det behövs av sysselsiittningsskäl. Regeringen 

bör även nu utverka ett sådant bemyndigande beträffande tillstyrkandera

men. 

Totalt har tilliiggslån beviljats med ett belopp på ca 40 milj. kr. sedan 

låneformen infördes år 1974. Av detta har ca 22.7 milj. kr. betalats ut. Den 

tidsrymd som förflyter mellan beslut och utbetalning kan genomsnittligt 

anges till mellan ett år och I 1/2 år. 

För innevarande budgetår finns ett belopp av 17.7 milj.kr. disponibelt 

för utbetalning av tilliiggslån. Enligt vad jag har etfarit kommer anslaget i 

sin helhet att tas i anspråk. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 15 milj. kr. för budgt:tilret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan

den av sådana ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt 

låneunderlag och tilliiggslån bestäms till 30000000 kr. för år 1982 

och preliminärt till 30000000 kr. för år 1983. 

5 Rik.l'dagt'n 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 16 
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2. medge att den under l angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl, 

3. till Tilliiggslån till kulturhistoriskt 1·iirdl/11/I hostadshehyggelse 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag på l 5 000 000 

kr. 

B 7. Bostadsbidrag m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1491591319 

I 100000000 

1100000000 

Regeringen avser att behandla frågor om bostadsbidrag i en särskild 

proposition under våren 1982. I avvaktan härpå bör anslaget Bostadsbi

drag m. m. tas upp med ett preliminärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet. för Bostadsbidrag 

m. m. för budgetåret I 982/83 beräkna ett förslagsanslag av 

I 100000000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

83486138 

120000000 

120000000 

Regeringen avser att behandla frågor om statens stöd till individuell 

anpassning av bostäder i en särskild proposition under våren 1982. Därvid 

kommer även frågan om medel för förbättringslån att tas upp. I avvaktan 

härpå bör anslaget Viss bostadsförbättringsverksamhel m. m. tas upp med 

ett preliminärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på en särskild proposition i ämnet. för Viss hostads

förbättring.1·1·erk.wmhet m. m. för budgetåret 1982/83 beräkna ett 

förslagsanslag av 120000000 kr. 
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B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1980/8 t Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

45104 150 

I 000 

13 000 000 

Reservation 

67 

111249261 

Från anslaget bekostas utgifter för bidrag till förbättring av boendemil

jön enligt förordningen ( 1975: 129) om bidrag av statsmedcl till förbiittring 

av boendemiljöer I ändrad senast 1980: 332). 

Bidrag beviljas för olika åtgärder som förbiittrar boendemiljön i flerbo

stadshusområden. Som en förutsättning gäller därvid att åtgärderna berör 

hus som har färdigställts före år 1975. Vidare gäller att åtgärderna behövs 

på grund av de sociala förhållandena i området eller avser ett bostadsområ

de där det finns betydande svårigheter att få avsättning för lägenheterna. 

Bidrag lämnas med högst 75 r;f av den godkända kostnaden, dock högst 

med 3 000 kr. per lägenhet. Bostadslån och räntebidrag kan beviljas till de 

bidragsgrundande kostnader som inte tiicks av bidraget. 

I de fall dä förutsättningar att få boendemiljöbidrag inte föreligger kan i 

stället enbart bostadslån beviljas för åtgärder som förbättrar boendemil

jön. 

Från anslaget bekostas även utgifter för bidrag till tävlingar och annat 

utvecklingsarbete som avser boendekvaliteter efter beslut av regeringen i 

varje särskilt fall. 

Beslut om bidrag får meddelas intill ett belopp av 60 milj. kr. under vart 

och ett av budgetåren 1981/82 och 1982/83. Under det förstnämnda budget

året får även tas i anspråk medd som hade anvisats under budgetåret 1980/ 

81 men som då inte hade utnyttjats lprop. 1980/81:100 bil. 16. CU 1980/ 

81:29.rskr 1980/81:244). 

B11s radsstyre/sen 

Bostadsstyrelsen lämnar inledningsvis en redogörelse för bidragsgiv

ningens omfattning och inriktning. 

Antalet områden till vilka bidrag har beviljats har minskat från 266 under 

budgetåret 1979/80 till 72 under budgetåret 1980/81. Denna minskning 

beror bl.a. på de den 1 juli 1980 ändrade reglerna för bidragsgivningen. 

Under budgetåret 1980/81 har beslut om förhandsbesked om bidrag läm

nats för 9 områden med 8 260 lägenheter. Beslut om bostadslån till förbätt

ring av boendemiljön har meddelats för 8 projekt avseende I 260 lägen

heter. 

Beträffande bidragsgivningens inriktning anför styrelsen bl. a. att de 

omn'1den som har beviljats bidrag under budgetåret l 980/81 är fördelade pa 

36 kommuner. I 21 av dessa kommuner har besluten avsett områden med 

uthyrningssvårighcter. Det innebär att bidragsgivningen i större utsträck

ning har styrts mot si!dana områden. 
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Av de områden som har fått bidrag ligger 10 i någon av tk tre storstads

regionerna. 59C:{ av liigenhcterna var byggda efter år 1965. Niir det giillcr 

ägarkategorier dominerar allmiinnyttiga bostadsföretag. 

Av bidragsbesluten avsåg 90% förbättring av utemiljön. Omkring en 

tredjedel av dessa avsåg iivcn fritidslokaler. Förbättring av trafiksäkerhe

ten förekom i 201:-i: av besluten och tillskapande av tvättstugor i 10%. 

Det beslutade bidragsbcloppct per lägenhet uppgfll' i genomsnitt till l 480 

kr. 
Bostadsstyrelsen har under budgetftret piibörjat en utvärdering av verk

samheten med boendemiljöbidrag bekostad med medel från statrns råd för 

byggnadsforskning. I utvärderingen. som omfattar ett stort antal ärenden. 

ingår att undersöka sambandet mellan kostnad och kvalitet. Mgärdanas 

inverkan på kostnader för drift och underhåll samt åtgiirckrnas och boen-

1.kinflytandets långsiktiga fysiska och sociala effekter. 

Statens stöd till boendemiljöiitgiirder lämnas i form av bidrag och. bo

stadslån med riintcbidrag eller enbart i form av bostadslfrn utan riintebi

drag. I fråga om den sistnämnda stödformen konstaterar styrelsen att 

endast en mindre del av den siirskilda ramen för beslut om sådant stöd har 

utnyttjats under budgetåret 1980/81. Anledningen hiirtill är enligt styrelsen 

att lån utan räntebidrag inte är ett tillräckligt stöd. 

Bostadsstyrelscn föreslår att bostadslfrn med räntebidrag skall kunna 

medges även i de fall när boendemiljöbidrag inte lämnas. Detta skulle 

främst innebära en förbättring för områden med bebyggelse färdigställd 

mellan ca år 1960 och intill år 1975. Det skulle emellertid ocks~t innebära en 

förbättring för områden med sociala problem eller outhyrda lägenheter i de 
fall boeridcmiljöbidrag inte kan beviljas på grund av brist p{1 medel. 

Uinsbostadsnämnderna har beriiknat behovet av medel för beslut om 

boendemiljöbidrag till totalt 90 milj. kr. för budgetåret 1981 /82 och till 85 

milj.kr. för budgetåret 1982/83. Bostadsstyrelscn anför att denna bedöm

ning innebär att de fastställda ramarna för dessa två budgetår blir otillr[ick

liga. Styrelsen föreslår därför en vidgning av ramen för budgetäret 1982/83 

till 90 milj. kr. För budgetåret 1983/84 bör bidrag preliminärt beviljas inom 

en ram av 90 milj. kr. Eventuellt behov av ökad ram för budgetåret 1981/82 

kommer bostadsstyrelscn att ta upp i särskild ordning. 

Med hänsyn till bidragsgivningens omfattning under budgetåret 1980/81 

och gällande ram för beslut under 1981/82 berliknas utbetalningarna under 

budgetåret 1982/83 komma att uppgå till 60 milj. kr. Reservationen pä 
anslaget vid ingången av budgctiin::t 1982/83 beräknas uppgå till ca 26 

milj.kr. Det inncbiir att anslaget för 1982/83 behöver anvisas med )~ 

milj. kr. 

Fiiredraga11de11 

Reglerna för bidrag för förbättring av boendemiljön ändrades den I juli 

1980. Bidragsmöjlighetcn förbehölls därvid omrfidcn diir åtgiirder behövs 
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på grund av de sociala förhållandena eller där det finns betydande svårig

heter att få avsättning för lägenheterna. Samtidigt infördes en möjlighet till 

bostadslån i de fall där bidrag till miljöförbättringarna inte medges. 

Under det första år då dessa regler gällde utnyttjades inte hela den ram 

som stod till förfogande för beslut om bidrag. Enligt bostadsstyrdsen 

berodde detta bl.a. på de nya reglerna. Anspråken på bidrag har diirefter 

ökat. Ansökningarna för innevarande budgetår väntas enligt styrelsens 

redovisning överstiga den tillgängliga ramen med ca 50 7r. Även för nästa 

budgetår beräknas behovet av medel för beslut komma att överskrida den 

preliminärt medgivna ramen. Styrelsen föreslår därför en vidgning av 

ramarna för budgetåren 1982/83 och 1983/84 till 90 miij.kr. per är. 
De uppgifter som hostadsstyrelsen nu har lämnat visar att det alltjämt 

finns ett ston behov av bidrag för förbät.tring av boendemiljön i sådana 

områden som är bidragsberiitligade. Meddsramen vidgades emellertid vii

sentligt budgetåret 1980/81. Enligt min mening finns anledning att bibehålla 

denna nivå ytterligare en tid. Skulle ramen bli otillriicklig kan planerade 

projekt ändti genomföras om än med en viss fördröjning eller genom att 

lånemöjligheten utnyttjas. Jag förordar däifor att ramen för beslut om 

bidrag bestäms till oförändrat 60 milj.kr. för vart och ett av budgetåren 

1982/83 och 1983/84. 

Beslut om bostadslån till åtgiirder som förbiittrar boendemiljön men ej 

stöd~ med bidrag får under budgetftret 1981/82 meddelas intill ett belopp av 

35 milj.kr. Enligt styrelsen har endast en mindre del av ramen för beslut 

om sfidant stöd utnyttjats under budgetån.:t 1980/81. Styrelsen föreslår att 

riintcbidrag skall lämnas även för sådana bostadslån. Som jag nyss anförde 

infördes denna låneform så sent som den I juli 1980. Enligt min mening bör 

ytterligare erfarenheter vinnas innan villkoren för långivningen eventuellt 

omprövas. Jag är därför inte beredd att biträda styrelsens förslag. 

Jag riiknar med att utbetalningen av beviljade bidrag liksom tidigare 

kommer att ske ca tvä år efter bidragsbeslutet. Med hänsyn till behttllning

en på anslaget vid ingången av budgetåret 1981182 och utbetalningarna 

under innevarande och nästa budgetår. inklusive förskott. beriiknar jag 

anslagshehovct för nästa budgetår till 13 miij. kr. 

Jag vill avslutningsvis beröra frågan om ekonomiskt och organisatoriskt 

stöd till tävlingar och annat utvecldingsarbete som avser boendekvaliteter 

m. rn. Regeringen kan anslå medel från förevarande anslag till enstaka 

projekt av stort värde som syftar till att nå ändamålsenliga kvaliteter i 

boendet. Jag anser det angeläget att snarast få till stånd en liivlingsverk

samhct som syftar till att belysa sambandet mellan bostadsbestämmelser

nas kvalitetskrav och kostnader. olika åtgiirders inverkan på kostnader för 

drift och underhåll samt möjliga åtgiirder för att nedbringa förvaltnings

kost naderna. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om bidrag till förbättring av boendemiljön får 
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meddelas intill ett belopp av 60000000 kr. under budgetåret 

1982/83 och preliminärt intill ett belopp av 60000000 kr. under 

budgetåret 1983/84, 

2. till Bidrag tillförbiittring a1· boendemiljiin för budgetåret 1982/83 

anvisa reservationsanslag av 13 000 000 kr. 

B 10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

18379769 

25000000 

17000000 

Reservation 10 349030 

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen ( \973: 400) om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794. ändrad se

nast 1980: 336). dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. 

Bidraget till dessa uppgår under budgetåret 1981/82 till l.8milj.kr. För 

anordnande av allmänna samlingslokakr utbetalas även lån frän anslaget 

B 11. Um till allmänna samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för att anordna allmänna 

samlingslokaler innebär i korthet att bidrag och lån beviljas kommuner. 

aktiebolag. föreningar eller stiftelser för nybyggnad. ombyggnad eller köp 

av byggnader i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. 

Anordningsbidrag beviljas med högst 30% eller, när särskilda skäl förelig

ger, med högst 35 o/r av låneunderlaget. Um beviljas med högst det belopp 

som tillsammans med anordningsbidraget motsvarar 50% av lirneunderla

get. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att si'idant bidrag beviljas 

för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebidrag 

kan medges med högst 10% av läneunderlagct till den del detta inte 

överstiger 500000 kr. och 5 s.-;. av överskjutande belopp. Bidraget får dock 

inte överstiga 400000 kr. 

För beslut om bidrag och lån fastställs av riksdagen för va1je budgetår en 

gemensam ram. av vilken en viss angiven del får tas i anspråk för bidrag. 

För budgetåret 1981/82 har ramen för län- och bidragsgivningen faststiillts 

till 30 milj. kr., varav högst 20 milj. kr. för bidrag (prop. 1980/81: 100 bil. 16. 

CU 1980/81:29. rskr 1980/81:2441. 

Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrelsen av en 

samlingslokaldclegation. 

Bnstadsst_\·relsen 

I fråga om län- och bidrag.1Tcr/.:..rnmhete11.1· omfattning och den gemen

samma ramen för beslut om bidrag och lån anför bostadsstyrclsen bl. a. 

följande. 
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Ramen för budgetåret 1980/81 har varit 30 milj. kr., varav högst 20 

milj. kr. för bidrag. Mot denna ram har avräknats lån och bidrag med totalt 

30,0 milj. kr., varav 18,7 milj. kr. i bidrag. 6,5 milj. kr., varav 4,0 milj. kr. i 

bidrag, hänför sig till en utökning av tidigare beviljade lån och bidrag i 

samband med slutligt beslut. 

Av ramen för innevarande budgetår har totalt 3,2 milj. kr., varav 1,9 

milj. kr. i bidrag, tagits i anspråk. Dessutom kan ca 6-7 milj. kr. av 

ramutrymmet beräknas vara intecknat genom den uppräkning som sker av 

tidigare beviljade lån och bidrag i samband med slutligt beslut. Den I 

augusti 1981 fanns hos samlingslokaldelegationen ansökningar om lån och 

bidrag på tillhopa 59,5 milj. kr., varav 38.4 milj. kr. i bidrag. Dessutom har 

delegationen förhandsgranskat och lämnat positiva besked för projekt för 

vilka lån och bidrag har sökts med tillhopa 67.6 milj. kr.. varav 42.0 

milj. kr. i bidrag. Vissa större projekt kan emellertid inte genomföras med 

nuvarande resurstilldelning från statens sida. Om man bortser från dessa 

större projekt, som m:kså har samband med samlingslokalkommittens (Bo 

1979:05) arbete och som därför t.v. har bordlagts, kan man enligt delega

tionen räkna med låne- och bidragsanspråk på tillhopa ca 110 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Med hänsyn till de ansökningar som kan väntas under innevarande 

budgetår och nödvändigheten av att tillgodose behovet av en någorlunda 

jämn planering av de mest angelägna projekten anser bostadsstyrelsen det 

oundgängligen nödvändigt att ramen för budgetåret 1982/83 vidgas till 60 

milj. kr.. varav för bidrag 40 milj. kr. Enligt samlingslokaldelegationens 

uppfattning hör detta ses som en tillfällig nivå i avvaktan på samlingslokal

kommittens arbete och de överväganden och beslut som kan följa av detta. 

Beträffande anslaR.1·helwret anför styrelsen att det betalades ut 18.4 

milj. kr från anslaget under budgetåret 1980/81. Därav avsåg 1.6 milj. kr. 

bidraget till riksorganisationerna. Under hudgetilret 1979/80 beviljades bi

drag med sammanlagt 25, I milj. kr. Bidrag som har beviljats under ett 

budgetår kan beräknas bli utbetalade med en tredjedel under följande 

budgetiir och två tredjedelar budgetåret därefter. I enlighet härmed skulle 

under budgetåret 1981/82 betalas ut bidrag med ca 23 milj. kr. Till detta 

kommer bidrag till riksorganisationerna på 1.8 milj. kr. Sammanlagt skulle 

sålunda utbetalas ca 25 milj. kr. under budgetåret 1981182. Med hänsyn till 

osäkerheten i beräkningen och den oregelbundenhet i belastningen som 

följer av vissa större utbetalningar bör ett något högre belopp eller ca JO 
milj. kr. her~iknas. Vid ingången av budgetåret 1981/82 fanns en reserva

tion på anslaget med HU milj. kr. För samma budgetår har anvisats 25 

milj. kr. Detta innebär all en reservation på ca 5 milj. kr. kan förväntas vid 

ingången av budgetåret 1982/83. 

Bostadsstyrclsen beräknar att utbetalningarna under budgetåret 1982/83 

kommer att uppgå till ca 20 milj. kr. Därvid har hänsyn tagits till en av 

bostadsstyrelsen föreslagen ramvidgning under innevarande budgetår. 
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I fråga om hidraget till riksorganisationerna understryker bostadsstyn:l

sen liksom tidigare år betydelsen av att de samlingslokaliigandc riksorgani

sationcrna tillförs medel i tillräcklig omfattning för att bedriva den rådgiv

nings- och konsultverksamhet som har anknytning till lån- och hidragsgiv

ningcn. Styrelsen föreslår i enlighet med förslag från samlingslokaldelega

tionen att bidraget till organisationerna räknas upp till 2 milj. kr. för alt 

kompensera sedvanliga kostnadsökningar. Av heloppct bör 200000 kr. 

avsättas för sådant tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projcktcringsar

bete som bedrivs inom riksorganisationerna. 

F<lredraganden 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag år 1979 en parla

mentarisk kommitte (Bo 1979: 05) med uppgift att utreda principerna för 

det statliga stödet till allmänna samlingslokaler. Kommitten, som antog 

namnet samlingslokalkommitten, överlämnade den 5 oktober 1981 sitt 

betänkande (SOU 1981: 63) Samhället och samlingslokalerna. Betänkan

det. som hl. a. innehåller förslag om ändrade regler för stödet till lokaler 

med kommunen som huvudman, rcmissbchandlas f. n. 

Bostadsstyrclsen har föreslagit en fördubbling av den gemensamma 

ramen för beslut om bidrag och lån för anordnande av allmänna samlings

lokaler m. m. I det statsfinansiella läge som nu råder kan jag inte biträda 

förslaget. Jag förordar att ramen för beslut om anordnings- och inventarie

bidrag samt lån för budgetåret 1982/83 fastställs till oförändrat 30 milj. kr. 

och att högst 20 milj. kr. härav får tas i anspråk för bidrag. Regeringen bör 

liksom tidigare utverka riksdagens bemyndigande att överskrida ramen om 

det behövs av sysselsättningsskäl. 

Bostadsstyrelsen har beräknat utbetalningarna under budgetf1ret 1982/83 

till ca 20 milj. kr. Styrelsen har därvid förutsatt bifall till en framställning 

om vidgning av ramen för beslut om anordningsbidrag och lån under 

innevarande hudgetår. Genom beslu~ den 17 september 1981 har regering

en avslagit styrelsens framställning. Jag beräknar behovet av medel för 

utbetalning av bidrag under nästa budgetår till 17 milj. kr. Jag har därvid 

beräki1at medel även för bidrag till riksorganisationerna för samlingslo

kaler med sammanlagt 2 milj. kr. Av hcloppet bör 200000 kr. användas för 

sådant gemensamt tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projektcringsar

bcte som utförs av riksorganisationerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

1. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån 

för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1982/83 får med

delas inom en ram av 30000000 kr., varav högst 20000000 kr. får 

tas i anspråk för bidrag, 

.., medge att den under I angivna ramen får överskridas om det 

behövs av syssclsättningsskäl. 
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3. till Anordningshidrag m. m. lilf al/111ii1111a s11111li11gslok11/cr för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av 17000000 

kr. 

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

11 138500 

13000000 

13 000000 

Reservation 1868712 

Från anslaget betalas ut lån till nybyggnad. ombyggnad eller köp av 

samlingslokaler enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1980: 336). En redogö

relse för Jånebestiimmdserna har lämnats under anslaget B IO. Anord

ningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

För varje budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram omfat

tar också bidragsgivningen som har redovisats under anslaget B 10. Ram

frågan har behandlats där. 

Bosladsstyrelsen 

Under budgetåret 1979/80 beviljades lån till ett belopp av 14.4 milj. kr.. 

medan 11.2 milj. kr. beviljades under budgetåret 1980/81. Med ledning av 

detta beräknar bostadsstyrelsen utbetalningarna under budgetåret 1981/82 

till ca 13.3 milj. kr. 

Utbetalningarna för budgetåret 1982/83 kan med beaktande av förslaget 

till ramvidgning för budgetåret 1981/82 beräknas till ca 13 milj. kr. Med 

hänsyn till oregelbundenheterna i utbetalningarna bör enligt ~tyrelsens 

uppfattning anslaget ge utrymme för uthetalning av ett större belopp. 

förslagsvis 15 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Medelsbehovet för utbetalning av lån till allmänna samlingslokaler för 

nästa budgetår beräknar jag till 13 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 13 000000 kr. 
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B 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

12 990990 
12 000000 

35 000000 

Res1:rvation 

74 

9180 

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag enligt bcstiimmelserna i 

kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (om

tryckt 1976: 794. ändrad senast 1980: 336). Bestämmelserna innebär i kort

het att bidrag kan medges med högst 50 % av kostnaderna för upprustning

ar av allmänna samlingslokaler. inkl. utbyten eller kompletteringar av 

inventarier i sådana lokaler och betalning av skulder. För lokalanpassning

ar och inventarieanskaffningar som avser handikappades särskilda behov 

beviljas upprustningsbidrag med ett belopp som motsvarar utgiften för 

åtgärderna intill i regel 100000 kr. För överskjutande utgifter medges 

bidrag med högst 50 'JL Enligt kungörelsen kan vidare statligt lån enligt 

äldre bestämmelser under vissa förutsättningar eftcrgcs, s. k. särskild ef

tergift. 

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag och 

eftergifter. Denna ram har för budgetåret 1981/82 fastställts till 12 milj. kr. 

(prop. 1980/81: I 00 bil. 16. CU 1980/81: 29. rskr 1980/81: 244). 
Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handläggs inom bostadssty

relsen av en samlingslokaldelegation. 

Bos tadss tyrelsen 

Under budgetåret 1980/81 har beslut meddelats i 106 ärenden angående 

upprustningsbidrag. I ett ärende har dessutom meddelats beslut om sär

skild eftergift. 

För budgetåret giillde ursprungligen en ram på 12 milj. kr. Ramen har 

utnyttjats fullt ut för i huvudsak reparationer och anskaffning av lösa 

inventarier. Särskild eftergift av tidigare statligt ltm har medgetts med 

165 724 kr. 

Genom beslut av regeringen den 7 maj 1981 utvidgades ramen med 20 
milj. kr. av syssclsättningsskäl. Också denna ram har utnyttjats i princip 

fullt ut. 

Av ramen för beslut om bidrag och särskilda eftergifter under budgetåret 

1981/82 har samlingslokaldelcgationen genom beslut tagit i anspråk ca 6.6 

milj. kr. Dessutom hade delegationen den I augusti 1981 inneliggande 

ärenden för vilka bidrag hade sökts med 55 ,8 milj. kr. Därutöver kan ca 

1,5-2.0 milj. kr. av ramen beräknas vara intecknade av tidigare preliminä

ra beslut genom de tillägg för prisökningar som medges i samband med 

slutligt beslut. 

Planeringsliiget är fortfarande mycket gott. Därtill kommer de ökade 

anspråk som följer av det stora intresse som det särskilt förmånliga bidra-
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gt.!I för handikappanpassning har rönt. I princip va1:ie samlingslokalprojekt 

omfattar sflledes numera en hand i kappan passning av lokalerna. Fiir handi

kappanpassningar har under budget[iret 1980/81 bidrng beviljats med till

hopa 2.3 milj. kr. Styrelsen föreslår i sammanhanget all bidrag till handi

kappanpassning beviljas utan rambegränsning i likhet med vad som gäller 

betniffande bostadsanpassningsbidrag. Del borde enligt styrelsen vara ett 

oeftergivligt krav att de allmänna samling,lokalerna iir tillgiingliga för alla. 

Mot bakgrund av viintade ansökningar och allmiinl ökade byggkostnadcr 

anser delegationen liksom styrelsen att ramen för budgt.::1i1ret 1982/83 bör 

vidgas till 30 milj. kr. 

Vid beräkningen av w1.1·/agshehon't antar styrelsen att en tredjedel av de 

bidrag och eftergifter som beviljas under ett budgetår kommer att betalas 

ut under samma budgetår och tvft tredjeddar under närmast följande 

budgetär. Med hänsyn härtill och till att föregående års ramvidgning med

förde beslut så sent som under juni 1981. vilket innebär en förskjutning i 

förhilllande till ordinarie beräkning för budgetäret 1981 /82. beräknar styrel

sen utgifterna för budgetäret 1981/82 till 12 milj. kr. Styrelsen har diirvid 

förutsatt en ramvidgning även under budgetäret 1981/82 från 12 till 22 

milj.kr. 

Enligt denna beräkning skulle det vid utgången av budgetåret 1981/82 

inte finnas nt1gon behållning på anslaget. Under förutsättning att ramen för 

budgetäret 1981/82 vidgas till 22 milj.kr. hedömer bostadsstyrelsen an

slagsbehovet för hudgettiret 1982183 till 35 milj. kr. 

Fiiredragamlen 

Enligt bostadsstyrclsen bör bidrag till handikappanpassning av samlings

lokaler kunna liimnas utan rambegränsning. Aven samlingslokal kommitten 

har lagt fram ett sådant förslag. 

Jag noterar med tillfrcdsstiillelse det stora intresse som har visats för att 

anpassa de allmänna samlingslokalerna till de handikappades behov. Det 

är angeliiget att lokalerna utformas sä att handikappade personer får möj

lighet att delta i föreningslivet och i fritids- och kulturlivet pä samma 

villkor som andra i samhället. Jag förordar därför alt bidrag till handikapp

anpassning av allmänna samlingslokaler i fortsiittningen skall kunna läm

nas utan begränsning av den bcslutsram som giillcr för upprustningsbidrag 

m. m. till allmiinna samlingslokaler. 

I samlingslokalkungörelsen finns bestämmelser även om bidrag till en('l'

gihesparande åtgärder. Medel för detta iindamål har hittills anvisats under 

anslaget B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndct 

m. m. Jag finner det mera rationellt att medlen i fortsättningen anvisas 

under anslaget B 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslo

kaler. Jag förordar därför att ramen för beslut om upprustningsbidrag för 

budgetåret 1982/83 skall räknas upp med hänsyn härtill. Medel för utbetal

ningar av stöd till allmänna samlingslokaler för beslut avseende budgetåret 

1981/82 och tidigare budgetftr har jag dock beräknat under anslaget B 17. 
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Statsmakterna beslutade nyligen (prop. 1''81/82: 30 bil. 8. CU 1981/82: 3, 

rskr 1981/82: 30) att det siirskilda stödet till energibesparande ittgiirder i 

kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. skall avvecklas 

vid utgängen av tir 1981. Detta stöd har liimnats förutom till kommuner och 

landsting även till vissa ideella organisationer och stiftelser. Som skiil för 

att avveckla stödet anfördes bl. a. att kommuner och landsting genom sin 

ställning på kreditmarknadcn n~1rmalt inte har mlgra svi'1righcter att finansi

era ern.:rgisparinvcstcringar. 

Finansieringssvårigheter kan dock komma att uppstt1 for vissa av de 

organisationer och stiftelser som hittills har kunnat ft1 del av det siirskilda 

stödet för energisparåtgärder. Det rör sig om sildana organisationer och 

stiftelser som inte bedriver niiringsverksamhct och som inte har kommun. 

landstingskommun eller församling eller sfidan samfällighet som avses i 

lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrclsc till huvudman. Enligt min mening 

bör stöd kunna liimnas för energibesparande f1tgiirder i dessa organisatio

ners och stiftelsers byggnader eller anläggningar. 

Jag förordar sftlcdes att ett siirskilt energisparstöd införs för detta iinda

mål. Stödet bör vara ett bidrag och liirnnas för siidana ~ttgiirder som syftar 

till bättre hushfallning med energi eller användning av andra energislag iin 

olja. Bidrag bör liimnas med högst 35 "-( av den godkiimla kostnaden fiir 

i\tgiirderna. Det bör ankomma pi"t regeringen att utforma de niinnare he

stiimmelscrna för hidragsgivningen. Reglerna för det S:irskilda stödet hör 

triida i kraft den I juli 1982. 

Jag övergår nu till mm- ol'h (/l/.rlug.\fi·ågonw. 

Ifostadsstyrelsen har för budgetiiret 1982/8'• föreslagit att ramen för 

beslut om upprustningshidrag m. m. till allmiinna samlingslokaler faststiills 

till 30milj.kr. Av samma skiil som jag har anfört hctriiffandc ramen för 

beslut om anordningsbidrag m:h liin till allmiinna samlingslokaler under 

budgetåret 1982i83 iir jag inte beredd att bitriida styrelsens förslag. 

Under budgctäret 1980/81 meddelades beslut om hidrag till energihespa

ramlc ttlgiirder i allmänna samlingslokaler till ett hdorr av ca .~.5 mil.i. kr. 

Bostadsstyrelsen har for hudget{1ret 1982/83 föreslagit en ram för beslut om 

bidrag pä 5 milj. kr. 

Jag förordar att ramen for beslut om upprustningsbidrag m. m. till all

miinna samlingslokaler fastställs till 14 milj. kr. Mot denna ram hör. i 

enlighet med vad jag har anfört i det förcg;iende. bidrag för energibespa

rande iltgiirder i allmiinna samlingslokaler riiknas av. Dtiremot biir. som jag 

nyss föreslog. beslut om bidrag till iitgiirdcr för handikappanpassning kun

na fattas utan rambegränsning. 

Regeringen bör liksom tidigare utverka riksdagens bemyndigande att 

vidga ramen om det skulle behövas av syssclsiittningsskiil. 

Under budgetåret 1980181 liimnades bidrag med 3.9 milj. kr. till energibe

sparande åtgärder i byggnader och anliiggningar som ägs av st.dana organi

sationer och stiftelser som jag har nämnt i det foreg;'iende. Jag förordar att 
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beslut om sådana bidrag under budgetäret 1982/83 får meddelas inom en 

ram av 4.2 milj. kr. 

Anslagsbehovet för budgetfaet 1982/83 beräknar jag till 35 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om att bidrag till handi

kappanpassning av allmiinna samlingslokaler skall medges ut<in 

rambegränsning. 

" godkänna vad jag har förordat i fråga om bidrag till energibespa

rande åtgärder i allmänna samlingslokaler. 

3. medge all beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmiinna sam

lingslokaler fär meddelas inom en ram av 14000000 kr. under 

budgetåret 1982/83. 

4. medge att den under 3 angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsiillningsskiil. 

5. medge att beslut om bidrag för energibesparande ~ttgiirder i bygg

nader m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser för 

meddelas inom en ram av 4 200000 kr. under budget;\ret 1982/83. 

6. till Uf'{J/'llstningshidrng 111.111. till allmii1111a samlingslokaler för 

budgetåret 1982/lO anvisa ett reservationsanslag av 35 000000 

kr. 

B 13. Lån till inventarier i vissa specialbostäder 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

J 9!Q/83 Förslag 

271800 

720000 

1000 

Reservation 228200 

Från anslaget bekostas utgifter for lån för anskaffning och förnyelse av 

inventarier i sådana bostäder. som iir avsedda att hyras ut i möblerat skick 

och tillgodose ett mera kortvarigt behov för en ensamstftende person eller 

ett annat mindre hushilll. Lån kan beviljas ett bolag. en förening eller en 

stiftelse som svarar för inredning av sfidana bostäder. Uin kan beviljas 

intill 1 800 kr. per rum. Linebestämmelserna finns i kungörelsen 

( 1959: 371) om lfm thin Lftncfonden för inventarier i vissa specialbostiider 

(omtryckt 1973: 3281. 

81 >st adsstvrelsen 

Under budgeti'tret 1980/81 heviljades inga nya lån. Uostadsstyrclscn 

räknar med att h\ngivningen medför en utgift på 470 000 kr. under budget

ttret 1981 /82. 

Styrelsen erinrar om sitt förslag i anslagsframstiillningarna for budget

ilren 1978179 och 1979/80 att till~impningsomrfalet skall utvidgas till att 

omfatta även inventarier i de gemensamma utrymmena i kollektivhus och i 
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andra bostadslösningar av kollektivhuskaraktiir såsom servicehus för äldre 

och handikappade. Om detta förslag inte godtas föreslår styrelsen. mot 

bakgrund av regeringens anvisningar till myndigheterna all ompröva beho

vet av gällande stödformer och med hänsyn till det ringa utnyttjandet, att 

låneformen upphör den I juli 1982. Amorteringar och inlösen av lån beräk

nas för budgetåret 1982/83 uppgå till 3 500000 kr. 

Fiiredraganden 

Sedan år 1959 har det funnits möjligheter att få statliga lån för anskaff

ning och förnyelse av inventarier i vissa specialbostäder som hyrs ut i 

möblerat skick och som tillgodoser ett mera kortvarigt behov av bostäder. 

Huvudsakligen är det studentbostäder som har kommit i fråga för långiv

ningen. 

Anspråken på medel för detta ändamål har successivt minskat och är nu 

mycket små. Under föregående budgetår beviljades över huvud taget inte 

några nya lån. Bostadsstyrelsen har mot denna bakgrund föreslagit i första 

hand att tillämpningsområdet för långivningen skall vidgas till all omfa!la 

även inventarier i gemensamma utrymmen i kollektivhus och andra bo

stadslösningar av kollektivhuskaraktiir såsom servicehus rör äldre och 

handikappade. Om detta förslag inte godtas anser styrelsen att liineformen 

bör avvecklas. 

Bostadsstyrelsen har vid tvi! tidigare tillfällen fört fram förslag om att 

vidga tillämpningsområdet för långivningen på detta siitt. Jag anförde i 

prop. 1977/78: 100 bil. 16 <s. 171) att ett ställningstagande till förslaget 

borde anstt1 i avvaktan på en avsedd översyn av de äldres boendeförhällan

den. 

Del framstår enligt min mening i dag som klart att ansvarsfördelningen 

mellan staten. kommunerna och den enskilde är sådan att det inte kan 

anses vara en statlig uppgift att bidra till finansieringen av lösa inventarier i 

gemensamma bostadsutrymmen vare sig i servicehus för äldre och handi

kappade eller i kollektivhus avsedda rör lllika kategorier av hushåll. Jag iir 

därför inte beredd att förorda att ti\Himpningsområdet för långivningen till 

vissa specialbostäder vidgas på det siitt som bostadsstyrelsen har föresla

git. 

Med hänsyn härtill och till vad som har anförts betriiffande efterfrågan 

på medel från anslaget anser jag att låneformen bör avvecklas. Jag föreslär 

att långivningen upphör vid utgängen av budget~iret 1981/82. I iirenden i 

vilka ansökan har kommit in till liinsbostadsnämnden före den I juli 1982 

bör dock lån kunna beviijas även efter detta datum. Beh{1llningen på 

anslaget riicker för de utbetalningar soi11 eventuellt kan komma i fr{1ga 

under budgetåret l 9lC!83. Anslaget för detta budgetår hör dlirför tas upp 

med endast ett formellt belopp pi1 I 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om avveckling av lån till 

inventarier i vissa specialbostäder. 

2. till Ldn till inrentarier i l"issa speda/hostiider för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag på I 000 kr. 

B 14. Byggnadsforskning 

I 980/8 I u tgifl I 8 000 000 

1981/82 Anslag'- 2 8501000 

1982/83 Förslag 128 000 000 
1 Avser anslaget Hyggnadsforskning. 
~ Inklusive det pii till~iggshudget I till statshudgeten för budgct~!ret I 9R I !!C uppförda 
reservat ionsanslagct B yggnadsforskning. 

Forsknings- och ut vecklingsvcrksamheten inom byggnads- och anliigg

ningsomradet finansieras rram till utgången av år 1981 dels genom en 

särskild hyggnadsforskningsavgift. beräknad på lönesumman inom bygg

nadsindu~trin. dels genom anslag under bostadsdepartementets och indus

tridepartementets huvudtitlar. Genom riksdagens beslut ( prnp. 1980/ 

81: 178. Sl1.J 1980/81: 28, rskr 1980/81: 40f>) avskaffas byggnaclsforsknings

avgiften i och med utgången av i'tr 1981. lkslutet iir ett led i den samlade 

reformen av socialförsäkringsavgifterna. En konsekvens av beslutet [ir att 

byggnadsforskningen fr. o. m. den I januari 1982 helt kommer att linansi

eras med statsmedel. Omläggningen skall inte i sig p~iverka inriktningen 

och omfattningen av den forsknings- och ut vecklingsverksamhet som har 

finansierats med byggnadsforskningsavgirten. 

Statens råd för byggnadsforskning skall fördela tillgängliga medel dels 

till verks<1mheten vid statens institut för byggnadsforskning. dels till andra 

forskningsinstitutioner. företag 1K·h enskilda forskare. Dessutom skall rii

dets kanslikostnader och övriga progrnmverksamhet betalas med dessa 

medel. 

Rådet svarar inom sina program Samhiillsplanering. Byggnadsplanering 

och Byggnadsteknik för det allmänna forsknings- och ut vecklingsarbetet 

inom bebyggelseplaneringens och byggnadsteknikens omr~lde. Medel for 

dessa verksamheter anvisas under förevarande anslag. 

Inom det av riksdagen beslutade (prop. 1980/81: 90. NU 1980/81: 60. n;kr 

1980/81:.181 samt prop. 1980/81: 133. CU 1980/81:37. rskr 1980/81:3841 

huvudprogrammet Energiforskning har rfakt ansvar för program 3. Ener

gianviindning för bebyggelse. Kostnaderna för detta program belastar an

slaget F 13. Energiforskning under industridepartementets huvudtitel. Ril

det svarar vidare for forsknings-. utvecklings- och demm1strationsverk

samhet m. m. som rör dds energihushällning i ny och bdintlig bebyggelse. 

dels installationsteknik som iir anpassad till nya värmelillförselsiitt. För 
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denna verksamhet. tillförs medel genom reservationsanslaget B 17. Vissa 

energibesparande ätgiirdcr inom bostadshestt!ndet m. m. under bostadsde

partementets huvudtitel. I den programstruktur som tilliimpas av ri"ltlet 

motsvaras dessa verksamh..:tsomrt1den av programmen Lokala energikill

lor och Energihush{11\ning. 

Med dessa ht1da program samordnas stöd till forskningsinriktat cxperi

menthyggande inom energiomddet. U111 till fördyrade byggnadskostnader 

i samband med si'tdan vaksamhet anvisas pt1 reservationsanslaget B 16. 

U111 till experimenthyggande inom energiområdet m. m. under boqadsdc

partementets huvudtitel. 

R:'1det svarar iivcn for stöd till forskningsinriktat experimentbyggande 

inom bostadsförsö1:iningcn. Lin till fördyrade byggnadskostnader i sam

band därmed anvisas p;i reservationsanslagt:t B 15. U111 till experiment

byggande inom bostadsförsö1jningcn under hostadsdcparterncntcts huvud

titel. 

I anslagsframstiillningcn för hudgetiirct 1981/82 liimnadc r;idet en plan 

för verksamheten under budgetåren 1981/82-1983/84. I 1981 :"irs budget

proposition tprnp. 1980/81: 100 hil. 16. CU 1980/81: 29. rskr 1980/81: 2441 

konstaterades bl. a. all det behövs en samlad utvärdering och analys av 

den forsknings- och utvecklingsverksamhct som ri1det hittills har bedrivit 

för att ställning skall kunna tas till inriktningen och omfattningen av verk

samhetsplanen för hela trdirsperimlcn. Denna översyn pi1g:ir f. n. Resulta

tet av översynen viintas kunna ligga till grund för statsmakternas bedöm

ning av verksamheten inom detta omnhlc vid behandlingen av 19!0 i1rs 

budgetproposition. 

Statens rc'id.fi"ir h_1·gg1wd.\/i11".~k11i11g 

Statens riid för byggnadsforskning redovisar vi-;sa fi\rutsiittningar fiir sin 

verksamhet i huvudsak enligt följande. 

Riksdagen antog i samband med den energipolitiska propositionen 

(prop. 1980/81:90. NU 1981l/8i:60, rskr 1980/81:3811 i allt viisentligt r;idcts 

förslag till \1mfattning o..:h inriktning av verksamheten för program 4. 

l .okala energikiillor. under trd1rsperioden 198 I /82- 1983/84. Av en rfalcts 

plan för program '.i. Energihushidlning, giiller fortfarande i sina huvuddrag. 

Riksdagens heslut pil grundval av propositionen angaende inriktningen av 

energisparverksamheten m. m. (prnp. 1980/lil: 13). CU 1980/81: 37. rskr 

1980/81: 384) inncbiir dock en viss förskjutning mot ett mer mfdinriktat 

ut vecklingsarbete. 

Niir det g~iller verksamheten i i.ivrigt gav ~tatsmakterna i anslutning till 

1981 iirs budgetproposition vissa riktlinjer för forskning:;- och utvecklings

vcrksamheten under trciirspcrinden 1981 /82- 19!'3!84 utan att diirfi\r ta 

stilllning till verksamheten i detalj. Enligt dessa riktlinjer bör m~1len fi\r 

verksamheten vara bl. a. att cfterstriiva resultat som minsk;ir kostnaderna 

för byggandet och hoendct samt resultat som hiijer den tekniska utve..:k-
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lingsnivån inom byggnadssektorn och diirigenom bidrar till att främja ex

porten. Även när det gäller omfattningen av den icke energiinriktade 

verksamheten gav riksdagens beslut vissa riktlinjer för den längsiktiga 

planeringen. Enligt beslutet bör rfalct sålunda planera denna verksamhet 

så att den till budgetftret 1984/85 inte överstiger 117 milj. kr. i det penning

värde som råder budgetåret 1981/82. Det innebär i förhällande till budget

året 1980/81 en minskning med i genomsnitt 4.5 %; per år inom den icke 

energiinriktade verksamheten. 

Med hänsyn till dessa riktlinjer föreslfa rådet att verksamhetsplanen för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 modifieras. 

Rådet konstaterar att svensk industri har goda möjligheter att hävda sig 

på exportmarknaden på llera omriiden. Rådet koncentrerar sedan länge 

sina insatser till områdena energihushållning. värmcpumpsteknik samt 

ombyggnad och underhåll. Rådet föresl{1r nu ökade satsningar inom tung 

anliiggningsteknik. Även inom övriga forskningsfält finns mer koncentre

rade Llffiraden med exportmöjligheter. Rådet avser att hälla nära kontakt 

med industrin i dessa frågor och ha ett nära samråd med styrelsen för 

teknisk utveckling <STU ). 

Vidare prioriterar rådet forskning och utveckling som kan leda till en 

relativ minskning av byggnads-. anläggnings- och förvaltningskostnaderna. 

Dessa kostnader har stor betydelse såväl för byggandets omfattning som 

för de kommunala och statliga utgifternas storlek. Dessutom har hyggnads

och förvaltningskostnadernas storlek en direkt inverkan på omfattningen 

av de statliga bostadssubventionerna. 

Rådet anser det också angdäget att kartliigga och analysera de nuvaran

de bostadssubventionernas dfckter. bostadsförhållandena och tendenser 

till förändringar av dessa samt möjligheterna att anpassa det befintliga 

hostadsbeståndet till nya behov. 

Rådets plan för verksamheten inom de olika programmen under de två 

återst{iende budgetåren i treårsperioden är i korthet följande. 

Inom program I. Samhiillsplanering. prioriterar rfidet. i överensstäm

melse med regeringens direktiv. forsknings- och utvecklingsinsatser som 

kan medverka till biittre kostnadsstyrning av den fysiska planeringen och 

till en effektivare energiplanering. Därutöver koncentreras insatserna till 

delprogrammen Kommunal planering och Lagar och anvisningar som styr

medel. Delprogrammen Bebyggelse och trafik samt Stadsförnyelse mins

kas. Eftersom flertalet kommuner enligt rådet saknar resurser fi.ir att själva 

utveckla sina planeringsmetoder finns ett stort behov av stöd från det 

forsknings- och ut vecklingsarbete sorn rädet finansierar. 

Inom program 2. Byggnadsplanering. planeras för oförändrade resurser 

för de olika delprogram som berör bostadsfrågorna. Verksamheten inriktas 

på projekt som syftar till att begränsa kostnadsutvecklingen i byggandet. 

att öka kvaliteten i boendet. att kartliigga de mest angelägna hostadsbeho

ven samt att klarlägga olika styrmedels verkan. Riidet förcsliir ocksil att 

6 Rik!idaRt'n 1981182. I saml. Nr 100. Bilaga 16 
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insatserna riktas in mot en samlad kunskapssammanställning och utvärde

ring av bostadsfragorna år 1984. Delprogrammen Arbetslivets lokaler och 

Med inflytande m:h brukarkrav blir föremål för en mycket kraftig nedskär

ning. 

Inom program 3. Byggnadsteknik. sker en viss förskjutning mot ytterli

gare projekt av betydelse för export och kostnadsbesparingar. bl. a. ny

byggnads- och anläggningsteknik. Även hälsoskyddsfrllgorna avses bli 

föremål för ökade insatser. Med hänsyn till en väntad ökad forsknings- och 

utvecklingsverksamhet inom_ entreprenadföretagen föreslår rådet en 

minskning av resurserna till produktionsinriktad forskning. I övrigt följer 

rådet i stort sett verksamhetsplanen för 1981-1984. 

Forskningsinriktad cxperimentbyggnadsverksamhet inom byggnads

planering och byggnadsteknik presenteras under anslaget B 15. Lån till 

experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. 

Beträffande program 4, Lokala energikällor. fö~jer verk'>..imhcten de av 

riksdagen antagna planerna. Statsmakterna har lagt stor vikt vid forskning 

och utveckling om bebyggelsens värmeförsörjning. Detta har motiverat en 

fortsatt ökning av verksamheten under budgetåret 1982/83. Målet för pro

grammet är att genom teknisk forskning och ut veckling bidra till att snabbt 

minska oljeanvändningen samt att finna långsiktigt användbara lösningar 

på uppvärmningsproblemen i olika typer av bebyggelse. Rådet presenterar 

rn.:kså en plan för det nya delprogrammet Distrihutionsteknik för vatten

buren värme. som enligt riksdagens beslut (NU 1980/81: 60. rskr 1980/ 

81: 38 \) skall ingå i rådets programansvar. 

När det gäller program 5. Energihushållning, innebär rådets förslag att 

verksamhetsplanen för 1981-1984 i stort följs. De prioriteringar beträffan

de energisparverksamheten som statsmakterna har gett uttryck för föranle

der dock vissa omfördelningar och kompletteringar. Sålunda skall ökad 

tyngd ges sådana projekt som syftar till att ge ett bättre underlag för beslut 

om genomförande a·v energihushållningsåtgärder och införande av ny tek

nik. Insatserna koncentreras på ett målinriktat utvecklingsarhete och på 

att föra ut kunskaperna i praktisk tillämpning. 

Experimentverksamheten inom energiområdet redovisas under anslaget 

B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m. 

Inom program 6. Information. planerar rådet en fortsatt omorientering 

mot informationsformer av översiktligt och sammanfattande slag som un

derstödjer spridningen av befintlig kunskap. 

För program 7, Internationellt samarbete. redovisar rådet oförändrade 

resurser. Programmet är mycket litet men enligt rådet av strategisk bety

delse. I ett läge med ekonomisk åtstramning är det av avgörande betydelse 

att tillgänglig kunskap från andra länder tas till vara och att förutsättningar

na till samverkan med andra länder utnyttjas. 

Program 8, Kansli. är ett administrativt internprogram. Till följd av att 

verksamheten vid rådet har expanderat starkt under senare år behöver 
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organisation och redovisningssystem utvecklas och anpass;1s till kraven på 

och omfattningen av den nuvarande verksamheten. En sådan anpassnings

process pågår f. n. vid rådet. 

Rådet har under innevarande budgetår inrättat ett nytt program 9. 

Ämnesövergripande forskning och utveckling. Rådet avser att öka insat

serna betydligt inom detta program under budgetåret 1982/83. Forsknings

resultat av särskilt stor betydelse skall testas under verkliga förhållanden i 

ett antal kommuner av olika storlek och med olika problem. Programmet 

avser tekniskt inriktad forskning och försöksverksamhet främst inom om

rådena energitillförsel. energianvändning och tätortsteknik. Det är enligt 

rådet viktigt att kunskap från olika teknikområden vägs samman i den 

kommunala planeringen och att forskningsresultaten analyseras under 

verkliga förhållanden. En sådan ordning bör enligt rådets mening kunna 

bidra till att forskningsresultaten snabbare kommer ut i tillämpning. 

Verksamhetens omfattning och fördelning på verksamhetsområden (in

klusive experimentbyggande inom både energiområdet och allmän bygg

nadsforskning) enligt rådets förslag framgår av följande sammanställning. 

Utfall Budget' Plan 
1980i81 1981/82 1982/83 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

Program I Samhällsplanering 15.1 16.6 16.6 
Program 2 Byggnadsplancring 34.8 39.5 39,9 
Program 3 Byggnads teknik 56.3 64.6 65.9 
Program 4 Lokala energikällor 67.7 108.2 122.1 
Program 5 Energihushållning 37.1 41.0 42.9 
Program 6 Information 23.8 15.2 15.2 
Program 7 Internationellt samarbete 2.6 3.0 3.0 
Program 8 Kanslikostnader 17.6 18.3 19.3 
Program 9 Ämnesövcrgripande FoU 2.0 2.8 

Summa zss,o 308.4 327,7 

1 Dokumentalion av färdiga forskningsresultat som tidigare låg inom program 6 är 
från och med innevarande hudgctår överförd på programmen 1-."i och program 7. 

Statens institut för byggnadsforskning är en av rådets största anslags

mottagare. Institutets budgetförslag för budgetåret 1981/82 omsluter ca 

35 milj. kr. Av detta belopp har institutet sökt ca 31 milj. kr. från rådet. 

Resterande 4milj. kr. har beräknats inflyta i form av uppdragsintäkter. Av 

rådets disponibla medel tillfaller således ca 10% statens institut för bygg

nadsforskning. 

Rådet förfogar till och med utgången av år 198 I över medlen i fonden för 

byggnadsforskning. Genom byggnadsforskningsavgifter beräknas fonden 

under budgetäret 1980/81 ha tillförts 105.5 milj. kr. Till detta kommer 

statsanslaget som för samma budgetår var 8.0 milj. kr. Övriga intäkter. 

bl. a. ränteintäkter. beräknas till 25.3 milj. kr. Härtill kommer särskilda 

anslag för de energiinriktade verksamheter som radet ansvarar för. Totalt 

disponerade rådet 255,9 milj. kr. för budgetåret 1980/81 varav ca 105 milj. 
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kr. har avsett energiinriktad verksamhet. De resurser som rådet dispone

rar för hyggnadsforskning och för rådets egen verksamhet uppgår under 

innevarande budgetår till sammanlagt 308,4 milj. kr. För den energiinrik

tade verksamheten kan därvid disponeras 169.5 milj. kr. och för den icke 

energiinriktade vt:rksamheten 138 .9 milj. kr. 

Verksamhetens finansiering enligt rådets plan för budgetåret 1982/83 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Program/anslag B 14 8 15 13 16 13 17 F D Totalt Diirav 

Samhällsplanering 16.1 
2 Hyggnadsplanering 37.4 2.5 
3 Byggnadsteknik 63.3 2.6 
4 Lokala energikällor 51.0 
5 Energihushallning 4.0 33.5 
6 Information 7.6 3.9 
7 Internationellt 

samarbete 0.9 0.6 
8 Kansli 8,0 3.5 
9 Övergripande FoU 2.8 

Summa 136,I 5,1 55,0 41,5 

Motsvarande belopp 
för 1981/82 134.4 1 5,0 55.0 .w.02 

1 Därav 12.'i.9 milj. kr. från fonden för byggnadsforskning. 
2 Därav 17,0 milj.kr. från fonden för byggnadsforskning. 
' Inkl. medel till styn:lsen för teknisk utveckling (STC ). 

0.5 

71.1 
5.4 
3.7 

1.5 
7.8 

90,03 

75.0' 

16.6 
39.9 
f.5.9 

122.1 
42.9 
15.2 

3.0 
19.3 
2.8 

327.7 

308.4 

låne
medel 

2.5 
2.6 

51.0 
4.0 

60,I 

60.0 

Rådets verksamhet finansieras niista budgetår över följande anslag på 

statsbudgeten. 

Under bostadsdepartementets huvudtitel: 

B 14. Byggnadsforskning 

B 15. Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. 

B 16. Lån till experimentbyggande inom energiomrädet m. m. 

B 17. Vissa energihesparande åtgärder inom bostadsbeständet m. m. 

Under industridepartementets huvudtitel: 

F 13. Energiforskning. Program 3 Energianvändning för bebyggelse. 

Statsmakterna har fr. o. m. budgetåret 1978/79 angett en planeringsniv<1 

för den allmänna byggnadsforskningen. Rådet har anpassat sin planering 

av verksamheten efter dessa riktlinjer. Rådet anger för budgetåret 1982/83 

under förevarande anslag ett medclshehov om 136.1 milj. kr. 

Fiiredra,;a11den 

I anslutning till sin anslagsframstiillning för budgetåret 1981/82 lämnade 

statens råd för hyggnadsforskning en verksamhetsplan för hela sin verk-
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samhet för treårsperioden 1981/82-1983/84. Den redovisade verksamhets

planen innehöll en omfattande beskrivning av de problemområden som 

enligt rådet borde belysas genom forsknings- och utvecklingsarbete. Riks

dagens ställningstaganden till planen skedde i anslutning till dels 1981 års 

budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 16. CU 1980/81:29. rskr 1980/ 

81: 244). dels den energipolitiska propositionen (prop. 1980/81: 90. NU 

1980/81: 60. rskr 1980/81: 381) och dels propositionen om riktlinjer för 

energisparverksamheten i byggnader m.m. lprop. 1980/81: 133, CU 1980/ 

81: 37. rskr 1980/81: 384). Jag anser att de mål och riktlinjer som riksdagen 

därvid beslutade kommer väl till uttryck i rådets anslagsframställning för 

budgetåret 1982/83 och i planen för budgetåret 1983/84. 

Statsmakternas ställningstaganden till inriktningen av rådets verksamhet 

bör till sina huvuddrag i princip avse längr~ perioder. Enligt min uppfatt

ning iir det dock angeläget att nya forskningsområden och väsentliga 

ändringar av verksamhekns inriktning kan prövas också i den årliga bud

getprocessen. F. n. sker en utvärdering och översyn av byggforsknings

verksamheten vid rådet. I avvaktan pä resultatet av denna översyn är jag 

inte nu beredd att ta ställning till.en längre verksamhetsperiod än budget

året 1982/83. 

Rådet har i årets anslagsframställning föreslagit att ett helt nytt program 

inrättas - Amncsövergripandc forskning och utveckling. Verksamheten 

inom programmet skall tillsammans med lämpliga delar av programmen 

1 - 5 omfatta ca 8 milj. kr. budgetåret 1982/83. Jag anser det inte lämpligt att 

under löpande programperiod företa så omfattande iindringar i program

strukturen. Det gäller i synnerhet som verksamheten vid rådet iir föremål 

för en utvärdering. Inom ramen för de mål som statsmakterna angett för 

verksamheten står det emelkrtid rådet fritt att - för en iindamålsenlig 

indelning av verksamheten - i den interna planeringen och budgeteringen 

på lämpligt sätt sammanföra de olika delar av programmen 1-5 som rör 

t. ex. vissa demonstrationsobjekt. 

För den icke energiinriktade byggforskningen vill jag inför budgetåret 

1982/83 framhälla vikten av forskningsinsatser som syftar till kostnadsbe

sparingar i byggandet och boendet. Vidare anser jag att stor vikt mäste 

liiggas vid den forsknings- och utvccklingsvcrksamhct som rör miljö- och 

hlilsorisker i byggnader. Av särskild betydelse iir f. n. fortsatt forskning 

och utveckling för att minska halten av radon i byggnader. Radonavgängen 

från mark har visat sig vara ett betydligt större problem än man tidigare har 

räknat med. Det saknas tillräckliga kunskaper om vilka ätgärder som bör 

vidtas med vissa hustyper som iir byggda pil radonfarlig mark. Vidare 

behövs ytterligare kunskap om lämpliga byggnadssätt vid nybyggnad på 

sådan mark. Det är angeläget att metodutvecklingen inom dessa områden 

drivs snabbare än f. n. Jag har därför för nästa budgetår beräknat en 

tillfällig förstärkning med 1.5 milj. kr. för detta ändamål. utöver vad rådet 

har föreslagit. Jag utgår frfin att rf1det därefter kan tillgodose behovet av 
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fortsatta forskningsinsatscr inom ramen för de medel som ställs till förfo

gande för den samlade programverksamhekn. 

Rådet har nu påbörjat inledande studier om hur energifrågorna skall 

angripas i översiktlig fysisk planering. Studierna syftar till att finna meto

der för samordning mellan den kommunala energiplaneringen och den 

kommunala fysiska planeringen. Enligt min mening iir också detta arbete 

angeläget. Kommunerna har en nyckelroll när den nationella energipoliti

ken skall genomföras. Den kommunala planeringen och planläggningen är 

viktiga instrument. Jag vill i detta sammanhang även erinra om att statens 

planverk f. n. studerar metoderna för att behandla energikällorna torv, 

vind och energiskog i den fysiska planeringen. Verkets studie planeras bli 

avslutad och redovisad till bostadsdepartementet i början av är 1982. 

Experiment i fördiga hyggnader har på senare tid bedrivits i allt större 

omfattning i syfte att utveckla och pröva ny cnergisniil teknik. Jag anser att 

experimentbyggande är ett mycket viktigt instrument när man söker över

föra forskningsresultat till praktisk användning. Det är enligt min uppfatt

ning också i många fall önskvärt att nya tekniska lösningar undersöks och 

utvärderas i prototypstadiet innan de förs ut till mer allmän tillämpning. 

Lån till fördyrade byggnadskostnader i samhand med experimentbyg

gande inom energiområdet syftar till att täcka de extra kostnader som inte 

kan finansieras via de vanliga finansicringsvägarna. t. ex. med bostadslän. 

Experimentbyggnadslån har enligt vad jag har erfarit till övervägande del 

beviljats kommuner och i enstaka fall större byggherrar. Lån kan däremot 

inte lämnas för att täcka merkostnader i byggnader som ägs av staten. 

Regeringen har emellertid i december 1981 beslutat medge att rådet lämnar 

bidrag med 1.8 milj. kr. ur fonden för byggnadsforskning för ett sådant 

projekt. Regeringen har samtidigt föreskrivit att beslutsramen inom reser

vationsanslaget B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområdet 

m. m. skall minskas med samma belopp. Jag förutser att frågor om stöd till 

statliga experimentbyggnader kommer att aktualiseras även i framtiden. 

Jag förordar därför att regeringen inhiimtar riksdagens bemyndigande att 

medge att de olika beslutsramar som bestämmer omfattningen av rådets 

bidrag till olika forskningsprojekt inom bostadsdepartcmcntets ansvarsom

råde får överskridas med belopp som svarar mot de av experimenten 

betingade byggkostnaderna i byggnader med statligt huvudmannaskap. 

Förutsättningen för ett sådant medgivande bör vara att bcslutsramarna 

under reservationsanslagen B 15. Lån till experimentbyggande inom bo

stadsförsörjningen eller B \6. Län till experimentbyggande inom energiom

rådet m. m. minskas med motsvarande belopp. 

Till den energiinriktade forskningen i övrigt återkommer jag i det föl

jande under anslagen B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområ

det m. m. och B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbcstån

det m. m. 

Genom riksdagens heslut att avskaffa den s. k. byggnadsforskningsavgif-
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ten skapas inom det byggnadstekniska området ett ökat utrymme för 

forsknings- och utvecklingsinsatser inom entreprenadföretagen. Enligt vad 

jag har erfarit har företagen ambitioner att öka sin aktivitet på detta 

område. Rådet avser för sin del att här koncentrera sina insatser till 

problem som ligger längre ifrån det företagsnära utvecklingsarbetet. Jag 

anser för min del att en sådan principiell uppdelning mellan företagsfinan

sierad och rådsfinansierad forskning inom byggnadssektorn bör undvikas. 

Enligt min mening bör strävan vara att nå en nära samverkan mellan rådet 

och företagen i avsikt att öka den totala volymen av forsknings- och 

utvecklingsarbete inom byggnadssektorn. Även i fortsättningen bör därför 

ett kraftfullt statligt stöd lämnas till det företagsanknutna forsknings- och 

utvecklingsarbetct inom områden där utvccklingsmöjligheterna är goda. 

En förutsättning för det statliga stödet bör emellertid vara att branschens 

företag själva satsar medel av minst samma omfattning i detta gemensam

ma arbete. 

Jag övergår nu till de frågor som gäller ramar och anslag för den all

männa byggnadsforskningen. 

I och med att finansieringen av den hittills avgiftsfinansierade verksam

heten nu tlyttas över till statsbudgeten bör rådets möjligheter att göra 

åtaganden inom detta område bestämmas genom bemyndiganden av sam

ma typ som används inom andra områden. Till följd av riksdagens beslut 

med anledning av tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande bud

getår (prop. 1981/82:25. CU 1981/82:6. rskr 1981182:64) kommer fonden 

för byggnadsforskning att upplösas. I samband därmed kommer reserva

tionsanslaget Byggnadsforskning att tillföras. förutom den kassabehållning 

som linns i fonden vid utgången av år 1981. även sådana debiterade men 

ännu obetalda avgifter som inflyter efter den 1 januari 1982 samt riintor, 

amorteringar och försäljningslikvider som hänför sig till fondens placering
ar och som inflyter efter sistnämnda dag. Till anslaget förs slutligen också 

ått~rbetalningen av förskott eller andra utbetalningar som har gjorts från 

fonden. 

Vid min anmälan av anslaget till byggnadsforskning i 1981 år budgetpro

position (prop. 1980/81: 100 bil. 16 s. 96) framhöll jag att rådet bör planera 

sin verksamhet på ett sådant siitt alt den icke energiinriktade verksamhe

ten under budgetåret 1984/85 inte överstiger 117 milj. kr. i det prisläge som 

rådde under budgetåret 1981/82. Det förutsätter en successiv neddragning 

med ca 4.5 % per år. främst inom den hittills avgiftsfinansierade verksam

heten. Jag anser att rådets huvudalternativ för budgetåret 1982/83 ligger på 

den nivå som jag har förordat. Eftersom det f. n. inte finns underlag för att 

frångå tidigare uttalanden förordar jag att rådets huvudalternativ i huvud

sak skall gälla för budgetåret 1982/83. 
Det innebär att programverksamheten under nästa budgetår till sin in

riktning bör svara mot den fördelning som anges i föijande sammanställ

ning, vad avser anslagen under bostadsdepartementets huvudtitel. För att 
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ge ökad överskådlighet anges även finansieringen av den energiinriktade 

verksamheten samt fördelningen på programområden. 

Program/ Anslag B 14 B 15 B 16 B 17 Totalt 
bostads-
departc-
mentct 

I. Samhällsplanering 16.4 16.4 
2. Byggnadsplanering 37.4 2,5 39,9 
3. Byggnadsteknik 65,3 2,6 67.9 
4. Lokala energi-

källor 44.6 A4,6 
5. Energihushållning 3.4 34.8 38,2 
6. Information 7.6 3.9 l'l ,5 
7. Internationellt 

samarbete 0.9 0.6 1.5 
8. Kansli 7.9 3,5 11.4 

Summa 135,5 5,1 48,0 42,8 231,4 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag en beslutsram för den 

allmänna byggnadsforskningen. exkl. stöd till experimentbyggande. av 

135 ,5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Härav utgör 1.5 milj. kr. den tillfäl

liga insatsen angående radon i byggnader. För de påföljande budgetåren 

beräknar jag en preliminär ram av 100 milj.kr. under budgetåret 1983/84 

och 80 milj. kr. under budgetåret 1984/85. 

Det bör ankomma på regeringen att utfärda de närmare föreskrifter som 

kan visa sig nödvändiga i fråga om utnyttjandet av de ramar som jag nu har 

föreslagit. Jag avser att, med beaktande av resultatet av den översyn av 

rådets organisation och redovisningssystem som rådet har genomfört i 

samråd med statskontoret och riksrevisionsverket. föreslå regeringen bl. a. 

att meddela föreskrifter för rådets förvaltningskostnader samt kostnader 

för information och internationellt samarbete. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 beräknar jag till 128 milj. kr. Jag 

har därvid beaktat de inkomster på anslaget som flyter in under den tid 

som avvecklingen av fonden för byggnadsforskning pågår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om kostnader för experimentbyg

gande i statliga byggnader. 

2. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till 

experimentbyggande. får meddelas inom en ram av 135 500000 

kr. under budgetåret 1982/83, 

3. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning. exkl. stöd till 

experimentbyggande. under budgetåren 1983/84 och 1984/85 pre

liminärt får meddelas inom en ram av 100000000 kr. resp. 

80000000kr .. 

4. till Byggnadsforskning för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 128000000kr. 
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B 15. Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 ()(}(} 000 

5 100000 

89 

Från anslaget betalas lån till fördyrade byggnadskostnader i samband 

med forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsörjningen. 

Låneformen har införts innevarande budgetår (prop. 1980/81: 100 bil. 16. 

CU 1980/81: 29, rskr 1980/81: 244). Lånen kan utgå till alla typer av hus och 

är avsedda att göra det möjligt att genomföra experiment- och utvecklings

projekt som syftar till lösningar som kan ha god möjlighet att få en mer 

allmän tillämpning inom den närmaste tioårsperioden. Medlen betalas ut 

av bostadsstyrelsen efter beslut av statens råd för byggnadsforskning. 

Föreskrifter för långivningen finns i rcgkringsbrev den 18 juni 1981 avse

ende anslag till byggnadsforskning m. m. för budgctäret 1981/82. 

Statens råd för byggnadsforskning får bevilja lån till sådant experiment

byggande som ingår som ett led i rådets forsknings- och utvecldingsverk

samhet och högst med det belopp som motsvarar den av rådet godkända 

kostnaden för byggförctaget till den del kostnaden är motiverad från expe

rimentsynpunkt. Lånet skall vara räntefritt och stående under den tid som 

rådet bestämmer när lånet beviljas, dock högst under tio år. Vid den 

tidpunkt som rådet beslutar skall villkoren för lånet prövas om mot bak

grund av det fastighetsekonomiska utfallet och en bedömning av de framti

da ekonomiska konsekvenserna av vidtagna åtgärder. Finner rådet att 

förutsättningar härför föreligger skall lånet eller viss del därav efter beslut 

av rådet löpa med ränta och amorteras enligt de regler som gäller för 

vanliga krediter för samma ändamål. Om lånet eller en del därav inte kan 

förräntas och amorteras kan regeringen efter förslag från rådet besluta om 

förlängning av löptiden eller om eftergift av lånet. 

Statens räd./i:ir hygg11ad1ji1rsk11i11g 

Uin till experimentbyggande kommer till användning i furskningsverk

samheten inom två av rådets program, nämligen program 2, Byggnadspla

nering och program 3, Byggnadsteknik. Under budgetåret 1981/82 fördelas 

anslaget lika mellan de två programmen. 

Inom programmet Byggnadsplanering inleds under innevarande budget

år experiment med hissinstallation och annan handikappanpassning i lägre 

!lerbostadshus samt projekt som syftar till att förnya produktionen av 

flcrbostadshus. Under 1982/83 skall dessa initiativ föras vidare. Inom 

stadsförnyelseområdct föreslår rådet all försöken också skall gälla om

rådesförnyelsc i äldre bebyggelse och i bebyggelse från 1950- och 1960-

talen. Ombyggnadstekniken. skall vidareutvecklas och kollektivhuslös

ningar vid ombyggnad prövas. Vidare menar rådet att det är angeläget att 

utveckla tlerbostadshusen mot lösningar som bättre tillgodoser gemensam-
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ma behov och som ger de boende ökad möjlighet att medverka i förändring 

och förvaltning av bostäderna samt att påverka boendekostnaderna. Det iir 

också angeläget att pröva gruppbostäder för psykiskt och socialt handikap

pade samt olika former för boende som tillgodoser de iildres behov. 

Inom det byggnadstekniska området grundas experimenten på teoretis

ka studier och laboratorieförsök. Projekten skall bedömas ge goda vinster 

ur några aspekter, t. ex. billigare produktion, högre kvalitet. bättre arbets

miljö, materialbesparingar eller prov av nya system och funktioner med 

exportpotential. Förhoppningen är att lyckade experiment också skall bli 

goda referensobjekt för export av ny teknik. 

Rådet hemställer att för budgetåret 1982/83 få meddela beslut om lån för 

forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsö1jningen inom 

en ram om .5. I milj. kr. samt att ett anslag om .5. I milj. kr. anvisas. Rådet 

hemställer vidare om medgivande att meddela beslut om lån till experi

mentbyggande under budgetåren 1983/84, 1984/85 och 1985186 intill ett 

belopp av 4 milj. kr., 3 milj. kr. resp. 2 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Experimentverksamheten inom bostadsförsö1:iningen inleds under inne

varande budgetår. Verksamheten skall ses som ett komplement till den 

redan bedrivna forsknings- och utvecklingsverksamhden på området. Den 

bör kunna omfatta alla typer av bostadshus och bl. a. syfta till resultat som 

ger goda bostadskvaliteter till lägre kostnader. Jag vill särskilt erinra om 

behovet av insatser när det gäller utveckling och förnyelse av boendet. Det 

är därvid angeläget med en experimentverksamhet som syftar till nya 

flexibla lägenhetslösningar som bättre svarar mot hushällens skiftande 

behov. Även avvägningen mellan enskilda och gemensamma delar i boen

det bör belysas. Dessa experiment kan ske vid bttde nybyggnad och om

byggnad. Jag anser vidare att det är av stort intresse att det tas fram 

underlag för nyanserade bedömningar av standardbegreppet inom boen

det. Mälet bör därvid vara att, med hänsynstagande till de sociala och 

fördelningspolitiska strävandena i bostadspolitiken samt till byggnadslag

stiftningens krav. finna kvalitetsmässigt goda lösningar till lägre kostna

der. 

Jag har tidigare under anslaget B 9. Bidrag till förbättring av boendemil

jön. nämnt att regeringen i fortsättningen även bör stödja tävlingar och 

annat utvccklingsarbete som främjar utvecklingen av ny teknik och som 

kan tillgodogöras i det fortsatta normarbetet. 

Jag vill i sammanhanget också understryka att de möjligheter som fram

för allt bostadsstyrelsen har att stödja insatser av experiment- och utveek

lingskaraktär bör utnyttjas även i fortsättningen. 

För långivningen under budgetåret 1982/83 beräknar jag en ram för 

beslut om 5.1 milj. kr. För budgetåren 1983/84 och 1984/85 beräknar jag 

preliminära ramar om 4.0 milj. kr. resp. 3,0 milj. kr. 
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Då erfarenhet saknas av denna typ av experimentverksamhet, beräknar 

jag i likhet med rådet att reservationsanslaget behöver föras upp med 

5, I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om lån till experimenthyggande inom bostads

försörjningen för meddelas intill ett belopp av 5 100000 kr. under 

budgetåret 1982/83 och att outnyttjad del av denna ram får ut

nyttjas även under budgetåret 1983/84. 

2. medge att beslut om lån till experimentbyggande inom bostads

försörjningen under budgetåren 1983/84 och 1984/85 preliminärt 

får meddelas intill ett belopp av 4000000kr. resp. 3000000kr.. 

3. till Lån till expcrimenthyggandc i110111 hostad.1:fi"irsi'irj11ingen för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 5 IOOOOOkr. 

B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m. 

1980/81 Utgift 47100000 Reservation 15518698 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

65000000 

43400000 

Från anslaget betalas lån till fördyrade byggnadskostnader i samband 

med forskningsinriktat experimentbyggande inom energiområdet. Medlen 

utbetalas av bostadsstyrelsen efter beslut av stakns råd för byggnads

forskning. Föreskrifter för långivningen finns i reglcringsbrev den 18 juni 

1981 avseende anslag till byggnadsforskning m.m. för budgetåret 1981182. 

Syftet är att nya energikällor samt ny byggnads- och installationsteknik 

systematiskt skall kunna prövas i full skala. Ett antal experimentbygg

nader avses dessutom också kunna utnyttjas som demonstrationsanlägg

ningar då ny teknik skall introduceras för mer allmän tillämpning. Forsk

ningsinsatser i anslutning till experimentbyggandet ingär i programmet 

Energianvändning för bebyggelse inom det samlade energiforskningspro

grammet. Riksdagen har beslutat om forskningsprogrammets inriktning 

och omfattning under treiirsperioden 1981 /82-1983/84 (prop. 1980/8 l: 90. 

NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381). Riksdagen har vidare beslutat om det 

forskningsinriktade experimentbyggandet och om forskningsinsatsernas 

omfattning och inriktning inom cnergihushtdlningsverksamheten under 

samma period (prop. 1980/81: 133. CU 1980/81: 37. rskr 1980/81: 384). 

Statens räd för byggnadsforskning får bevilja lån till sådant experiment

byggande som ingår som ett led i rådets forsknings- och utvecklingsverk

samhet och avser dels energihushållning i byggnader, dels lokala energikäl

lor. Lån fär beviljas med högst det belopp som motsvarar den av rådet 

godkända kostnaden för byggnadsföretaget till den del kostnaden är moti

verad från experimentsynpunkt. Lånet skall vara rantefritt och stående 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 92 

under den tid som rådet bestämmer när lånet beviljas. dock högst under tio 

år. Vid den tidpunkt som rådet beslutar skall villkoren för lanet prövas om 

mot bakgrund av det ekonomiska utfallet och en bedömning av de framtida 

ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder för vilka lånet beviljats. Fin

ner rådet att förutsättningar härför föreligger skall. efter beslut av rådet, 

lånet eller en del därav löpa med ränta och amorteras enligt de regler som 

gäller för vanliga krediter för samma ändamål. Om lånet eller en del därav 

inte kan förräntas och amorteras kan regeringen efter framställning av 

rådet besluta om förlängning av tiden för ränte- och amorteringsfrihet eller 

om eftergift av lånet. 

För långivningen gäller en av riksdagen fastställd ram för beslut om lån. 

Ramarna för beslut om lån till experimentbyggande har under budgetåren 

1979/80, 1980/81 och 1981 /82 uppgått till 41 milj. kr.. 44 milj. kr. resp. 65 

milj. kr. 

Statl'llS råd för hygg11ad.1j(11".1·k11ing 

Medel från anslaget Lån till experimentbyggande inom energiområdet 

m. m. kommer till användning inom två av rådets program. nämligen 

program 5, Lokala energikällor och program 6. Energihush<'1llning. Större 

delen av anslaget. eller drygt 90%. tillfaller program :'i. Lokala energikäl

lor. 

Rådet lägger i sin anslagsframställning stor vikt vid utvecklingen av 

sådan solvärme-. värmepumps- och distributionsteknik som ger möjlighe

ter att ersätta olja redan på kort sikt och som dessutom ger de tekniska och 

ekonomiska förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av viirmcför

sör:jningssystemen. En strävan på längre sikt iir att utveckla solvärmetek

nik kombinerad med värme lager för kort- och långtidslagring. 

Radet har i stort sett lyckats följa sin planering enligt solvärmeprogram

met. Planen innebär att en samlad utvärdering inom solvärmeområdet kan 

göras med början år 1985. Expcrimentbyggnadsverksamheten för stora 

anläggningar inom särskilt värmepumpsomriidet har sin kulmen budget

åren 1981/82 och 1982/83. Av dessa skäl kommer fördelningen av bidrags

och lånemedel över treårsperioden 1981/82-1983/84 att ha en tyngdpunkt i 

periodens början. 

Erfarenheterna av stödet till experimcnthyggande inom energiområdet 

är enligt rådet goda och visar att tillämpningen av ny teknik har påskyndats 

genom en planmässig integration mellan forsknings- och utvecklingsverk

samhet och praktisk prövning av dess resultat. 

När det gäller lånemedel för experimentverksamheten inom värme

pumps- och solvärmeområdet tilldelades rådet genom statsmakternas be

slut (prop. 1980/81: 133, CU 1980/81:37, rskr 1980/81:384) endast drygt 

hälften av de begärda medlen. Medlen beräknas räcka för planerad teore

tisk forskning och utveckling. Fullskaleförsök i form av experimentanlägg

ningar får däremot genomföras i väsentligt mindre omfattning än som har 
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planerats. Genom en nära samverkan med oljeersättningsdelegationen räk

nar dock rådet med att kunna mildra effekten av att mindre resurser ges till 

experimentanläggningar. 

Rådet hemställer för budgetåret 1982/83 att beslut om lån till experiment

byggande inom energiområdet får meddelas inom en ram av 55 milj. kr. 

samt att ett anslag om 44 milj. kr. anvisas för detta ändamål. Rådet hem

ställer vidare om medgivande att meddela beslut om lån till experiment

byggande under budgetåren 1983/84. 1984/85 och 1985/86 intill ett prelimi

närt belopp av 35milj.kr.. 26milj.kr. resp. 18milj.kr. 

Föredraganden 

Rådet framhåller sin anslagsframställning vikten av en målinriktad 

experimentbyggnadsverksamhet. Resultaten av verksamheten väntas 

bl. a. successivt kunna utnyttjas som underlag för beslut om att införa 

solvärme och värmepumpar i olika systemkombinationer. 

Experimentbyggandet inom energiområdet är enligt min mening ett vär

defullt medel att pröva och omsätta resultaten av forsknings- och utveck

lingsarbete i praktisk tillämpning. Det gäller framför allt sådana resultat 

som leder till att inhemska energikällor kan ersätta olja och oljeprodukter. 

Rådet pekar på behovet av samverkan mellan insatserna inom experi

mentbyggandet beträffande solvärme. värmepumpar och värmclagring och 

oljeersättningsfondens verksamhet. Enligt min mening är en sådan sam

verkan nödvändig i de fall där utvecklingsarbetet ger underlag för en snabb 

praktisk tillämpning. När det gäller större försöksanläggningar avseende 

värmelagring bör, som jag framhöll i propositionen (prop. 1980/81: 133) om 

riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m. m., experimentbygg

nads verksamheten koncentreras till de tillämpningar som är mest intres

santa i ett brett försörjningsperspektiv. 
Att kunskaper sprids så att de för en bred praktisk användning har enligt 

min uppfattning en avgörande betydelse om man skall uppni1 statsmakter

nas mål i fråga om energisparande och oljeersättning. Det är därför väsent

ligt att län till experimentbyggande inom energiområdet m. m. ocksf1 an

vänds som ett aktivt medel i en utvecklings- och demonstrationsverksam

het i anslutning till energisparverksamheten i befintlig bebyggelse. Denna 

kunskapsspridning har betydelse inte minst för besiktnings- och rädgiv

ningsverksamheten samt för skötsel och drift av olika typer av system och 

anläggningar. 

I prop. 1980/81: 133 (s. 77l förordade jag att tyngdpunkten under treårs

perioden 1981/82-1983/84 lades i början av perioden för att man i tid skall 

få fram ett tillfredsstLillande underlag för statsmakternas bedömning av 

möjligheterna att införa sol värme. Under de två päföljande ären bedömdes 

medelshehovet vara mindre. I konsekvens härmed fastställdes ramen för 

beslut om lån under budgetåret 1981/82 till 65 milj. kr. medan de preliminä

ra ramarna för budgetåren 1982/83-1983/84 bestiimdes till 45 milj. kr. 
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vardera. Jag förordar nu att den då angivna ramen om 45 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. med hänsyn till kostnadsutvecklingen. riiknas upp till 

48 milj. kr. För långivningen bör för budgetåren 1983/84 och 1984/85 fast

ställas preliminära ramar om 38 milj. kr. resp. 29 milj. kr. 

Enligt rådets planering av verksamheten beräknas även fortsättningsvis 

betydande belopp inom beslutsramen komma att avsättas för vissa större 

projekt. För att undvika en besvärlig situation vid förhandlingar om sådana 

projekt kort före ett budgetårsskifte bör outnyttjad del av beslutsramen 

som tidigare kunna tas i anspråk även under närmast påföljande budgetår. 

Vid utgången av budgetåret 1981/82 beräknas på anslaget för lån till 

experimentbyggande finnas en behållning på ca 16 milj. kr. Utbetalningar 

under innevarande budgctär kan uppskattas komma att uppgå till 59.4 

milj. kr. Anslaget behöver med dessa bedömningar föras upp med 43.4 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om lån till experimentbyggande inom energiom

rådet m. m. får meddelas intill ett belopp av 48000000 kr. under 

budgetåret 1982/83 och att outnyttjad del av denna ram får ut

nyttjas även under budgetåret 1983/84. 

2. medge att beslut om lån till experimentbyggande inom energiom

rådet m. m. under budgetåren 1983/84 och 1984/85 preliminärt får 

meddelas intill ett belopp av 38000000kr. resp. 29000000kr.. 

3. till I.än till experimenthyggandc inom enagiomrädl't m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 43400000 

kr. 

B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom hostadsbcståndet m. m. 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

1194412536 

800000000 

I I 00 000 000 

Reservation 1337 360913 

Från anslaget betalas under innevarande budgetftr utgifter för statens 

ekonomiska stöd till energibesparande åtgärder i statliga byggnader. bo

stadshus. allmänna samlingslokaler samt kommunala och landstingskom

munala byggnader m. m. Från anslaget betalas också kostnader vid statens 

rfid för byggnadsforskning som hänger samman med forskning. ut veckling 

och demonstrationsverksamhet inom programmet Energihushftllning. Vi

dare utbetalas bidrag till kommuner för besiktning och riidgivning m. m. i 

energispati'rågor. Slutiigen betalas fr[m anslaget ocksä vissa kostnader för 

informations- och utbildningsvaksamhet i energifn°lgor med inriktning på 

cnc:rgihushållning i byggnader. 

Stöd till energibesparande åtgärder i ko111111111111/u och /a11dsti11gsko11111111-
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1111/11 hyggnader lämnas inte efter utgången av ;\r 1981 !prop. 1981/82: 30. 

CU 1981/82: 3. rskr 1981/82: 30). Behovet av medel till stöd till a//111ii1111a 

.rn111/i11gs/ok11/er 111.111. för budgetftret 1982/83 har behandlats under reser

vationsanslaget B 12. Upprustningsbidrag till allmiinna samlingslokaler. 

Frågor om medel till kostnader för i11Jim11ario11s- och 111hild11i11g.1Tc'rks11111-

hcr tas upp under n:servationsanslaget B 18. Information och utbildning 

m. m. i em:rgifrågor. 

Byggnadsstyrclsen handhar bidragsgivningen till energibesparande åt

gärder som rör statliga hygg11adcr. 

Bostadsstyn:lsen och länsbostadsniimnderna handhar stlidet till energi

besparamh: iitgiirder i hostiidcr. Stödet till energibesparande i1tgiirder i 

bostadshus lämnas fr. o. m. den I juli 1981 uteslutande i form av lån. 

Bestämmelserna om bostadslån för energibesparande åtgärder i bo

stadshus finns i bostadsfinansieringsforordningen ( 1974: 946. omtryckt 

1980:329, ändrad senast 1981: 1274). i förordningen !1981:589. ändrad 

senast 1981: 1275) med särskilda bestämmelser om bostadslån till energibe

sparande åtgärder i liostadshus m. m. (energilåneförordningen). 

Enligt dessa bestämmelser lämnas bostadsliin !energilån) för ombygg

nad. som avser åtgärder för en biittre hush{1llning med energi eller anviind

ning av andra energislag iin olja vid uppvärmning. Uinet utgi'tr med 30 ~( av 

ett p[i grundval av schablonbelopp beräknat låneunderlag. Ulneandelen är 

densamma oavsett lfintagarkatcgori. Det förutsiitts att underliggande lt1n 

tas upp i öppna marknaden. I frilga om fördjupning. ränta m. m. giillcr 

samma regler som för vanliga bostadslån for ombyggnad. 

Riintebidrag liimnas inte för energil;\n som avser smiihus som skall bebos 

av läntagaren. För flerfamiljshus och smiihus som uppbts med bostadsriitt 

eller hyrs ut yrkesmiissigt lämnas riintehidrag för den del av liinet som inte 

avser nya och förnybara energikällor. lkstiimmelserna om garanterade 

riintur m. m. i de fall riintebidrag liimnas foerfinns i linstadsfinansierings

förordningen. 

Amortcringstiden för energilån skall bestämmas med hiinsyn till husets 

återstående användningstid samt den tid som åtgärderna kan nyttiggöras 

och filr inte överstiga 30 år. Lånet bör do..:k normalt vara iiterbetalat inom 

20 år. 

För energilån som avser nya och förnybara lokala energikällor fftr under 

viss tid riinte- och amorteringsfrihet eller enbart riintefrihet medges. Som 

exempel pil dylika energikällor kan nämnas solvärmesystem. viirme

pumpssystem samt anordningar för eldning med ved. trällis eller andra 

likartade bränslen. 

Utn för energibesparande i'ttgärder kan liimnas iiven enligt bestiimmel

serna i förbättringslåneförordningcn ( 1980: 126. iindrad senast 1981: 587). 

Enligt dessa bestämmelser kan i frt1ga om småhus som ägs av personer mm 

har fyllt 60 tir. handikappade och vissa andra grupper 1{1n liimnas till sådana 

energiliesparande åtgiirder som avses i energil{mcforordningen. 
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Ansökningar om bidrag till kommunal besiktning oclz rådgirning i ener

gispar.frågor prövas av regeringen. Ärendena bereds inom bostadsdeparte

mentet. 

För disposition av innevarande budgetårs anslag för olika ändamål gäller 

följande av riksdagen fastställda ramar för beslut om lån och bidrag m. m. 

I. Lån för energibesparande åtgärdei inom 
bostadsbeståndet 

2. Bidrag för energibesparande åtgärder i 
allmänna samlingslokaler 

3. Bidrag för energibesparande åtgärder i 
statliga byggnader 

4. Lån för energibesparande åtgärder i kom-
munala och landstingskommunala byggnader m. m. 

5. Stöd till forskning. utveckling och 
dcmonstrationsverksamhet inom energi
hushållningsområdet. Bidrag till energi
inriktad utvecklings- och demonstrations
verksamhet 

6. Bidrag till kommuner för radgivnings-
och besiktningsverksamhet m. m. 

7. Stöd till energiutbildning 
8. Information m. m. 
9. Bidrag till statens provningsanstalt för 

utveckling av metoder för provning och 
kontroll av åtgärder inom encrgisparområdet 

10. Vissa undersökningar m. m. 

Anslag.1framställningar m. m. 

Ram för beslut 

1 850 milj. kr. 

5 ll)ilj. kr. 

60 milj. kr. 

175 milj. kr. 

22 milj. kr. 

130 milj. kr. 
3 milj. kr. 
5 milj. kr. 

3 milj. kr. 
6 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen lämnar en redovisning i huvudsak enligt följande. 

För beslut om lån och bidrag till bostäder gällde för budgetåret 1980/81 

ursprungligen en ram på I 370 milj. kr., vilken har angetts motsvara en total 

godkänd kostnad av 1 570 milj. kr. Ramen har genom regeringsbeslut under 

budgetåret till följd av omfördelningar minskats med 35 milj. kr. 

Beslut om bidrag och lån lämnades under budgetåret 1980/81 till 61 900 

projekt. vilket innebar en minskning jämfört med föregående budgetår dä 

antalet projekt var 68 300. Däremot ökade antalet Higenheter i projekten, 

från 340000 till 345000. Antalet lägenheter i småhus minskade från 69000 

till 63 000, medan antalet liigcnheter i nerbostadshus ökade från 27'2 000 till 

282 000. 
Bidragsbcloppet ökade från 306milj. kr. till 329milj. kr.. medan lånebt:

loppet minskade från 952 milj. kr. till 586 milj. kr. Denna minskning har 

samband med att fr. o. m. budgetåret 1981/82 lämnas bottenlån av botten

låncinstituten enligt de regler och den praxis som gäller för bostadslån till 

ombyggnad. 
Besluten avsåg ett totalt låne- och liidragsbclopp pä 915 milj. kr. Den 

godkiinda kostnadt:n i dt:ssa beslut var totalt 1 392 milj. kr. Hela skil1nadcn 

mt:llan niimnda belopp utgörs dock inte av bottenlån. Mot ramen pi\ 

I 335 milj. kr. avräknades ett belopp av 893 milj. kr. 
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Vid utgången av budgetåret 1980/81 fanns hos länsbostadsnämnderna 

14400 ansökningar i balans. dvs. lika många som ett år tidigare. Under 

budgetåret sjönk balansen till följd av minskad inströmning av ansökning

ar. men ökade igen i slutet av budget;iret. Orsaken härtill torde friimst ha 

varit överg[mgsbestämmclserna i samband med avvecklingen av det dit

tillsvarande bidragsstödet. 

Beträffande arbetet med att följa upp cnergisparstödet erinrar bostads

styrt::lsen om att den. enligt av regeringen den 4 juni 1981 utfärdade särskil

da anvisningar för arbetet med anslagsframställningen. skall redovisa vissa 

erfarenheter av energisparstödet. Vad gäller stödet till bostadshus har 

under budgetåret 1980/81 ett datorbaserat uppföljningssys!em satts igång. 

Vissa preliminära bearbetningar har utförts. Ytterligare arbete krävs dock 

innan uppgifter kan redovisas. 

För budgetåret 1981/82 gäller en beslutsram för lån till bostadshus om 

I 850 miij. kr. Bostadsstyrelsen föreslår en oföriindrad beslutsram för bud

getåret 1982/83. Anslagsbehovet för budgetåret 1982/83 bedömer styrelsen 

till totalt I 210milj. kr.. vari ingår även medel till kommunala och lands

tingskommunala byggnader. 

Genom beslut den I juni 1978 fick bostadsstyrelsen i uppdrag att belysa 

möjligheterna till och kostnaderna för en decentralisering av beslutande

rätten till kommunerna i sådana låne- och bidragsärenden i vilka länsbo

stadsnämnderna beslutar som första instans. Bostadsstyrelsen har den 11 

juni 1981 till regeringen redovisat sina överväganden och förslag. En 

arbetsgrupp inom bostadsverket har i fråga om cnergisparstödet föreslagit 

att beslut skall fattas av kommunerna i ärenden där lånebeloppet under

stiger 5 000 kr.. när inteckningssäkerhet inte krävs och inga bostadslän för 

ombyggnad söks samtidigt. Flertalet länsbostadsnämnder har avstyrkt för

slaget. Som skäl har därvid angetts bl. a. att skilda beslutsniv~ier leder till 

en komplicerad och krånglig organisation. inte minst för den ltmesökande. 

Bostadsstyrclsen har uttalat att den inte nu är beredd att ansluta sig till 

arbetsgruppens förslag. Enligt styrelsen bör erfarenheterna av de våren 

1981 beslutade ändringarna av energisparstödet avvaktas något är innan 

slutlig ställning tas. Härigenom kan enligt bostadsstyrelsen även resultatet 

av bostadslåneutredningens arbete samt en väntad utbyggnad av bostads

verkets ADB-system viigas in i de slutliga bedömningarna. 

ByRgmulsstyre/sen anför bl. a. följande i sin anslagsframställning. Ener

gihushållning är en del av verkets ambition att hålla lokalkostnaderna nere. 

Verket arbetar fortlöpande med åtgiirder som kan minska förbrukningen 

av energi. Bland dessa ingår iindrings- och ombyggnadsarbeten i belintliga 

byggnader. i huvudsak av värme- och ventilationsteknisk art. Föreskrifter

na i förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgiirder inom statsförvaltningen för 

att minska förbrukningen av energi följs upp med energisparkampanjer och 

insatser för energisnål drift av byggnader och anläggningar. Till följd av 

ökade energipriser och inför eventuella energiransoneringar liigger verket i 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. BilaRa 16 
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det fortsatta arbetet ökad vikt vid ett utökat sparprogram och vid bered

skapsrlanering och därvid nödviindiga besparingsinsatser. 

Byggnadsstyrclscn har hittills tagit beslut inom en sammanlagd kostnad 

om 225 milj. kr. Vid utgången av budgetåret 1981 /82 beräknar verket att ha 

beslutat om arbeten för sammanlagt 285 milj. kr.. vilket är lika med de 

sammanlagda medel som har anvisats för ändamålet t. o. m. 1981/82. 

Byggnadsstyrelsen räknar med att behöva lägga ut bestiillningar under 

budgctäret 1982/83 för ytterligare 65 milj. kr. och föresl~tr att verket ges ett 

beställningsbemyndigande på dctta belopp. 

För den av statens räd f{'ir h_1·gg11ad1:fl.1r.1"k11i11g rlanerade forsknings-. 

utvecklings- och demonstrationsverksamhcten inom cnergihushållnings

området bar en redogörelse lämnats i det f'öregaende under reservationsan

slaget B 14. Byggnadsforskning. 

Rådet hemställer att mcdel för forsknings- och utvecklings verksamhet. 

energiinriktad prototyp- och demonstrationsverksamhet samt planering. 

uppföljning och utvärdering av forskningsinriktat e.xperimentbyggande un

der budgetåret 1982/83 anvisas under förevarande anslag med 41.5 milj. kr. 

r'iiredraganden 

Genom riksdagens beslut (prop. 1980/81: 133, CU 1980/8!: 3-7. rskr 1980/ 

81: 384) med anledning av propositionen om riktlinjer för cnergisparverk

samheten i byggnader m. m. formulerades ett nytt mål for energisparandet. 

Riktpunkten för sparandet iir en nivå som motsvarar en minskning av den 

årliga energianvändningen i byggnadsbcstlrndet med ca 48 TWh brutto. 

varav en mindre del ti1ller på tiden efter år 1988. Beslutet innebär en viss 
höjning i förhällande till det miU för energisparvaksamheten som angavs i 

riksdagcns beslut vitren 1977 (CU 1977/78: 31. rskr 1977/78: .1451. 

Den totala slutliga energianvändningen uppgick är 1980 till 416 TWh. 

Enligt nu giillande statistiska indelningar fördelas energianvändning p{\ tre 

omr{iden, nämligen industri, transporter samt bost~ider. service m. m. 

Gruppen bostäder. service m. m. omfattar bostäder. offentlig sektor, han

del, byggnadsverksamhet, jordbruk samt fiske och svarar för en energian

vändning om drygt 163 TWh, varav ca 40 TWh elenergi. Ca 80 % av 

användningen inom detta omdde hänför sig till uppvärmning av byggnader 

och tappvarmvatten. Bostäderna svarar för en energianvändning motsva

rande ca 10'.i TWh. med en fördelning pi\. smähus och tlerbostadshus på 57 

resp. 43 %. 

Olja är det klart dominerande briinslct vid uppvLirmning av bi1de småhus 

och !lerbostadshus. Därtill skall noteras att fjärrvlirme till ca 95 l.;·( produ

ceras genom förbränning av olja. Fjärrvärmeanläggningar har dock nor

malt en högre verkningsgrad iin enskilda pannor. Bland de nyproducerade 

småhusen har andelen med eluppvLirmning mer tin fördubblats under 1970-

talct. Dessutom skt:r i bctydande omfattning övergfing från andra upp

viirmningssätt till elvärmt'.. 
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För flerbostadshusens del ökar anslutningen till fjiirrvärrne. Av nyprn

ducerade tlcrbostadshus ansluts ca två tredjedelar till ljärrvärme. l han

delns m:h den offentliga sektorns byggnader dominerar oljeuppvärmning 

genom individuella eldningsanläggningar. Andelen ljärrviirme ökar dock. 

Uppgifter tyder pil att ökningen av energianvändningen inom sektorn 

har varit klart lägre under perioden 1973-1979 än under åren 1965-1973. 

Beträffande den framtida utvecklingen av energianvändningens storlek 

m.m. har statsmakterna (prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60. rskr 1980/ 

81: 381) angett energibalanser för 1985 och 1990 som visar tänkbara utfall 

av den i propositionen förordade energipolitiken. En lägre och en högre 

användningsnivå anges. I propositionen framhålls att planeringen bör utgå 

från den högre nivån för att tillgången på energi inte skall vara begränsande 

för en önskvärd ekonomisk utveckling. De energianvändningsnivåer som 

anges för sektorn bostäder och service m. m. är 150-160 TWh (varav 

60-52 TWh elJ för år 1985 sam! 140-155 TWh (varav 66-60 TWh el) för ilr 

1990. I den undre gränsen beaktas den höjning av sparmälct som numera 

har beslutats på grundval av propositionen ( 1980/81: 133) om riktlinjer för 

energisparverksamheten i byggnader m. m. 

En förnyad omprövning av encrgisparmålet samt av riktlinjerna för 

energipolitiken avses ske omkring år 1985. 

För sammanhangets skull kommer jag nu att i korthet redovisa huvud

dragen i de beslut som fattades våren 1981 på grundval av propositionen 

om riktlinjer for energisparvcrksamhetcn i byggmtder m. m. 

Bestämmelser. som träder i kraft den I januari 1983. har införts i bygg

nadsstadgan med följande innebörd. 

På byggnaders uppvärmningssystem ställs vissa krav som är avsedda att 

underlätta övergång till olika energikällor som är lämpliga från allmän 

energisynpunkt. Tillkommande vattenburna uppvärmningssystem skall 

normalt dimensioneras för liigtemperatur. Olj1:pannor som installeras i 

nybyggda småhus skall vara förberedda för användning av elenergi. Kra

ven gäller byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk och innehåller 

bostads- och arbetsrum. 

Krav ställs också i fråga om byggnaders utformning för att siikra att fasta 

bränslen framdeles skall kunna användas för uppvärmningen. Nybyggda 

småhus för permanentboende. som huvudsakligen skall värmas upp med 

elenergi. skall förberedas på sådant sätt att skorsten och uppvärmnings

komponenter kan installeras förhållandevis enkelt i efterhand. Det är där

vid tillräckligt att byggnadens planlösning är sådan att detta iir möjligt. 

Samma krav gäller även för nybyggda småhus som skall värmas upp med 

naturgas. 

I fråga om installation av direktverkande elvärme har föreskrivits att 

bostadsbyggnader som har högst två bostadslägenhetcr och som är av

sedda för annat än fritidsändamål inte får utföras med direktverkande 

elviirme som uppviirmningssystcm om det inte finns särskilda skäl. Ett 

sådant skäl kan vara en hög isoleringsstandard. 
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Till följd av riksdagsbeslutet genomfördes samtidigt en rad ändringar i 

det t:konomiska stödsystemet. Ändringarna trädde i kraft den I juli 1981. 

Det tidigare bidragsstödet till bostadshus slopades och ersattes mt:d lån. 

Den lägsta kostnad som berättigar till stöd sattes till 5 000 kr. niir arbetet 

utförs av entreprenör och till 3 000 kr. när fastighetsägart:n själv utför 

arbetet. Undantag från de angivna kostnadsgriinserna finns dock. Stödet 

vidgades till att omfatta även åtgärder vid en sammankoppling av hefintliga 

värmesystemen i enskilda hus samt vid en övergång Mm oljeeldning till 

eldning med inhemska fasta bränslen i en värmeanläggning som avser flera 

hus. Vidare lämnas stöd för övergäng till el genom installation av el patro

ner. elkassetter och varmvattenberedare. 

Som villkor för stöd till en övt:rgång till fostbränsleeldning i uppviirm

ningsanliiggningar för upp till ca 250- 300 liigenheter giiller att <len sökande 

kan redovisa en godtagbar plan för hriinsleförsörjningen. 

I syfte att ytterligare minska oljeberoendet har riksdagen beslutat ( prop. 

1981/82:64. CU 1981/82:8. rskr 1981182:81) införa vissa styrmedel för att 

underlätta introduktion av naturgas som energikälla i landet. Det närmast 

aktuella området är viistskåne. Naturgasen kommer där att kunna ledas i 

nätsystemet omkring år 1985. Fr. o. m. <len ! januari 1982 ges möjlighet att 

i bostadslånesammanhang likställa anslutning av fastigheter till naturgas

system med anslutning till (lärrvärmeniit. En anslutning till ett befintligt 

naturgasniit kan ställas som villkor för bostadslån. Energilån kan erhållas i 

samband med anslutning av en befintlig byggnad till ett gasnät som kom

mer att utnyttjas för naturgas. 

Jag går nu över till att redogöra för 0111fi1tt11i11ge11111. 111. m· stiidrerksa111-

hetc11. På grundval av ett llertal undersökningar om spareffekterna av 

energisparstödet som har gjorts av energihushållningsdclt:gationen konsta

terade jag i propositionen om riktlinjer för energisparverksamheten i bygg

nader m. m. att stödet har givit ett gott resultat och att föruts~ittningar 

förelåg for en höjning av sparm[ilet enligt 1978 års beslut. 

Sedan det statliga ekonomiska stödet infördes den I juli 1974 och t. o. m. 

den 30 september 1981 har stöd lämnats för åtgärder i bostadshus. all

männa samlingslokaler samt kommunala- och landstingskommunala bygg

nader till ett belopp om 6 009 milj. kr.. varav 2 044 milj. kr. i bidrag. 

Under budgetåret 1980/81 uppgick det beslutade stödet till energisparåt

gärder i bostadshus till ca 915 milj. kr. Enligt vad jag har erfarit bedömer 

bostadsverket att det stöd som beslutas under budgetåret 1981/82 kommer 

att uppgå till ca I 160 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen har i uppdrag att fortlöpande följa effekterna av stöd

verksamheten. Regeringen beslöt under våren 1980 att detta skall ske med 

hjälp av automatisk databehandling. Styrelsen har. som jag tidigare har 

redovisat. i sin anslagsframställning angett att vissa svårigheter föreligger i 

inledningsskedet. För egen del anser jag det angeläget att t:rfarenhetsåter

föringen förbättras så att den ger underlag för beslut om utformningen av 
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stödsystemet och de övriga styrmedel som kan utnyttjas för att säkra ett 

tillräckligt energisparande. Jag har i det föregående vid min anmälan av 

anslaget B 1. Bostadsstyrelsen beräknat medel för detta informationssy

stem. 

Det finns faktorer som tyder på att energisparaktiviteten f. n. inte ligger 

på en tillräckligt hög nivå för att det nya sparmålct skall uppnås. Ett skäl 

till detta kan vara de informationsproblcm som har förorsakats av de täta 

ändringarna i stödsystemet. Systemet bör enligt min uppfattning nu ges 

möjlighet att stabiliseras. Jag kommer därför i det följande att föreslå 

endast mindre ändringar i stödreglcrna. Samtidigt kommer jag att förorda 

en fortsatt kraftfull satsning på utbildning, information. besiktning och 

rådgivning. 

Ett förhållande som kan begränsa den fortsatta tillväxten av energispa

randet kan vara att en del av de åtgärder som har genomförts med hjälp av 

stödet har bidragit till sanitära eller byggnadstekniska olägenheter, såsom 

kondens, mögel eller alltför höga koncentrationer av hälsofarliga ämnen i 

inomhusluften. I flertalet fall torde dessa olägenheter bero på brister i 

utförandet eller bristande kunskaper. Dessa brister kan förebyggas just 

genom ökad utbildning och rådgivning. 

Ett annat hinder för möjligheterna att snabbt öka energisparandet till en 

tillfredsställande hög nivå är att handläggningstiderna för ansökningar om 

stöd till energibesparande åtgärder på vissa håll har varit förhållandevis 

långa. Problemet accentuerades i samband med den kraftigt ökade ärende

tillströmningen inför den nyligen genomförda omläggningen av stödsyste

met. I syfte att bringa ner handläggningstiderna hos länsbostadsnämnderna 

beslutade regeringen den 3 september 1981 att ställa 800 000 kr. till förfo

gande för tillfällig förstärkning av de personella resurserna. Samtidigt 

beslöt bostadsstyrelsen att lämna en generell dispens från kravet att åtgär

der inte får påbörjas innan beslut om stöd fattas. Dispensen - som har 

utsträckts till att gälla fram till den 31 december 1981 - innebär att arbeten 

får påbörjas så snart lånet har tillstyrkts av förmedlingsorganet i kom

munen, utan hinder av att lånebeslut inte har meddelats av länsbostads

nämnden. 

Jag har tidigare vid flera tillfällen uttalat att jag anser att möjligheterna 

till en decentralisering av beslutanderätten till kommunerna i frågor om 

stöd till energibesparande åtgärder bör övervägas (prop. 1977/78: 93, prop. 

1978/79: 115 och prop. 1980/81: 133). Jag har därvid avvaktat resultatet av 

bostadsstyrelsens deeentraliseringsutredning. Som jag har nämnt i det 

föregående har styrelsen nu redovisat sitt uppdrag och därvid avstyrkt att 

en sådan decentralisering görs nu. Enligt styrelsen bör erl·arenheterna av 

den praktiska hanteringen av de nyligen ändrade lånereglerna först avvak

tas. 

För egen del anser jag att man bör kunna bygga vidare redan på erfaren

heterna av den tillfälliga dispensordningen under hösten 1981. Om dessa 
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inte är negativa. bör det enligt min mening vara möjligt att försöksvis flytta 

över beslutanderätten i dessa ärenden till ett antal kommuna som kan 

bedömas ha goda förutsättningar att själva fatta sådana beslut. Övervägan

den i denna fråga pågår f. n. inom bostadsdcpartcmentet. 

Jag vill slutligen nämna att cnergihushällningsdelegationcn f. n. under

söker omfattningen av det sparande som sker utan statligt stöd samt vilka 

faktorer som påverkar detta sparande. 

Förslagen i prop. 1980/81: 133 med riktlinjer för cnergisparverksamheten 

i byggnader m. m. innebilr bl. a. att en ökad vikt läggs vid introduktionen 

av nya och förnybara energikällor. I avsikt att underlätta introduktionen 

fick regeringen möjligheter att medge viss tids ränte- och amorteringsfrihet 

för energilån till sådana ändamål. Samtidigt avskaffades riintehidragen för 

dessa lån. För att administrativt förenkla systemet och samtidigt undvika 

vissa tröskeleffekter och en över tiden starkt skiftande bctalningshörda för 

låntagarna förordar jag nu att riintehidrag skall kunna Eimnas även i dessa 

fall och i samma omfattning som för andra energilån. I h~indelsc av bifall till 

vad jag nu har förordat avser jag att senare <ltcrkomma till regeringen med 

förslag om att de ränte- och amortcringsvillkor som nu tilliimpas för stöd 

till nya och förnybara energikällor förenklas. En sådan förenkling bör sä 

långt möjligt genomföras även för redan beviljade lftn i syfte att undvika 

belastningen på låneadministrationen. I de fall som särskilt förmånliga 

villkor alltjämt behöver erbjudas bör det ske i första hand genom utnyttjan

de av räntefrihet av olika liingd för den del av stödet som inte har fördju

pats. De nu föreslagna ändrade bestämmelserna om räntebidrag hör triida i 

kraft den I juli 1982. men bör fä tillämpas även i ärenden diir ansökan om 

stöd har givits in till förmedlingsorganet efter utgången av år 1981. 

Jag övergär så till de frågor som giilla ramar för budgetåret 1982/83. 

Jag tar först upp stödet till energibesparande åtgärder i statliga byggna

der. De byggnader som omfattas av det stöd som byggnadsstyrelsen förde

lar utgör ungefär 5 '!( av det totala byggnadsbeständet. Betydande sparmöj

lighcter finns sålede~ inom de statliga byggnaderna. Om sparmttlet skall 

uppnås måste dessa möjligheter tas till vara. Koncentrationen till ett filtal 

förvaltande myndigheter tillåter en hög specialisering i l'örvaltningen. vil

ket i sin tur ger möjligheter till väl studerade och ~.amordnade bcsparingsåt

giirdcr säväl på driftsidan som inom de byggnads- och installationstekniska 

områdena. Jag förordar mot denna bakgrund - efter samråd med chefen 

för budgetdepartementet - att ramen för beslut om stöd till energibespa

rande åtgärder i statliga byggnader höjs från 60 milj. kr. till 90 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

Bctriiffande ramen för beslut om stöd till energibesparande åtgiirder i 

bostadshus vill jag anföra följande. I prop. 1980/81: 133 förordade jag att 

energisparvcrksamhcten skall bedrivas enligt två program - ett som om

fattar encrgisparf1tgärder och ett som avser åtgiirder för en övergfing friin i 

första hand olja till andra energikällor. Konverteringsprogrammet borde 
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under ett övergångsskede även innefatta konvertering från olje- till elan

vändning. Jag anser att både planering och uppföljning underHittas om de 

ramar som anvisas för energisparverksamheten delas upp på de >sa delpro

gram. Den helt dominerande delen av resurserna avser bostäder. En sådan 

uppdelning bör därför i första hand gälla ramen för stöd till bostadshus. 

Det bör ankomma på regeringen att faststiilla dessa delramar. Den sam

manlagda ramen för beslut om lån för energibesparande åtgärder i bostads

hus för budgetåret 1982/83 bör nu fastställas till 1900 milj.kr. 

Bedömningen av vilka resurser som behöver sättas in för att vi skall nå 

sparmålet är osäker. Än mer gäller det bedömningen av vilka anspråk på 

statligt stöd som detta ställer. Frågan om ytterligare resurser får tas upp till 

prövning då behov föreligger och då bedömas med hänsyn till vad som är 

samhällsekonomiskt motiverat. Mot bakgrund av den fördelning på olika 

ramar som jag nu har förordat 01.:h de förutsättningar i övrigt som nu kan 

bedömas komma att gälla anser jag inte all det för niista budgetår finns skiil 

att av hänsyn till sysselsättningseffekterna fördela det tillgängliga ramut

rymmet jämnt över budgetåret. 

Statens råd för byggnadsforskning svarar inom ramen för sitt program 

Energihushållning för merparten av den forsknings-. un·ecklings- och de-

111onstrations1·erksa111het som är avsedd att stödja genomförandet av ener

gisparplanen för befintlig bebyggelse. Rådets verksamhet i denna del finan

sieras huvudsakligen med medel från förevarande anslag och tidigare även 

med medel från fonden för byggnadsforskning. Verksamheten inom pro

grammet fortsätter i överensstämmelse med de riktlinjer som statsmak

terna drog upp våren 1981. Jag förordar att ett belopp om sammanlagt 

42840000 kr. ställs till rådets fötfogande under detta anslag för nästa 

budgetår. Därutöver bör rådet få göra åtaganden 01.:ksä för budgetåren 

1983/84 och 1984/85 intill ett belopp av 33 resp. 25 mi~j. kr. 

I fråga om bidrag till ko1111111111emas besiktnings- och rtidgirning.l'l'erk

.rnmhet har riksdagen beslutat <1tt under en femårsperiod från 01.:h med 

budgetåret 1981/82 ge ekonomiskt stöd för verksamheten med minst 130 

milj. kr. per år. 

Under budgetåret 1981/82 har bidraget förd$1ats på följande sätt: 

besiktnings- och rådgivningsverksamhet 95 milj. kr. 

utbildning av besiktningsförrättarc 

och förtroendevalda 

allmänna informationsinsatser inom 

energis parområdet 

upprättande av kommunala energisparprogram 

inköp av teknisk utrustning 

särskilda aktiviteter inom cnergisparområdet 

7 milj. kr. 

10 milj. kr. 

5 milj. kr. 

2 milj. kr. 

Il milj. kr. 

Verksamheten har i flertalet kommuner byggts upp på ett tillfredsställan

de sätt, och en omfattande besiktning och rådgivning sker nu i kommunal 

regi över hela landet. 
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Jag ansl.'r dl.'t nödvändigt att förutsättningar skapas för en Vl.'rksamhet 

som har minst samma omfattning som dagens. Jag baäknar diirt"iir mcdds

behovet för niista budgetår till I )8 milj. kr. 

Under 1982 kommer en riksomfattande energisparkampanj att iiga rum 

för att informera om möjligheterna att spara l.'nergi i !lerbostadshus. Kam

panjen bygger på l.'n medverkan fdin de olika intresseorganisationerna rä 
fastighetsiigarsidan. 

Kampanjen kan väntas leda till en ökad eftcrfriigan pil besiktning och 

riidgivning i fråga om tlerbostadshus. De större fastighetsförvaltarna oc.:h 

deras organisationer har ofta sjiilva tillgång till personal som kan utnyttjas 

fi.ir s{1dan besiktning oc.:h rådgivning. Det iir väsentligt att man s~I fort som 

möjligt genomför de åtgärder som behövs för att n{1 ett ökat sparandl.'. Alla 

resurser som kan siitlas in på della arbete bör utnyttjas. Jag förordar diirfor 

att kommunerna får tillgäng till medel som kan utnyttjas för ett direkt stöd 

till kostnaderna för silllan besiktning och rådgivning som de större fostig

hetsförvaltarna genomför i egen n:gi. För detta ändam{d bcriiknar jag 

medclshehovet undl.'r nästa budgetår till 10 milj. kr. Jag förordar siiletks l.'n 

sammanlagd beslutsram om 148 milj. kr. för stöd till kummunerna för 

besiktning och rådgivning undl.'r budget<lret 1982/8). 

Jag övergår så till anslagsbcriikningen. 

Bostadsstyrclsl.'n beclöml.'r att utbetalning av energis parstöd till bostads

hus, allmiinna samlingslokaler samt till kommunala och landstingskommu

nala byggnader sker i genomsnitt ett halvt ilr efter det att beslut har fatlats. 

Anslagsbl.'hovet med hänsyn tagl.'n till de angivna ramarna för beslut om 

energisparstöd under budgetåret 1982/83 samt de beslut som meddelas 

under budgetiiret 1981/82 beräknar jag därmed till 16.10 milj. kr. I detta 

belopp ingtir medel för utbetalningar av stöd till allmiinna samlingslokaler 

för beslut avseende budgetärct 1981/82 och tidigare budgetår samt för 

utbetalning av tidigare beslutade bidrag och lån till kommunala och lands

tingskommunala byggnader m. m. 

Med hänsyn till det av byggnadsstyrelscn bedömda behovet av medl.'l l"iir 

utbetalning vad gäller statliga byggnader och den nu förordade ramen för 

beslut om stöd beräknar jag utbetalningarna för dessa byggnader till 45 

milj.kr. 

U ndcr anslaget bör slutligen tas upp medl.'I som svarar mot ramen för 

bidrag till kommunerna för rf1dgivnings- Oi.:h hcsiktningsverk'iamhct m. m. 

samt medel som svarar mot ramen för elen del av byggnadsforskningsd

dets verksamhet som belastar forevarandl.' anslag. 

Sammantaget bedömer jag sålunda att utbetalningarna för ifrågavarande 

verksamheter kommer att uppgå till 1865840000 kr. Vid utg~mgen av 

hudgetilret 1981/82 beräknas behällningrn på anslaget uppg~1 till ca 787 

milj. kr. Anslaget bör dii11"ör avrundat föras upp med l IOOOOOOOOkr. för 

budgeti\rct 1982/83. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag har förordat i fråga om räntebidrag till län som 

liimnas för övergång till nya och förnybara energikiillor. 

2. medge att beslut om lån till energibesparande åtgärder i bostads

hus m. m. får meddelas inom en ram av I 900000000 kr. under 

budgetåret 1982/83. 

3. medge att beslut om bidrag till energibesparande åtgärder i stat

liga byggnader får meddelas inom en ram av 90000000 kr. under 

budgetåret 1982/83. 

4. medge att beslut om bidrag till kommunerna m.11. för rådgiv

nings- och besiktnings verksamhet m. m. får meddelas inom en 

ram av 148000000 kr. under budgetåret 1982/83, 

5. medge att anslaget Vissa energibesparande åtgärder inom bo

stadsbcståndet m. m. disponeras för forsknings-. utvecklings

och demonstrationsverksamhet inom energihushållningsområdet 

inom en ram av 42 840 000 kr. under budgetåret 1982/83. 

6. medge att beslut om bidrag till forsknings-. utvecklings- och 

demonstrationsverksamhet inom energihushållningsområdet 

budgetiircn 1983/84 och 1984/85 preliminärt får meddelas inom en 

ram av 33000000kr. resp. 25000000kr.. 

7. till Vissa energibesparande åtgärder inom hostadsheståndet 

m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

I 100000000 kr. 

B 18. Information och utbildning m. m. i energifrågor 

Nytt anslag <Förslag) 22 700 000 kr. 

Under detta reservationsanslag bör medel tas upp för information och 

utbildning som riktar sig till dem som är engagerade i genomförandet av 

energisparprogrammet, såvitt gäller bostadsdepartementets ansvarsområ

de. Vidare bör här tas upp medel för sådant utrednings- och utvecklingsar

bete med avseende på energisparverksamheten som inte är inordnat i 

verksamhet för vilken medel anvisas i annan ordning. 

Kostnaderna för dessa ändamål har tidigare belastat reservationsansla

get B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbesiåndet m. m. 

Kostnader för information till allmänheten m. fl. har till och med budget

året 1981/82 också belastat fjortonde huvudtitelns kommitteanslag inom 

ramen för de medel som har disponerats av energisparkommitten 

(11974:05). 

Anslag.1framställningar 

Bostadsstyre/sen lämnar en redogörelse för informations verksamheten i 

huvudsak enligt följande. 
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En landsomfattande kampanj på temat '"Energisparstödet ökar - sök 

nu"' genomfördes i hörjan av 1981 i samarbete med kommunernas energi

rådgivare. sedan en nedgång i antalet ansökningar om energisparstöd hade 

konstaterats. 

Under året har styrelsen genom särskilda projektlcdningsinsatser. som 

har finansierats från anslaget, arbetat med att utveckla informationen till 

länshostadsnämnderna och kommunernas förmedlingsorgan och energi

rådgivare. En teknisk och ekonomisk utbildnings- och informationsverk

samhet för länsbostadsnämndernas energihandläggare har påbö1:iats. Den 

har till syfte att underlätta handläggningen samt att förbättra länsbostads

nämndernas möjligheter att informera kommuner och allmänhet. För bud

getåret 1981/82 disponerar styrelsen totalt ca 2.6 milj. kr. för energiinfor

mation. Medlen kommer bl. a. att användas till en ökad information genom 

trycksaker. annonsering. TV-blänkare m. m. Insatserna samordnas med 

energisparkommittens (ESK) övergripande insatser och kommer att göras 

i samarbete med kommunerna. Den under budgetåret 1980/81 påbörjade 

informations- och utbildningsverksamheten till länsbostadsnämndcrnas 

energihandläggare fortsätter 1981/82 och kommer sedan att följas upp av 

länsbostadsnämnderna genom information och utbildning för kommuner

nas förmedlingsorgan och energirådgivare. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60. rskr 

1980/81: 381) skall ansvaret för den riktade information som energispar

kommitten hittills har svarat för föras över till de olika sektormyndighe

terna. Bostadsverkets organisation med regional verksamhet och verkets 

långa erfarenhet av utåtriktad information på energiområdet gör att verket 

har mycket goda möjligheter att överta energisparkommittens del av den 

bostadsinriktade energiinformationen. Bostadsstyrelsen föreslår därför att 

den del av ESK:s informationsverksamhct som rör bostadssektorn över

förs till bostadsstyrelsen. Genom en dylik samordning av informations

verksamheten kan vissa besparingar göras. 

Bostadsstyrelsen beräknar att för energisparinformation behövs totalt 

6.2 milj. kr. under budgetåret 1982i83. 

Statens plam·erk redovisar att målen för de aktiviteter som verket bedri

ver inom cnergihushållningsområdet är att dels främja energibesiktningen. 

utvecklingen av en energihushållningsstrategi för tlerbostadshusen. energi

hushållningsutbildningcn inom skolväsendet och energihushållningsinrik

tad fortbildning för yrkesverksamma. dels höja kompetensen i energifrågor 

hos kommunala tjänstemän. 

Stöd har lämnats till framställning av undcrvisningsmaterial och utbild

ningsprogram. men även till olika utbildnings- och informationsaktiviteter. 

De projekt som har fått stöd har genomförts i samverkan med Svenska 

kommunförbundet samt olika intressent- och branschorganisationer eller 

yrkessarnmanslutningar som berörs av energihushållningsfrågor. Bidrag 

har också l~irnnats direkt till dessa organisationer för aktiviteter som de 

själva har genomfört. 
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För bidrag till framställning av studiematerial m. m. avseende forthild

ningsverksamhet för yrkesverksamma i olika led av hyggprocessen behövs 

enligt planverket oförändrat 3 milj. kr. under hudgetilret 1982/83. 

Statens prorninR.l'llnstalt redovisar att de särskilda medel som anstalten 

disponerar för utveckling av metoder för provning och kontroll inom 

energisparområdet avses användas bl. a. till att utveckla metoder för att i 

laboratorier och/eller på plats mäta och prova uppvärmnings- och ventila

tionssystem. värmelager för solenergisystem. eldningsutrustning för fasta 

bränslen samt täthet hos byggnadsdclar efter påverkan av naturligt klimat. 

Vidare avser provningsanstalten att utveckla beräkningsmetodik och mät

teknik för kartläggning av ··negativa energispareffekter". t. ex. fukt och 

lukt. 

Provning ingår som en viktig länk i ett antal olika energipolitiska styrme

del. Enligt provningsanstalten är det cHlrför viisentligt att provningsre

surser finns tillgängliga. Energiområdet kommer att ges fortsatt hög priori

tet inom provningsanstalten. Ett huvudmål är all inom kompetensområdet 

tillgodose bchown av energiteknisk metodutveckling och opartisk prov

ning och kontroll. För ändamålet disponerar provningsanstalten under 

budgetåret 1981/82 3 milj. kr. Provningsanstalten hemställer att - som 

förutskickades i prop. 1980/81: 133 - 2.6 milj. kr. anvisas för hudget{1ret 

1982/83 för utveckling av metoder för provning och kontroll inom energi

sparområdet. 

I skrivelse den 4 juni 1981 har provningsanstalten hemställt att ytterliga

re medel om sammanlagt 6.9 milj. kr.. fördelade över tre budgetår. anvisas 

till kostnaderna för en utbyggnad av lahoratorieresurserna för hyggnadsfy

sik och YVS-teknik. 

I en gemensam skrivelse den 17 september 1981 har vidare statens rtld 

för hyggnadsforskning och statens provningsanstalt hemställt att statl:'ns 

räd för hna;:nad.~fiJrskning inom energihushällningens område tilldelas 

ansvaret för övergripande planering och fördelning av medel för utveckling 

av provningsmetoder. Rådet hemställer för budgetåret 1982/83 om ytterli

gare 2,2 milj. kr. för metodutveckling inom energihushållningsområdel. 

utöver vad rådet har begärt i sin anslagsframställning. och att rådet för 

budgetåret 1983/84 får utgå från att 3, I milj. kr. smils till förfogande för 

samma iindamål. 

Föredraganden 

Innevarande budgetår har under reservationsanslaget B 17. Vissa ener

gibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. anvisats sammanlagt 

4.5 milj. kr. för information och utbildning. Medlen anviinds för fortbild

ningsverksamhet för yrkesverksamma. kostnader för framställning av stu

diematerial samt övrig information m. m. om energisparstödet. 

Ansvaret för den allmänna informationen till olika målgrupper i fråga om 

energihushållning vilar f. n. på cnergisparkommitten (ESK). Enligt stats-
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makternas beslut (prop. 1980/81:90. NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381) 

skall ESK upphöra den 30 juni 1982. Ansvaret för den sektorinriktade 

informationen skall därvid föras över på de myndigheter som arbetar med 

energihushållningsfrågor. Inom bostadsdcpartemcntets verksamhetsomrtt

de gäller detta bostadsstyrclsen och planverket. 

Efter samråd med det statsråd som är ansvarigt för energifrågor be

dömer jag del samlade mcdelsbehovet för it{fimnation och 11thild11i11,:: 

under nä!;ta budgetår - inkl. den sektorinriktade information som ESK 

f. n. bedriver - till 12, I milj. kr. Jag har därvid även beaktat behowt av 

medel för administration av verksamheten. 

Det är väsentligt att planeringen av de olika informations- och utbild

ningsinsatserna samordnas. Jag avser därför att efter förslag från bostads

styrelsen. planverket. Svenska kommunförbundet och statens industriverk 

återkomma till regeringen med förslag om fördelningen av dessa medel. 

I prop. 1980/81: 133 förordade jag att statens provningsanstalt skulle 

tilldelas särskilda medel för att utveckla metoder för prol'l1ing och k1111tr11// 

inom energiområdet. Jag beräknade därvid medclshehovel till 3 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82 och till 2.6 milj. kr. för budgetåret 1982/8.~. Enligt 

vad jag har inhämtat har de redan anvisade medlen inte kunnat utnyttjas 

helt till följd av att provningsanstalten haft ett begränsat lokalutrymme för 

att utföra ·det metodutvecklingsarbete som har planerats. Som jag har 

redovisat i det föregående har provningsanstaltcn hemställt om särskilda 

medel för en utökning av lahoratorieresurseo-na inom detta område. Efter 

samråd med chefen för industridepartementet finner jag alt provningsan

stalten bör få ta i anspråk högst 2 milj. kr. av de nu för budgetåren 1981 /82 

och 1982/83 beräknade medlen om 5,6 milj. kr. för anskaffning av prov

ningsutrustning avsedd för energihushttllnings- och energiproduktionstek

nik i byggnader. Jag vill tillfoga att regeringen i december 1981 har ställt 2.3 

milj. kr. till förfogande för samma ändamill från anslaget till energiforsk

ning under industridepartementets huvudtitel. 

Särskilda medel behövs vidare för til((ii//iga i11.fi'mnatio11s- nch 111hild

ni11gsi11satser inom energihushällningsomr<'tdct. Jag heräknar 2 milj. kr. för 

detta ändamål under budgetåret 1982/83. Det bör ankomma på regeringen 

att meddela bestämmelser om dispositionen av dessa medel. 

Särskilda medel behövs också för vissa 1111dersök11i11gar som faller utan

för ramen för byggforskningsrådets ordinarie verksamhet och som har 

anknytning till den fortgående omprövningen och effektiviseringen av 

energisparplanen. Jag beräknar medelshehovct för budgetåret 1982/83 till 6 

milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att besluta om dispositionen även 

av dessa medel. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till !!~formation och 111hi/dning m. m. i energifrågor för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 22 700 000 kr. 
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C. PLANVÄSENDET 

C I. Statens planverk 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

31831000 

29976000 

33 000000 

109 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan

och byggnadsväsendet. Det åligger verket särskilt att insamla och bearbeta 

kunskaper och erfarenheter inom dess verksamhetsområde. att i anslut

ning till den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsviisendet ge råd 

och vägledning för planväsendet och meddela föreskrifler för byggnad~~·ä

sendet samt att verka för samordning mellan planverkets och andra myn

digheters regler som rör plan- eller byggnadsväsendet. Dessutom skall 

planverket verka för samordning mellan verket m:h andra myndigheter när 

det gäller dels insamling och bearbetning av kunskaper och erfarenheter 

som rör hushållning med mark och vatten. dels räd och vägledning betriif

fande fullföljandet av de riktlinjer som har uppställts för hushållningen med 

mark och vatten. 

Verket har vidare att utfärda typgodkännande av konstruktion eller 

utförande i övrigt av byggnader eller andra anordningar. om vilka bestiim

melser ges i byggnadsstadgan samt att iiven i övrigt biträda utomstående 

med utlåtande. undersökning eller annat arbete, om det är av allmänt 

intresse för byggnadsväsendet. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek

tör. Verket är organiserat på två avdelningar. planavdelningen och bygg

nadsavdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns 

vidare en fristående enhet. administrativa enheten. samt ett verkssl'kreta

riat knutet direkt till verkschefen. Till planverket har knutits fyra rådgivan

de organ. rådet för samhiillsplanering. tekniska rådet. rttdet för energihus

hållning och rådet för still- och betongnormer. 

Statens va-nämnd iir sedan den I juli 1970 administrativt knuten till 

planverket. Niimnden handlägger. med hela landet som verksamhetsomrä

de, mål enligt lagen ( 1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanHigg

ningar samt - sedan den I januari 1977 - mål enligt lagen ( 1976: 8J8l om 

allmiinna tjärrvärmeanläggningar. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Särskild samhälls

information 
Typgodkännande

verksamhctcn 
VA-nämnden 

<därav lönekostnader) 

1981/82 

148 

+24 784000 
( +22 519000) 
+ 2380000 

+ 866000 

+ I 000 
+ 1945000 
I+ 1407000) 

29976000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens 
planverk 

-I 

+2016000 
<+1787000) 
+1436000 

+ 76000 

+ 0 
+ 21\000 
I+ 13400()) 

+3 739000 

Före
draganden 

-I 

+I 382000 
( + I 263 00()) 
+ 1424000 

+ 50000 

+ 0 
+ 168000 

I+ 103000) 

+3024000 

Avgifter för statens planverks trycksaker. som redovisas på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2533 Avgifter vid statens planverk, beräk

nas till 507 000 kr. för nästa budgetår (1981 /82 453 000 kr. l 

Statens plam·crk 

En grundläggande utgångspunkt för planverkets verksamhet iir bygg

nadslagstiftningcn. 

Tillämpningen av byggnadslagen och byggnadsstadgan iir beroende av 

föreskrifter och allmänna råd skiftande för olika frågor. I vissa delar iir 

lagstiftningen detaljerad och en ganska fast praxis har etablerats - i andra 

delar ger lagstiftningens bestämmelser utrymme för anpassning till skilda 

situationer. Behovet av tilHimpningsföreskrifter. exempel och allmiinna 

råd blir i de senare delarna större och informationen måste utföras med 

hänsyn till de olikartade situationer som kan bli aktuella. I vissa fall finns 

inte någon särskild rättslig reglering. Detta giiller t. ex. riktlinjana för 

hushållning med mark och vatten i den fysiska riksplaneringcn. energihus

hållning i befintlig bebyggelse. markförlagda ledningar m. m .. där praxis 

utvecklas successivt. 

Inom bostadsdepartementet bereds f. n. ett förslag till ny plan- och 

bygglag. Delar av planverkets verksamhet blir beroende pt1 utformningen 

av en ny sådan lag. Det giiller s~1väl planverkets roll i samband med 

information, rådgivning och utbildning i anslutning till att lagen skall triida i 

kraft som verkets formella uppgifter sedan lagen viil har trätt i kraft. Den 

osäkerhet som f. n. råder om en ny lagstiftnings innehttll och om dess 

slutliga utformning kan inte undgå att påverka verksamhetsplaneringen 

inom planverket för budgetåret 1982/83 och framgent. Därtill kommer den 

av statsmakterna i budgetpropositionen 1980/81: IOO bil. 16 aviserade över

synen av statens planverk mot bakgrund av planerade lagreformer. 

Till de yttre omständigheter som bör nämnas hör också frågan om 
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verkets omlokalisering från sina nuvarande lokaler på Hantverkargatan till 

Västerbroplan i Stockholm. Enligt de preliminära tidsplaner som har pre

senterats av byggnadsstyrelsen kommer inflyttning att ske i juni 1982. En 

sådan flyttning kan komma att för en kortare tid påverka planverkets 

effektivitet. 

För budgetåret 1980/81 har planverket redovisat en resultatanalys. Den

na visar i fråga om verkets planavdelning att många uppgifter av löpande 

myndighetskaraktär har tagit väsentligt mer resurser i anspråk än beräk

nat. och att bl. a. det s. k. överblicksarbetet därför inte har kunnat tilldelas 

avsedda resurser. En ändring i hur verksamheten redovisas med en upp

delning på löpande myndighetsarbete å ena sidan och specifika projekt å 
den andra sidan väntas ge bättre överblick av reellt tillgängliga resurser 

och möjliga omdisponeringar. 

Inom byggnadsavdelningen har följande arbete inte kunnat genomföras 

enligt verksamhetsplanen: programarbetet för en ny Svensk byggnorm 

!SBNl i anslutning till den nya plan- och byggnadslagstiftningen. utarbe

tande av riktlinjer för utformningen av SBN Godkännanderegler. normar

betet med brandskyddsfrågor. översynen av bostadskapitlet i SBN. be

stämmelser för arkivlokaler, godkännanderegler för energisparande anord

ningar. 

Antalet avslutade ärenden inom typgodkännandeverksamheten under år 

1980 var 1462. dvs. något högre än antalet inkomna ärenden. Väntetiderna 

är emellertid fortfarande besvärande. främst avseende brandärenden. Pro

dukter för energibesparing har inte kunnat godkännas i förväntad utsträck

ning eftersom bedömningsregler har saknats. 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 3 739000 kr. 

2. De besparingar som planverket har redovisat enligt huvudförslaget 

innebär att anslagsposten Förvaltningskostnader minskas med 625 000 kr. 

varav lönemedel med 586 000 kr. För planavdelningen innehiir nedskär

ningen att verksamheten vid regionbyrån och stadsbyrån främst kommer 

att drabbas. Verket får i större utstriickning än nu räkna med att avstå från 

att yttra sig i olika frågor som remitteras till verket. Stadsförnyelsestu

dierna kan få bedrivas i en långsammare takt än vad som tidigare har 

planerats. En noggrann prövning av möjligheterna att återbesiitta upp

komna vakanser blir nödvändig. 

Konsekvenserna för byggna<lsavdelningen blir i första hand minskade 

möjligheter att utnyttja utomstående experter. Detta drabbar verksam

heter med anknytning till ombyggnadsbesliimmclser och nya n.:gler för 

upprustning mm. samt utarbetandet av informationsmatcrial. 

För verksledningen och administrativa enheten innebiir huvudförslaget 

att en vakant tjänst dras in pil informationsscktionen. Vidare skall en 

översyn av inköpsverksamheten och en enklare teknisk produktion av 

trycksaker ske i avsikt att minska kostnaderna. Genom övergång till dag

städning minskas lönekostnaderna med 86 000 kr. 
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3. För typgodkännandeverksamheten disponeras fr. o. m. budgetåret 

1981/82 en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 500 000 kr. Den är 

avsedd all tas i anspråk i den mån löpande utgifter inte kan bestridas med 

löpande inkomster. Planverket hemställer att en rörlig kredit till samma 

belopp ställs till förfogande även under budgetåret 1982/83. 

4. Planverket hemställer att medlen för statens va-nämnd i sin helhet 

redovisas åtskilda från medlen för statens planverk. 

5. Planverket hemställer att anslagsposten Förvaltningskostnader även 

för budgetåret 1982/83 får överskridas för utgifter inom stål- oc.h betong

verksamheten med högst det belopp som motsvarar nettoinkomsterna från 

försäljning av normer utgivna av statens stål- och betongkommitteer efter 

avdrag för övriga berörda myndigheters kostnader. 

F6redragu11de11 

Arbetet med ett förslag till en ny plan- och bygglag bedrivs med samma 

inriktning som angavs i 1980/81 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 

bil. 16). Det innebär att ett regeringsförslag som kan remitteras till lagrådet 

skall vara färdigt under våren 1982. Parallellt med detta arbete övervägs 

ändringar av den nuvarande byggnadslagstiftningen. Det gilller bl. a. reg

lerna om byggande utanför planlagt område och frågan om lagreglering av 

riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Vidare bereds ett förslag till lag 

om exploateringssamverkan. Avsikten är att förslag i dessa frågor skall 

läggas fram för riksdagen under våren 1982. Jag anser att det är viktigt att 

planverket snabbt kan ta itu med de frågor som följer av dessa ändringar. 

Planverket har viktiga uppgifter i det fortsatta arbetet med den fysiska 

riksplaneringen. Det giiller både arbetet med att fullfölja de fastlagda 

riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten och de nya frågor som 

anges i prop. 1980/81: 183 om fortsatt fysisk riksplanering. Det är angeläget 

att verket avsiitter resurser för denna verksamhet. 

En översyn av statens planverk skall p~ibörjas med utgångspunkt bl.a. i 

det ovan nämnda förslaget till plan- och bygglag. 

För nästa budgeti'tr bör medel för planverkets verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i verkets huvudförslag. Huvudförslaget innebär bl. a. att en 

tjänst dras in. 

De medel under anslaget som är avsedda för statens va-niimnd har 

samlats till en särskild anslagspost. 

I likhet med föregående budgetår har jag räknat med att kostnaderna för 

typgodkännandeverksamheten helt skall finansieras med avgifter. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag al! regeringen 

föreslår riksdagen 

al! till Statens p/anrcrk för hudge\{iret 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 33000000 kr. 
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D. LANTMÄTERI- OCH KARTV ÄSENDET 

Organisation, uppgifter m. m. 

Det statliga lantmäteri- m:h kart väsendet omfattar statens lantmiiteri

verk. en överlantmätarmyndighet i varje liin och lokala fastighetsbildnings

myndigheter. 

l.a11tmäteri1·erkl't är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig

hetsbildning. fastighetsbestiimning. fastighetsvärdering, fastighetssamver

kan och fastighetsregistrering samt för frågor om mätnings verksamhet och 

allmiin kartläggning. I den sist nämnda uppgiften ingär att varje är upprätta 

förslag till plan för de allmänna kartarhetena samt att utföra grundläggande 

kartläggning och ge ut kartor i skalor. serier och versioner som svarar mot 

samhällets grundläggande och kontinuerliga behov. 

Verket skall leda och ha tillsyn över den verksamhet som ankommer pil 

fastighetsbildningsmyndigheterna och över fastighetsregisterverksamhe

ten. 

Verket leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 

högst sex andra ledamöter. som regeringen utser. Generaldirektören är 

chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar. administrativa avdel

ningen. fastighetsavdelningen. kartavdclningen och produktionsavdelning

en. Dessutom finns ett revisionskontor. 

För samråd i mera betydelsefulla fritgor om riktlinjer för de allmänna 

kanarbetena finns ett till verket knutet kartnld. I kartri'tdet ingår företräda

re f'ör närmast berörda statliga myndigheter och Svenska kommunförbun

det. Generaldirektören i verket iir ordförande i kartritdet. 

Öl'er/a11t111ätarmy11dighl't<'11 har länet som verksamhc:tsområde. Chef för 

myndigheten iir överlantmätaren. som dessutom är tjiinsteman vid länssty

relsen och chef för dess lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten skall 

inom länet främst leda och ha tillsyn över verksamheten vid de statliga 

fastighctsbildningsmyndighetcrna. ha tillsyn över miitningsverksamheten 

samt verb för samordning av grundliiggande mätnings- och kartläggnings

verksamhel. 

Fastighetshi/d11ing.1·111ymlighetc11 handhar lantmäteri- och kartverksam

hcten pil den lokala niv{m. Lantmiilc:ridistriktet är verksamhetsomräde för 

en fastighetsbildningsmyndighet. Landet är indelat i 87 lantmäteridistrikt. 

För särskilda fastighetsbildningsuppgifter finns ytterligare 24 statliga fas

tighctsbildningsmyndigheter. s. k. speci11/1'11h1.·ta. Av dessa har 23 fastig

hetsbildningsuppgifter som hänger samman med jordbrukets och skogs

brukets rationalisering medan en har uppgifter som rör utvecklingen av 

tätbebyggclse. Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmiiteridis

trikt som verksamhetsomrt1d,;: är en distriktslantmätare och för annan 

statlig fastighetsbildningsmyndighet en liinslantmätare. 

lantmiiteriet bedriver en omfattande uppdrngsraksamhct. Denna ut-

8 Rihdägen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 16 
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förs såväl centralt som regionalt och lokalt. För att man bättre skall kunna 

utnyttja de tekniska n:surser som lantmäteriet förfogar över har bildats 

åtta regionala s. k. samverkansområden. 

Det statliga lantmäteri- och kartväsendet sysselsatte den I juli 1981 ca 

3 000 personer varav närmare 900 vid lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad den

na i tillsynshänseende finns dels 42 kom1111111ala fastighetsbildnin!f.rn1y11-

dighetcr för utveckling av tätbebyggelse. dels 24 statliga och 33 kommuna

la fi1 sti[;hetsre gistermyndighcter. Statliga fastighets registermyndigheter är 

länsstyrelserna, inom vilka ärenden om fastighetsregistrering handläggs av 

lantmäterienheterna. 

Lantmäteriets verksamhet delas fr. o. m. budgetåret 1982/83 in i följande 

fyra program. 

I. U ppdragsverksamhet 

2. Plangenomförande 

3. Landskapsinformation 

4. Försvarsberedskap 

Den nya indelningen innebär att den verksamhet som hänger samman 

med lantmäteriets instruktionsenliga huvuduppgifter. nämligen dels tek

niska, ekonomiska och rättsliga uppgifter i fråga om fastigheter och fas

tighetsbildning m. m., dels allmän kartläggning och uppgifter som knyter 

an till grundmaterialet m. m. till denna kartläggning, har förts samman 

under var sitt program - plangenomförande och landskapsinformation. 

Härigenom har bl. a. den utvecklings- och rådgivningsverksamhet som 

lantmäteriet utför knutits till de huvudområden som verksamheten avser. 

Medel tas upp under följande anslag. 

D I. Lantmäteriet 

D 2. Lantmäteriet: Plangenomförande 

D 3. Lantmäteriet: Landskapsinformation 

D 4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 

D 5. Lantmäteriet: Utrustning m. m. 

Anslag D I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas in- och utbetalningar för lantmäteriets 

hela verksamhet. 

Anslag D 2 är ett förslagsanslag som i huvudsak skall finansiera utveck

lings- och rådgivningverksamhet samt arbete med fastighetsregistrering 

inom program 2. Fastighetsbildning m. m. inom samma program finansi

eras genom avgifter utom i fråga om de fall då nedsatt lantmäteritaxa 

tillämpas på vissa ärenden m. m. elkr då statsbidrag utgår till kostnader för 

fastighetsbildningsförrättningar m. m. 

Anslagen D 3 och D 4 är reservationsanslag som skall finansiera verk

samheten inom program 3 och 4. 

Anslag D 5 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets 

behov av s. k. strategisk utrustning. Anslaget fungerar som ett lån som 
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amorteras till en inkomsttitel på statsbudgeten i takt med att utrustningen 

skrivs av. Från anslaget finansieras vid behov också tillskott av statskapi

tal. 

D 1. Lantmäteriet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anvisat 

1982/83 Förslag 

0 

I 000 

1000 

Anslaget motsvaras under budgetåren 1980/81 och 1981/82 av det for

mella anslag på I 000 kr. som för dessa budgetår har tagits upp för förrätt

nings- och uppdragsverksamhet. 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 

olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får 

normalt inte belastas. 

Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de 

anslag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmäteriets uppdrags

verksamhet (program I) finansieras emellertid helt genom avgifter. En 

kortfattad redovisning för denna verksamhet lämnas därför under föreva

rande anslag. 

Som en särskild post under anslaget tas upp vissa särkostnader för 

revisionskontoret vid lantmäteriverket med 600000 kr. Verksamheten vid 

revisionskontoret finansieras genom att medel förs om från verkets alla 

program. 

Program I Uppdrag.1Terksamhet 

Programmet är indelat i t vä delprogram: 

1 a Inrikes uppdrag 

I b Utlandsuppdrag 

Uppdragsverksamhcten bedrivs på affärsmässiga grunder. 

Rörelsen budgetåren 1980/81- 1982/83 framgår av följande tabell ( I 000-

tal kr.). I kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra 

fordringar. realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och statska

pital. Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda 

men ännu inte fakturerade uppdrag. 

1980/81 1981i82 1982/lO 

Utfall Beräknat Lanlmäte- Föredra-
riverket ganden 

Intäkter 118049 135 201 145 753 145 753 
Kostnader 123 625 133 201 143 753 143 753 
Resultat -5576 +2000 +2000 +2000 
Balanserat n:sultat -1962 + 38 +2038 +203H 
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Lant 111ii te rin'rket 

Delprogrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträf

fande bl. a. framställning av kartor och annan landskapsinformation. tek

niska och fastighetsrättsliga frågor samt fastighctsviirdering. V erksamhe

ten utförs såväl centralt som regionalt och lokalt i organisationen. 

Delprogrammet Utlandsuppdrng omfattar alla uppdrag i utlandet. Yerk

samhekn marknadsförs under namnet Swedsurvey. En ledningsgrupp vid 

lantmäteriverket ansvarar för att marknadsföra. planera och samordna 

verksamheten. Personal och utrustning hyrs i viss utstriickning in från 

konsultföretag. 

Underskottet budgetåret 1980/81 (ca 5,6 milj. kr.) hänför sig till de in

rikes uppdragen. Exklusive extraordinära kostnader och intäkter är under

skottet ca 4.5 milj. kr. varav ca 2.7 milj. kr. hänförs till verksamheten på 

lokal och regional nivå och ca 1.8 milj. kr. till verksamheten vid lantmiitcri

verkct. 

Verksamheten har expanderat under de senaste ftrcn. Eftcrfrtlgan på 

lantmäteriets uppdrag förutses vara god under innevarande budgetår. 

För budget<lret 1982/83 planeras ökad satsning på marknadsana!yser och 

marknadsföring i syfte att bättre anpassa utbudet av tjänster till eftcrfrä

gan. Handlingsbercdskap skall finnas för att avveckla verksamheter till 

förmån för andra efter hand som efkrfrågan och konkurrensliiget iindras. 

Inom utlandssektorn väntas åtminstone nrtgot av de anbud som lantmiitcri

verket lämnar på stora uppdrag leda till kontrakt. 

FöredraRanden 

Som framgår av lantmäteriverkets rcd,)görclse har uppdrags verksamhe

ten under budgetåret 1980/81 lämnat ett underskott om ca 5 ,6 milj. kr. Jag 

fiirutsiittcr att lantmiitcriverket vidtar kraftfulla fitgärdcr för att motverka 

denna negativa utveckling. 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till La11t111iitaiet för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av I 000 kr. 

D 2. Lantmäteriet: Plangrnomförande 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

38052 155 

33 555 000 

35 233000 

Uppgifterna för budgetåren 1980/81 och 1981/82 grundas pä schablon

mässiga omfördelningar frän nu giillamk anslag till den anslagsindclning 

som skall gälla fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenoml'örande till 

de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten. 
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ProRram 2 Plwzgenomförunde 

Programmet delas in i fyra delprogram: 

2a Fastighctsbildning m. m. 

2b Fastighetsregistrering 

2c Ut veckling 

2d Rådgivning 

117 

Delprogram 2a finansieras i huvudsak genom avgifter. Ersättning utgår 

enligt lantmäteritaxan (1971:1101. ändrad senast 1981:1100). Ersättningen 

skall i princip täcka lantmäteriets kostnader för verksamheten. Till en 

mindre del finansiaas fastighetsbildningen genom bidrag från anslag. Rö

relsen budgetåren 1980/81-1982/83 framgår av följande tabell (I 000-tal 

kr.). I kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra fordringar, 

realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och statskapital (bud

getåret 1980/81 ). Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av 

utförda men inte fakturerade ärenden. 

1980/81 1981/82 1982/83 

Utfall Beräknat Lantmiite- Föredra-
rivcrket ganden 

Intäkter 193 294 212 650 208492 208492 
Varav bidrag 
från anslag 9975 7310 6835 6835 
Kostnader 190 154 210030 208492 208492 
Resultat +3140 +2620 0 0 
Balanserat resultat +8287 + 10907 + 10907 +10907 

Bidragen tas upp under tre delposter under anslaget D 2 .. nämligen 

kostnader för nedsättningsbclopp enligt lantmäteritaxan, för den särskilda 

skiftesverksamheten i Kopparbergs län och för socialt betingade statsbi

drag till sakägare. Av följande sammanställning framgår bl. a. den beräkna

de utvecklingen av bidragen (I 000-tal kr.). 

Anshtgspost 1980/81 1981/82 1982/83 

1.antmiitc- Föredra-
riverket gandcn 

Kostnader för nedsiitt- 6270 3 900 3900 3900 
ningsbelopp enligt 
lantmäteritaxan 
Uen särskilda skirtes- 3 304 2967 2492 2492 
vcrk~amhctcn i 
Kopparbergs liin 
Statsbidrag till 401 443 443 443 
sakiigarc 
Summa 9975 7310 6835 6835 

Övriga delprogram finansieras helt under anslaget. Till en del kan ut

veckling och rådgivning finansieras genom avgifter, men verksamheten 

redovisas dii under program I eller delprogram 2 a. 

9 Riksdagen 198/!l/2. I sam/. Nr/()(} Bilaga 16 
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Statens lantmäteri1·erk 

Fastighetsbildning m.m. 

118 

Under budgetåret 1980/81 har efterfrågan på fastighetsbildningsåtgärder 

minskat med något mer än 8 %. Verksamheten har gett full kostnadstäck

ning. Antalet avslutade och slutförda åtgärder har ökat under budgetåret 

och den inneliggande balansen har minskat. De mål som lantmäteriverket 

har ställt upp för verksamheten har dock inte helt uppnåtts. Lantmäteriet 

har sålunda inte avslutat eller slutfört så många åtgärder som var planerat. 

Äldre ärenden har inte arbetats av i beräknad omfattning. 

Arbetet med att slutföra de återstående laga skiftena i Kopparbergs län 

har inte nått så långt som planerats i den avvecklingsplan som lantmäteri

verket presenterade i anslagsframställningcn för budgetåret 1980/81. Hu

vudsakligen beror detta på att arbetsmoment måst skjutas framåt i tiden till 

följd av att anförda besvär inte har avgjorts i beräknad tid och att resursbe

hovet för fastighets värdering har underskattats. 

Under innevarande budgetår väntas efterfrågan på fastighets bildning 

m. m. minska. Efterfrågan väntas därefter inte ändras budgetåret 1982/83, 

medan antalet avslutade åtgärder bedöms minska. En fortsatt förskjutning 

förutses ske mot mer komplicerade åtgärder och från nybildning av fastig

heter till andra förrättningsåtgärder. 

För den särskilda skiftesverksamheten i Kopparbergs län bedöms me

delsbehovet under budgetåret 1982/83 till 2492000 kr .. vilket är en minsk

ning med ca 700000 kr. jämfört med budgetåret 1981/82. Beloppet ligger 

väl inom ramen för huvudförslaget. Skiftena bedöms fortfarande kunna 

vara avslutade vid utgången av budgetåret 1983/84. Den fastighetsbild

ningsmyndighet som utför förrättningarna försöker linna möjligheter att 

begränsa arbetsuppgirternas omfattning i fråga om två av de laga skiftena. 

Detta förutsätter markägarnas godkännande och skulle kunna medföra en 

besparing om ca 420000 kr. budgetåret 1982/83. 

Lantmäteriverket arbetar fortlöpande med att söka rationalisera fastig

hetsbildningsverksamheten. Insatserna består av föreskrifter. anvisningar. 

information, ledning. tillsyn. uppföljning och metodutveckling. Särskilda 

insatser utförs i form av rationaliseringsprojekt. Insatserna syftar till att få 
verksamheten vid fastighctsbildningsmyndighct.-:rna och övcrlantmätar

myndighcterna att löpa så effektivt som möjligt inom de ramar som lagstift

ningen lägger fast. 

När det gäller nedsättningsmedlen kan besparing åstadkommas endast 

genom att man ändrar ncdsättningsbcloppen i lantmäteritaxan. Om nuva

rande regler behålls kan mcdelsbehovct väntas öka bl. a. till följd av ett 

ökat intresse för omarronderingar i Kopparbergs län. Om reglerna för 

nedsättningsmedlen ändras i besparingssyfte torde antalet fastighetssanc

ringar minska. Saneringsåtgärder är emellertid angelägna från allmän syn

punkt. Nedsättningsreglerna prövas av den år 1980 tillsatta lantmäteritaxe

utredningen <Bo 1980:03). 
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Övriga delprogram 

Genomförandet av fastighetsdatareformen fortlöper under budgetåret 

1981/82 i enlighet med statsmakternas beslut våren 1978 om fastighetsdata

verhamheten (prop. 1977/78: 15. CU 1977/78: 5. rskr 1977/78: 134). När det 

gäller takten i reformgenomförandet lägger lantmäteriverket fram två för

slag. Förslagen har utarbetats i samråd med centralnämnden för fastighets

data och domstolsverkct. 

Huvudförslaget är ett besparingsalternativ: Inom ramen för huvudförsla

get bör resursnedskärningen med 2 % enligt verket inte tillåtas drabba 

takten i reformgenomförandet med hänsyn till att genomförandet i hela 

landet ändå kommer att ta så lång tid som ca 20 är. Eftersom detta är en 

orimligt lång omläggningstid bör istället takten i överföringsarbetet ökas så 

snart det är möjligt. Lantmäteriverket förordar därför att omläggningen 

successivt ökar så att den budgetåret 1982/83 omfattar 300000 fastigheter 

per år. En sådan ökning förutsätter ökade insatser på länsnivå. För de 

centrala insatserna vid lantmäteriverket behövs i detta alternativ en för

stärkning av resurserna dels för själva registeromläggningen. dels för led

ningsfunktionen främst när det gäller arbetet med den reform av fastighe

ternas beteckningar (beteckningsreformen) vilken ingår som ett led i fas

tighetsdatareformen. I förslaget inryms också en ökad satsning på uppfölj

ning och underhåll av fastighetsregistersystemet för att man skall kunna 

utvinna de rationaliseringseffekter som det nya fastighetsregistret kan ge 

för verksamheten hos fastighetsbildningsmyndigheterna. Ju snabbare fas

tighetsdatareformen genomförs desto större betydelse har det att rationali

scringsvinsterna identifieras och tas till vara. 

Totalt innebär förslaget om en snabbare takt i överföringsarbetct ett ökat 

medclsbehov om ca 4800000 kr., varav 3100000 kr. för lantmäteriverket 

och I 700000 kr. för länen. 
Lantmäteriverket har också i särskild ordning väckt frågan om möjlighe

ten att finansiera fastighetsrcgistreringen med avgifter för att på så sätt 

minska utgifterna på statsbudgeten. Verket skisserar i en promemoria som 

har ~tällts till bostadsdepartementet fyra alternativ till hur driften av fas

tighetsrcgistret skulle kunna finansieras genom avgifter. I sammanhanget 

anger verket också att en särskild registeromläggningsavgift skulle kunna. 

finansiera de kostnader som i samband med fastighetsdatareformen upp

står när nuvarande stadsregister och jonlregister förs över till drift med 

ADB. 

Utvecklingsvcrksamht:ten inom program 2 planeras med i huvudsak 

oförändrad inriktning. Rationalisering av fastighetsbildningen prioriteras. 

Ett förslag till en ny plan- och bygglag kan väntas ställa krav på utveck

lingsinsatser från verkets sida i samråd med bl. a. planverket. 

Också rådgivnings verksamheten inom programmet planeras för i huvud

sak oförändrad inriktning. 

Överlantmätarna har bedömt att hehovet av medel budgetåret 1982/83 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 120 

ökar för rådgivning och service framför allt till kommunerna vad gäller 
fastighetsrättsliga och värderingstekniska frågor. Särskilt viktiga kommer 

informationsinsatser avseende förutsättningar för och möjligheter till plan

genomförande i plan- och bebyggelseprocessen att vara. Detta gäller sär

skilt mot bakgrund av att hostadsbyggandet förskjuts från nyexploatering 

till förnyelseverksamhet. 

Rådgivning till kommunerna förekommer bl. a. i anslutning till de nor

mala löpande kontakterna då förrättning~ärenden eller uppdragsären<len 

behandlas. Särskilt i kommuner som saknar egen expertis ökar kravet på 

lantmäteriservice. Även vid en verksamhet enligt huvudförslaget hör ser

vicen till kommunerna bibehålla<; på i huvudsak oförändrad nivå. Till följd 

av en sådan prioritering kommer i första hand den service att minska som 

ges till statliga myndigheter. 

Lantmäteriverket har analyserat förutsättningar för att uppnå en bespa

ring med 10% under femårsperioden fr. o. m. budgetåret 1982/83. Genom 

ett flertal mindre rationaliseringsåtgärder vid lantmäteriverket bör medels

behovet budgetåret 1986/87 kunna vara ca 400 000 kr. lägre än budgetåret 

1982/83. Ökad avgiftsfinansiering föreslås i fråga om lantmäteriverkets 

rättsfallsregister. kurser samt service åt offentliga utredningar. Genom en 

översyn av fördelningen av utvecklingskostnaderna mellan anslag och 

avgifter kan medelsbehovet under anslaget minska ytterligare. Samman

lagt bedöms de åtgärder som syftar till att öka avgiftslinansieringen kunna 

minska medclsbehovet så att det budgetäret 1986/87 är ca I OOOOOOkr. 

lägr<~ än budgetåret 1982/83. 

Också när det gäller rådgivningsverksamheten i lantmäteriets regionala 
och lokala organisation bedöms det vara möjligt att genom rationaliserings

fögärder minska kostnaderna. Storleken hiirav har dock inte kunnat bedö

mas. bl. a. på grund av att förhållandena varierar mellan de olika fastig
hetsbildningsmyndigheterna och mellan kommunerna. 

Bet ec k ni ngsre formen 
Regeringen har i siirskilda anvisningar för lantmäteriverkets arhete med 

anslagsframställningen för hudgetiiret 1982/83 anmodat verket att särskilt 

pröva möjligheterna att spara genom att se över reglerna för hetcckningrc

formen. Verket har senare fött i uppdrag att komplettera sitt arbete i denna 

del och därvid samd1da med centralniimnden för fas\ighetsdata. domstols

verket. riksskatteverket. dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visar

kiv, riksantikvarieämhctet och Svenska kommunförbundet. Den korta tid 

som har stått till verkets förtogande har inte medgett en så grundlig 

översyn att frägan om att upphöra med eller· ändra förutsättningarna för 

beteckningsreformen har kunnat hclysa~ i hela sin vidd. 

Lantmäteriverket har i liversynen särskilt studerat fyra besparingsalter

nativ. De olika alternativen skiljer sig iit genom att förutsiittningarna iind

ras i fråga om de fyra huvudmoment som verket anser att reformen hestår 
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av. nämligen namninventering. registerområdcsreform. tätortsreform och 

namnöversyn. I alla alternativen genomförs en namninventering. dvs. en 

inventering av de beteckningar på fastigheterna som används i de befintliga 

jord- och stadsregistren. Däremot har verket i samtliga fyra alternativ 

utgått från att namnöversynen upphör. I denna ingår bl. a. en språklig och 

en kulturhistorisk granskning av registernamnen. 

Lantmäteriverkets alternativ I innebär att namnöversynen i princip upp

hör. Alternativ 2 innebär därutöver att de kommuner som så önskar inte 

behöver genomföra beteckningsändringar i tätorter (tätortsreformcn). I 

alternativ 3 behålls i princip nuvarande beteckningssystem i jord- och 

stadsrcgister. Kommun kan dock i särskilda fall välja att ändra beteckning

ar i stadsregisterområden. Rcgisterområdesreformen. som innebär att 

kommun blir registerområde i stället för socken och stadsregistcrområde. 

genomförs inte i alternativ 3. I alternativ 4 förs nuvarande register i 

huvudsak oföriindradc över i det nya ADB-baserade registret. Endast 

sådana beteckningar ändras vilka skulle kräva omfattande ändringar av 

datasystemet om de behålls. Alternativ 3 förutsätter en återgång till socken 

och stadsregistcrområdc som registerområden för de kommuner där be

teckningsreformen redan har genomförts. I alternativen 2 och 4 görs där

emot inga ändringar av beteckningarna i områden där reformen är genom

förd. I alternativen 2. 3 och 4 kriivs att nuvarande ADB-system byggs om. 

Lantmäteriverket bedömer att alternativ 3 leder till att fastighetsdatarefor

mcn måste ligga nere under ombyggnadstiden. I alternativ 2 och 4 kan 

överföringen fortsätta enligt hittillsvarande regler under ombyggnadstiden. 

Av bcsparingsalternativen förordar lantmäteriverket alternativ I. Verket 

anser emellertid att övervägande skäl talar för att fortsätta med beteck

ningsreformen enligt nuvarande regler. Reformen bedöms pä sikt vara 

lönsam genom att den väsentligt bidrar till att skapa ett väl fungerande och 

rationellt fastighetsrcgister. Av de myndigheter och organisationer som 

verket samrått med förordar samtliga utom Svenska kommunförbundet att 

heteckningsreformen drivs vidare enligt gällande regler. 

Fiiredragandcn 

Jag konstaterar med tillfredsställelse att fastighetsbildningen m. m. un

der scnare är har kunnat bedrivas med full kostnadstiickning. 

Den utredning (Bo 1980:03) som har till uppgift att se över lantm~iteri

taxan väntas komma med sitt betänkande i bö1jan av år 1982. Jag bedömer 

att eventuella st3llningstaganden med anledning av betänkandct påverkar 

lantmäteriet tidigast budgetåret 1983/84. 

Lantmäteriverket har väckt frågan l1m att finansiera fastighetsregistrc

ringen med avgifter. Verkets utredning i frågan är endast översiktlig och 

jag anser att ytterligare undcrlag behövs för ett ställningstagande till försla

get. Bl. a. finns samband mellan förslaget om avgiftsfinansiering och den 

pftgåcnde översynen av lantmäteritaxan. Jag vill i sammanhanget deklarera 
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att jag har samma principiella uppfattning i frågan om finansiering av både 

inskrivnings- och fastighetsregistret som justitieministern tidigare i dag har 

gett uttryck för. nämligen att den fortsatta fastighetsdataverksamheten på 

sikt i allt väsentligt bör finansieras genom avgifter. Efter att ha samrått 

med justitieministern och kommunministern bedömer jag att det under år 

1982 skall kunna läggas fram förslag beträffande finansiering av fastighets

registerverksamheten. 

Inte heller när det gäller möjligheterna till besparingar genom att iindra 

reglerna för beteckningsreformen anser jag att det utredningsmaterial som 

lantmiiteriverket har redovisat ger tillräckligt underlag för regeringen att 

nu ta ställning. Frågan bör diirför beredas vidare. 

För nästa budgetår bör medel för program 2 beräknas med utgångspunkt 

i huvudförslaget. När det gäller omläggningen av fastighetsregistret till 

ADB hänvisar jag till vad justitieministern tidigare denna dag har anfört i 

fråga om anslag till centralnämnden för fastighctsdata. Jag beräknar därut

över att anslaget kan minskas med 714000 kr. till följd av ett minskat behov 

av medel för den särskilda skiftes verksamheten i Kopparbergs län. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiiterict: Plangenom.fi"iramle för budgetåret 1982/83 an

visa ett förslagsanslag av 35 233 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Landskapsinformation 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

88861205 

83904000 

90640000 

Reservation 352 

Uppgifterna för budgetåren 1980/81 och 1981/82 grundas på schablon

mässiga omfördelningar från nu giillande anslag till den anslagsindelning 

som skall giilla fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

Under anslaget redovisa!'. kostnader för program 3 Landskapsinforma

tion. 

Program 3 Landskapsinjimnation 

Programmet delas in i åtta delprogram: 

3a Geodetisk verksamhet 

3b Ekonomiska kartor (skala större än I :25 000) 

3c Topografiska kartor (skala 1:25000 och mindre) 

3d Flygfoto och ortofotokartor 

3c Försäljning av allmänna kartor 

3fMedgivanden till följdproduktion 

3g Utveckling 

3h Rådgivning 
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Programmet omfattar framställning av grundläggande landskapsinforma

tion för att täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudprodukten 

utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verksamhe

ten omspänner hela kartläggningsproceduren, dvs. geodetiska, fotogram

metriska och kartografiska arbeten. samt utvecklings- och rådgivnings

verksamhet. I verksamheten ingår t1ygfotografering och bildframstä/lning 

såväl för den allmänna kartläggningens behov som för att tillgodose en 

bredare efterfrågan på flygbilder i samhället. Vidare ingår s. k. geodetiska 

riksnätsarbeten och särskilda geodetiska projekt. bl. a. internationella. 

Inom ramen för de geodetiska arbetena utförs en översyn av Sveriges 

riksgräns. Vidare ingår i programmet försäljning av de allmänna kartorna 

och den verksamhet som hänger samman med att lantmäteriverket skall 

lämna medgivanden till följdproduktion från det allmänna kartmaterialet. 

La11tmiiteri1·erket 

Programmet Landskapsinformation omfattar en rad insatser som syftar 

till att tillgodose behov av landskapsinformation inom flera olika samhälls

sektorer. Verket ser som sin uppgift att samla in landskapsinformation och 

tillhandahålla informationen på ett ändamålsenligt sätt. 

Under budgetåret 1980/81 har i förhållande till planerade 620 allmänna 

kartor utgivits 618. 526 blad avser ekonomiska kartan. 77 blad topografiska 

kartan och övriga blad översiktskartor etc. 

Försäljningen av allmänna kartor har lämnat ett litet överskott medan 

medgivandena till följdproduktion har gett underskott om ca 37 000 kr. 

eller ca 50 %. Det senare beror på att verksamheten. som är ny för verket. 

har belastats med kostnader för att utforma rutiner för verksamheten. 

Vidare har endast ett litet antal ärenden behandlats. Under budgetåret har 

bidrag från försäljning av allmänna kartor och medgivanden till följdpro

duktion resulterat i att ca 1.9 milj. kr. har levererats in till statskassan. 

Enligt regeringens budgetanvisningar skall lantmiiteriverket göra en 

långtidsbedömning med förutsättningen att anslagen skall minska med 

10%· under budgetåren 1982/83-1986/87. Totalt sett beräknar lantmäteri

verket för femårsperioden en rationaliseringseffekt för programmet om 1.2 

milj. kr., vilket motsvarar något mer än I% av tillgängliga anslag. Möjlig

heter till ökad avgiftsfinansiering finns friimst inom den allmänna kartlägg

ningen. Ytterligare resursminskning måste mötas med ambitionssänkning. 

Verket framhåller att en nedskärning av anslaget med 10 % skulle 

innebära allvarliga konsekvenser för bild- och kartförsörj!lingen i landet. 

Arbetet med att revidera och hålla il jour såväl den ekonomiska som den 

topografiska kartan befinner sig redan i en i det närmaste ohållbar situa

tion. Intervallen mellan de tillfällen då ekonomiska och topografiska kar

tan kan förnyas i olika delar av landet är sålunda redan oacceptabelt långa. 

Samtidigt ökar kraven från många avnämare på en mer aktuell landskaps

information. En nedskärning med 101/r skulle ytterligare allvarligt försäm-
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ra kartförsörjningen i landet och detta skulle ske i en situation då mycket 

talar för att förstärka resurserna för bild- och kartframställningen. 

Nedskärningen i anslagen till kartverksamheten framstår för lantmäteri

verket som ologisk av följande skäl. Ett av motiven för begränsning av 

offentlig verksamhet är att resurser skall friställas och expansion åstad

kommas inom industrin med åtföljande exportökning. l detta sammanhang 

ägnas skogsbruket och skogsindustrin särskilt intresse. En annan huvud

linje i den ekonomiska politiken är att genom satsning på inhemska energi

källor begränsa vår oljeimport. I båda dessa hänseenden spelar försörjning 

med flygbilder. kartor och annan landskapsinformation en grunUläggande 

roll. En ytterligare generell neddragning av anslagen till bild- och kartför

sörjning bör enligt verket därför undvikas. 

Besparingskravet för budgetåren 1982/83-1986/87 bedöms medföra att 

lantmäteriet måste upphöra att arbeta med rikets triangelnät. Detta inne

bär. förutom att lantmäteriverket på sikt förlorar kompetensen inom detta 

viktiga område inom samhällsbyggandet. att den grundläggande ansvars

fördelningen mellan stat och kommun i fråga om geodetiskt mätningsar

bete kommer att ändras. Fortsättningsvis kommer lantmäteriet att ha små 

möjligheter att via anslag stödja kommuner som behöver anlägga grundläg

gande stomnät i plan. 

Lantmäteriverket undersöker om förändringar av t. ex. skalor, innehåll 

och utformning av kartor kan genomföras så att man motverkar den 

nuvarande utvecklingen mot allt längre revideringsintervall. Sådana stu

dier har bl. a. lett till att verket nu vill använda en betydande del av 

tillgängliga resurser till att framställa en ny. rikstäckande kartserie i skala 

I: IOOOOO. Samtidigt måste d<'t genomföras en kraftig nedskärning i fråga 

om revidering av topografiska kartan. 

En nedskärning av anslagen med 2 l!'r budgetåret 1982/83 kommer att 

medföra stora svårigheter att genomföra gällande planer för kartproduk

tionen. vilka i sig innebär sänkta ambitioner jämfört med tidigare planer. 

En anslagsminskning medför alt verksamheten måste krympa. varvid or

ganisation. utrustning, lokaler m. m. får en mindre effektiv användning. 

Om huvudförslaget genomförs måste insatser i dt:t plana riksnätet skju

tas upp. Riksavvägningen har till följd av tidigare anslagsminskningar måst 

förlängas till att omfatta 16 år. På grund av internationella åtaganden kan 

verksamheten i övrigt inte inskränkas. 

Riksgränsen mot Finland ses f. n. över. Arbetet beräknas kunna slutre

dovisas till de båda ländernas regeringar i början av år 1982. Lantmäteri

verket har i en skrivelse till regeringen under är 1981 redovisat utgångs

punkter för en översyn av riksgränsen mot Norge som enligt överenskom

melse mellan de båda ländernas regeringar skall ses över med 25 års 

intervall. Nästa översyn skall pil.börjas år 1984. vilket förutsätter förbere

dande insatser under budgetåret 1982/83. Behovet av medel för översyn av 

riksgränsen budgetåret 1982/83 har beräknats till 423 000 kr.. vilket är 

något mer än 200000 kr. lägre än huvudförslaget. 
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I fråga om den ekonomiska kartan väntas huvudförslaget innebära en 

försening när det gäller att börja revidering i nya områden. Sannolikt måste 

stora områden helt undantas från revidering under 1980-talet. Kartornas 

kvalitet i form av fullständighet och noggrannhet försämras. Tillgången 

minskar i fråga om aktuella kartor. 

Medlen för övcrsiktskartor har minskats kraftigt budgetåret 1981/82. 

Lantmäteriverket anser inte att det är möjligt att ytterligare minska dessa 

medel. 

En ny plan för den s. k. omdrcvsfotograferingen lades fast av lantm[iteri

verket under budgetåret 1980/81. Planen avser en period om flera år och 

förutsätter en oförändrad anslagstilldelning under hela denna period. Om 

anslagen minskar kan hela omdrevsplanen behöva omprövas. Lantmäteri

verket har planerat omfördelningar inom anslaget för att t.v. undvika en 

sådan situation. 

Utöver huvudförslaget äskar lantm[iteriverket i sitt förslag medel för 

landskapsinformation som stöd för skogsbruket och som ett led i att öka 

utnyttjandet av inhemska energikällor. 

Verket framhåller att statsmakterna betonar angelägenheten av att ge

nom ökat uttag av skogsråvara och därmed ökad export av skogsindustri

produkter söka förbättra vår bytesbalans. Vidare är strävan att ersätta 

oljeimport med utnyttjande av inhemska energikällor ett mycket betydel

sefullt inslag i den ekonomiska politiken. 

Behoven av landskapsinformation för dessa ändamål är enligt verket av 

så grundläggande betydelse att de ensamma utgör tillräckliga motiv för att 

statsmakterna skall tilldela tillräckligt med medel så att en generellt accep

tabel försörjningsnivå garanteras när det gäller flygbilder. kartor m. m. 

Verket bedömer det för sin del inte möjligt att utan anslagshöjningar svara 

mot de krav som efter hand kan väntas inom de nu angivna samhällssekto

rana. Av särskilt stor betydelse i nu aktuella hänseenden är en god 

försörjning med flygbilder. ortofotokartor. transportkartor/topografiska 

kartor och vegetationskartor. 

Vt.:rkct hemställer därför att följande medel tillförs anslaget utöver hu

vudförslaget. 

I. 500000 kr. i syfte att garantera en fortsatt god flygbildsförsö1jning. 

2. I 500000 kr. så att en s. k. höjddatabas kan byggas upp snabbare än 

f. n. och så att framställningen av ortofotokartor kan öka. Höjddatabasen 

är en förutsättning för att man med rimliga kostnader skall kunna framstäl

la ortofotokartor från flygbilder. 

3. I 400000 kr. så att utgivningen av kartor med för skogstransporterna 

väsentlig väginformation kan ske snabbare. 

4. I 500000 kr. för produktion av vegetationskartor. 
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Föredraganden 

Landskapsinformationsutredningcn (Bo 1978:08) har i oktober 1981 läm

nat betänkandet (SOU 1981 :73 J Landskapsinformation under 1980-talet. 

Betänkandet har sänts ut på remiss till sommaren 1982. Utredningens 

förslag kan inom några år komma att starkt påverka lantmäteriverkets 

verksamhet inom programmet Landskapsinformation. Anslaget för bud

getåret 1982/83 påverkas dock inte. 

Jag konstaterar att lantmäteriverket har påbörjat ett utvecklingsarbete 

med en ny topografisk karta i skala 1: 100000. Utan att nu ta ställning till 

om kartan bör ingå i den allmänna kartserien bedömer jag utvecklingsarbe

tet som ett intressant försök att tillgodose användarnas krav på att kar

torna skall vara aktuella. Jag anser sålunda att det är angeläget att utveck

lingsarbetet drivs vidare men förutsätter därvid att detta kan ske inom 

ramen för huvudförslaget. 

Lantmäteriverket föreslår att ökade medel skall satsas på landskapsin

formation för bl. a. skogsbruket och på produktion av vegetationskartor. 

Det är angeläget att den bild- och kartframställning m. m. som har samband 

med arbetet med översiktliga skogsinventeringar samordnas med lantmä

teriverkets kartverksamhet. Ett motsvarande samordningsbehov finns 

även för de vegetationskarteringar som utförs. Berörda myndigheter hör 

således på lämpligt sätt samordna verksamheten i de avseenden som jag nu 

har berört. I dessa frågor har jag samrått med chefen för jordbruksdeparte

mentet. 

Också mellan lantmäteriverket samt statens delegation för rymdverk

samhet och Svenska rymdaktiebolaget finns goda möjligheter till samarbe

te. Detta gäller bl. a. beträffande underlag som används för att bearbeta 

satellitbilder och flygfoton. Efter att ha samrått med chefen för industride

partementet iir det min uppfattning att berörda parter bör kunna utveckla 

samarbetsformer som är ändamålsenliga och till fördel för alla intressen

ter. 

För nästa budgetår bör medel för program 3 beriiknas med utgångspunkt 

i huvudförslaget. Jag har vid anslagsberäkningen riiknat med ett minskat 

medclsbehov om 213000kr. för översynen av riksgränsen mot Finland och 

Norge. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiitaiet: Landskapsinjimnation för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 90 640 000 kr. 
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D 4. Lantmäteriet: Försvarsbercdskap 

1980/81 lJ tgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 179650 

2093000 

2093000 

Reservation 

127 

0 

Jag avser att behandla frågan om anslag till lantmäteriets försvarsbered

skap i den totalförsvarsproposition som läggs fram våren 1982. I avvaktan 

härpå bör anslaget Lantmäteriet: Försvarsberedskap tas upp med ett preli

minärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på en totalförsvarsproposition. för Lantmäteriet: 

Fiirs1•1irsberedskap för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 2 093 000 kr. 

D 5. Lantmäteriet: Utrustning m. m. 

1980/81 utgift 2 920 959 Reservation 2590532 

1981/82 Anslag 3500000 

Beräkn. utgift 6090000 

1982/83 Förslag 3 500 000 

Från anslaget finansieras anskaffning av kvalifä:erad utrustning för lant

mäteriet. s. k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan utrustning fi
nansieras med avskrivningsmedel och driftmedel. Från anslaget finansi

eras vid behov också tillskott av statskapital för lantmäteriet. 

Lammii terii·erket 

Genom den nya modell för att finansiera anskaffning av utrustning som 

regeringen har beslutat om har lantmäteriets investeringsvolym kunnat 

öka. lnvesteringsplanen har i stort sett kunnat följas. 

Lantmäteriverket begär i sitt huvudförslag ett anslag för investeringar i 

strategisk utrustning om 4 700000 kr. Härav planeras inköp till lantmäteri

verket för ca 3 700000 kr. Inköpen avser geodetisk utrustning för bl. a. 

precisionsavvägning, utrustning för flygfotografering och för verkets foto

grafiska laboratorium. fotogrammetrisk och kartografisk utrustning samt 

utrustning för höjddatainsamling. Till den lokala och regionala organisatio

nen planeras inköp av strategisk utrustning för ca I 000 000 kr. 

Härutöver begär lantmäteriverket i sitt förslag ytterligare 6000000 kr. 

för strategisk utrustning som ett led i aktiva Mgärder för en effektivare 

skogs- och energipolitik. V crket anför att det utöver vad som redovisats 

under anslaget D 3 bör uppmärksammas behovet av insatser av mer 

ut vecklingsbctonad karaktär, vilka kan leda till praktiska tillämpningar 
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först på några års sikt. men där strategisk utrustning krävs redan på kort 

sikt. 
Den utrustning som krävs för att lantmiiteriverket skall kunna arheta 

vidare på ett konstruktivt sätt med dessa frågor är ens. k. rasterscanner till 

en kostnad i storleksordningen 5 000000 kr. och ett s. k. interaktivt bild

bearbetningssystem för omkring 600000 kr. Investeringarna kan inte för

enas med gällande krav på förräntning och avskrivning. 

Från många synpunkter är det värdefullt om medel kan ställas till lant

mäteriverkets förfogande för att introducera ny teknik av ifrågavarande 

slag utan normala krav på avskrivning och förräntning. Tek~iken är inga

lunda intressant endast för lantmäteriverkets egen del utan också för en 

rad andra statliga och kommunala myndigheter. Med hänsyn till lantmäte

riverkets roll som central kartmyndighet med bl. a. uppgifter att ge råd och 

information om teknik i m~itnings- och kartläggningsfrågor är det ocksa 

naturligt att verket ges mQjligheter att på ett relativt tidigt stadium skaffa 

sig erfarenheter från praktiskt arbete med ny teknik. 

Fåredr<1J.tande11 

För nästa budgetår hör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: UtmstninR m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 3 500000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 
A. Bostadsdepartementet m. m. 

11 Bostadsdepartementet 
11 Kommitteer rn.m. 
12 Extra utgifter 
12 Bidrag till vissa internationella 

organisationer m. m. 

B. Bostadsförsörjning m. m. 
Inledning 

33 Bostadsstyrelsen 
36 Länsbostadsnämnderna 
38 Lån till bostadsbyggande 
62 Räntebidrag m. m. 
62 Eftergift av hyresförlustlån 
63 Tilläggslån till kulturhistoriskt 

värdefull bostadsbebyggelse 
66 Bostadsbidrag m. m. 
66 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 
67 Bidrag till förbättring av boendemiljön 
70 Anordningsbidrag m. m. till allmänna 

samlingslokaler 
73 Lån till allmänna samlingslokaler 
74 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna 

samlingslokaler 
77 Lån till inventarier i vissa special

bostäder 
79 Byggnadsforskning 
89 Lån till experimentbyggande inom 

bostadsförsörjningen 
91 Lån till experimentbyggande inom energi

området m. m. 
94 Vissa energibesparande åtgärder inom 

. bostadsbeståndet m. m. 
105 Information och utbildning m. m. i 

energifrågor 

C. Planväsendet 
109 Statens planverk 

* Beräknat belopp 

129 

Anslag kr. 

19620000 
9000000 

300000 

286000 

29206000 

43 100000 
34170000 

6250000000 
* 7 900 000 000 

100000000 

15000000 
*I 100000000 

*120000000 
13 000000 

17000000 
13000000 

35 000000 

I 000 
128000000 

.'i 100000 

43 400000 

1100000000 

22 700000 

16939471000 

33 000000 

33000000 
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D. Lantmäteri- och kartväsendet 
Organisation, uppgifter m. m. 

115 Lantmäteriet 
116 Plangenomförande 
122 Landskapsinformation 
127 Försvarsberedskap 
127 Utrustning 

Totalt för bostadsdepartcmentet 

• Beräknat belopp 

1000 
35 233000 
90640000 
*2093000 
3 500000 

131467000 

17133144000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken. industri och hantverk. regional utveck

lingsplanering och regionalpolitiskt stöd. mineralförsörjning. energi. tek

nisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. officiell provning och 

kontrollvcrksamhet samt flertalet statsägda företag. 

Det budgetförslag som nu läggs fram präglas starkt av kraven på att 

begränsa utgifterna på statsbudgeten. Myndighetsanslagen har genomgå

ende beräknats enligt huvudförslaget eller lägre. Kostnaderna för organisa

toriska förändringar bland myndigheterna måste rymmas inom ramen för 

oförändrade eller minskade resurser. Översyn av organisationen för flera 

myndigheter inom departementets område pågår eller planeras. 

Besparingarna - utöver huvudalternativet - på de anslag som inte är av 

engångsnatur uppgår till sammanlagt 69 milj. kr. Dessa besparingar förde

las på de olika littera enligt följande sammanställning. varvid jämförelse 

görs med motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1981/82. Me

del på tilläggsbudget har inte tagits med. Beloppen anges i milj. kr. 

fjortonde hurnJtiteln 

A. Jndustridcpartemcntel m. m. 
B. Industri m. m. 
C. Regional utveckling 
0. Mineralförsörjning 
E. Energi 
F. Teknisk utveckling m. m. 
G. Statsägda företag 

Totalt för industridepartementet 

Anvisat 
1981/82 

71.8 
543.0 

I 137.2 
131.1 

2 758.1 
I 100.7 
2221.3 

7963,2 

Besparing 
1982/83 

38.0 
24,0 

7.0 

69,0 1 

1 Diirtill kommer en neddragning av Statens vattenfallsverks investeringar med 130 
milj. kr. budgetåret 1982/83. Denna neddragning iir dock inte av bestäcndc karaktär. 

Den svenska industrins produktionsvolym. som minskat varje år från 

1974 t. o. m. 1978, ökade kraftigt år 1979. Trots ökningen detta år nåddes 

inte 1974 års produktionsnivå. Uppgången fortsatte under början av år 

1980 men bröts redan samma år. 

Utvecklingen för svensk industri under år 1981 har varit svag. Resursut

nyttjandet inom industrin har varit lägre än under år 1980. U ndcr första 

halvåret var produktionen för hela industrin 3 %·lägre än under motsvaran

de period året innan. Också inom verkstadsindustrin exkl. varv har en viss 

I Riksdagen /98/i8:!. J .111111/. Nr 100. Bilaga 17 
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produktionsminskning skett under första halvåret 1981. För helåret 1981 

ber~iknas dock en svag ökning av produktionen inom verkstadsindustrin 

jämfört med föregående år. 

Utsikterna vad gäller sysselsättningsläget inom industrin ter sig långt 

mindre ljusa. Mellan åren 1970 och 1980 minskade antalet sysselsatta med 

ca 70000 inom tillverkningsindustrin. Industrins andel av den totala syssel

sättningen har minskat kraftigt. En sysselsättningsökning inom industrin 

under år 1980 har åter bytts till en nedgång under innevarande år. 

Vissa nyckeldata avseende utvecklingen inom svensk tillverkningsindu-

stri inkl. gruvor redovisas i följande sammanställning. 

1970 1975 1978 1979 1980 1981 
\prel) 

Antal industrisysselsatta 
I I 000-tall I 055 I 1149 %8 968 %2 956 
Andel av total syssel-
sättning('.:;.) 27.0 25.7 23.5 23.2 23.2 22.6 
Industrins produktions-
volym !index 1970 = IOOl 100 113 104 110 111 109 
Industrins arbetsproduk-
tivitet (förädlingsvärde/ 
tim .. kr .. fasta priser) 40 48 50 54 55 54 
Industrins andel av totala 
produktionen ti:::i·. fasta 
prisen 27.8 27.4 25.2 25.6 25.4 24.9 
Verkstadsindustrins andel 
av totala industriproduk-
tiom:n ('';{. fasta priser) 37 .2 43.9 41.0 41.0 42.0 42.7 
Industrins investeringar 
(index 1970 = 100) IOO 130 85 87 102 94 
Verkstadsindustris andel 
av totala industriinvcste-
ringarna('/(-.. fasta priser) 29.0 34,6 29.8 30.2 30.5 32.7 

Utsikterna för år 1982 inger viss tillförsikt. Sysselsättningsläget kan 

dock förväntas försämras ytterligare under det första halvåret. En beräk

nad konjunkturuppgång inom OECD-området senast under andra halvåret 

1982 ger möjligheter för svensk industri att öka sin export. Avtalsuppgörcl

sen från våren 1981. devalveringen i september 1981 och regeringens 

ekonomiska åtgärdsprogram har bidragit till att kraftigt förbättra utsikterna 

för svensk industri att hålla och förbättra sin konkurrensposition och 

därigenom förbättra sysselsättningsmöjligheterna. 

Trots en väl avvägd ekonomisk politik och en offensiv industripolitik 

kan strukturomvandlingen medföra sociala påfrestningar. Genom betydan

de insatser från samhällets sida under de senaste åren har en strukturom

vandling i socialt acceptabla former och i kontrnlleratl takt underlättats i de 

tunga basindustrierna. Möjligheterna att minska denna form av omställ

ningsstöd har därmed förbättrats avsev~irt. 

Samtidigt har industripolitiska åtgärder i ökande takt kunnat inriktas 

mot långsiktiga satsningar av betydelse för förnyelseprocessen. Det är 

väsentligt att sådana offensiva satsningar fortsätter. Härigenom påskyndas 
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utvecklingen av ny industri som kan ersiitta den icke konkurrenskraftiga. 

Strukturomvandlingen måste fortsätta och genomföras inom ramen för en 

decentraliserad och socialt anpassad marknadsekonomi. 

Genom en offensiv industripolitik kombinerad med regionalpolitiska och 

arbetsmarknadspolitiska insatser bör det vara möjligt all i det stora flerta

let fall klara strukturomvandlingsproblcmen. Mellan industripolitiken och 

regionalpolitiken föreligger ett niira samband. Genom de regionalpolitiska 

medlen ges möjligheter att skapa ny sysselsättning i orter och regioner som 

hotas att slås ut vid företagsnedläggelser. att sprida sysselsättningen och 

att skapa ett decentraliserat näringsliv. Detta förutsätter samverkan mellan 

företagen. de anställda och samhället. 

Industri m. m. 

Industripolitiken skall främja en rationell produktion i näringslivet, sti

mulera till industriell expansion samt påverka industrin till den nyoriente

ring och omstrukturering som är nödvändig för att upprätthålla och förstär

ka vår internationella konkurrenskraft. Dc:n snabbare strukturomvandling

en. som har varit en följd av den internationdla konkurrenssituationen och 

ett högt kostnadsläge i Sverige under en rad ftr. stiiller stora krav på att nya 

företag och ny produktion utvecklas under 1980-talet. Arbetsvillkoren för 

de små och medelstora företagen har stor betydelse för näringslivets förny

else. I en särskild proposition under våren 1982 kommer olika åtgärder att 

föreslås inom detta område. 

Innevarande budgetår finns närmare 10 milj. kr. anslagna för bidrag till 

företagsinriktad fortbildning. För hudgetåret 1982/83 har. främst av stats

linansiella skäl, några särskilda medel för detta ändamål inte beräknats. 

Genom övriga insatser inom ramen för verksamheten hos frlimst Stiftelsen 

Institutet för företagsutvcckling och de regionala utvecklingsfondcrna till

godoses emellertid kraven pä fortbildning och allmän utveckling för små

företagen. 

Kooperationsutredningen har under hösten 1981 presenterat sitt huvud

hetänkande !SOU 1981: 60) Kooperationen i samhället. Betänkandl':t re

missbehandlas f. n. Förslag rörande det kooperativa företagandet kommer 

under våren 1982 att läggas fram i en proposition. 

År 1981 infördes en möjlighet för Sveriges Investeringsbank AB att -

efter beslut av regeringen i varje särskilt fall - lämna kredit med statligt 

stöd för att finansiera svenskt företags försäljning inom landet då konkur

rerande utländskt företag på grund av utHindskt kreditstöd erbjuder sär

skilt förmånliga kreditvillkor. Under hösten 1981 har en överenskommelse 

träffats inom OECD om höjning av räntenivån för denna typ av statsstödda 

krediter. Härigenom har de svenska leverantörernas möjligheter att möta 

kreditkonkurrensen på hemmamarknaden starkt förbättrats. De utländska 

offerterna till svenska köpare blir alltså nu mindre förmånliga. Mot denna 
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bakgrund framläggs förslag om att avskaffa det statliga stödet till krediter 

för försäljning inom landet. Härigenom kan också pa sikt uppnils en avse

värd besparing av statens utgifter. 

Åtgärder har vidtagits inom den svenska ståli11d11stri11 för att anpassa 

kapaciteten till efte1frågesituationen. Trots detta uppvisar stålindustrin 

f. n. mycket låg lönsamhet. Staten har nyligen medverkat i en finansiell 

rekonstruktion av SSAB Svenskt Stål AB. som numera ägs till 75 r,:y av 

staten och Statsföretag AB. 

Utredningen om skogsindustrins virkesförsöi:ining har under år 1981 

avlämnat sitt betänkande. Riksdagen har hösten 1981 på regeringens för

slag beslutat om vissa åtgärder som syftar till en förbättrad virkesförsöi:i

mng. 

Statens industriverk har under år 1981 överlämnat en utredning om 

sågl'erkens vidardörädling. I samband med utredningsarbetet har det in

samlats ett värdefullt material som omfattar data om olika utlandsmark

nader. Detta material har därefter bearbetats och har under hösten 1981 

delgivits företagen i branschen. 

Stora delar av den triibearbctande industrin har p;\verkats negativt av 

nedgången i hostadsbyggandet under iir 1981. Ansträngningar görs inom 

den träbearbetande industrin för att kompensera ncdgfmgen på hemma

marknaden med export. 

Byggbranschens utveckling sedan mitten av 1970-talet har ökat behovet 

av ett förbättrat prognosunderlag. Av denna anledning har industriverket 

under vilren 1981 fått i uppdrag .tlt utveckla ett system för femåriga 

hyggprognoser. 

Inom industridepartementet har under år 1981 genomförts en studie av 

utvecklingen under åren 1976-80 för 25 börsnoterade 1·erk.1·tad.~foretag. 

Studien visar bl. a. att räntabiliteten men ocksä skuldsättningen har ökat 

under perioden. Vissa delbranscher studeras f. n. av statens industriverk. 

Data- och elektronikindustrin utreds f. n. Rapporter har under år 1981 

avlämnats av bl. a. statens industriverk och av data- och elektronik kom

mitten. F. n. bereds vissa frågor inom regeringskansliet. Regeringen avser 

att under våren 1982 higga fram en datapolitisk proposition. 

Den kemiska industrin utpekas ofta som en av industrins tillväxtsek

torer. Den av industriverket initierade utredningen om den svenska ke

miska industrins utvecklingsmöjligheter fortsiitter under år 1982. 

Utvecklingen inom tekoindustrin kännetecknas av fortsatt tillbakagång. 

Under hösten 1981 lämnade herörda myndigheter och tekodelegationen 

underlag för den fortsatta planeringen av t:rforderliga statliga f1tgiirder. 

Riksdagen beslutade våren 1.981 om ett treårigt f1tgärdsprogram med 

bl. a. exportfrämjande åtgärder för den man11ella g/asi11dustri11 fr. o. m. 

budgetåret 1980/81. I enlighet med programmet föresläs ökade insatser 

under nästa budgetår. 
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Branschprogrammet för gjuteriindustrin avvecklas i enlighet med riks

dagens beslut i och med utgången av budgetåret 1982/83. 

Regional utveckling 

Målet för regionalpolitiken är att ge alla människor i vårt land tillgång till 

arbete. service och en god miljö. En nära samverkan sker med bl. a. 

industri- och arbetsmarknadspolitiken för att nå detta syfte. 

Regionalpolitiken skall bidra till att utjämna levnadsvillkoren mellan 

olika landsdelar och inom skilda regioner. Regionalpolitiken blir därmed 

ett viktigt inslag i den allmänna ekonomiska politiken. Med nuvarande 

regionala skillnader i kvinnors och mäns sysselsättningsgrad är regionalpo

litiken ett viktigt inslag i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Under senare år har sysselsättningspåverkande åtgärder prioriterats 

som medel att nå de allmänna målen. Inriktningen har härvid varit att 

skapa ny sysselsättning. För denna offensiva regionalpolitik finns medel i 

form av regionalpolitiskt stöd till näringslivet för investeringar i bl. a. 

byggnader och maskiner, för produktutveckling och marknadsföring samt 

för utbildning och anställning av arbetskraft. Gällande ram för stöd till 

dessa ändamål uppgår till ca 8 100 milj. kr. för budgetåren 1979/80-1983/ 

84. För att vidareutveckla olika förslag som framförts i bl. a. länsplanering

en - så att förslagen kan läggas till grund fört. ex. beslut om regionalpoli

tiskt stöd - finns särskilda medel. Vidare lämnas statligt stöd till en rad 

åtgärder i glesbygder. 

Vissa orter i Bergslagen som särskilt har drabbats av strukturomvand

lingen inom stål- och gruvindustrierna samt Olofström har temporärt prio

riterats för att kunna erhålla högre stöd än vad deras inplacering i stödom

råde motiverar. Under det gångna året har ett nytt regionalt utvecklingsbo

lag bildats i Värmlands län. Bolaget, Wermia AB, ägs av privata intressen

ter och har under hösten 1981 som lån beviljats 12 milj. kr. av regionalpoli

tiska medel. 

Under år 198 l har en rad utredningar arbetat med att utvärdera nuvaran

de regionalpolitiska stödformer. Åtskilliga förslag till förnyelse av dessa 

har överlämnats till regeringen. Glesbygdsdclegationen (I 1977: 2) har i sin 

rapport <Ds I 1981: 24) Politik för glesbygden föreslagit bl. a. ändrade regler 

för glesbygdsstödet. Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

har i sitt betänkande (Ds I 1981: 15) Regionalpolitiskt stöd. Effekter? 

Effektivitet? studerat utfallet av den regionalpolitiska stödverksamheten 

åren 1975-1979 och härvid bl. a. sökt belysa betydelsen för företagen av 

de relativt låga subventioner som kan komma i fråga i de områden som inte 

tillhör de mest utsatta regionerna. En arbetsgrupp med företrädare för 

bl. a. bankerna och industridepartementet har i rapporten (Ds I 1981: 25) 

Bankernas roll i industripolitiken undersökt på vilket sätt bankerna skulle 

kunna få en mer aktiv roll i kreditgivningen till projekt i bl. a. regioner som 
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har de största behoven av industriell utveckling. En arbetsgrupp inom 

industridepartementet har i en rapport (Os I 1981: 28) Översyn av det 

regionalpolitiska stödet till näringslivet. föreslagit bl. a. vissa ändringar i de 

nuvarande stödformerna samt studerat möjligheten att ytterligare decen

tralisera stödhanteringen. Slutligen har en särskild utredare, i en rapport 

(Ds I 1981: 21 l Differentierade arbetsgivaravgifter som regionalpolitiskt 

medel, studerat de tekniska möjligheterna att differentiera socialförsäk

ringsavgifterna på ett sådant sätt att de mest utsatta regionerna kan få 
något lägre avgifter än övriga landet. Därvid har kostnaderna för olika 

alternativ beräknats. 

Samtliga rapporter har remitterats. Förslagen kommer, tillsammans med 

Länsplanering 1980 och annat utredningsmatt:rial, att prövas under arbetet 

med en regionalpolitisk proposition som våren 1982 kommer att föreläggas 

riksdagen. I anslutning härtill kommer förslag att läggas fram om särskilda 

regionalpolitiska insatser för Norrbottens län. 

Mineralf'örsörjning m. m. 

En proposition om vissa frågor inom mineralområdet kommer att före

läggas riksdagen våren 1982. I denna proposition redovisas bl. a. den nya 

organisation inom mineralområdet som riksdagen fattade beslut om våren 

1981 (prop. 1980/81: 130, NU 1980/81:43 och 67, rskr 1980/81:349) samt 

lämnas förslag till resurser för verksamheten under budgetåret 1982/83. 

Propositionen kommer också att innehålla förslag till den förenkling av 

reglerna rörande utvinning av torv som regeringen anmälde i prop. 1980/ 

81: 90 om riktlinjer för energipolitiken. 

Energi 

Energitillförseln under år 1981 beräknas uppgå till ca 401 TWh 1, vilket 

innebär en minskning med 3.67' i förhållande till föregående år. Av den 

tillförda energin svarade olja för ca 62 r,;;,. 
Huvuduppgifterna för energipolitiken under 1980-talet är att främja ener

gihushållningen. minska oljeberoendet. trygga bränsleförsörjningen och 

förbereda avvecklingen av kärnkraften. 

Riksdagen beslöt våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 

1980/81: 90 bil. I, NU 1980/81: 60, rskr 1980/81: 381 ). Bl. a. antogs riktlinjer 

för ett samlat energihushållningsprogram för 1980-talct. Tyngdpunkten 

ligger på åtgärder med effekt på kort och medellång sikt. Vidare beslöts om 

en ändring i lagen I 1977: 439) om kommunal energiplanering. Ändringen 

( 1981: 60 I) innebär att det i varje kommun skall finnas en aktuell plan för 

att minska oljeanvändningen i kommunen. 

1 I TWh (I terawattimme)= I miljard kilowattimmar. 
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Kommitten om principerna för taxe- och prissättning inom energiområ

det har i november 1981 överlämnat sitt betänkande ( SOU 1981: 69) Pris på 

energi. Kommitten anser att priserna på energi så långt möjligt bör grundas 

på de kortsiktiga marginalkostnaderna. 

Energiskattekommitten (B 1979: 061 har till uppgift att lägga fram kon

kreta förslag till en skatteomläggning i syfte att ge energiskatten en utform

ning som ger den bästa möjliga energipolitiska styrfunktionen samtidigt 

som dess statsfinansiclla betydelse beaktas. Kommitten väntas avlämna 

sitt betänkande inom kort. 

Ett nytt statligt stödsystem avseende åtgärder för att ersätta olja eller 

spara energi infördes den I januari 1981. 

Trots insatserna för att minska oljeberoendet kommer oljan att svara för 

en betydande del av energitillförseln under 1980-talet. Åtgärder för att 

trygga oljeförsörjningen utgör därför ett nödvändigt inslag i energipoliti

ken. Till prospektering och utvinning utgår statligt stöd i form av bidrag 

och garantier. 

Till följd av rådande internationella marknadsläge och sjunkande efter

frågan på den svenska marknaden_ är det ekonomiska resultatet för många 

oljeföretag ogynnsamt. Detta gäller särskilt för sf1dana företag som baserar 

verksamheten på import av råolja och raffinering. Det statliga Svenska 

Petroleum AB har under åren 1980 och 1981 gjort stora förluster. Riksda

gen har nyligen (prop. 1981/82: 61. NU 1981/82: 19. rskr 1981/82: 128) anvi

sat 670 milj. kr. för att täcka förlusterna. Frågan om bolagets roll och 

framtida verksamhetsinriktning kommer att tas upp till ingående prövning 

så att förslag kan läggas fram för riksdagen under hösten 1982. 

Förberedelser pågår för en introduktion av naturgas i västra Skåne 

hösten 1985 på grundval av leveranser av gas från Danmark. Riksdagen har 

nyligen fattat beslut (prop. 1981/82:64. CU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 81) om 

vissa styrmedel för att underWtta introduktionen. Regeringen har uppdra

git åt statens vattenfallsverk att i samarbete med Swedegas AB förprojek

tera en rörledning över svenskt område för transport av naturgas från 

Nordnorge till kontinenten. 

Den svenska importen av kol för användning som energirftvara är myc

ket liten. Flera koleldade hetvattencentraler och kraftvärmeverk byggs 

eller planeras f. n. men detta har ännu inte gett utslag i en nämnvärt ökad 

kolanvändning. Statligt bidrag till prospektering efter kol infördes den I 

juli 1981. 

Elproduktionen under 1980-talet synes vara tryggad. För att upprätthltlla 

en säker elförsöi:ining krävs dock kompletteringar vad gäller överförings

och distributionsnäten. Elanvändningen under 1980-talet skall ske på ett 

sådant sätt att vi inte blir låsta till ett ökat clutnyttjande i framtiden. Av den 

totala produktionen av elektrisk energi i Sverige under år 1981 svarade 

vattenkraften och kärnkraften tillsammans för 95 'J-( .. 

En kommitte (I 1981: 08J har tillkallats i oktober 1981 för att föreslå 
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åtgärder som kan säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat 

oljeberoende. 

Under förutsättning att utbyggnaden av fjärrvärme fortsättt::r i samma 

takt som hittills kan oljeberoendet inom fjärrvärmesektorn väntas minska 

från i dag nästan HlO % till under 25 % år 1990. 

Riksdagen beslöt vidare under våren 1981 om riktlinjer för en ändrad 

myndighetsorganisation inom energiområdet. Beslutet innebär att en cen

tral myndighet. statens energiverk. för framför allt energitillförselfrågor 

skall inrättas den I juli 1982. Vid sidan härav skall finnas dels en oljeersätt

ningsfond. som regeringen nu föreslår skall inrättas som en myndighet, 

dels ett organ - energiforskningsnämnden - för långsiktiga och övergri

pande uppgifter vad gäller energiforskning. 

Under våren 1981 fastlades även riktlinjer för kärnsäkerhetsarbetct un

der 1980-talct. Riktlinjerna innebär bl. a. att de svenska reaktorinneslut

ningarna under 1980-talet skall förses med utrustning för s. k. filtrerad 

tryckavlastning eller annan utrustning med motsvarande funktion. Riktlin

jerna innebär även att de svenska kärnkraftsreaktorcrna skall genomgå 

minst tre omfattande säkerhetsgranskningar under sin tekniska livslängd. 

Nämnden för hantering av använt kärnbränsle inrättades den I juli 1981. 

Nämnden har att föreslå avgifter på elektrisk energi för att täcka kostna

derna för bl. a. omhändertagande av det använda kärnbränslet. 

Teknisk utveckling m. m. 

I det av återhållsamhet präglade budgetförslag som nu läggs fram har 
vissa områden undantagits från besparingsåtgärder. Till dessa åtgärder hör 

satsningar på tek11iskforsk11i11g och utveckling, som är av stor betydelse för 

industrins långsiktiga möjligheter att bibehålla och öka sin internationella 

konkurrenskraft. Trots att industrins egna satsningar på utvecklingsarbete 

har ökat kraftigt under det senaste decenniet så är behovet av statligt 

utvecklingsstöd stort, främst vad gäller stöd till riskfyllda projekt inom 

tekniskt avancerade områden. 

Inom den av riksdagen förra våren fastlagda treårsramen har styrelsen 

för teknisk utveckling (STU) genom kraftiga omprioriteringar berett plats 

för ökade insatser vad gäller bl. a. datateknik. elektronik och off-shore

teknik. Också insatserna för att stimulera statliga, kommunala och lands

tingskommunala myndigheter till en ökad teknikupphandling kommer att 

intensifieras. 

A vtalct om industri- och energisamarbete med Norge har lett till att en 

jlmd för s1·ensk-norskt industriellt samarbete har bildats. Fonden har un

der hösten inlett sitt arbete och de första lånen beräknas bli beviljade i 

början av år 1982. 

Den av statsmakterna beslutade särskilda satsningen på svensk rymd

l'Nksamhet fortsätter. Genom ett antal internationella samarbetsprojekt 
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har värdefull kompetens byggts upp inom svensk industri, något som har 

gjort det möjligt för Sverige att genomföra egna avancerade satellitprojekt. 

Sålunda pågår arbete med forskningssatelliten Viking och utveckling av 

telesatelliten Tele-X. J arbetet på den sistnämnda satelliten deltar sedan 

hösten 1981 även Norge och Finland. Under våren 1982 kommer ställning 

att tas till det fortsatta arbetet med Tele-X. Med Frankrike diskuteras bl. a. 

ett samarbete för kommersiell marknadsföring av bilder från Gärranalyssa

telliten SPOT. 

Statens provningsanstalt har stora svårigheter att få kostnadstäckning 

for sin regionala organisation. Ett förslag till en kraftig minskning av denna 

och en koncentration av provningsverksamheten till Borås kommer under 

våren 1982 att redovisas för riksdagen. 

Verksamheten inom ramen för det treåriga energiforsk11in!{.1pro!{rammet 

finansieras fr. o. m. innevarande budgetår via en särskild avgift på oljepro

dukter och belastar därmed inte längre statsbudgeten. Energiforskningen 

har koncentrerats till sådana för vår encrgiförsörjning angelägna och frukt

bara utvecklingslinjer som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge 

betydelsefulla bidrag till energiförsörjningen redan på kort och medellång 

sikt. Samtidigt bibehålls bevakning av den tekniska utvecklingen, natio

nellt och internationellt, så att kompetens vidmakthålls på områden som 

främst på lång sikt kan få betydelse för vår energisituation. 

Statsägda företag 

År 1981 utmärktes för Stat.~fiiretagsgruppen av en svag industrikonjunk

tur. Detta har i förening med Statsföretags stora engagemang i basindu

strierna medfört lönsamhetsproblem för Statsföretag. Kombinationen av 

en svag försäljning under år 1981 och bedömda valutaförluster i storleks
ordningen 500 milj. kr. gör att resultatet för företagsgruppen efter finan

siella intäkter och kostnader beräknas bli en förlust om ca 600 milj. kr. 

Motsvarande resultat för år 1980 var en vinst på 260 milj. kr. Investerings

volymen i Statsföretagsgruppen under år 1981 var fortsatt hög. Under årets 

första åtta månader uppgick investeringarna till 1277 milj. kr. 

Vissa frågor rörande Statsföretags inriktning studeras f. n. inom rege

ringskansliet (jfr prop. 1981/82: 56 s. 6l. En proposition i hithörande frågor 

avses bli framlagd under våren 1982. 

Inom Svenska Varv AB har genomförandet av koncernens strukturplan 

fortsatt under år 1981. Nya order vid de stora nybyggnadsvarven Götaver

ken, Arendal, Kockums och Uddevallavarvet har för första gången på fem 

år tagits till priser som täcker varvens självkostnader. Resultatet för år 

1981 påverkas emellertid inte av den förbättrade orderstocken. Resultatet 

för koncernen efter finansiella intäkter 01;h kostnader beräknas bli en 

förlust av ca I 600 milj. kr. 

Utanför de två koncernerna återfinns bl.. a. Luxor AB och Norrlands 

Skogsägares Cellulosa AB (Ncb). 
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Inom Luxor AR pågår en omstrukturering av verksamheten. Resultatni

vån inom företaget är otillfredsställande och fortsatta strukturåtgiirder har 

aviserats av företaget. 

Även inom Nch pågår en omstrukturering av verksamheten. Företagets 

olönsamma enheter beräknas vara helt avvecklade under ftr 1982. Restllta

tet för år t 981 beräknas bli en förlust av 65 milj. kr. 

Sammanfattning 

Förändringar inom industridepartementets verksamhetsområde i förhål

lande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1981/82 fram

går av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits 

med. Beloppen anges i milj. kr. 

Som framgår av sammanställningen innebär budgetförslaget för nästa 

budgetår för industridepartementets del en minskning med ca 225 milj. kr. 

till drygt 7. 7 miljarder kronor. I detta sammanhang kan påpekas att ett 

antal anslag i avvaktan på kommande propositioner tas upp med oföränd

rade eller med nominella belopp. 

J-jorto11Je hurndtitc/11 Anvisat Förslag Föränd-
1981/82 1982/83 ring 

A. Industridepartementet m. m. 71.8 53.2 - 18.6 
B. Industri m. m. 543.0 721.6 + 178.6 
c. Regional utveckling I 137.2 I 137 .2 
D. M ineralförsörjning 131. I 131.0 - 0.1 
E. Energi 2 758.1 3 111.7 +353.6 
F. Teknisk utveckling m. m. I 100.7 I 154.3 + '\3.6 
G. Statsägda företag 2 221.3 1428.2 -79.'U 

Totalt för industridepartementet 796.U 7737,3 -225,9 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Il 

vid regeringssammanträdc 

1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Åsling, såvitt avs•~r frågorna under littera A- D. 

F och G; 

statsrf1det Eliasson. såvitt avser frågorna under littera E. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt a\·ser industride

partementets verksamhetsområde 

Fjortonde huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

31094505 

29931000 

31247000 

198Ii82 

169 . .:'i 

29931000 
(24093000) 

299.HOOO 

Heräknad 
ändring 
1982/83 

-2.S 

+1316000 
(+1454000) 

1+1316000) 

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 31247000 kr. Anslaget är heräknat enligt de grunder som 

gäller för att fastställa huvudförslaget. Vid medelsberiikningen har jag tagit 

hänsyn till att en tjänst som är knuten till informationsverksamheten förs 

över till justitiedepartementet. Vidare kan en och en halv tjänst dras in 

med anledning av att departementets arbete med kommitteadministration 

m. m. minskar till följd av att en ny myndighetsorganisation på energiområ

det genomförs den 1 juli 1982. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Industridepartementet för budgetåret I 982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 3 I 247 000 kr. 
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A 2. lndustriråd/industriattache 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 
1 Anslaget Teknisk attache. 

1470865 
1505000 

554000 

12 

Från anslaget bestrids kostnaderna för en tjänst som industriråd/indu

striattache vid Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Bostadskostnadcr 
Sjukvård 
Expenser (och reseersä1tningar inom verk

samhetsområdena) 
Ersättning för resor till och från Sverige vid 

tjänsteuppdrag och semester 

1981/82 

280000 
56000 

124000 
I 000 

22000 

22000 

505000 

Beräknad 
ändring 
1982/83 

+ 13000 
+ 13000 
+ 21000 

of. 

of. 

+ 2000 

+49000 

Industrirådet/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbe

tet inom OECD i industri- och energipolitiska frågor samt att vara industri

departementets kontaktman med OECD:s sekretariat. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 554000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lndustrirädlindustriattache för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 554 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

53 372 733 

39000000 

18800000 

Reservation 8899251 

Från detta anslag bestrids f. n. förutom utgifter för industridepartemen

tets kommitteer m. m. även utgifter för följande organ. nämligen närings

politiska rådet, regionalpolitiska rådet. byggbranschrådet, skogsbransch

rådet, stålbranschrådet. varvsrådet, tekobranschrådct. bitbranschrådet, 

den svenska delegation som ingår i svensk-norsk kommittc för energi- o<.:h 

industrisamarbete, delegationen för småföretagsfrågor, delegationen för 

strukturl'rågor inom vissa branscher, gruvdelegationen, utvecklingsfonder

nas samarbetsråd, expertgruppen för forskning om regional utveckling 
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(ERU) och arbetsgruppen för att följa upp vissa projekt som satts igång av 

norrbottendelegationen. 

Vidare bestrids från anslaget utgifterna för följande under år 1981 inrät

tade organ, nämligen ett industriellt och tekniskt råd med syfte att uppnå 

en bättre samordning av insatserna för industriellt utvecklingsarbete och 

teknisk forskning och utbildning, en delegation för arbetskooperation som 

skall följa och bevaka utvecklingen när det gäller arbetskooperativa frågor 

samt en arbetsgrupp för samråd beträffande förprojektering av rörledning 

för transport av naturgas. De nämnda organen har inrättats enligt regering

ens beslut den 23 april, den 7 maj resp. den I oktober 1981. Barsebäcksde

legationen har slutfört sitt arbete och har entledigats genom beslut den 27 

november 1981. 

Efter samråd med statsrådet Eliasson bedömer jag medelsbehovet för 

kommitteverksamheten m. m. under nästa budgetår till 14,6 milj. kr. Jag 

har härvid tagit hänsyn bl. a. till att energisparkommitten (I 1974: 05), 

delegationen (I 1975: 02) för energiforskning och oljeersättningsdelcga

tionen <I 1979: 01) upphör som kommitteer med utgången av innevarande 

budgetår i samband med att en ny myndighetsorganisation på energiområ

det genomförs. 

Vid min beräkning har jag tagit hänsyn även till det behov av medel som 

föreligger att i industridepartementets verksamhet anlita konsulter och 

utredare för olika uppgifter. 

För ERU:.1· verksamhet beräknar jag för nästa budgetår 4,2 milj. kr. Jag 

återkommer med en redogörelse om ERU:s olika aktiviteter vid min anmä

lan till den proposition om regionalpolitiken som avses bli förelagd riksda

gen våren 1982. 

Med hänvisning till det anförda hör alltså anslaget för nästa budgetår 

föras upp med 18.8 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer 111. m. för budget~tret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 18 800 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

388651 

447000 

447 000 

Reservation 145 874 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 447 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ei:tra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 447000 kr. 
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A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

318311 

204000 

401000 

14 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges bidrag till internatio

nella byrån för mått och vikt samt internationella organisationen för legal 

metrologi. 

Jag beräknar medelsbehovet för niista budgetår till 401000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa internationella organisationer för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 401 000 kr. 

A 6. Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6229392 

I 750000 

1 750000 

Reservation 16408 320 

Från anslaget bestrids kostnader för industridepartementets samordning 

av centrala insatser som syftar till att etablera verksamhet i vissa län. vilka 

utsätts för särskilda påfrestningar i samband med strukturomvandlingen i 

vissa industribranscher. Verksamheten är av försökskaraktär. 
Jag beräknar mcdelsbehovet för nästa budgetår till I 750000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder i etah/ering.\friimjande .njte i 1·i.1.rn liin för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 750000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

I det följande lämnas närmast en översiktlig redogörelse för vissa he

dömningar rörande industrins utveckling. Bedömningarna bygger delvis på 

<SIND 1981: 4) Industriverkets höstrapport 1981 och verkets utredning 

<SIND 1981: 3) Hur kan konkurrenskraften förbättras? Därefter redovisas 

vissa ställningstaganden inom ramen för industripolitiken. 

lndustriutvecklingen i Sverige 

Industrins betydelse för möjligheterna att lösa Sveriges ekonomiska 

problem, framför allt i relation till omvärlden, är oomstridd. För att klara 

probkmen med utrikeshandel och betalningsbalans ställs stora krav på en 

konkurrenskraftig svensk industri. Den nuvarande trenden med stagne

rande industriproduktion och minskande sysselsättning inom industrin 

måste brytas. 

För att vända denna negativa trend krävs i första hand en fast ekonomisk 

politik men även en målmedveten industripolitik i syfte att återupprätta 

svensk industris konkurrenskraft. De stödåtgärder som sattes in under 

senare hälften av 1970-talet motiverades bl. a. med hänsyn till sysselsätt

ningen. Hithörande frågor har behandlats av den s. k. industristöds

utredningen vars betänkande tSOV l 981: 72) AH avveckla en kortsiktig 

stödpolitik f. n. remissbehandlas. 

S\'ensk industris internmionel/a ko11kt11Tenskraft 

Sverige tillhör de länder i världen som är mest beroende av handel 
mellan länderna. Svensk industri har under hela efterkrigstiden avsatt 

betydande - och ökande - andelar av produktionen utomlands. När det 

gäller industriprodukter svarar importens andel av förbrukningen för när

mare en tredjedel. Ungefär samma andel av industriproduktionen går på 

export. 
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Figur. Exportens andel av produktionen samt importens andel av inhemsk förbruk
ning för industriprodukter 1963-1980 tS~I 2 och 3J. 

Svensk industris andel av viirldshandeln minskade mellan ärcn 1975 och 

1978 från 2.8 till 2.3 % . Andelsförlusterna beror framför allt på att indu

strins konkurrenskraft har försvagats. I vissa branscher. t. ex. gruvindu

strin. varvsindustrin samt stora delar av jiirn- och stålindustrin. bidrog en 

internationell överkapacitet samt konkurrensen friin nya industriländer till 

att ytterligare försämra läget för svensk industri. 

En direkt utlösande orsak till strukturkriserna inom de svenska basnä

ringarna under 1970-talct var "kostnadsexplosionen" {\ren 1975 och 1976. 

Genomslaget av denna kostnadsexplosion pä relativa priser och företagens 

vinstmarginaler framgår av följande figur. 
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Anm: 1 Avser bearbetade industrivaror; Enligt Kl. 2 Enligt SCB; 3 Prognos 

Figur. Arbetskraftskostnad per producerad enhet och exportpriser för svensk indu
stri relativt de viktigaste konkurrentländerna 1970-1981. <Index 1970 = IOOJ. 

Under åren 1980 och 1981 försämrades ftter det svenska kostnad~läget 

till följd av internationella valutakursförändringar. Efter de valutakursjus

teringar som genomfördes i september 1981 har det svenska kostnadsläget 

åter anpassats till ungefär det läge som rådde i början av 1970-talet. 

Förutsättningarna för att svensk industri skall kunna återta förlorade 

marknadsandelar och nå den avsättningsnivå som krävs för att på sikt 

återställa den externa balansen har därmed förbättrats starkt. 

Behm·et m· en jimsatt strukturoml'andlinR 

1970-talets industriella problem föranledde regering och riksdag att vidta 

llmfanandc industripolitiska stödinsatser. Totalt anslogs under denna peri

od drygt 25 miljarder kronor i s. k. icke-permanent stöd till enskilda bran

scher. Främst riktade sig stödinsatserna till varvs- och handc!sstålindu

strierna. vilka tillfördes drygt 80':>c· av nämnda belopp. 

Enligt min mening skulle en annan lösning av industrins strukturproblem 

under 1970-talet ha inneburit en allt för snabb nedläggning av flera företag 

med en väsentligt ökad arbetslöshet som följd. 

Trots de industripolitiska insatserna minskade industrisysselsättningen 

mellan åren 1976 och 1979 med 70000 personer. Dessutom ökade antalet 

förtidspensionerade och antalet personer i arbetsmarknadsinsatser kraftigt 

under 1970-taiet. År 1980 var nästan 300 000 personer förtidspensionerade. 

Samtidigt omfattades ca 150000 personer av arbetsmarknadsåtgärder i 

form av utbildning, beredskapsarbete samt halv- eller helskyddad syssel

sättning. 

De arbetsmarkmidspolitiska insatserna under 1970-talet kostade stats

kassan ca 75 miljarder kronor. 1970-talcts utgifter för förtidspensionering 

inkl. långtidssjukskrivning blev ca 120 miljarder kronor. 

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. BilaRa 17 
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Industri-, arbetsmarknads- och socialpolitiken har således belastats hårt 

av den sviktande industriella utvecklingen under det gångna decenniet. 

Av allt att döma kommer industrin även under 1980-talet att ställas inför 

besvärliga strukturproblem. Statens industriverk har i sin höstrapport 1981 

(SIND 1981: 4) analyserat olika möjligheter att på längre sikt stimulera 

uppkomsten av en internationellt sett mer konkurrenskraftig industristruk

tur. 1 rapporten redovisas bl. a. tre kalkyler för svensk industris utveckling 

till år 1990. Gemensamt för de tre kalkylerna är antaganden om världshan

delns utveckling och den allmänna ekonomiska politiken. Antalet syssel

satta inom industrin förutsätts också vara densamma i de tre kalkylerna. 

Skillnaden mellan kalkylerna utgörs av olika antaganden om industripoliti

kens inriktning under 1980-talet. Genom denna uppläggning belyses frågan 

med vilken effektivitet arbetskraften i industrin kan sysselsättas vid olika 

alternativ och vad detta betyder för produktionen över en tioårsperiod. 

I den kalkyl som industriverket förordar utgår man från att tillväxten 

stimuleras i de under 1970-talet expansiva branscherna. kemisk industri 

och verkstadsindustri. Stimulansen antas ske genom subvention av inves

teringar i dessa branscher. Därutöver bygger kalkylen på att en omställ

ningsfrämjande politik kommer att föras under 1980-talct. Trots detta har 

industriverket räknat med att vissa stödinsatser blir nödvändiga inom 

gruv-, teko-, järn- och stål- samt varvsindustrierna. 

Enligt industriverkets beräkningar skulle en sådan riktad investerings

subvention till vissa branscher ge ett positivt bidrag till industriproduk

tionen. Subventioneringen av investeringarna förutsätts leda till att den 

genomsnittliga investeringsnivån under 1980-talet höjs med 25 % i kemisk 

industri och verkstadsindustri. I jämförelse med ett alternativ där inga 

sådana subventioner ges har investcringsstödel beräknats få följande ef

fekter för år 1990, räknat på industrin som helhet: 

- 7%· större exportvolym 

- oförändrad importvolym 

- 8 ':/(. högre produktionsnivå 

- 15 % större årliga investeringar 

- 8 % högre produktivitetsnivä. 

Enligt min mening bör de kalkykr som industriverket har presenterat 

tolkas med stor försiktighet eftersom de med nödvändighet ger en starkt 

generaliserad bild av verkligheten. Utfallet av de modelkr som verket 

använder är beroende av de förutsättningar som används. Med det per

spektiv som industriverket arbetar blir känsligheten stor för alternativa 

antaganden om pris- och kostnadsutvecklingen samt för hur välfärden skall 

fördelas tidsmässigt och geografiskt. Historiska data om utvecklingen för 

vissa branscher kan inte läggas till grund för industripolitikens inriktning. 

För industripolitiken är det en central uppgift att främja rationell produk

tion i näringslivet, att stimulera till industriell expansion och att påverka 

industrin till den nyorientering och omstrukturering som är nödvändig för 

att uppehålla vår internationella konkurrenskraft. 
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En snabbare strukturomvandling kommer att medföra att omodern, 

icke-konkurrenskraftig industri läggs ned och, där så är företags- och 

samhällsekonomiskt försvarbart, ersätts med ny industri. Inom vissa om

råden där det finns en nationell eller internationell överkapacitet kommer 

nyinvesteringar inte att vara ekonomiskt motiverade. Det kommer därför 

att ställas stora krav på att nya företag och ny produktion utvecklas under 

1980-talct. 

Enligt min mening finns det all anledning att finna nya former för 

samhällets, de anställdas och näringslivets medverkan i strukturomvand

lingen. Arbetsmarknadens parter har självfallet ett stort intresse men även 

ett stort ansvar för att strukturomvandlingen sker på sådant sätt att de 

negativa sociala och ekonomiska följderna blir så små som möjligt. Par

terna har självfallet också ett starkt intresse av att aktivt medverka till att 

människor som friställts får ny sysselsättning. Ett påtagligt exempel på 

aktiva insatser från parternas sida för att underlätta omställningar vid 

företagsnedläggningar och personalminskningar är de s. k. trygghetsråden 

på tjänstemannaområdet. Nyligen har avtal slutits mellan LO och SFO om 

att inrätta ett trygghetsråd för de kollektivanställda inom de statliga företa

gen. Dessa trygghetsråd gör ett förtjänstfullt arbete och utgör med sitt fria 

sätt att arbeta ett väsentligt komplement till samhällsorganens insatser i 

situationer av omstrukturering av industrin. 

Jag anser att de anställda bör ges ökade möjligheter och ökade resurser 

att själva medverka i den industriella omvandlingsproccssen. Detta är 

bl. a. en av anledningarna till att jag nyligen tillsatte utredningen <I 
1981: 03) om vissa frågor rörande trygghetsfonder med uppgift att finna 

former för en sådan medverkan. Jag finner det emellertid nu lämpligt att gå 

ytterligare ett steg mot att finna nya former för både de anställdas medver

kan och en mer aktiv medverkan ifrån näringslivet självt i industrins 

strukturomvandling. Framför allt gäller det att hitta nya praktiska lösning

ar på hur samhället och parterna gemensamt skall hantera 1980-talets 

industriella omvandling. 

Jag kommer därför att inbjuda de fackliga organisationerna och repre

sentanter från näringslivet till överläggningar kring hur samhiillet och 

parterna gemensamt skall hantera frågor som rör industrins strukturom

vandling. 

Små och medelstora företag 

Som redan påpekats skall industripolitiken främja en rationell produk

tion i näringslivet, stimulera till industriell expansion samt påverka indu

strin till den nyorientering och omstrukturering som är nödvändig för att 

uppehålla vår internationella konkurrenskraft. Den snabbare strukturom

vandlingen, som är en följd av den internationella konkurrenssituationen, 

ställer stora krav på att nya företag och ny produktion utvecklas under 
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1980-talet. Arbetsvillkoren för de mindre och medelstora företagen har 

stor betydelse för näringslivets förnyelse. Jag avser föreslil regeringen att i 

en särskild proposition under våren 1982 förelägga riksdagen förslag om 

olika åtgärder i syfte att underlätta situationen för dessa företag. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om den pågående utredningen 

(I 1981: 09) om statens industriverks framtida verksamhet och organisation 

m.m. 

Innevarande budgetår finns närmare 10 milj. kr. anslagna som bidrag till 

företagsinriktad fortbildning. För budgetäret 1982/83 har. främst av stats

finansiella skäl. några särskilda medel inte beräknats för detta ändamål. 

Genom övriga insatser inom ramen för verksamheten hos Stiftelsen Insti

tutet för företagsutveckling (SIFU J - bl. a. ett ökat anslag för att täcka 

vissa merkostnader till följd av SIFU:s omlokalisering till Borås - och de 

regionala utvecklingsfondcrna tillgodoses emellertid kraven på fortbild

ning och allmän utveckling för småföretagen. 

KooperatiYa förctagsformer 

Förslag om förbättrade villkor för det kooperativa företagandet har lagts 

fram av på kooperationsutredningen i dess huvudbetänkande !SOU 

1981: 60) Kooperationen i samhället. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Jag avser föreslå regeringen att på grundval av bl. a. detta utredningsför

slag förelägga riksdagen en proposition i frågan. 

Kapitalförsörjning m. m. 

Den svenska industrins investeringar i maskiner och anläggningar ligger 

kvar på samma låga nivå som sedan några år tillbaka. Det höga ränteläget i 

kombination med en hittills otillräcklig lönsamhet har medfört minskat 

intresse att investera. Bristen pt1 yrkesarbetare har otvivelaktigt hämmat 

planerna på kapacitetsutvidgning. En utbyggnad av industrins totala kapa

citet kräver ökade investeringar. Den nuvarande investeringsnivån torde i 

första hand motsvara ersättning av utrangerad utrustning. 

De åtgärder för att öka intresset för börsnoterade aktier som har vidta

gits har medfört ett starkt ökat intresse för aktieplaceringar från allmänhe

tens sida. Skattefondsparandet och de lättnader i enskilda personers be

skattning av inkomst av utdelning från börsnoterade aktier har haft en 

mycket stimulerande effekt. De börsnoterade företagen har ocksä ökat sin 

nyemissionsverksamhet kraftigt. Nytillskottet av aktiekapital har ännu 

inte lett till ökningar i investeringsbeniigenheten när det gäller maskiner 

och anläggningar. Investeringarna har i första hand riktats mot tekniskt 

forsknings- och utvecklingsarbete och marknadsutvidgning. t. ex. genom 

etablering på nya marknader genom förvärv av företag utomlands. 

En arbetsgrupp inom industridepartementet har diskuterat bankernas 
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möjligheter att mera aktivt delta i industrifinansieringen och rapporten !Os 

I 1981: 25) Bankernas roll i industripolitiken har nyligen överlämnats. 

Med förutsättningen att en industriell expansion är nödvändig har grup

pen föreslagit ett antal förändringar i syfte att frigöra kompetens och 

resurser hos bankväsendet för aktivt engagemang i risktagande. uppfölj

ning och problemlösning i näringslivet. Bland gruppens förslag kan nämnas 

att prioriteringarna på kreditmarknaden bör anpassas så att industrins 

behov av krediter för expansion och förstärkt konkurrenskraft under de 

kommande åren kan tillgodoses. Vidare bör enligt arbetsgruppens mening 

ränteregleringen för bankerna avskaffas och regleringar av utlåning. place

ringar etc. utformas så att en ökad marknadsanpassning av kreditgivningen 

blir möjlig. Banklagstiftningens krav på betryggande säkerheter för ban

kernas utlåning bör enligt arbetsgruppens mening mjukas upp väsentligt. 

Ett frivilligt försäkringssystem mot kursförluster i samband med företa

gens medelfristiga s. k. valutalån bör enligt gruppen övervägas. Dessutom 

föreslår arbetsgruppen att rollfördelningen mellan statens och bankernas 

kreditgivning utformas så att staten svarar för kreditgivning som av olika 

skäl subventioneras, bankerna för en ökad andel av riskkrcditgivning på 

marknadsmässiga villkor. Rapporten remissbehandlas f. n. 

Efterfrågan på krediter från näringslivet för investeringsändamål har 

varit relativt låg. Den medverkan Sveriges Investeringsbank AB lämnat 

genom finansiering av långsiktiga och riskfyllda investeringar har under 

året inte inneburit någon expansion av bankens verksamhet. Bankens 

beviljade krediter och garantier uppgår f. n. till 7 800 milj. kr. 

Exportfrågor 

En viktig och tungt vägande del av den svenska exporten utgörs av 

leveranser av kompletta anläggningar. produktionsutrustningar och hela 

eller delar av system fört. ex. strömförsörjning eller telekommunikationer. 

Byggföretagens verksamhet på exportmarknaderna har också ökat. Denna 

tendens ställer ökade krav på företagens ansvarstagande gentemot kun

derna och på finansiella åtaganden av olika slag. Kraven på ökad kreditvo

lym i det svenska exportkreditsystemet har därigenom accentuerats. Till

strömningen av ansökningar om finansiering av exportkrediter med statligt 

stöd har ökat kraftigt. vilket närmare belyses under anslaget B 16. Kostna

der för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit 

<SEK). De företag som svarar för denna typ av kapitalkrävande projektex

port är i första hand vissa storföretag inom verkstadsindustrin och några få 
större byggnadsföretag. Även konsultföretagens aktiviteter är av stor bety

delse. De mindre företagen har en naturlig roll som undcrlcverantörer till 

dessa projekt. De svenska underleverantörernas ställning har stärkts ge

nom att hårdare krav ställts för finansiering av utländska leveranser som 

ingår i projekt som finansieras med statsstödd exportkredit. 
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En arbetsgrupp med representanter för Sveriges Mekanförbund. Svens

ka Metallindustriarbetareförbundet och industridepartementet har gemen

samt utarbetat en rapport om bl. a. underleverantörernas roll i dessa sam

manhang. I rapporten konstateras att det statsstödda exportkreditsystemet 

bör utformas så att svenska underleverantörers ställning stärks. Utform

ningen av exportkreditsystemet måste dock ske med beaktande av de 

speciella förutsättningar som råder för svensk projektexport. En grundre

gel bör enligt arbetsgruppens mening vara att utländska varor finansieras 

till marknadsmässiga villkor. Vidare anser gruppen att riktlinjer bör utar

betas för behandlingen av de utländska komponenter som ingår i svenska 

varor. Som ett första steg i utarbetandet av sådana riktlinjer bör SEK och 

exportkreditnämnden (EKN) enligt gruppens mening ges i uppdrag att 

kartlägga detta utländska inslag i svensk projektexport. 

År 1981 infördes en möjlighet för Sveriges Investeringsbank AB att -

efter beslut av regeringen i varje särskilt fall - lämna kredit med statligt 

stöd för att finansiera svenskt företags försäljning inom landet då konkur

rerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd erbjuder sär

skilt förmånliga kreditvillkor. Under hösten 198 l har en överenskommelse 

träffats inom OECD om höjning av räntenivån för denna typ av statsstödda 

krediter. Härigenom har de svenska leverantörernas möjligheter att möta 

kreditkonkurrensen på hemmamarknaden starkt förbättrats. De utländska 

offerterna till svenska köpare blir alltså nu mindre förmånliga. Mot denna 

bakgnmd framläggs förslag att avskaffa det statliga stödet till krediter för 

försäljning inom landet. Härigenom kan på sikt uppnås en avsevärd minsk

ning av statens utgifter. 

Branschfrågor 

Den svaga efterfrågeutvecklingen på stålområdet har bestått under det 

gångna året. Under senare delen av år 1982 kan dock en viss återhämtning 

väntas. Trots att åtgärder vidtagits inom den svenska stå/industrin för att 

anpassa kapaciteten till efterfrågesituationen visar stålindustrin f. n. myc

ket låg lönsamhet. Staten har - i enlighet med av riksdagen nyligen fattat 

beslut (prop. 1981/82:56, NU 1981/82: 13. rskr 1981/82:82) - medverkat i 

en finansiell rekonstruktion av SSAB Svenskt Stål AB. som numera ägs till 

75 % av staten och Statsföretag AB och till 25 % av Gränges AB. 

Utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning har under hösten 

1981 avlämnat sitt betänkande (SOU 1981 :81 J Skogsindustrins virkesför

sörjning, vilket f. n. remissbehandlas. Riksdagen har dock redan under 

hösten 1981 beslutat om vissa åtgärder syftande till en förbättrad virkesför

sörjning (prop. 1981/82:30, SkU 1981/82: 8, JoU 1981/82: 8, rskr 1981/82: 14 

och 29). 

Statens industriverk. som på regeringens uppdrag har utrett frågan om 

ökad vidareförädling inom sågverksindustrin. har föreslagit att ett bransch-
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program inrättas för sågverksindustrin. Förslaget behandlas i det följande 

under anslaget B 7. Branschfrämjande åtgärder. 

Situationen inom den träbearbetande industrin har påverkats negativt 

av nedgången i bostadsbyggandet under år 1981. Detta gäller i första hand 

snickeri- och trähusindustrierna men även i viss utsträckning möbelindu

strin. Stora ansträngningar görs av den träbearbetande industrin för att 

-kompensera nedgången på hemmamarknaden med ökad export. Hittills 

har möbelindustrin varit mest framgångrik i sina exportaktiviteter. 

Byggbranschen har under senare delen av 1970-talct haft en krympande 

hemmamarknad. vilket negativt påverkat såväl entreprenörer som bygg

materialtillverkare och konsulter. Byggbranschens utveckling sedan mit

ten av 1970-talet har förstärkt behovet av ett förbättrat prognossystem. Av 

denna anledning har regeringen under våren 1981 givit statens industriverk 

i uppdrag att utveckla ett system för femåriga byggprognoser. 

Inom industridepartementet har under år 1981 genomförts en studie av 

utvecklingen under åren 1976-1980 för 25 börsnoterade företag inom 

verkstadsind11stri11. Studien visar bl. a. att avkastningen ökat under peri

oden. Avkastningen på det egna kapitalet före skatt ökade från i genom

snitt 15% år 1976 till 21 % år 1980. Även avkastningen på det totala 

kapitalet ökade under perioden medan soliditeten visade en sjunkande 

tendens. Vissa delbranscher inom bl. a. verkstadsindustrin studeras f. n. 

av statens industriverk. Industriverket bedriver även ett projekt rörande 

sambandet mellan den del av industrin som vidareförädlar inhemska rå

varor. basindustrin, och den del av verkstadsindustrin som levererar 

maskinell utrustning till basindustrin. 

Elektronikindustrin utreds på regeringens uppdrag av statens industri

verk i samarbete med styrelsen för teknisk utveckling. Industriverket har 

under år 1981 avlämnat en rad delrapporter. Data- och elektronikkommit
ten har under år 1981 avgivit rapporterna (SOU 1981: IO) Datateknik i 

verkstadsindustrin (SOU 1981: 11) Datateknik i processindustrin samt 

<SOV 1981 :59) Datateknik i industriproduktionen. Dessa rapporter ingår i 

underlaget för den datapolitiska proposition som statsrådet Johansson 

avser föreslå regeringen lägga fram för riksdagen under våren 1982. 

Den kemiska industrin utpekas ofta som en av industrins tillväxtsek

torer. Den av statens industriverk initierade utredningen om den svenska 

kemiska industrins utvecklingsmöjligheter fortsätter under år 1982. Indu

striverkets utredning rörande gummivaruindustrin har under år 1981 avslu

tats. 

Utvecklingen inom tekoi11dustri11 kännetecknas av fortsatt tillbakagång. 

Under hösten 1981 lämnade berörda myndigheter och tekodelegationen 

underlag för den fortsatta planeringen av erforderliga statliga åtgärder. 

Riksdagen beslutade våren 1981 om ett treårigt åtgärdsprogram med 

bl. a. exportfrämjande åtgärder för den manuella glasindustrin fr. o. m. 
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budgetåret 1981/82. I enlighet med programmet föreslås i det följande 

ökade insatser under nästa budgetår. 

Branschprogrammet för gjuteriindustrin avvecklas i och med utgången 

av budgetåret 1982/83 i enlighet med riksdagens beslut. 

Internationella frågor 

Övt:rläggningarna om industri- och energisamarbt:te mellan Sverige och 

Norge fortsatte under året och resulterade i ett svenskt-norskt avtal om 

ekonomiskt samarbete. särskilt på industri- och energiområdena. 

Avtalet undertecknades av de båda ländernas statsministrar i slutet av 

mars 1981. I anslutning till detta avtal ingicks samtidigt överenskommelst:r 

om norska oljeleveranser till Sverige och levt:ranser av elkraft från Sverige 

till Norge. Vidare upprättades en fond för svensk-norskt industriellt sam

arbete. Avtalet mellan Sverige och Norge har ratificerats. 

Inom ramen för OECD bedrivs arbete på !1era områden som är centrala 

ur industripolitisk synvinkel. Arbetet rörande internationella investeringar 

och multinationella företag fortsätter och fördjupas ytterligare. 

Sverige spdar en aktiv roll i FN :s arbete beträffande transnationella 

företag och medverkar aktivt även i arbetet med en internationell uppfö

randekod rörande teknologiöverföring inom UNCTAD. 

Statliga stödåtgärder diskuteras i OECD:s särskilda kommitte för posi

tiva anpassningsåtgärder. Den av Sverige förda politiken granskades under 

år 1981. Arbetd i kommitten fortsätter. Inom EFTA skedde under året en 

genomgång av statliga stödåtgärders förenlighet med konventionen. Också 

med EG ägde samtal rum om statliga stöuiltgärder. 

Den I januari 1981 övertog industridepartementet från utrikesdt:parte

mentet ansvaret inom regeringskansliet för verksamheten inom 

UNlDO. FN:s industriutvecklingsorganisation. Under det gångna året har 

UNIDO förstärkt sitt arbetsprogram för åren 1982-83. En viktig uppgift 

framöver blir att planera förändringen till ett självständigt fackorgan. Frå

gan om en ratifikation av en överenskommelse härom behandlas r. n. hos 

medlemsländerna. 

Vad gäller EG har kontakter och informationsutbyte rörande industripo

litiska problem av gemensamt intresse ytterligare intensifierats. Detta gäl

ler särskilt på pappers- och massaområdet. 

Bilaterala kontakter med andra länder har ytterligare utvidgats bl. a. 

inom ramen för avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete 

med flertalet statshandclsländer. med vissa oljeexporterande utvecklings

länder samt med vissa industriländer. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

36157000 

34990000 

18991 000 

25 

Statens industriverk. som inrättades den I juli 1973. är central förvalt

ningsmyndighet för ärenden som rör industri och hantverk. samt fram till 

den I juli 1982 encrgiförsö1jning samt mineralhantering utom vad avser 

förvaltning och upplåtelse av statens gruvegendom. Sistnämnda frågor 

handläggs av nämnden för statens gruvegendom, varvid industriverket 

fram till den I juli 1982 svarar för de beredande och verkställande funktio

nerna. Verket är till nämnda datum chefsmyndighet för hergssta<en och 

statens elektriska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Till industriverket har knutits ett expertråd för långsiktiga prognoser. 

Vidare svarar verket för medelsförvaltning och personaladministration 

samt lämnar övrigt biträde åt sprängämnesinspektionen och nämnden för 

hemslöjdsfrågor. 

Personal 

Anslag 
Utgifter 

Förvaltningskostnader 
\därav lönekostnader! 
Lokalkostnader 
Mervärdesskall för sand-. 
grus- och stentäkter 
Kungörelsekostnader på 
mineralområdet 

Inkom.I'/ er 

Avgifta för handläggning av 
ärenden enligt lagen ( 1976: 
838) om allmänna fjärrvärme
anläggningar 

Nettoutgift 

1981/82 

891 

27 170000 
C!4 397 000) 

7760000 

210000 

100000 

35240000 

250000 

34990000 

Beräknad ändring 1982/83 

Statens 
industriverk 

+6 

-9 510464 
(-87588641 
+ 711 000 

- 210000 

- !00000 

-9109464 

+ 250000 

-8859464 

Före-
draganden 

-15 

-15124000 
(-139240001 

815000 

210000 

100000 

-16249000 

+ 250000 

-15999000 

1 Exkl. energibyrån med administration 54+ 10 tjänster samt mineralbyrån 21 tjäns
ter som den I juli 1982 överförs till andra myndigheter. 

Statens industril'erk 

Under det gångna året har trycket på verkets resurser varit fortsatt högt. 

Oklarheter beträlTande verkets framtida organisation har inverkat negativt 

på arbetsmotivation och effektivitet samt försvårat rekryteringen till vissa 

tjänster. 
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Genom att industriverkets uppgifter inom bl. a. de mineral- och energi

politiska områdena i stort upphör vid halvårs skiftet 1982. koncentreras 

verkets ansvarsområde till det industripolitiska fältet. Detta borde enligt 

verkets mening aktualisera frågan om en ökad samordning och koncentra

tion av de organisatoriskt mycket splittrade industripolitiska insatserna till 

industriverket. Verket avser att återkomma i denna fråga. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. -10211000 kr. (inkl. minskning av 

resurser med hänsyn till att energi- och mineralbyråerna överförs till andra 

myndigheter). 

2. De besparingar som industriverket har redovisat enligt huvudförsla

get uppgår till 333 000 kr. Verket har inte lämnat förslag på hur besparingen 

skall genomföras. 
3. Enligt industriverket skall utredningsverksamhcten inriktas så att 

internationella analyser. bevakning av branschutvecklingen för industrin 

som helhet samt arbetet med spridning av utredningsresultaten prioriteras. 

Detta innebär att mindre resurser kan avsättas fört. ex. branschutredning

ar och nya utredningsområden. För att i viss mån kompensera härför begär 

verket tre tjänster för handläggare vid planerings- och utredningsbyrån. 

Lönekostnaderna beräknas till 475 000 kr. och övriga omkostnader till 

35 000 kr. ( + 510 000 kr.). 

4. För att kunna förbättra den resurskrävande internationella bevak
ningen begär verket ytterligare 250000 kr. för utrikes resor. 

5. Industriverket har i skrivelse till industridepartementet den 3 novem

ber 1981 hemställt om ytterligare medel med hänsyn till verkets framtida 

uppgifter inom energiområdet. Verket begär förstärkning i form av tre 
handläggare och en assistent. Lönekostnaderna beräknas till 546 536 kr. 
och följdkostnaderna till 45 000 kr. ( + 591 536 kr.) 

Föredraganden 

Sedan statens industriverk bildades år 1973 har flera förändringar ge
nomförts inom verkets organisation och verksamhet. Förändringarna har 
främst inneburit att vissa resurser och funktioner överförts från verket till 

andra myndigheter och organisationer. Samtidigt har efter år 1973 såväl 

industripolitikens inriktning som omvärldens krav på den industripolitiska 

myndighetsorganisationen förändrats. 

Mot denna bakgrund har jag hösten 1981 med stöd av regeringens 

bemyndigande tillkallat en särskild utredare med uppgift att utreda frågan 

om statens industriverks framtida verksamhet och organisation (I 

1981: 09). Utredarens förslag beräknas föreligga under år 1982. 

För nästa budgetår bör medel för industriverkets verksamhet beräknas 

enligt huvudförslaget. Mot bakgrund av vad regeringen tidigare anfört 

beträffande besparingar i statsverksamheten. bedömer jag att det är nöd

vändigt att industriverkets förvaltningsanslag härutöver minskas med yt

terligare 2 milj. kr. 
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Medlen har beräknats med hänsyn till att huvuddelen av energi- och 

mineralbyråerna hos verket inordas i andra myndighetsorganisationer från 

den 1 juli 1982. I avvaktan på att det totala behovet av administrativa 

resurser hos myndigheterna inom mineralsektorn fastställs, överförs emel

lertid nu inte medel för sådana resurser från industriverket till de berörda 

myndigheterna. 

Enligt vad jag har erfarit avser chefen för kommunikationsdepartemen

tet att föreslå regeringen att framlägga förslag om vissa frågor rörande 

transport av farligt gods. I avvaktan härpå har medel för handläggning av 

frågor rörande transport av farligt gods inkluderats i anslaget. För nästa 

budgetår beräknas dessa medel till 473 000 kr. 

De föreslagna besparingarna bör genomföras genom indragning av tjäns

ter. Beloppet motsvarar lönekostnaden för ca femton tjänster för handläg

gare. Det ankommer på industriverket att - mot bakgrund av personalsi

tuationen, uppkomna vakanser och arbetsbelastningen - lämna förslag till 

regeringen om vilka tjänster som skall dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört beräk

nar jag anslaget till I 8 991 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 18 991 000 kr. 

B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6967163 

5037000 

3717000 

Reservation 4945840 

Från anslaget bt>strids kostnader för experter och tillfällig personal. 

reseersättningar och publikationstryck samt övriga kostnader som hänger 

samman med utredningar och informations- och kontaktverksamhct inom 

statens industriverks arbetsområde. Anslaget tillförs medel som flyter in 

dels vid försäljning av publikationer som bekostas från anslaget, dels som 

ersättning för utredningar som industriverket utför åt annan. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1980/81 har statens industriverk lagt fram ett flertal 

utredningsrapporter. 

Frågor med anknytning till strukturlörändringar inom industrin har be

handlats i lndustriutvecklingen i Sverige. Höstrapport 1980. <SIND 

1980: 12). Multinationella företag: FoU-verksamhet, tekniköverföring och 

företagstillväxt. Sammanfattning (SJND 1980: 19), Hur kan konkurrens

kraften förbättras? (SIND I 981: 3) samt Överflyttningsvinstcr inom indu

strin (SIND PM 1981: 3). 
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Rapporter med anknytning till smft och medelstora företag är De regio

nala utvecklingsfondernas produktutvecklingsverksamhet - utvärdering 

och förslag till åtgärder (SIND 1980: 131. Regionala utvecklingsbolag -

problem och möjligheter (SIND 1980: 14). Mindre och medelstora företags 

finansieringssituation (SIND 1980: 15). Hantverk. Produktion med tradi

tion !SIND 1981: 2). Dala Invest - ett regionalt utveeklingsbolag under 

uppbyggnad (SlND PM 1980: 21). Bildandet av personaHigda företag. En 

handledning <SIN D PM 1981: Il samt Småföretag i samverkan - effekter 

och erfarenheter av samverkan mellan femton smäföretag under två decen

nier (SIND PM 1981: 61. 

Branschanknutna rapporter har liimnats i Svensk möbelindustri inför 

1980-talet <SIND 1980: 6 och 7), Planglasindustrin. Planglas och isolerrutor 

inför 1980-talet (SIND 1980: 8). Manuella glasbruk i strukturomvandling 

(SIND 1980: 9). Swnsk tegelindustri <SIND 1980: 10). Sågverkens vidare

förädling - en omvärldsanaly~. Möjligheter och begränsningar tSIND 

1980: 16), Betongelementindustrins struktur och framtid <SIND 1980: 18). 

Elektronikindustrin i Sverige. Del 2. Elektronikanvändningen i svensk 

verkstadsindustris produkter <SIND 1980: 201, Elektronikindustrin i Sveri

ge. Del 3. Den mindre elektronikindustrin <SIND 1981: I). Gummivaru

industrin. Lågprisimport av däck (SIND PM 1980: 11 ). Emballageglasin

dustrin. En förstudie <SIND PM 1980: 12). Utvecklingstendenser inom 

svensk metallvaruindustri. En förstudie <S!ND PM 1980: 13). Trähus

branschens framtid Il. Del 111. Marknadsöversikter: Västtyskland. Stor

britannien, Holland. Frankrike (SIND PM 1980: 14). Tekoindustrierna. 

Förutsättningar på kort och lång sikt. <SlND PM 1980: 16). Svensk bilindu

stri och dess underleverantörer <SIND PM 1980: 20). Manuella glasbruk i 

strukturomvandling: Forskning och utveckling (SIND PM 1980: 22). Sam

hällsekonomiska analyser av sysselsättningsproblem - Exemplet manuell 

glasindustri (SIND PM 1980: 24J. Den svenska marknaden för köks- och 

garderobssnickerier under 1980-talet <SIND PM 1980: 25l. Den svenska 

marknaden för dörrar under 1980-talet (SIND PM 1980: 26). Trikåindustri. 

Omvärldsanalys (SIND PM 1980: 27l. Arhets- och skyddskläder <SIN D 

PM 1980: 28). Sport- och fritidskläder (SlND PM 1980: 291 samt Gummi

varuindustri. Industrigummi <SIND PM 1981: 5). 

Exportfrågor har behandlats i Export till statshandelsländerna ( SIND 

1980: 11) och Svensk kapitalvaruexport till statshandelsländer och u-länder 

under70-talet (SIND PM 1981:2). 

Inom energiområdet har verket avlämnat rapporterna Energi på 80-talet. 

En bedömning av den internationella oljcmarknaden. energianvändningen. 

el- och fjärrvärmeproduktion. bränsleförsö1jning (SIND 1980: 17). Ellagcn 

<SIND PM 1980: 9). Eldistributörsförteckning. Bilaga 2 till PM 1980: 9 

(S!ND PM 1980: JO), Kommunal energiplanering. Slutsatser och förslag till 

framtida inriktning (SIND PM 1980: 15). Bidragsgivning till små vatten

kraftverk. Utvärdering (SIND PM 1980: 2J>. Internationella förutsättning-
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ar för den svenska oljeförsörjningen under 1980-talet ( SIND PM 1981: 4) 

samt Bränsleflis - Exempel på avtal vid användning av skogsråvara för 

uppvärmningsändamål <SIND PM 1981: 7). 

Inom mineralområdet har Berg och malm i Västernorrlands län (SIND 

PM 1980: 18), Berg och malm i Gävleborgs län <SIND PM 1980: 19) samt 

Malmfältens framtid (SIND PM 1981: 8) avlämnats. 

Verket har dessutom publicerat Internationale Beförderung gefährlicher 

Giiter. ADR !SIND PM 1980: 17). 

Under innevarande budgetår kommer marknads- och konkurrenskrafts

analyser för svensk industri. bedömningar av sårbarheten hos svensk 

industri för förändringar i den internationella konkurrenssituationen och 

därmed bedömningar av behovet att hålla en industripolitisk beredskap för 

snabba och stora förändringar i den efterfrågan som riktas mot svensk 

industri, att vara viktiga element i utredningsarbetet. Verksamheten om

fattar också branschbevakning och olika regeringsuppdrag. Verket har en 

strävan att göra utredningarna mer inriktade på förslag som kan läggas till 

grund for propositionsarbetet inom regeringskansliet. 

Industriverket framhåller inför budgetåret 19!.C/83 att en utökning av 

resurstilldelningen vad avser utredningsmedel skulle medge en effektivare 

avvägning mellan egna personalinsatse·r och externa insatser i utrednings

arbetet. Verket ser sin ambition att använda till buds stående tekniska 

hjälpmedel i form av datorstöd och skrivautomater hotad. Verket begär 

därför att anslaget uppräknas med I 000 000 kr. 

Industriverket har i skrivelse till industridepartementet den 3 november 

1981 hemställt om ytterligare medel. 500000 kr., med hänsyn till verkets 

framtida uppgifter inom energiområdet. 

Fiiredral{anden 

För nästa budgetår bör medel för industriverkets utrednings verksamhet 

beräknas enligt huvudförslaget. 

Medlen har beräknats med hänsyn till att huvuddelen av energi- och 

mineralbyråerna hos verket inordnas i andra myndighetsorganisationer 

från den 1 juli 1982. 

Enligt vad jag har erfarit avser chefen för kommunikationsdepartemen

tet att föreslå regeringen att framlägga förslag om vissa frågor rörande 

transport av farligt gods. I avvaktan härpå har medel för handläggning av 

frågor rörande transport av farligt gods inkluderats i anslaget. För nästa 

budgetår beräknas dessa medel till 234 000 kr. 

Sammanlagt beräknar jag medelsbehovet under anslaget nästa budgetår 

till 3 717 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens indu.l'frirerk: Utredningar m. m. for budgetåret 1982/ 

83 anvisa ett reservationsanslag av 3 717000 kr. 
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B 3. Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 

B 4. Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos regionala 

utvecklingsfonder 

B 5. Täckande av förluster i anledning av statliga industrigarantilån m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsru

briker anvisats ett reservationsanslag av 95 milj. kr., ett förslagsanslag av 

I 000 kr. resp. ett förslagsanslag av 75 milj. kr. 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1982 

redovisa förslag till åtgärder för att främja utvecklingen av små och medel

stora företag. Anslagen bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp 

med oförändrade belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1982/ 

83 beräkna 

1. till Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. ett reservations

anslag av 95 000 000 kr., 

2. till Täckande m· förluster i anledning al' 1:arantigivning hos 

regionala utl'ecklingsfonder ett förslagsanslag av 1 000 kr., 

3. till Täckande av förluster i anledning av statliga industrigaranti

/ån m. m. ett förslagsanslag av 75 000000 kr. 

B 6. Sprängämnesinspcktioncn 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3 579850 

I 000 

I 000 

Sprängämnesinspt:ktionen är sedan den I juli 1981 central förvaltnings

myndighet för ärenden rörande explosiva och brandfarliga varor. Inspek

tionen skall meddela föreskrifter och anvisningar om explosiva och brand

farliga varor samt utöva tillsyn och handlägga därmed sammanhängande 

ärenden. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är sprängämnes

inspektören. Inspektionen är organiserad på fyra enheter. nämligen en 

sektion för föreskrifter m. m .. en sektion för civila ärenden rörande explo

siva varor och brandfarliga gaser, en sektion för civila ärenden rörande 

brandfarliga vätskor samt en sektion för militära ärenden. Inspektionens 

verksamhet är avgiftsfinansierad. 
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1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 

Utgifta 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

lntiikter 
Tillsynsverksamhet m. m. 

Nettoutgift 

Sprängämnesinspektioncn 

24 

3930000 
(3 391 000) 

329000 

4259000 

4258000 

l 000 

Sprängämnes
inspektionen 

+1 

+557 200 
( +422 300) 
+ 59800 

+617000 

+617000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+234000 
(+180000) 
+ 60000 

+294000 

+294000 

of. 

Den tekniska utvecklingen ställer fortsatta krav på aktivt engagemang i 

uppkommande säkerhetsfrågor liksom på samordnande aktioner inom se

lektivt valda verksamhetsgrenar samt på löpande revidering och komplet

tering av tillämpningsföreskrifterna till förordningarna om explosiva resp. 

brandfarliga varor. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 395 000 kr. 

2. Den besparing som inspektionen enligt huvudförslaget har redovisat 

uppgår till 93 000 kr. Besparingen kan enligt inspektionen endast genomfö

ras genom en neddragning av anslagsposten Lönekostnader. vilket kan 

medföra indragning av en tjänst för handläggare. Inspektionen framhåller 

emellertid att en sådan åtgärd inte kan genomföras utan stora olägenheter 

för verksamheten. 

3. Inspektionen bedömer en ökad satsning på ärenden rörande explo

siva varor som mycket angelägen. Det iir väsentligt att uppnå en accepta

bel skyddsnivå inom denna från skyddssynpunkt kiinsliga verksamhet. 

Inspektionen föreslår därför att för handläggning av dessa frågor en tjänst 

för handläggare inrättas. Lönekostnaderna beräknas till 141 000 kr. och 

övriga omkostnader till 46 000 kr. < + 187 000 kr.). 

4. För att möjliggöra en ökad fälttillsyn med nuvarande personalresur

ser föreslår inspektionen en uppräkning av anslagsposten Reseersättningar 

med 30000 kr. 

5. För anskaffning av dikteringsutrustning och facklitteratur föreslår 

inspektionen att anslagsposten Expenser ökas med 5 000 kr. 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår har jag. med hänvisning till sammanställningen och 

med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget. beräknat kostnaderna 

för verksamheten vid sprängämncsinspektionen till 4 553 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sprii11gii11111esi11spektio11c11 för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 
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B 7. Branschfrämjande åtgärder 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

544n932 

56385000 

54085 000 

Reservation 

32 

62 156678 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

derna för branschfrämjande ätgärder för vissa branscher. Åtgärderna om

fattar utbildningsåtgärdcr. teknisk konsulent verksamhet. omställnings

främjande åtgärder och exportfrämjande åtgärder enligt av statsmakterna 

fastställda tidsbegränsade program. 

För textil- och konfektionsindustrierna (tekoindustrin) har riksdagen 

våren 1979 beslutat om förlängd programtid t. o. m. budgetåret 1981/82 

(prop. 1978/79: 145 bil. 3. NU 1978/79:48. rskr 1978/79:390). Ramar för 

budgetåret 198\/82 beslutade~ av riksdagen våren 1981 \prop. 1980/8\: }()() 

bil. 17, NU 1980/81:52, rskr 1980/81:391). 

Programmen för den träbearbetandc industrin och gjuteriindustrin har 

förlängts till att omfatta budgetåret 1981/82 (prop. 1980/81: 100 bil. 17 s. 42. 

NU 1980/81:52, rskr 1980/81:391). 

För den manuella glasindustrin har riksdagen våren 1981 beslutat om el! 

förstärkt treårigt program t. o. m. budgetåret 1983/84 ( prop. 1980/81: 89. 

NU 1980/81:45. rskr 1980/81:296). 

En verksamhet med dclbranschstudier inom andra industrisektorer än 

de som omfattas av särskilda program inleddes försöksvis under budget

året 1979/80 (prop. 1978/79: 100 bil. 17 s. 42. NU 1978/79: 59. rskr 1978/ 

79: 415). Delbranschområden skall för att komma i fråga i princip visa en 

problembild liknande den som de branscher har som omfattas av bransch

främjande åtgärder. Våren 1981 beslöt riksdagen att verksamheten skall 

fortsätta under budgetåret 1981/82 i den mån medel finns att disponera pä 

della anslag vid utgängen av budget[tret 1980/81 ( prop. 1980/81: I 00 bil. 17. 

NU 1980/81: 52, rskr 1980/81: 391 ). Omfattningen bör enligt beslutet dock 

begränsas till högst 2 milj. kr. 

Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverk. 

Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1981/82 anvi

sade medel och för budgetåret 1982/83 föreslagna medel fördelar sig p[1 

branscher \i I 000-tal kr.). 

Bransch Anvisat 1981i82 Beräknad ändring 198'.!il\3 

Statens Före-
industriverk draga!l{kn 

Tekoindustrin 40000 + 25 000 -2000 
Träbearbetande industrin 8445 + 4 555 - 445 
Sfigverksindustrin + 15000 
Gjuteriindustrin 1440 + I 560 - 855 
Manuella glasindustrin 6500 + I 000 +I 000 
Delbranschstudier inom 

andra industrisektorer + 5000 

Summa 56385 +52115 -2300 

1 För verksamheten har beriiknats 2 milj. kr. av disponibel reservation vid utgtlngcn 
av budgetåret 1980/81. 
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Beträffande tidigare beslut rörande de olika branschprogrammen hänvi

sas till den redovisning som har lämnats i budgetpropositionen 1978 (prop. 

1977/78: 100 bil. 17 s. 48-49). 

Statens industriverk 

Industriverket föreslår program enligt följande plan (milj. kr.) 

Anvisat förslag 
1981/82 

1982/83 1983/84 1984/85 

Tekoin<lustrin 40 65 80 90 
Träbearbetande industrin 8.445 13 13 14 
Sågverksindustrin 15 15 15 
Gjuteriindustrin 1,44 3 3 3 
~anuella glasindustrin 6.5 7.5 1 8,5 1 

Ovriga industrisektorer 5 

Summa 56,385 108,5 119,5 122 

1 Enligt riksdagens beslut rörande regeringens proposition om vissa frågor rörande 
glasindustrin (prop. 1980/81: 89. NU 1980/81: 45. rskr 1980/81: 296) 

Rörande tekoindustrin pekar industriverket i sin anslagsframställning på 

den under budgetåret 1980/81 återigen sjunkande produktionen och det 

alltmer ökande importtrycket, som indikerar ett starkt behov av åtgärder. 

Således anser verket att det krävs en fortsatt kraftig satsning på export

marknaderna. där det gäller att befästa uppnådda positioner. Framför allt 

måste kreativa åtgärder vidtas och kraftfulla insatser genomföras på den 

svenska marknaden för att utöka marknadsandelarna på hemmamarkna

den. Dätför föreslår industriverket att även individuella företag skall kun

na erhålla stöd för marknadsföringsprojekt avseende hemmamarknaden. 

Vidare är en viss integrering av marknadsföringsaktivitcter på den 

svenska marknaden och på exportmarknaderna önskvärd. varför verket 
föreslår att spärren mellan omställnings- och cxportstödmedel tas bort. 

Med hänsyn till att ett flerårsprogram möjliggör en bättre planering för 

såväl industriverket som industrin vad avser personal. programupplägg

ning och resursfördelning bör den period som avslutas med budgetåret 

1981 /82 följas av en ny treårsperiod. 

Statens industriverk har vidare i två rapporter <SIND PM 1981: 12 och 
13) TEKO 81. vilka framtagits på regeringens uppdrag som underlag för 

planeringen inom tekområdet, bl. a. gjort bedömningar av den framtida 

utvecklingen för branschen samt lämnat förslag om utformningen av den 

statliga tekopolitiken. Industriverket förordar bl. a. att det nuvarande äld

restödet till tekoindustrin successivt avskaffas och att insatserna mer 

konsekvent inriktas på att bevara och utveckla de mest livskraftiga delarna 

av tekoindustrin. Syftet bör vara att här liksom inom andra delar av 

industrin främja tillkomsten och utvecklingen av effektiva och konkurrens

kraftiga företag. Detta kräver i första hand förstärkta industripolitiska 

insatser. Kraftfulla satsningar behöver göras på produktutveckling. tek

nisk förnyelse och marknadsföring. 
3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga Il 
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I syfte att kartlägga distributionsvägarna för tekovaror på hemmamark

naden och belysa de svenska tekoföretagens möjligheter att bättre nå ut på 

den svenska marknaden har industriverket genomfört utredningen (SIND 

PM 1981: 19 och 201 Distributionsutredning, som presenterats i december 

1981. Närhetsfördelarna är enligt utredningen en möjlighet som de svenska 

tekoföretagen bättre borde utnyttja. Vidare anförs att de svenska produ

centernas naturliga avnämnare är fackhandeln och att samarbetet mellan 

industri och handel borde kunna stärkas. 

För den träbearhctande industrin framhåller verket att den allt övervä

gande delen av exportstödmedlcn tagits i anspråk för möbelindustrin. För 

snickeriindustrin har det av industriverket budgeterade beloppet i stort sett 

förbrukats. Däremot har det planerade utökade programmet för trähus inte 

kunnat genomföras. En av orsakerna är. anför verket. att det för statligt 

stöd till exportfrämjande åtgärder krävs samverkan mellan minst tre före

tag. Med hänsyn härtill bör möjlighet till stöd till individuella exportprojekt 

införas. En sådan stödmöjlighet kräver ett väsentligt ökat anslag och att 

programmet tillförsäkras en löptid på minst tre år innan en avtrappnings

period insätts. Om möjlighet till individuellt stöd inom exportprogrammet 

för den träbearbetande industrin ej införs föreslår verket att programmet 

avtrappas fr. o. m. budgetåret 1983/84 och därefter avslutas. 

Industriverket har på regeringens uppdrag utrett frågan om ökad vidare

förädling inom .1·dgl'erksi11d11strin. Uppdraget har redovisats i rapporten 

(SIND 1980: 16) Sågverkens vidareförädling - en omvärldsanalys. Rap

porten har remissbehandlats. 

I industriverkets utredning har analyser utförts av såvm marknads

utrymmet för vidareförädlade produkter från sågverksindustrin som pro

duktionstekniska förutsättningar för ökad vidareförädling. Utifrån dessa 

analyser föreslår industriverket att ett branschprogram för sågverksindu

strin inrättas för att stödja och stimulera omställningsprocessen mot ökad 

vidareförädling. Programmet föreslås löpa över en femårsperiod. 

Arbetsmodellen för ett sådant program bör enligt industriverket vara av 

samma slag som för övriga branschprogram d. v. s. fördjupad information 

om marknadsförutsättningar och konkurrensförhållanden, branschanpas

sad utbildning samt exportfrämjande åtgärder. Syftet bör vidare vara att 

underlätta regionalt samarbete mellan sågverk som är specialiserade på 

olika produkter för att därigenom öka basen för gemensam export. Efter

som satsning på vidareförädling innebär ett väsentligt ökat ekonomiskt 

risktagande under omställningsskedet behövs också enligt verket en statlig 

medverkan vid finansieringen i form av kreditgarantier. Medclsbehovet för 

omställnings- och utveck~ingsstöd, exportfrämjande ·åtgärder samt. indu

striverkets ad~in\~tatiop~har, -basemt :på utredn.i~ns sl~tsatscr ,· beräk- . 

nats tilJ·totalt'.11 milj. kr. för det första verksamhetsåret och förd~ följande 
···. 
. ' 
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fyra åren totalt 15 milj. kr. per år. Därtill skall läggas statliga kreditgaran

tier på 200 milj. kr. per år under samma period. 

Enligt utredningen är ökad kunskap om vedråvaran och dess egenskaper 

angelägen i samband med ökad vidareförädling. Ett aktuellt forsknings

och undervisningsområde är det samband som råder mellan konsumenter

nas krav på de vidareförädlade produkterna och hur dessa påverkar till

verkningen och behandlingen av virkcsråvaran. En professur föreslås där

för vid Sveriges lantbruksuniversitet som täcker ovan nämnda problemom

råden och som får ansvar för undervisningen inom ämnesområdet "mer

kantil studieinriktning". 

Samtliga remissinstanser är positiva till ökad vidareförädling vid sågver

ken, även om många anser att utredningen överskattat de svenska sågver

kens marknadspotential för vidareförädlade produkter. Genomgående an

ser remissinstanserna att statliga insatser för att stimulera till ökad vidare

förädling kan vara befogade. De måste dock. enligt en majoritet av remiss

instanserna. utformas med beaktande av 

- att konkurrensen inte får snedvridas - endast generella åtgärder hör 

användas och stöd bör endast ges till lönsamma satsningar 

- att åtgärderna hör kanaliseras genom existerande branschorgan - nå

gon central styrning via industriverket bör inte ske 

- handelspolitiska restriktioner. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 pekar industriverket på 

det starka behovet av stödåtgärder för omställning inom sågverksindu

strin. Industriverket har också i skrivelse den 16 juli 1981 hemställt om 

extra medel för att under innevarande budgetår genomföra åtgärder i direkt 

anslutning till sågverksutredningens förslag avseende främst informations

och utbildningsinsatser. 

Rörande gjuteriindustrin anfördes i budgetpropositionen 1981 (prop. 

1980/81: 100 bil. 17 s. 42) att branschprogrammet uppnått det stadium. då 

en avveckling bör aktualiseras. För att avvecklingen skall kunna ske 

planerat föreslogs en avveckling under två budgetår och att programmet 

således skulle avslutas vid utgången av budgetåret 1982/83. Riksdagen har 

beslutat i enlighet-med förslaget. Industriverket anser emellertid att bran

schens utveckling inte ger stöd för beslutet att avveckla branschprogram-

-met för gjuteriindustrin. Importen har ökat kraftigt,·främst från industrilän

der med egna överkapacitetsproblem såsom Förbundsrepubliken Tysk

land. Storbritannien. Norge, Danmark och Finland. Vidare kvarstår stora 

lönsamhetsproblem. Med hänsyn härtill föreslås en fortsatt branschpro

gramverksamhet för gjuteriindustrin under tre år och att exportfrämjande 

åtgärder införlivas i programmet. 

' . . . . . . . 

. :För dch.nu1n1iella gfasindustrin sammanfaller verkets förslag med.det 
' . . . . . • : l.'. .. . . . ' . . . 

beslut som hksdagen'-fattade våren 1981 i anslutning till regeringens pro~o-

sition om vissa frågor rörande glasindustrin iprop. I 980/81: 89, NU 1980/ 

'. 
•. ·: · .. 
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81: 45, rskr 1980/81: 296). Insatserna under detta branschprogram bör alltså 

nästa budgetår öka med I milj. kr. till 7.5 milj. kr. 

För ii1Tiga industrisektorer föreslår industriverket att omvärldsanalyscr 

bör genomföras för att ge företagen och de anställda tydliga signaler om 

förändringar i omvärldsbetingelscrna och därmed ge impulser till struktur

anpassningar av både defensiv och offensiv karaktär. Verksamheten bör 

ges en mer offensiv inriktning genom att även mer tillväxtbetonade sek

torer kan bli föremål för insatser och omfatta omvärldsanalyser. semina

rier kring dessa och företagsindividuella konsultinsatser. Genom konsult

insatserna skall företagen få hjälp med att tolka och nyttiggöra sig resulta

ten av omvärldsanalyserna. 

Industriverket har föreslagit ett samordnat icke hranschanknutet struk

turanpa.1·sningsprogrc11n. Utformningen av detta program har presenterats 

i en särskild promemoria från industriverket ISIND PM 1981: 14) Program 

för en aktiv strukturanpassningspolitik, som bifogats verkets anslagsfram

ställning för budgetåret 1982/83. Programmet omfattar utrednings- och för

handlingsinsatser. informationsinsatser. bidrag till konsultinsatser i företa

gen, stöd till exportfrämjande och andra marknadsföringsinsatser samt 

finansiellt stöd till omställningskostnader. Verksamheten skall inriktas på 

såväl krissektorer och kris- och rekonstruktionsfall som utvecklingssek

torer. Nuvarande branschprogram föreslås under den av riksdagen för 

resp. branschprogram beslutade perioden löpa vidare inom ramen för 

strukturanpassningsprogrammet. Vid utgången av resp. period skall 

branschprogrammen helt integreras i strukturanpassningsprogrammet. 

De löpande kostnaderna för programmet uppskattar industriverket till 

omkring 250 milj. kr. per år. Under det första året beräknas anslagsbeho

vet uppgå till 165 milj. kr. I detta sammanhang föreslår industriverket att 

de nuvarande systemen av strukturgarantier och siirskilda strukturgaran

tier sammanförs till ett anslag. Garantierna hör kunna ställas utan särskilda 

säkerheter men i övrigt på i stort sett kommersiella villkor. Möjlighet att 

bevilja räntebefrielse upp till ett år bör dock finnas. En total engagemangs

ram om I 000 milj. kr. föreslås av industriverket. 

Tekodelegati<men 

Tekodelegationcn har i skrivelse till regeringen den 8 oktober 1981 

behandlat den fortsatta planeringen på tekoområdet. Delegationen hänvi

sar till sin skrivelse i oktober 1980, vari bl. a. föreslogs en ökad inriktning 

på en effektivisering och rationalisering av tekoindustrin för att på sikt 

möjliggöra en minskning av driftstödet. En väsentligt ökad satsning på 

branschprogrammet vid statens industriverk föreslogs därvid. 
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Föredraganden 

Branschprogrammen omfattar under innevarande budgetår tekoindu

strin. vari inräknas pälsindustrin. den träbearbetande industrin. gjuteriin

dustrin och den manuella glasindustrin. Dessutom bedrivs sedan budget

året 1979/80 en försöksvis verksamhet med delbranschstudier inom andra 

industrisektorer än de som omfattas av särskilda program. 

De branschfrämjande åtgärderna består av bidrag till konsultundersök

ningar i omställningsfrämjande syfte. exportfrämjande åtgärder, vissa ut

bildningsinsatser. stöd till teknikspridning och - för tekoindustrin - stöd 

till kollektiva marknadsföringsåtgärder med inriktning på hemmamarkna

den. De strukturpåverkande åtgärder som finansieras över detta anslag 

kompletteras med statliga lånegarantier - strukturgarantier och särskilda 

strukturgarantier - till vilka jag återkommer i det följande. 

Åtgärderna för tekoindustrin inleddes budgetåret 1970.171. Våren 1979 

beslutade riksdagen om en förlängning av åtgärderna under perioden 1979/ 
80-1981/82. 

På regeringens uppdrag har överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ar

betsmarknadsstyrelsen och statens industriverk i september och tekodele

gationen i oktober 1981 lämnat underlag till regeringen för planeringen 

inom tekoområdet. Statens industriverk har i två rapporter <SIND PM 
1981: 12 och 13) bl. a. gjort bedömningar av den framtida utvecklingen för 

branschen samt lämnat förslag i fråga om utformningen av den statliga 

tekopolitiken. Bl. a. förordas att det s. k. äldrestödet till tekoindustrin 

successivt avskaffas och att insatserna mer konsekven·t inriktas på att 

bevara och utveckla de mest livskraftiga delarna av tekoindustrin. Härför 

krävs enligt industriverket i första hand förstärkta industripolitiska åtgär

der. I sin anslagsframställning har industriverket föreslagit en kraftig ök

ning av de branschfrämjande åtgärderna för tekoindustrin. i första hand 

avseende marknadsföringsstödet på export- och hemmamarknaderna. 

Även tckodelegationcn har i sin skrivelse den 8 oktober 1981 om den 

fortsatta planeringen på tekoområdet föreslagit en väsentligt ökad satsning 

på branschprogrammet vid statens industriverk. 

För att kartlägga distributionsvägarna för tekovaror på hemmamarkna

den och belysa de svenska tekoföretagens möjligheter att bättre nå ut på 

den svenska marknaden har statens industriverk genomfört en utredning 

(SIND PM 1981: 19 och 20). som presenterades i oktober 1981. Enligt 

utredningen finns tecken på att konsumtionsvanorna kommer att förändras 

i riktning mot kvalitativa produktegenskaper och mera konsumentanpas

sade varor. Detta innebär möjligheter för inhemska företag om de anpassar 

sin produktutveckling i denna riktning och om dessa strävanden åtföljs av 

ökade insatser i fråga om marknadsföring och säljarbete i butikerna. De 

fördelar som närheten till marknaden erbjuder måste utnyttjas. Med hän

syn till att fackhandeln på tekoområdet är de svenska producenternas 

naturliga avnämare bör enligt utredningen samarbetet mellan denna handel 
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och tekoindustrin stärkas. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har tidigare denna dag föror

dat att äldrestödet till tekoindustrin fortsätter under budgetåret 1982/83 

med en viss ändring i bidragskonstruktionen. 

För egen del vill jag anföra följande. Med hänsyn till behovet av bespa

ringar i fråga om statens utgifter och till att det i princip tidsbegränsade 

branschprogrammet för tekoindustrin pågått under en lång tid på en hög 

utgiftsnivå beräknar jag för tekoprogrammet en ram för budgetåret 1982/83 

om 38 milj. kr.. vilket är en minskning med 2 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. Liksom industriverket anser jag det vara angeläget 

att ett fortsatt stöd framför allt ges tekoföretagens marknadsföring. Inte 

minst viktigt är det enligt min mening att utrymme ges inom den något 

sänkta ram som jag förordat till fortsatt stöd till marknadsföringen av 

svenska tekoprodukter på hemmamarknaden. Detta är särskilt angeläget 

mot bakgrund av att de möjligheter på hemmamarknaden för den svenska 

tekoindustrin som industriverkets distributionsutredning pekat på bör ut

nyttjas, bl. a. i form av ökat samarbete mellan industrin och handeln. 

För den träheurheta11de industrin inleddes budgetåret 1972173 ett fyra

årigt program med branschfrämjande åtgärder. Programmet har senare 

förlängts. I branschprogrammet ingående åtgärder omfattade från början i 

sin helhet enbart möbelindustrin och har senare successivt utvidgats så att 

samtliga åtgärder nu är öppna även för snickeri- och trähusindustrierna. 

Kapacitetsutnyttjande inom den träbearbetande industrin är fortfarande 

otillfredsstiillande. särskilt inom trähusindustrin. För att underlätta den 

nödvändiga anpassningen inom de olika delarna av den träbearbetandc 

industrin förordar jag därför att åtgärderna förlängs med ett år till att 

omfatta budgetåret 1982/83. Med hänsyn till behovet av besparingar bör 

dock insatserna för detta program minskas med 445 000 kr. till 8 milj. kr. 

En ökad vidareförädling inom sågverksindustrin är enligt min bedöm

ning en betydelsefull utvecklingslinje för denna näringsgren. Det är därför 

angeläget med en omställningsprocess i denna riktning. Ökad vidareföräd

ling av svenska sågverksproduker måste därvid få växa fram successivt 

genom förtroendefullt samarbete mellan berörda parter. 

Utvecklingen av produktivitet och kostnadläge liksom tillgången av 

råvara är naturligtvis nyckelfaktorer för de svenska sågverkens möjlighe

ter att sälja vidareförädlade produkter på den västeuropeiska marknaden. 

Ökad vidareförädling främjas därför häst av den generella ekonomiska 

politik som regeringen för. Genom den nyligen genomförda devalveringen 

och räntesänkningen samt åtgärder för att underlätta industrins virkesför

sörjning (prop. 1981/82: 30. Sk.Li 1981/82: 8. rskr 1981182: 14 samt JoU 19811 

82: 8, rskr 1981/82: 29) och investeringsstimulerande åtgärder av generell 

natur har betydelsefulla förutsättningar skapats för en ökad vidareföräd

ling inom sågverksindustrin. 
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Inom ramen för industriverkets utredning om sågverkens vidareföräd

ling har ett unikt material tagits fram om den västeuropeiska marknaden 

för denna typ av produkter. Branschens intresse för detta material har 

varit mycket stort. Ett sådant material förlorar emellertid snabbt aktuali

tet. Det har i denna situation enligt min uppfattning varit angeläget att 

berörda företag i branschen snabbt skulle få tillgång till informationen på 

ett ändamålsenligt sätt. Därför har under hösten 1981 medel anvisats 

industriverket för att den värdefulla marknadsinformationen utan dröjsmål 

skulle kunna bearbetas och spridas till de svenska sågverken. Industriver

ket har därigenom givits möjligheter att under december 1981 arrangera ett 

antal seminarier till vilka samtliga svenska företag i branschen inbjudits. 

Härigenom har en viktig del av de av industriverket föreslagna informa

tionsaktiviteterna redan kunnat genomföras. 

Av vad jag anfört framgår att ett flertal åtgärder som underlättar såg

verksindustrins omställning mot ökad vidareförädling redan har vidtagits. 

Med hänsyn härtill och till att vissa av de vidtagna åtgärderna ännu inte 

hunnit få full effekt, förordar jag inga ytterligare statliga insatser i form av 

omställnings- och utvecklingsstöd samt exportfrämjande åtgärder. Min 

bedömning styrks också av de skilda invändningar mot selektiva statliga 

stödåtgärder som framförts av ett flertal remissinstanser i detta fall. 

Vad gäller utredningens förslag om statliga kreditgarantier för samver

kansprojekt mellan sågverk borde goda möjligheter finnas att lösa finan

sieringsbehoven för lönsamma satsningar på den ordinarie kreditmarkna

den. Därutöver finns även tillgång till redan befintliga statliga finansie

ringsstöd som exempelvis industrigarantilån. lån via utvecklingsfonderna 

och i vissa regioner lokaliseringsstöd. 
Efter samråd med chefen för jordbruksdepancmentct avser jag att över

lämna förslaget i den del det avser inrättande av en professur vid Sveriges 

lantbruksuniversitct till jordbruksdepartementet för fortsatt beredning. 

Gj11teriindustrin omfattas sedan budgetåret 1973/74 av teknisk konsu

lentverksamhct och omställningsfrämjande åtgärder med konsultbidrag 

och strukturgarantier och sedan budgetåret 1974/75 av utbildningsåtgiirder. 

De konsultutredningar som har genomförts som underlag för omstruktu

reringsåtgiirder inom gjuteriindustrin har endast i ringa utsträckning lett 

fram till konkreta åtgärder inom branschen. Av bl. a. detta skäl beslöt 

riksdagen våren 1981 att de branschfrämjande åtgärderna för gjuteriindu

strin skulle avtrappas successivt under en tvåårsperiod och avslutas vid 

utgången av budgetåret 1982/83 (prop. 1980/81: 100 bil. 17 s. 42. NU 1980/ 

81: 52. rskr 1980/81: 391 l. Med hänsyn härtill och till behovet av besparing

ar i fråga om statens utgifter beräknar jag för budgetåret 1982/83 en ram om 

585 000 kr., vilket är en minskning med 855 000 kr. jämfört med innevaran

de budgetår. 
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Branschfrämjande åtgärder för den manuella glasi11d11stri11 infördes un

der budgetåret 1970171. Våren 1981 beslutade riksdagen om ett fortsatt och 

utökat industripolitiskt åtgärdsprogram under tre år fr. o. m. budgetåret 

1981/82 (prop. 1980/81: 89, NU 1980/81: 45. rskr 1980/81: 296). En viktig del 

i programmet är branschfrämjande åtgärder inom en ram av 22.5 milj. kr .. 

främst avseende insatser för att främja exporten. I enlighet med riksdagens 

beslut beräknar jag en ökning för programmet för den manuella glasindu

strin under budgetåret 1982/83 med I milj. kr. till 7 .5 milj. kr. 

Försöksverksamheten med de/hra11sclw11dier, som inte i förväg är inrik

tade på visst branschområde. inleddes budgetåret 1979/80 (prop. 1978/ 

79: 100 bil. 17 s. 43. NU 1978179: 28. rskr 1978/79: 207). Våren 1981 beslöt 

riksdagen att denna verksamhet skulle fortsätta under budgetåret 1981/82 i 

den mån reservationer fanns på detta anslag vid utgången av budgetåret 

1980/81. Omfattningen begränsades dock till högst 2 milj. kr. Med hänsyn 

till den stränga prioritering som måste ske i föreliggande budgetförslag ser 

jag ingen anledning förorda att denna verksamhet förlängs efter utgången 

av innevarande budgetår. 

Statens industriverk har föreslagit ett icke hra11sclza11k1111tet struktura11-

passningsprogram. Industriverket har presenterat utformningen av detta 

program i en särskild promemoria <SIND PM 1981: 14) Program för en 

aktiv strukturanpassningspolitik. Enligt förslaget omfattar programmet ut

rednings- och förhandlingsinsatser, informationsinsatser. bidrag till kon

sultinsatser i företagen, stöd till exportfrämjande och andra marknads

föringsinsatser samt finansiellt stöd till omställningskostnader. Verksam

heten skall vara inriktad på såväl krissektorer och kris- och rekonstruk

tionsfall som utvecklingssektorer. Nuvarande branschprogram skall enligt 

förslaget löpa vidare inom ramen för strukturanpassningsprogrammet un

der den för resp. programbransch av riksdagen beslutade perioden. När 

den av riksdagen för resp. branschprogram beslutade perioden löper ut 

skall resp. branschprogram helt integreras i strukturanpassningsprogram

met. 

l den industripolitiska propositionen våren 1981 har jag redovisat min 

syn på utformningen och inriktningen av industripolitiken. Dessa riktlinjer 

för industripolitiken har antagits av riksdagen (prop. 1980/81: 130. NU 

1980/81: 64, rskr 1980/81: 425). Enligt dessa bör industripolitiken främja ett 

decentraliserat ekonomiskt system byggt på marknadshushållningens prin

ciper. Marknadssystemet bygger på att de enskilda företagen fattar beslut 

om vilka produkter som skall tillverkas. hur de skall tillverkas och på vilka 

marknader de skall avsättas. Samhället bör emellertid ange ramar och 

förutsättningar för marknadsekonomin. Ramarna får emellertid inte bli 

snävare eller iindras snabbare än vad som motiveras av de övergripande 

målen. I fråga om branschprogrammen framhålls att dessa är tidsbegrän

sade och att en strävan bör vara att nu löpande branschprogram avvecklas 

efter hand. 
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Enligt min mening bör förslag om en utvidgning av de nuvarande 

branschprogrammen till att omfatta andra branscher och företag bedömas 

restriktivt. Flertalet av de av industriverket föreslagna åtgärderna skulle 

innebära att ett förhållandevis starkt statligt stöd skulle komma att utgå till 

vissa branscher och företag. Enligt min mening bör åtgärder av detta slag. 

på samma sätt som hittills har skett i fråga om branschprogrammen, sättas 

in efter en branschmässig inriktning som fastställts av riksdagen. Med 

hänsyn härtill anser jag att ett strukturanpassningsprogram av nyss beskri

vet slag inte bör införas. 

De nuvarande branschprogrammen har funnits under en förhållandevis 

lång tid. I princip bör dessa program vara tidsbegränsade. Statens industri

verk gjorde därför år 1978 på mitt uppdrag en bedömning av verksamheten 

med då löpande branschprogram. Den senaste översynen har således 

gjorts för fyra år sedan. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att en förutsättningslös översyn av branschprogrammen ge

nomförs. Syftet skall vara att studera vilka insatser som gjorts och resulta

ten av dessa. Översynen bör kunna ligga till grund för en samlad bedöm

ning av vilket behov som fortsättningsvis kan finnas av dessa tidsbegrän

sade åtgärder. 

Sammanlagt beräknar jag för branschfrämjande åtgärder för budgetåret 

1982/83 (38000000 + 8000000 + 7 500000 + 585 000 =) 54085 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Branschfrämjande ätgiirder för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 54 085 000 kr. 

B 8. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

797607 

I 000 

1000 

Reservation 3266944 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom vissa 

industribranscher. 

Strukturgarantier och räntebefrielse i samband härmed beviljas enligt 

riktlinjer som antagits av riksdagen \prop. 1972: 46, NU 1972: 32, rskr 

1972: 195. prop. 1973: 57, NU 1973: 37, rskr 1973: 149, prop. 1974: I bil. 15. 

NU 1974:7, rskr 1974:81, prop. 1975: I bil. 15, NU 1975: 15, rskr 1975:99, 

prop. 1975/76: 100 bil. 15. NU 1975/76:70. rskr 1975176:415, prop. 1976/ 

77:100bil.17,NU 1976177:36.rskrl976177:280.prop.1977/78:100bil.17, 

NU 1977178:42, rskr 1977178:207, prop. 1978179: 100 bil. 17. NU 1978/ 
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79:59, rskr 1978/79:415, prop. 1980/81: 100 bil. 17. NU 1980/81:52, rskr 

1980/81:391). 

Verksamheten med strukturgarantier omfattar budgetåret 1981/82 mö

belindustrin. snickeriindustrin, trähusindustrin och gjuteriindustrin. 

Syftet med strukturgarantierna är att underlätta en planmässig struktur

omvandling av berörda branscher. Garantin innebär att staten ikläder sig 

borgensansvar för lån som beviljas företag vid i första hand företagssam

gåenden, exempelvis vid förvärv av andra företag eller driftsenheter. 

Statens industrirerk 

Garantiramen var under budgetåret 1980/81 185 milj. kr. varav vid in

gången av budgetåret 56.3 milj. kr. var outnyttjade. För budgetåret 1981 /82 

gäller en oförändrad ram, varav 53,5 milj. kr. återstår för beslut vid början 

av detta budgetår. Fr. o. m. budgetåret 1981/82 skall den manuella glasin

dustrin inte längre omfattas av strukturgarantier. då särskilda medel anvi

sats denna bransch. Trots detta ökar sannolikt efterfrågan. då ändamålen 

för dessa strukturgarantier utökats till att även kunna omfatta kapitalkrä

vande interna omställningar i vissa fall. 

För räntebefrielse vid strukturgarantier var vid början av budgetåret 

1980/81 2,5 milj. kr. tillgängliga. Vid ingången av budgetåret 1981/82 var 

1.7 milj. kr. disponibla. vilket enligt industriverket inte är tillräckligt för att 

effektivt kunna medverka till att strukturellt viktiga samgående- och om

ställningsprojekt genomförs. 

För att strukturgarantier skall få avsedd effekt på branschernas struktur 

krävs att möjligheten att ge räntebefrielse ökas väsentligt. Härigenom 

underlättas samverkan och samgående mellan företag och kapitalkrävande 

interna omställningar. Verket föreslår en höjning av anslaget till 8 milj. kr. 

Med utökade möjligheter att ge räntebefrielse kan en betydande ökning 

av efterfrågan på strukturgarantier förväntas. Industriverket föreslår att 

garantiramen höjs med 15 milj. kr. till 200 milj. kr. 

Föredraganden 

Systemet med strukturgarantier omfattar under innevarande budgetår 

möbelindustrin, snickeriindustrin, trähusindustrin och gjuteriindustrin. Jag 

förordar att verksamheten med strukturgarantier fortsätter under budget

året 1982/83 och därvid omfattar samma branscher som innevarande bud

getår. 

Under budgetåret 1980/81 beviljades strukturgarantier för 3 milj. kr. Av 

ramen på 185 milj. kr. var 53,5 milj. kr. inte utnyttjade vid utgången av 

budgetåret 1980/81. Med hänsyn härtill räknar jag med att verksamheten 

bör kunna fortsätta under budgetäret 1982/83 utan någon höjning av garan

tiramen. Regeringen bör alltså inhämta riksdagens bemyndigande att under 

budgetåret 1982/83 ikläda staten ekonomiska förpliktelser med strukturga

rantier inom en ram av sammanlagt 185 milj. kr. inkl. redan gjorda åtagan

den. 
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Under budgetåret 1980/81 beviljades räntebefrielse med 0.8 milj. kr. Den 

beslutsmässiga reservationen var vid budgetårets slut 1.7 milj. kr. Jag 

bedömer att reservationen vid utgången av budgetåret 1980/81 kan inrym

ma förutom tidigare beviljad men inte utbetald räntebefrielse. även bevil

jad räntebefrielse under innevarande och nästa budgetår och föreslår där

för att anslaget för budgetåret 1982/83 förs upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 ikläda staten 

förpliktelser i form av strukturgarantier. som inberäknat tidigare 

utställda garantier innebär åtaganden om högst 185 000000 kr. 

2. till Kostnader.för riintebefrie/se l'id strukturgarantier till.fi:iretag 

inom \"issa industribranscher för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 

B 9. Täckande al' förluster på grund a\· strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

761884 

10000000 

10000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 

för förluster i samband med strukturgarantier. särskilda strukturgarantier 

för tekoindustrin och särskilda strukturgarantier för manuell glasindustri. 

En redovisning för de olika riksdagsbesluten har lämnats senast i budget

propositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 45). Därutöver tillkommer 

riksdagens beslut om att införa särskilda strukturgarantier för den manu

ella glasindustrin (prop. 1980/81: 89. NU 1980/81: 45, rskr 1980/81: 296). 

Statens industriverk 

Kostnaden för infriande av strukturgarantier och särskilda strukturga

rantier uppgick under budgetåret 1980/81 till knappt 0,8 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 föreslår industriverket ett anslag av 10 milj. kr., 

dvs. samma belopp som för budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för budgetåret 1982/83 tas upp med oförändrat 

belopp, 10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tiickande lH' .fårluster pli grund av strukturgarantier till 

.fåretag inom rissa industribranscher för budgetåret 1982/83 anvi

sa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 44 

B 10. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för textil· 

och konfektionsindustrierna 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11024132 

4500000 

3 500000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier som berör företag 

inom tekoindustrin. Garantierna och räntebefrielse i samband härmed 

beviljas i enlighet med riktlinjer som antagits av riksdagen (prop. 1976/ 

77:105 bil. I, NU 1976177:41, rskr 1976/77:305, prop. 1977178:42 bil. 3. 

FöU 1977178: 5. rskr 1977178: 81. prop. 1977178: 100 bil. 17, NU 1977178: 41. 

rskr 1977178: 172. prop. 1978179: 145, NU 1978179:48, rskr 1978/79:390och 

prop. 1979/80: 100 bil. 17, NU 1979/80: 36, rskr 1979/80: 248). 

Genom riksdagens beslut våren 1979 har de industripolitiska åtgärderna 

för tekoindustrin, inkl. verksamheten med särskilda strukturgarantier. för

längts t. o. m. budgetåret 1981/82. 

Garantiramen uppgår under budgetåret 1981/82 till 259.5 milj. kr. Av 

ramen var 29,2 milj. kr. beslutsmässigt odisponerat vid utgången av bud

getåret 1980/81 . 

Statens industriverk 

Ramen för särskilda strukturgarantier för tekoindustrin är 259,5 milj. kr. 

Av denna ram återstod 49,2 milj. kr. för beslut under budgetåret 1981182. 

Beslutsramen för behovsprövad räntebefrielse är under detta budgetår 3.5 

milj. kr. Det begränsade beloppet för räntebefrielse innebär att den for

mellt möjliga treåriga räntebefrielsen knappast kan beviljas något företag. 

Det fortsatta försämrade finansnettot för bolagen ökar behovet av särskil

da strukturgarantier med räntebefrielse. Industriverket bedömer därför att 

det är nödvändigt med en resursförstärkning och föreslår att det för bud

getåret 1982/83 anvisas 8 milj. kr. för kostnader för räntebefrielse vid 

särskilda strukturgarantier för tekoindustrin. Vidare föreslår industriver

ket att garantiramen för särskilda strukturgarantier t. o. m. budgetåret 

1982/83 fastställs till 280 milj. kr. och att industriverket medges bevilja 

behovsprövad räntebefrielse vid särskild strukturgaranti inom en ram av 

10 milj. kr. 

Föredraganden 

Riksdagen beslutade våren 1979 om förlängda industripolitiska åtgärder 

för tckoindustrin inkl. särskilda strukturgarantier t. o. m. budgetåret 1981/ 

82 (prop. 1978/79: 145, NU 1978/79: 48, rskr 1978/79: 390>. 

Våren 1981 beslutade riksdagen höja garantiramen för budgetåret 1981/ 

82 med 20 milj. kr. till 259.5 milj. kr. Outnyttjat härav var vid budgetårets 
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början 49,2 milj. kr. Med hänsyn härtill förordar jag att garantiramen sätts 

till oförändrat 259,5 milj. kr. under budgetåret 1982/83. Regeringen bör 

alltså inhämta riksdagens bemyndigande att inom en ram av 259,5 milj. kr., 

inkl. redan gjorda åtaganden, under budgetåret 1982/83 ikläda staten eko

nomiska förpliktelser i samband med särskilda strukturgarantier för te

koindustrin. 

Under innevarande budgetår kan räntebefrielse beviljas efter behovs

prövning med högst 3,5 milj. kr. Med hänsyn till behovet av besparingar i 

fråga om statens utgifter förordar jag att statens industriverk medges att 

under budgetåret 1982/83 bevilja räntebefrielse med högst 2,5 milj. kr. 

För utbetalning av medel för räntebefrielse under budgetåret 1982/83 

beräknar jag ett behov av 3,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1982/83 behovsprövad räntebefrielse vid 

särskild strukturgaranti för textil- och konfektionsindustrierna bevil

jas inom en ram av 2500000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 ikläda staten för

pliktelse i form av särskilda strukturgarantier för textil- och konfek

tionsindustrierna, som inberäknat tidigare utställda garantier innebär 

åtaganden om högst 259 500 000 kr., 

3. till Kostnader för räntehejfielse vid särskilda strukturgarantier för 

textil- och konfektionsindustrierna för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 500000 kr. 

B 11. Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa företag 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

13500000 

1000 

I 000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 

för att infria garantier som har lämnats i syfte att få till stånd en ökad 

investeringsaktivitet inom industrin under åren 1977-1979 (jfr prop. 1976/ 

77:95 s. 19, NU 1976/77:35, rskr 1976/77:279). Under budgetåret 1980/81 

har anslaget belastats med 13 ,5 milj. kr. 

Enligt beslut om åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom 

specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin lprop. 1977178: 47. NU 1977/ 

78: 30, rskr 1977/78: 84) skall även förluster på lånegarantier för dessa 

ändamål täckas från detta anslag. 

Statens industriverk 

Industriverket föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr nästa budgetår. 
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Föredraganden 

Systemet med investeringsgarantier har liksom systemet med lånegaran

tier till specialstål- och stålgjuterierna upphört vid utgången av år 1979. 

Anslaget bör i enlighet med statens industriverks förslag tas upp med 

1000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande al' förluster 1•id inl'esteringsgarantier till l'issa 

företag för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 

kr. 

B 12. Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

124567 

1 000 

I 000 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för infriande av garantier för lån till skogsindustrin efter regeringens 

prövning i varje särskilt fall. Garanti för lån till skogsindustrin lämnades 

åren 1978 och 1979 enligt de riktlinjer som har antagits av riksdagen (prop. 

1977178: 123. NU 1977/78: 74, rskr 1977178: 360 och prop. 1978/79: 25 bil. 

Il, NU 1978/79: 16, rskr 1978/79: 122). 

Statens industriverk 

Kostnader för infrianden kan f. n. inte uppskattas. varför industriverket 

föreslår att anslaget för budgetåret 1982/83 förs upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Garantierna var avsedda att möjliggöra upplåning för att överbrygga 

akuta likviditetsproblem i skogsindustrin. Av ramen om totalt 900 milj. kr. 

har 484, 7 milj. kr. tagits i anspråk. Garantisystemet upphörde med utgång

en av år 1979. 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget för budgetåret 1982/ 

83 föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

·. ( 

att till Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 

'. 
' . 1 '. ·, ~ 

·, :. 
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B 13. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6080000 

14100000 

22000000 

Reservation 

47 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveck

ling (SIFU). Stiftelsen bildades den 10 juli 1980 och övertog per den 1 juli 

1981 den verksamhet med fortbildning m. m. som tidigare bedrevs inom 

statens industriverks enhet för företagsutveckling (prop. 1979/80: 88, NU 

1979/80: 41, rskr 1979/80: 274). Huvuddelen av stiftelsens verksamhet skall 

sommaren 1982 omlokaliseras från Stockholm till Borås. Riksdagen har 

tidigare uttalat att storleken av det statliga bidraget till SrFU i framtiden 

bör bedömas mot bakgrund av om flyttningen till Borås medför speciella 

ekonomiska problem (NU 1978179: 59 s. 68. rskr 1978179: 415). 

F. n. har stiftelsen en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 3 milj. kr. 

Stiftelsen Institutet fi'ir Företagsutreckling 

Stiftelsen ansöker om bidrag för budgetåret 1982/83 med 30 milj. kr., 

beräknat på följande sätt (milj. kr.). 

I. Anslag 1981/82 14,1 
2. Pris- och löneomräkning , , ......... 
3. Ökade hyror och administrativa 

kostnader till följd av omlokalisering 7,6 
4. Kompensation för väntat inkomstbortfall 

i samband med omlokalisering 3,0 
5. Speciella åtgärder för att bevara äldre 

hantverkskunskaper 0,7 
6. Samordning av utbildningen av ansvariga 

arbetsledare inom byggfacket 0.6 
7. Ökade fortbildningsinsatser på elektronik-

och dataområdet l,8 

Summa 30,0 

Av detta belopp beräknar stiftelsen att 26,9 milj. kr. (vilket svarar mot 

punkterna 1-4) erfordras för att i stort upprätthålla nuvarande ambitions

nivå. 

Utöver bidrag för driftskostnauer under budgetåret 1982/83 ansöker 

stiftelsen om ett speciellt bidrag med 5 milj:kr. för utrustning som behövs i 

samband med omlokaliseringen till Borås. 

Vidare ansöker stiftelsen om att få höja den rörliga krediten i riksgälds

kontoret till högst 5 milj. kr. 

·Föredraganden :_ :_ ~ ~ . . 

Till.följd av omlok<'liisering(!~. a~ Sl~D ~n .. s&.å~-~d~b~as ~tihutsen.'av·:
. vissa merkostnader. De'.'>sa ·kostnader beräknas urider.cttövergångsskedc 
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inte kunna bli täckta genom motsvarande intäktsökningar. För att på sikt 

kunna skapa förutsättningar för kostnadstäckning bör bidraget till SIFU 

för nästa budgetår ökas till 22 milj. kr. Bidraget bör därefter minskas 

successivt så att det för budgetåren 1983/84. 1984/85 och 1985/86 kommer 

att uppgå till 20 milj. kr.. 18 milj. kr. resp. 16 milj. kr. 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudet Il till 

statsbudgeten för budgetåret 1981182 att ta upp frågan om SIFU :s behov av 

utrustning i samband med omlokaliseringen till Borås. 

Jag är f. n. inte beredd att förorda någon höjning av stiftelsens rörliga 

kredit i riksgäldskontoret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företa{?sut1·eck/i111: för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett rescrvationsanslag av 22 000 000 kr. 

8 14. Främjande av hemslöjden 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2754160 

4057000 

4284000 

Reservation 74200 

Nämnden för hemslöjdsfrågor. som inrättades den 1 juli 1981. skall ta 
initiativ till, planera. samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i 

den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hem

slöjdsfrämjande verksamhet. 

· Nämnden består av högst nio ledamöter. Föredragande i nämnden är 

förste hemslöjdskonsulenten. 

Anslag 

Konsulent verksamhet 
Svenska Hcmslöjdsföreningars 

Riksförbund 
Övrig verksamhet 
Niimndcn för hemslöjdsfrågor 

1981/82 

2615000 

696000 
496000 
250000 

4057 000 

Reräknad iindring 1982/83 

1'iämnden för 
hemslöids
frågor · 

+ 974000 

+ 204000 
+ 144000 
+ 23000 

+1345000 

Före
draganden 

+232000 

- 30000 
- 30000 
+ 55000 

+227000 
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Nämnden för hemslöjd.~frågor 

Till grund för nämndens verksamhet ligger de riktlinjer avseende stödet 

till hemslöjden som uttalas i prop. 1980/81: 87 om vissa frågor om hemslöj

den som riksdagen har godkänt <NU 1980/81: 42, rskr 1980/81: 276). 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +405 000 kr. 

2. Nämnden har inte lämnat något huvudförslag. En nedskärning med 

2 % motsvarar emellertid en minskning med 89 000 kr. 

3. Nämnden finner det angeläget. främst för att möjliggöra ett mer aktivt 

stöd åt slöjdare, att organisationen på regional nivå byggs ut i snabbast 

möjliga takt, så att det i framtiden kommer att finnas två hemslöjdskonsu

lenter i varje län. Nämnden föreslår därför att verksamheten utökas med 

bidrag till ytterligare fyra länshemslöjdskonsulenter ( +405 000 kr.). 

4. Nämnden finner det vara en särskilt angelägen uppgift att vidmakt

hålla en hög standard inom knypplingens område. Nämnden föreslår att 

medel till en spetskonsulent skall kunna utgå på samma villkor som för 

länshemslöjdskonsulenterna ( + 101000 kr.). 

5. Nämnden betonar behovet av en tredje sameslöjdskonsulent och 

framhåller de speciella svårigheter under vilka sameslöjden verkar samt 

föreslår att en sådan tjänst inrättas ( + 202 000 kr.). 

6. För en ökad informationsverksamhet bland hemslöjdskonsulenterna 

begär nämnden 4 000 kr. 

7. Nämnden anser att ökade medel bör anslås till Svenska Hemslöjds

föreningars Riksförbund och föreslår att bidraget uppräknas med 134 000 

kr. 

8. För att kunna tillmötesgå de önskemål om specialiserade insatser på 

hemslöjdsområdet som föreligger i betydande omfattning föreslår nämn

den att anslagsposten Övrig verksamhet räknas upp med 94000 kr. 

Fifredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag med utgångspunkt i 
huvudförslaget anslaget för nästa budgetår till 4 284 000 kr. Den av nämn

den för hemslöjdsfrågor föreslagna utbyggnaden av hemslöjdskonsulent

verksamheten kan inte ske i rådande statsfinansiella läge. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· hemslöjden för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 284 000 kr. 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bila~a 17 
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B 15. Medelstillskott till Norrlandsfondcn 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

30000000 

30000000 

30000000 

50 

Stiftelsen Norrlandsfonden, som bildades år 1961 (prop. 1961: 77. SU 

1961: 89, rskr 1961: 233) har till uppgift att främja näringslivets utveckling i 

Norrland. Riksdagen beslutade år 1980 (prop. 1980/81: 51, NU 1980/81: 22, 

rskr 1980/81: 131 J om fondens fortsatta verksamhet under perioden 1981-

1985 och fastställde en ram av 150 milj. kr. för statens bidrag till fonden 

under budgetåren 1981/82-1985/86. Beslutet innebar bl. a. att fondens 

verksamhet i ökad utsträckning skall inriktas mol industriellt utvecklings

arbete. 

Norrland sj(mde n 

Fondens likviditet är f. n. relativt god. Det beror bl. a. på upplåning i 

Nordiska Investeringsbanken inom ramen för det s. k. regionallånesysle

mct. Utlåningsverksamheten under budgetårec 1982/83 är enligt fonden 

svår att bedöma. eftersom den är avhängig bl. a. konjunkturläget. olika 

branschers specifika situation samt kreditlägel i bankerna. Mot bakgrund 

av behovet av goda resurser hos fonden för att främja 

näringslivsutvecklingen i landets svåraste problemlän, fondens förändrade 

verksamhetsinriktning samt den fortsatta penningvärdesförsämringen an

ser fonden att det är nödvändigt att anslaget ökas till 40 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

Riksdagen har för ungefär ett år sedan tagit ställning till Norr\andsfon

dens verksamhet under perioden 1981-1985 och fastställt en ram för 

statens bidrag till fonden under denna period. Jag beräknar för budgetåret 

1982/83 oförändrat 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till 

Medelstillskott till Norrland.1fonden för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett reservationsanslag av 30000000 kr. 
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B 16. Kostnader för statsstödd exportkrcditgiming genom AB Svensk Ex

portkredit 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

101 138 881 
180000000 
380000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Ex

portkredit (SEKJ för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för 

kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som 

SEK lämnar enligt riksdagens beslut 1978 (prop. 1977/78: 155 bil. 3, NU 

1977178:73, rskr 1977/78:379 och prop. 1978/79:49, NU 1978/79: 17, rskr 

1978/79: 115) samt 1981 (prop. 1980/81: 130, NU 1980/81:58, rskr 1980/ 

81: 2461. Systemet innebär att SEK har givits möjlighet att finansiera 

exportkrediter till räntor som ligger under upplåningskostnaderna. Företa

gen kan därigenom redan i samband med offertgivningen erbjuda fast ränta 

för finansieringen av en exportaffär. Staten täcker skillnaden mellan utlå

ningsränta och upplåningskostnad samt den kursförlust som uppkommer 

vid ut- och upplåningen. 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen (1981: 665) om 

exportkreditfinansiering med statligt stöd. Villkoren för krediterna skall 

stå i överensstämmelse med den överenskommelse om riktlinjer för be

gränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning som Sverige har biträtt 

inom OECD, den s. k. consensusöverenskommelsen. samt med tillämp

ningen av överenskommelsen. 198 I års riksdagsbeslut innebar att den 

tidigare försöksperiodcn avslutades och att systemet förlängdes med i 

första hand två år. Villkoren ändrades så att consensusövcrcnskommel

sens villkor skulle tillämpas för krediter i utländsk valuta. För krediter i 

svenska kronor tas ut en ränta som är 0,5 % högre. Detta innebär att 

statens ränteåtagande ökade med 0,25 procentenheter av räntan. 

SEK har att inkomma med framställning om kostnadstiickning för ränte

differenser och eventuella realiserade kursförluster till regeringen årsvis i 

efterskott. För innevarande budgetår har anvisats 180 milj. kr. Bolaget har 

för kalenderåret 1980 hemställt om tiickande av en nettokostnad för staten 

på I 0 I 138 881 kr. Regeringen har fattat beslut om utbetalning. 

SEK lämnar utfästelse om kredit i samband med att exportören lämnar 

offert för exportaffären. Endast en mindre del, ca 15 %, av lämnade löften 

om finansiering resulterar i avtal om kredit. 

Per den I juli 1981 var löften om statsstödd exportkredit på tillsammans 

23 807 milj. kr. utestående. Därutöver hade under treårsperioden intill den 

30 juni 1981 avtal om exportkrediter träffats till ett sammanlagt belopp av 

13 154 milj. kr .. varav 5 440 milj. kr. har utbetalats. Under första halvåret 

har 2 126 milj. kr. nya krediter utbetalats. Nettokostnaden för staten under 

första halvåret 1981 har uppgått till 161. I milj. kr. 

Regeringen har i några fall med hänsyn till konkurrensen på resp. mark-
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nad och den aktuella exportaffärens hetydelse för svensk industri medgivit 

att SEK i några fall får tilliimpa lägre räntesatser för exportkreditfinansie

ring än eljest. Villkoren ligger inom ramen för consensus-överenskommel

sen. 

Utlåningsvolymen har stigit snabbt vilket bl. a. lett till att en ökning av 

bolagets kapital blivit nödvändig. Riksdagen har nyligen anslagit medel för 

teckning av aktier i SEK (prop. 1981/82: 25 bil. 10. NU 1981/82: 18. rskr 

1981/82: 126). 

Upplåningskostnaderna har till följd av det internationella ränteläget 

varit höga samtidigt som utlåningsräntorna legat kvar på en låg nivå. Det är 

därför av stor betydelse att SEK:s utlåningsräntor fr. o. m. den 16 novem

ber 1981 har höjts från 7.25-9.5% till 10.0-11.75% i anslutning till en 

överenskommdse inom consensusgruppen i OECD. Räntehöjningen slår 

dock inte igenom omedelbart eftersom äldre utfästelser gäller i sex måna

der och eftersom det ofta tar lång tid innan avtalade krediter betalas ut. 

Mot denna bakgrund kan belastningen på anslaget för innevarande bud

getår nu beräknas till ca 380 milj. kr. Med hänsyn till utestående löften. 

utbetalade krediter och ränteläget kan emellertid anslaget komma att be

lastas med betydligt högre belopp under nästa budgetår. Osiikerheten är 

dock så stor att jag anser det lämpligast att för budgetåret 1982/83 föra upp 

detta förslagsanslag med samma belopp som nu beriiknas åtgå under inne

varande budgetår. dvs. 380 milj. kr. Med hänsyn till de växande kostna

derna kan ersättning till bolaget behöva betalas ut oftare iin f. n. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader ji"ir statsstiidd exportkreditgirning genom AH 

S1·ensk t\portkredit för hudgetiirct 1982/83 anvisa ett förslagsan

slag av 380000000 kr. 

B 17. Kostnader för \·iss kreditgivning hos Swriges lnvesteringsbank AB 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2599549 

10000000 

20000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till Sveriges lnveste

ringsbank AB för statligt räntestöd samt i särskilda fall för kursförlust när 

det gäller vissa krediter vid svenskt företags försäljning inom landet som 

Investeringsbanken lämnar enligt riksdagens beslut 1978 (prop. 1977/ 

78: 155 bil. 3. NU 1977178: 73. rskr 1977178: ~79) och 1981 (prnp. 1980/ 

81: 130. NU 1980/81: 58. rskr 1980/81: 426). 1981 års riksdagsbeslut innebar 

att systemet förlängdes efter utgången av den trdriga försökspcrioden 

som avslutades den 30 juni 1981. Systemet skall, med hänsyn till dess 

temporära karaktär. omprövas varje är. 
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Föreskrifter om kreditgivningen har meddelats i förordningen ( 1981: 6661 

om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall. Enligt 

förordningen kan Investeringsbanken lämna krediter med statligt stöd för 

att finansiera svenskt företags försäljning inom landet då konkurrerande 

utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd erbjuder särskilt för

månliga kreditvillkor. För att statsstöd skall utgå krävs beslut av regering

en i varje enskilt fall. Investeringsbanken har att inkomma med framställ

ning om kostnadstäckning för ränteförluster och i särskilt fall eventuellt 

realiserade kursförluster årsvis i efterskott. 

Förutsättningarna för kreditgivningen ansluter i huvudsak till vad som 

gäller i fråga om statsstödda exportkrediter som lämnas av AB Svensk 

Exportkredit. Genom 1981 års riksdagsbeslut infördes en fastlagd subven

tionsnivå. Stödet uppgår till högst tre procentenheter av räntan. Ränteni

vån skall dock vara lägst två procentenheter över den nivå som anges i den 

inom OECD träffades. k. consensusöverenskommelsen. Överenskommel

sen innebär begränsningar av statligt stöd vid exportkreditgivning. Bl. a. 

regleras vilka lägsta räntor som får tillämpas. Offerten skall motsvara 

minst 10 % av det sökande företagets årsomsättning om den är mindre än 

50 milj. kr. Därutöver föreskrivs bl. a. att produkten skall ha hög teknisk 

nivå och att offert från utländsk konkurrent skall vara lämnad i svenska 

kronor. Genom en överenskommelse träffad i oktober 1981 om ändring av 

consensusöverenskommelsen kommer räntan för utländska företags stats

stödda krediterbjudanden vid leverans till svenska köpare att höjas från 

8,5-8,75 % till 11-11,25 t;·o beroende på kredittidens längd. Äldre erbju

danden gäller dock till mitten av maj 1982. 

Till den I oktober 1981 har regeringen lämnat medgivande om statsstödd 

kredit för vissa leveranser inom landet på sammanlagt ca 1872 milj. kr. 

Vissa löften faller bort på grund av uteblivna order. Beviljade. aktuella 

krediter var till nämnda tidpunkt ca 951 milj. kr. Stödmöjligheten har 

utnyttjats restriktivt. 

Den internationella överenskommelsen om räntehöjning innebär väsent

liga lättnader för de svenska företagen. Den statsstödda konkurrensens 

inverkan på den svenska marknaden minskar därigenom. Ytterligare lätt

nader kan väntas eftersom det nu bedöms som sannolikt att man på det 

internationella planet redan nästa år träffar överenskommelser som effek

tivt begränsar utnyttjandet av statsstödda exportkrediter i handeln mellan 

industriländer. Vid min prövning av kreditbehovet inför budgetåret 1982/ 

83 har jag funnit att det saknas skäl att behålla det nuvarande systemet. Jag 

förordar därför att möjligheten till räntestöd till de krediter som Investe

ringsbanken lämnar för att matcha utländsk statsstödd kreditgivning upp

hör senast den 30juni 1982. Mitt ställningstagande motiveras också av de 

besparingseffekter som på sikt uppnås genom att denna stödform upphör. 

Anslaget belastas fr. o. m. nästa budgetår för kostnader som uppstår på 

grund av tidigare åtaganden. 
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Det går f. n. inte att närmare beräkna storleken av dessa kostnader. För 

nästa budgetår beräknar jag medelsbehovet under anslaget till 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att det statliga stödet vid viss kre<litgivning hos Sveri

ges Investeringsbank AB upphör senast den 30 juni 1982, 

2. till Kostnader fiir viss kreditgivning hos Sveriges Jnvesterings

hank AB för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

20 000 000 kr. 

B 18. Lån till investeringar inom manuell glasindustri 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1615 000 

2000000 

3000000 

Reservation 9429200 

Lånen, som administreras av statens industriverk, infördes under bud

getåret 1977/78 (prop. 1976/77:61. NU 1976/77:37. rskr 1976/77:283). 

Våren 1981 beslutade riksdagen om ett tn:årigt åtgärdsprogram för den 

manuella glasindustrin avseende perioden 1981/82-1983/84 (prop. 1980/ 

81: 89, NU 1980/81 : 45, rskr 1980/81: 296). I programmet ingår fortsatt 

investeringsstöd. 

Stödet kan utgå till effektivitetshöjande investeringar i produktions

utrustning. för investeringar som syftar till att förbättra arbetsmiljön och -

fr. o. m. innevarande budgetår - för investeringar i den yttre miljön. 

Lånen, som kan lämnas för högst 75 % av investeringskostnad som avser 

yttre miljö och för högst 50 % i övriga fall, är amorterings- och räntefria 

och skrivs av under högst tio år. 

Vid utgången av budgetåret 1980/81 hade ca 5 milj. kr. av reservationen 

om ca 9,4 milj. kr. disponerats för beslut om lån. Alltså återstod vid denna 

tidpunkt ca 4,4 milj. kr. att disponera. 

Statens industriverk förutsätter att stödprogrammet fullföljs i enlighet 

med det nyssnämnda riksdagsbeslutet. I enlighet med dessa riktlinjer skall 

anslaget tillföras 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till inresteringar inom manuell g/asindustri för budget

året 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 3 000000 kr. 
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B 19. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för manu

ell glasindustri 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2000000 

2000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för den manuella 

glasindustrin. 

Särskilda strukturgarantier för den manuella glasindustrin infördes den I 

juli 1981 som en del i det treåriga åtgärdsprogram som riksdagen beslutade 

om våren 1981 (prop. 1980/81:89, NU 1980/81:45. rskr. 1980/81:296). 

Enligt riksdagsbeslutet bemyndigades regeringen att under budgetåren 

1981/82-1983/84 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med 

särskilda strukturgarantier för manuell glasindustri inom en ram av 25 milj. 

kr. Syftet med de särskilda strukturgarantierna är att stödja marknadsfö

ringsprojekt såväl på export som på hemmamarknaden. 

Statens industriverk förutsätter att stödprogrammet för den manuella 

glasindustrin fullföljs i enlighet med riktlinjerna i det nyssnämnda riksdags

beslutet. I enlighet härmed föreslår industriverket att anslaget tillförs 2 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för riintehefriel.H' l'id särskilda strukturgarantier 

för manuell g/asindustri för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av 2000000 kr. 
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C. REGIONAL UTVECKLING 

C I. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

C 2. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

C 3. Åtgärder i glesbygder 

C 4. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i gles
bygder m.m. 

C 5. Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsru

briker anvisats ett förslagsanslag av 402200000 kr.. ett rescrvationsanslag 

av 600000000 kr., ett reservationsanslag av 100000000 kr, ett förslagsan

slag av I 000 kr. resp. ett reservationsanslag av 35 000000 kr. 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1982 

redovisa förslag till åtgärder inom regionalpolitiken. Anslagen bör i avvak

tan på en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp för nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1982/ 

83 beräkna 

I. till Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhct ett förslagsanslag 

a V 402 200 000 kr. , 

2. till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslcln ett reservationsan

slag av 600000000 kr., 

3. till Åtgärder i glesbygder ett reservationsanslag av 100000000 

kr .. 

4. till Täckande av förluster pä grund av kreditgarantier till företag 

i glesbygder m. m .. ett förslagsanslag av I 000 kr., 

5. till Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering ett reserva

tionsanslag av 35 000 000 kr. 
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D. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

D 1. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt informa· 

tion och dokumentation 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

D 4. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

D 5. Bergsstaten 

D 6. Statens gruvegendom: Prospektering och brytvärdhetsundersökningar 

D 7. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsru

briker anvisats ett reservationsanslag av 35617000 kr .. ett förslagsanslag 

av 1000 kr .. ett reservationsanslag av 7969000 kr .. ett rescrvationsanslag 

av 5000000 kr., ett förslagsanslag av 1799000 kr., ett rcservationsanslag 

av 72 077 000 kr. resp. ett förslagsanslag av 6 371 000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1982 

redovisa och begära medel för den nya organisation inom mineralområdet 

som riksdagen fattade beslut om våren 1981 <prop. 1980/81: 130, NU 1980/ 

81: 43 och 67, rskr 1980/81: 349). Jag avser också att i det sammanhanget 

bl. a. förorda en förenkling av reglerna rörande utvinning av torv för 

energiändamål. 
Anslagen bör i avvaktan på den nämnda propositionen föras upp med 

oförändrade belopp för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1982/83 beräkna 
I. till S1·eriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt 

information och dokumentation ett reservationsanslag av 

35617000 kr., 

2. till Sl'eriges geologiska undersökning: Uppdragsrerksamhet ett 

förslagsanslag av l 000 kr., 

3. till Sverige.i· geologiska undersökning: Prospektering m. m. ett 

reservationsanslag av 7 969 000 kr., 

4. till Sl'eri[.?es geologiska undersökning: Utrustning ett reserva

tionsanslag av 5 000 000 kr., 

5. till Bergsstaten ett förslagsanslag av 1 799000 kr., 

6. till Statens grul'egendom: Prospektering och hryn·iirdhetsunder

sökningar ett reservationsanslag av 72 077 000 kr., 

7. till Statens gru1·egendom: t.:gendomsfi>rva/tning m. m. ett för

slagsanslag av 6371000 kr. 
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D 8. Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1824855 

2 217 000 

2213000 

Reservation 

58 

242 144 

Delegationen för samordning av havsresursverksamhcten skall enligt sin 

instruktion ( 1979: 34, ändrad I 981: 593) verka för samordning av svensk 

verksamhet som innefattar nyttjande. skydd eller utforskande av havet 

eller som annars har anknytning till havet. Delegationen skall också verka 

för alt havsresursverksamheten såväl vid myndigheter och organisationer 

som inom svenskt näringsliv främjas och stöds. 

Det åligger delegationen särskilt att utarbeta ett förslag till program för 

svensk havsresursverksamhet samt lämna underlag för regeringens och 

myndigheternas ställningstaganden i frågor som rör utnyttjande eller skydd 

av havet. 

I delegationen ingår representanter för samhällsintressena och olika 

fackområden. Hos delegationen finns ett kansli, som är förlagt till Göte

borg. 

1981/82 1982/83 beräknar 

De lega- Före-
tionen draganden 

Personal 

lfandläggande personal 4 
Ovrig personal I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1330000 + 1420001 +650001 

Lokalkostnader 140000 + 28000 +28000 
Utredningskostnader 747000 + 75000 1 -97000 1 

2217000 +245000 - 4000 

1 Av innevarande budgetårs anslag för lönekostnader utgör 153 000 en omdispone
ring från delposten utredningar. 

De/egatio11e11 för samord11i11g av lwvsresursverksamhete11 

Delegationen har under år 1980 initierat och i samarbete med länsstyrel

ser och kommuner genomfört en fördjupad analys av problemen i samband 

med de svenska kust- och havsområdenas utnyttjande. Arbetet avses 

drivas vidare i form av en försöksverksamhet. Denna skall ske i samarbete 

med bl. a. planverket, naturvårdsvcrket och fiskeristyrelsen samt kom

muner och länsstyrelser. Arbetet beräknas pågå till maj 1983. 

På delegationens initiativ har regeringen uppdragit åt statskontoret att i 

samråd med delegationen och berörda intressenter undersöka möjligheter

na till en effektivare marin forskning genom att belysa förutsättningarna 
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för bättre utnyttjande av befintliga resurser och för organisatoriska förbätt

ringar. I uppdraget ingår även att kartlägga hur befintliga resurser utnyttjas 

samt att ange de rationaliscringsvinster som kan göras. Uppdraget skall 

redovisas i april 1982. 

Sedan slutet av år 1980 har en av forskningsrådsnämndcn och delegatio

nen inrättad styrgrupp för vattenbruk arbetat för att få fram ett beslutsun

derlag för hur vattenbruk som en ny näringsgren skall kunna etableras i 

Sverige. Vattenbruk. som omfattar en utvidgad odling av fisk och musslor 

m. m., har delvis gamla anor i Sverige, men först under det senaste årtion

det har omfånget av denna verksamhet ökat kraftigt. Styrgruppen beräknar 

att år 1990 kan 500 personer vara sysselsatta i själva odlingsarbetet och lika 

många i förädlingsindustrin. 

Delegationen har i samarbete med berörda intressenter börjat identifiera 

viktigare programområden jämte svensk havsresursverksamhets behov 

och möjligheter inom dessa områden. Detta arbete avser delegationen att 

fullfölja budgetåret 1981/82. 

I. Huvudförslag + 156000 kr. Enligt delegationen saknas, på grund av 

den begränsade verksamheten, möjligheter till större rationaliseringar. 

varför huvudförslaget skulle innebära en minskning av förvaltnings- och 

utredningsposterna med totalt 48 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning + 48000 kr. 

3. Ändrad löneställning för två handläggartjänster + 41000 kr. 

Föredraganden 

Havsresursverksamheten utgör ett brett och expansivt område både vad 

gäller utnyttjande och utforskande. Sverige har som högteknologiskt land 

goda förutsättningar att delta i denna utveckling som under senare år, 
främst vad gäller utvinning av olja från havsbottnen, varit mycket snabb. 

Delegationens samordnande samt främjande och stödjande verksamhet är 

härvid av stor betydelse. Jag vill särskilt framhålla dess arbete att tillsam

mans med statskontoret undersöka hur man bäst ska kunna effektivisera 

svensk marin forskning. Denna forskning är viktig både för vår internatio

nella expansion på havsteknikområdet men också för att på bästa sätt 

skydda den känsliga havsmiljön. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för budget

året 1982/83 till 2 2 I 3 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Delegationen för samordning av havsresursl'erksamheten 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2213000 

kr. 
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E. ENERGI 

Utvecklingen under år 1981 m. m. 

Som en allmän bakgrund till förslaget till medclsanvisningar m. m. på 

energiområdet lämnas i det följande en sammanfattande redogörelse för 

utvecklingen på detta område under det senaste året. 

Allmänt 

Energisparkommittcn Il 1974: OSl har efter samråd med statens industri

verk och statistiska centralbyrån redovisat en beräkning av hur använd

ningen och tillförseln av energi har utvecklats under år 1981. En prognos 

avseende utvecklingen under år 1982 har också gjorts. Beräkningen fram

går av följande tabell. 

Förbrukningskategori 

Industri 
Transporter 
Bostäder. service m. m. 
Total slutlig användning 
Överförings- och omvandlingsför-

luster" 
Totalt tillförd energi' 
Ökning från föregående ar. <;.;. 
Total tillförsel. temperaturkor-

rigerad 

Energi i TWh' 

1980 1981 
Prel. 

148 145 
78 74 

163 158 
31!9 377 

27 24 
416 401 

- 4.8 - 3.6 

406 401 

1982 
Prognos 

151 
77 

156 
31!4 

24 
408 

1,7 

408 

1 TWh (terawattimme)= I miljard kilowattimmar 
2 Inkl. egenförbrukning i energionwandlingsanläggningar (exkl. raffinaderier) 
3 Exkl. vedbränsle för bostäder. service m. m .. olja och oljeprodukter för raffinadc
rihränsle inkl. asfalt m. m. samt olja för icke energiändamål. 

Förändringar i energi- och elanvändning mellan åren 1980 och 1981 och 

beräkl)ad förändring mellan åren 198 l och I 982 framgår av följande tabell. 

förbruknings- Energianvändning Procentuell förändring 
Kategori år 1980. TWh 

Totalt därav el 1980-1981 1981-1982 
Totalt El Totalt El 

Industri 148 40 -2,0 0 4.1 7 .5 
Transporter 78 2 -5.1 0 4.1 0 
Bostäder. service m. m. 163 43 -3.1 2.3 -u :u 
Total slutlig 
användning 389 85 -3,1 1,2 -2,8 4,7 
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Tillförseln av energi kan beräknas fördela sig på primära energislag 

enligt följande tabell. Härvid anges för vattenkraft och kärnkraft brutto

produktionen, alltså inkl. egenförbrukning i kraftanläggningarna. 

1980 1981 1982 

TWh % TWh ~YC TWh % 

Olja' 272 65.4 250 61.7 247 60.3 
Kol, koks 19 4,6 19 4.7 23 5,6 
Lutar, ved. avfall 39 9,4 39 9,6 41 10,0 
Vattenkraft 59 14.1 59 14,6 60 14,6 
Kärnkraft 26 6.3 38 9.4 39 9,5 
Nettoimport av el 2 I 0.2 -4 -2 
Totalt 416 100,0 4053 100,0 4103 100,0 

1 12 TWh ~ I miljon ton olja. 
2 (-)anger export. 
3 Inkl. nettoexport. 

Av de här redovisade tabellerna framgår att den totala energianvänd

ningen i landet har minskat under år 1981. Energianvändningen har mins

kat med 3 TWh inom industrin, 4 TWh inom transportsektorn och med 5 

TWh inom sektorn bostäder, service, m. m. Detta speglar dels anpassning

en till högre energipriser, framför allt på olja, dels den fortsatt svaga 

industriella utvecklingen. 

Av de olika energislagen har oljan minskat med 22 TWh eller nära 2 milj. 

ton. Kärnkraftsproduktionen har genom idrifttagning av kärnkraftblocken 

Forsmark l. Ringhals 3 och Forsmark 2 ökat med 12 TWh. 

En närmare redogörelse för produktionen av elektrisk energi lämnas i 

det följande under rubriken Elförsörjning. 

Riksdagen beslöt våren 1981 om riktlinjer fi"ir enerRipolitiken (prop. 

1980/81:90. NU 1980/81:60. rskr 1980/81:381). 
Riksdagen gav därvid regeringen till känna bl. a. vad näringsutskottet 

hade anfört om att en parlamentarisk kommittc bör tillkallas med uppgift 

att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att säkra kärnkraftens 

avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 oktober 1981 tillkallades 

en kommittc (I 1981: 08) om åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling 

och ett fortsatt minskat oljeheroende. Enligt direktiv till kommitten (dir. 

1981: 62) skall kommitten föreslå riktlinjer på lång sikt för Sveriges energi

försörjning. Tidsperspektivet är 1990-talet och tiden därefter. Kommitten 

skall analysera vilken roll olika energikiillor. som olja. kol. vattenkraft. 

torv. skogs bränslen. skiffer. naturgas samt sol och vind. kan få i den 

framtida energiförsörjningcn. 

Riksdagen beslöt vidare om riktlinjer för en ändrad myndighetsorganisa

tion inom energiområdet. Beslutet innebär att en ny central myndighet för 

framför allt energitillforselfrågor skall inrättas den I juli 1982. Vid sidan 

härav skall finnas dels en oljeersättningsfond. dels ett organ för långsiktiga 

och övergripande uppgifter vad gäller energiforskning. 
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Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 mars 1981 tillkallades 

organisationskommittcn (I 1981: 04) för statens energiverk m. fl. organ 

inom energiområdet. Kommitten har lämnat anslagsframställning för bud

getåret I 982/83, principförslag till organisation för statens energiverk, en

ergiforskningsnämnden och oljeersättningsfonden samt förslag till lokalise

ring av energimyndigheterna. Vidare har kommitten i december 1981 läm

nat detaljerat förslag till organisation av berörda organ och göromålsbe

skrivningar av berörda tjänster m. m. Med utgångspunkt i resultatet av 

kommittens arbete läggs i det följande fram förslag om anslag m. m. till den 

nya myndighetsorganisationen. 

Kommitten (l 1980: 07) om principerna för taxor och prissättning inom 

energiområdet har i november 1981 överlämnat sitt betänkande (SOU 

1981: 69) Pris på energi. Kommitten anser att priserna på energi så långt 

möjligt bör grundas på de kortsiktiga marginalkostnaderna. Enligt kommit

ten erhålls med en sådan prissättning totalt sett ett effektivt utnyttjande av 

knappa resurser. Kommitten konstaterar vidare att den nuvarande pris

sättningen på de viktigaste energiformerna väsentligen ansluter till de 

kortsiktiga marginalkostnaderna. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Energiskattekommitten !B 1979: 06) har till uppgift att lägga fram kon

kreta förslag till en skatteomläggning i syfte att ge energiskatten en utform

ning som ger den bästa möjliga energipolitiska styrfunktionen samtidigt 

som dess statsfinansiella betydelse beaktas. Kommitten väntas avlämna 

sitt betänkande i början av år 1982. 

Våren !981 beslutade riksdagen om en ändring i lagen (1977:439) om 

kommunal energiplanering. Ändringen ( 1981: 60 I) innebär att det i varje 
kommun skall finnas en aktuell plan för att minska oljeanvändningen i 

kommunen. Planen skall vara upprättad och bt:slutad av kommunfullmäk

tige senast den I juli 1982. I september 1981 uppdrog regeringen åt statens 

industriverk att utfärda allmänna råd om utförande av planerna. Verkt:t har 

därefter redovisat uppdraget till regeringen och tillställt kommunerna de 

allmänna råden om utförande av planerna. 

Den 21 oktober 1981 hölls överläggningar mellan statsrådet Eliasson och 

Svenska kommunförbundet om olika energipolitiska frågor. Därvid berör

des bl. a. de nyss nämnda oljcreduktionsplanerna, finansiering av fjärrvär

meutbyggnad samt kol- och oljeförsörjningsfrågor. Vid överläggningarna 

enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp på tjänstemannanivå med 

uppgift att förbereda en större konferens med deltagare från kommuner 

och berörda centrala statliga myndigheter. Denna konferens beräknas äga 

rum i början av år 1982. 

Energihus hå 11 ni ng 

I statsmakternas beslut om riktlinjer för energipolitiken våren 1981 in

gick riktlinjer för ett samlat energihushållningsprogram för 1980-talet. 

Målet för detta program är att - med beaktande av samhälleliga mål och 
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ekonomiska förutsättningar - nå lägsta möjliga nivå på energianvändning

en. Tyngdpunkten ligger med hänsyn till nödvändigheten av att snabbt 

minska oljeberoendet på åtgärder med effekt på kort- och medellång sikt. 

Programmet skall mot bakgrund av erfarenheterna av vidtagna energihus

hållningsåtgärder och eventuella behov av ändrad inriktning omprövas i 

mitten av 1980-talet. 

De statliga styrmedlen för att åstadkomma en rationell och effektiv 

energianvändning har successivt förändrats både till sin inriktning och till 

sin omfattning. Den nya inriktningen av styrmedlen innebär att prisstyr

ning samt rådgivning. utbildning och information kommer att få större 

tyngd framöver. 

Sedan stödet till energibesparande åtgärder infördes år 1974 har riksda

gen hittills anvisat ca 11 385 milj. kr. för sådant stöd och för administration 

m. m. av stödet. Av beloppet avser ca 10025 milj. kr. lån och bidrag för 

åtgärder inom bostäder samt statliga, kommunala och landstingskommu

nala byggnader m. m. och ca 1360 milj. kr. bidrag till åtgärder inom 

näringslivet. 

Till den I januari 1981. då möjligheten att få bidrag till energibesparande 

åtgärder inom industrin och huvuddelen av det övriga näringslivet upphör

de, hade sammanlagt ca 915 milj. kr. beviljats i bidrag till energibesparande 

åtgärder avseende näringslivets byggnader och industriella processer samt 

ca 330 milj. kr. avseende prototyper och demonstrationsanläggningar. De 

åtgärder som har vidtagits med stöd av dessa medel beräknas medföra en 

besparing som svarar mot drygt 1.6 milj. ton per år. 

För bidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen har 

t. o. m. innevarande budgetår anvisats 37 milj. kr. Åtgärder som till den I 

juli 1981 har beviljats bidrag beräknas medföra en oljebesparing om drygt 
29000 ton per år. 

Ett nytt statligt stödsystem avseende åtgärder för att ersätta olja eller 

spara energi infördes den I januari 1981 i och med bildandet av oljeersätt

ningsfonden. Systemet har i vissa delar ersatt det tidigare bidragssystemet 

för energibesparande investeringar inom näringslivet. Syftet med det nya 

stödet är i första hand att stimulera introduktion och kommersialisering av 

åtgärder som snabbt kan minska oljeberoendet. 

Statens industriverk har i uppdrag att kontinuerligt bedriva utredningar 

om industrins energianvändning. I verkets uppgifter ingår vidare att beva

ka frågor som rör utvecklingen av energianvändningen inom olika industri

branscher. För att föra ut kunskaper om olika energihushållningsåtgärder 

har verket medverkat till att ge ut ett antal energisparhandböcker för bl. a .. 

olika industribranscher. Under år 1981 har energisparhandböcker publice

rats avseende gummivaruindustrin. lantbruk, järn- och stålindustrin samt 

hotell och restauranger. 

Tillkomsten och lokaliseringen av nybyggnad och utbyggnad av vissa 
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större anläggningar prövas från energisynpunkt enligt 136 a * byggnad sla

gen. Under år 1981 har villkor fastställts för utvidgad verksamhet i ett antal 

anläggningar. Bl. a. har som villkor för utvidgning av Munksunds pappers

bruk och sulfatfabrik i Piteå och Svenska Cellulosa AB SCA:s massafabrik 

och pappersbruk i Ortviken föreskrivits att företagen skall lämna en plan 

för minskning av oljeförbrukningen bl. a. genom ökat spillvärmeutnytt

jande. Inom industriverket görs f. n. en genomgång av de villkor som har 

getts från energisynpunkt. 

Utredningen (I 1979: 13) om styrmedel för näringslivets energihushåll

ning, m. m. har haft i uppdrag bl. a. att se över reglerna för tillståndspröv

ningen från energisynpunkt. Utredningen har nyligen överlämnat sitt be

tänkande (SOU 1981:94) Energisamverkan stat - kommun - näringsliv. 

I betänkandet föreslås införandet av en energihushållningslag för nä

ringslivet. Lagen avses ligga till grund för överläggningar mellan staten och 

större energianvändare inom näringslivet om åtgärder för effektivare ener

gianvändning och oljeersättning. 

I betänkandet behandlas även styrmedel för att stimulera till en lokal och 

en regional energiförsör:ining i överensstämmelse med den nationella ener

gipolitiken. Förslagen kommer inom kort att bli föremål för remissbehand

ling. 

I det samlade energihushållningsprogrammet för 1980-talet ingår som en 

viktig del den energisparplan för befintlig bebyggelse som riksdagen beslu

tade om våren 1978 (prop. 1977/78: 76, CU 1977/78: 31. rskr 1977/78: 345l. 

Planen har omprövats av riksdagen våren 1981 (prop. 1980/81: 133. CU 

1980/81: 37, rskr 1980/81: 384). Statsmakterna har nu höjt sparmålct och 

formulerat det så att riktpunkten är en nivå som motsvarar en minskning 

av den årliga energianvändningen i byggnadsbeståndet med ca 48 TWh 

brutto. varav en mindre del efter år 1988. 

Reglerna för stöd till energisparande åtgärder i byggnader har ändrats. 

Från den I juli 1981 lämnas stöd endast i form av lån. Vidare har ett antal 

förändringar gjorts vad avser stödberättigade åtgärder. 

Energisparåtgärder inom kommunala byggnader har enligt gjorda utvär

deringar visat sig vara relativt lönsamma. Några särskilda stimulansåt

gärder behövs därför inte. Riksdagen har mot denna bakgrund beslutat att 

stödet till sådana åtgärder skall upphöra den I januari 1982 <prop. 1981/ 

82: 30 bil. 8. CU 1981/82: 3, rskr 1981/82: 30). 

Konsumentverket bevakar i sitt arbete rörande hushållens energian

vändning bl. a. marknadsföring av produkter inom energiområdet. V erkct 

har under hösten 1981 efter förhandlingar med näringsliwts huvudorgani

sationer och företrädare för berörda branscher utfärdat riktlinjer för mark

nadsföring av varor som anses påverka energihushällningen i bostäder. 

Verkets åtgärder omfattar också provning av olika produkter inom ener

giområdet. 
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Riktlinjer för energisparande inom transportområdet har angetts genom 

riksdagens trafikpolitiska beslut våren 1979 (prop. 1978/79: 99, TU 

1978/79: 18, rskr 1978/79:419). Regeringen uppdrog i februari 1980 åt 

transportrådet att inleda förhandlingar med större personbilsleverantörer 

rörande sänkning av den genomsnittliga bränsleförbrukningen i nya per

sonbilar. Rådet har träffat överenskommelse med elva företag som tillsam

mans svarar för mer än 85 % av nybilsförsäljningen i Sverige. Överens

kommelserna innebär att den genomsnittliga bränsleförbrukningen för per

sonbilar av 1986 års modell som säljs i Sverige kan beräknas bli högst 0,83 

I/mil. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga bensinförbruk

ningen för nya bilar har minskat mellan åren 1978 och 1981 från 0,93 I/mil 

till 0,88 I/mil. 

Ett särskilt program för energisparande inom lastbilstrafiken genomförs 

av transportrådet och energisparkommitten i samarbete med berörda orga

nisationer. 

Energisparkommittcn har enligt förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgär

der inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi (ändrad 

1979: 735) att efter samråd med byggnadsstyrelsen lämna föreskrifter om 

arbetet för av resp. myndighet utsedda energisparledare och att svara för 

en samordnad rapportering av vidtagna och planerade åtgärder. Energi

sparkommitten har nyligen överlämnat en första rapport till regeringen i 

detta ärende. Av rapporten framgår bl. a. att de statliga myndigheterna 

förvaltar ca 60000000 m3 byggnadsvolym. För denna förvaltning har gått 

åt ca 4 TWh olja och el. Myndigheterna har under budgetåret 1980/8! 

investerat i storleksordningen 50 milj. kr. i energibesparande åtgärder. 

Planerna för budgetåret 1981/82 pekar på att investeringarna kommer att 

öka till upp mot 75 milj. kr. 

Energisparkommitten har vidare fått i uppdrag av chefen för bostadsde
partementet att genomföra en särskild energisparkampanj, som syftar till 

att stimulera fastighetsägare och förvaltare av tlerbostadshus att vidta 

lönsamma energihushållningsåtgärder. Kampanjen bedrivs i nära samarbe

te med SABO, HSB, Riksbyggen och Sveriges fastighetsägareförbund. 

Kommitten har också inlett ett samarbete med hyresgästorganisationer

na i syfte att främja energisparande i flerfamiljshus. 

Bränsleförsörjning 

Världens förbrukning av olja minskade år 1980 med 3.9 % i jämförelse 

med år 1979 och uppgick därmed till 3001 miljoner ton. Under år 1981 har 

minskningen fortsatt. 

Den nedgång i konsumtionen som har skett i stora industriländer under 

åren 1980 och 1981 har medfört en relativt god tillgång på olja på den 

internationella marknaden med stabila priser som följd. Nedgången i olje

konsumtionen i IEA-området under år 1981 beräknas till 7 %. Nedgången i 

konsumtionen av olja i världen och en hög produktion i Saudiarabien har 

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 17 
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medfört avsättningssvårigheter för oljan från vissa OPEC-länder. Oljepro

duktionen i OPEC-länderna uppskattas till 21,6 miljoner fat per dag under 

tredje kvartalet 1981 att jämföra med en produktion på i genomsnitt 31.6 

miljoner fat per dag under år 1979. Under mötet med OPEC:s oljeministrar 

i oktober 1981 lyckades man uppnå enighet i prisfrågan. Överenskommelse 

träffades om ett enhetspris på 34 US dollar per fat. vilket bl. a. innebar att 

priset på den dominerande saudiarabiska oljekvaliteten Arabian light 

höjdes med 2 US dollar per fat. samt om oförändrade oljepriser intill 

utgången av år 1982. 

I Sverige uppgick leveranserna av oljeprodukter till förbrukarna under 

perioden juli 1980-juni 1981 till 24,6 milj. m3
. Detta innebar en nedgång 

med 9 % jämfört med föregående tolvmånadersperiod och 18 % jämfört 

med perioden juli 1978-juni 1979. Nedgången hänför sig främst till mins

kad konsumtion av tjocka eldningsoljor. 

Nettoimporten av råolja och oljeprodukter utgjorde år 1980 19,3 % av 

Sveriges varuimport. 57 % av oljeimporten utgjordes av råolja. 63,3 % av 

råoljeimporten kom från länder i Mellanöstern. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 1981 tillkallades 

en särskild utredare (11981: 01) med uppdrag att analysera utvecklingen på 

de internationella energimarknaderna med särskild hänsyn till Sveriges 

möjligheter att täcka sina framtida behov av importerad energi. 

Till följd av rådande internationella marknadsläge och sjunkande efter

frågan på den svenska marknaden är det ekonomiska resultatet för många 

oljeföretag ogynnsamt. Detta gäller särskilt för sådana företag som baserar 

verksamheten på import av råolja och raffinering. Det statliga Svenska 

Petroleum AB har under åren 1980 och 1981 gjort stora förluster. Riksda

gen har nyligen (prop. 1981/82:61. NU 1981182: 19, rskr 1981/82: 128) anvi

sat 670 milj. kr. för att täcka förlusterna. Frågan om bolagets roll och 

framtida verksamhetsinriktning kommer att tas upp till ingående prövning 

så att förslag kan läggas fram för riksdagen under hösten 1982. 

Förberedelser pågår för en introduktion av naturgas i västra Skåne 

hösten 1985 på grundval av leveranser av gas från Danmark. Riksdagen har 

nyligen fattat beslut (prop. 1981182: 64, CU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 81) om 

vissa styrmedel för att underlätta introduktionen. Inom Swedegas AB 

pågår bl. a. utredningar om möjligheterna till ökad avsättning av naturgas 

på den svenska marknaden. 

Regeringen har i september 1981 uppdragit åt statens vattenfallsverk att i 

samarbete med Swedegas AB förprojektera en rörledning över svenskt 

område för transport av naturgas från Nordnorge till kontinenten. Förpro

jekteringen skall syfta till att klarlägga möjligheterna att genomföra ett 

sådant projekt till den tidpunkt då utvinning av naturgas utanför Nord

norge kan komma att börja, dvs. tidigast under första hälften av 1990-talet. 

Förprojekteringen skall avse bl. a. teknisk utformning och kostnader för 
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alternativa ledningssträckningar. Enligt uppdraget skall arbetet bedrivas så 

att ett eventuellt investeringsbeslut kan fattas före utgången av år 1984. En 

särskild arbetsgrupp med företrädare för berörda myndigheter m. fl. har 

tillkallats med uppgift att ge vägledning i frågor om projektets övergri

pande samhälleliga effekter. 

lntrcsset för kol som energiråvara fortsätter att växa. Världshandeln 

med kol, som hittills har varit av tämligen liten omfattning, ökar. År 1980 

exporterades ca 245 miljoner ton kol i världen. De största exportländerna 

var Förenta staterna och Australien. Polen har under åren 1980 och 1981 
minskat sina leveranser av kol. vilket har ökat trycket på övriga export

länder. 

Den svenska importen av kol för användning som energiråvara är myc

ket liten. Flera koleldade hetvattencentraler och kraftvärmeverk byggs 

eller planeras f. n. men detta har ännu inte gett utslag i en nämnvärt ökad 

kolanvändning. År 1980 importerades till Sverige knappt en halv miljon ton 

ångkol. 

En större framtida kolimport förbereds f. n. Svenskt Kolkonsortium AB, 

där statens vattenfallsvcrk, LKAB, Sydkraft AB och EFO Oil AB äger 

vardera 25 % av aktierna. Förberedelsearbetet består i att undersöka möj

ligheterna till deltagande i kolutvinningsprojekt i bl. a. Australien och 

Canada. Ett stöd för den långsiktigt inriktade verksamheten utgör den 

möjlighet till statligt bidrag till prospektering efter kol som infördes den I 

juli 1981. 

Infrastrukturen för en framtida kolimport utreds f. n., bl. a. inom Nordis

ka ministerrådets ämbetsmannakommitte för energi- och industripolitik, 

där en arbetsgrupp studerar bl. a. möjligheterna att utnyttja kolimportham

nar i annat nordiskt land än det egna. En första rapport publicerades under 

år 1981. 
Projektet Kol-Hälsa-Miljö (KHM-projcktet), som bedrivs av statens 

vattenfallsverk i samarbete med berörda intressenter, överlämnade i okto

ber 1981 lägesrapporten Kolets hälso- och miljöeffekter. I rapporten kon

stateras bl. a. att utsläppen till luft från koleldning - med dagens bästa 

teknik i anläggningar för fjärrvärmeproduktion och inom industrin - i stort 

är jämförbara med de utsläpp som uppkommer vid eldning av lågsvavlig 

tjock eldningsolja. 

Regeringen beviljade i september 1981 Södertälje kommun ett lån på 60 

milj. kr. ur oljeersättningsfondcn för uppförande av kollagringsanläggning, 

kollossningsanordning och rökgasavsvavlingsutrustning vid lgelstaverkct. 

Rökgasavsvavlingsutrustningcn är den första vid en koleldad anläggning i 

landet. 

Ersättning av olja med inhemska hriinslen. framför allt skogsavfall och 

torv, behandlades i samband med 1981 års proposition (prop. 1980/81: 90 
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bil. 1) om riktlinjer för energipolitiken. I propositionen anmiilde regeringen 

sin avsikt all på olika sätt förenkla tillståndsgivningen för koncession för 

undersökning och bearbetning av torvfyndigheter enligt lagen (1974: 890) 

om vissa mineralfyndigheter. Förslag i denna riktning har hösten 1981 

redovisats i departementspromemorian (Os I 1981: 17) Enklare regler om 

torvutvinning för energiändamål. Promemorian har remissbehandlats. 

Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Förslag om erforderliga lag

ändringar avses under våren 1982 läggas fram för riksdagen i en särskild 

proposition om vissa mineralfrågor. 

Statens vattenfalls verk fick i juli 1981 i uppdrag av regeringen att tillsam

mans med berörda intressenter utreda förutsättningarna för torvcldade 

anläggningar i Syd- och Mellansverige. Uppdraget skall redovisas senast 

den I september 1982. Sydkraft AB har åtagit sig att genomföra motsva

rande utredning inom sitt distributionsområde. 

Arbetet med alternatirn dril'lnedel, främst metanol. pågår enligt den 

plan som riksdagen antog vid behandlingen av den energipolitiska proposi

tionen i maj 1981. Arbetet leds av oljeersättningsdelegationen, som har 

tillsatt en särskild arbetsgrupp för drivmedelsfrågor. 

Regeringen beslöt i september 1981 att bevilja Svenska Lantmännens 

Riksförbund och Alfa Laval AB statsbidrag och lån ur oljeersättningsfon

den för uppförande av en demonstrationsanläggning i halvstor skala för 

produktion av etanol för användning som drivmedel. 

Den internationella marknaden för uran känneteckna·; f. n. av svag efter
frågan med relativt låga priser som följd. Svensk Kärnbränsleförsörjning 

AB bedömer att långsiktiga kontrakt kan tecknas med utländska leverantö

rer för att täcka det svenska kiirnkraftsprogrammets behov av uran. Upp

byggnaden av ett reservlager anrikat uran har fortsatt. 

Uranförekomster finns i Sverige dels i skiffer bl. a. i Skaraborgs. Jämt

lands och Örebro län dels i form av mineraliseringar i Norrbottens. Väster

bottens, Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län. Nt1gon utvinning 

av uran i Sverige är f. n. inte aktuell. 

Elförsörjning 

Av den totala produktionen av elektrisk energi i Sverige under år 1981 

svarade vattenkraften och kärnkraften tillsammans för 95 %. 

Kärnkraften svarade för ca 36 r;(. av elproduktionen. Ökningen jämfört 

med år 1979 beror huvudsakligen på idrifttagningen av tre nya kärnkraft

block, nämligen block I och block 2 i Forsmark samt block 3 i Ringhals. 

F. n. finns i landet nio kärnkraftblock i kommersiell drift. Ytterligare tre 

block är under utbyggnad. 

Den oljebaserade kraftproduktionen kunde under år 1981 minskas med 
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drygt 5 TWh jämfört med året innan. Genom att oljeeldad mottryckskraft 

ersattes minskade oljeanvändningen med ca 0,5 milj. ton. 

Kraftutbytet med grannländerna resulterade under år 1981 i en netto

export av ca 4 TWh. 

Elproduktionens fördelning på olika kraftslag framgår av följande tabell. 

Kraftslag 

VaHenkraft 
Kärnkraft 
Mottryck 
Kondenskraft m. m. 

Summa produktion 

Import 
Export 

Total konsumtion 
inom landet 

Eldistribution 

1980 
Utfall 

TWh 

57,7 
25,4 
9.3 
I. I 

93,S 

3,4 
-2.8 

94,1 

Cl 
/C 

61,7 
27,2 
9,9 
1,2 

100,0 

1981 1982 
Prel. Prognos 

TWh '7i: Twh % 

58 58,6 .59 57.8 
36 36,4 38 37,3 

4 4,0 4 3,9 
I 1,0 I 1,0 

99 100,0 102 100,0 

3 3 
-7 -7 

95 98 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 158, NU 1975176: 45, 

rskr 1975/76: 363). SIND har till regeringen överlämnat ett förslag till vissa 

ändringar i lagen (1902: 71 s. I), innefattande vissa. bestämmelser om 

elektriska anläggningar (ellagen). Förslagen har redovisats i rapporten 

(SIND PM 1980: 9) Distribution och överföring av elkraft. SIND:s förslag 

har remissbehandlats och övervägs f. n. i regeringskansliet. Jag avser att 

inom kort föreslå regeringen att lägga fram en proposition med anledning 
av förslagen. 

Viirmcfiirsiirjning 

Ungefär 40 % av landets totala slutliga energianvändning avser upp

värmning av byggnader samt ventilation och varmvattenberedning. Unge

fär 60 % av nettovärmebehovet inom sektorn bostäder, service m. m. som 

år 1981 uppgick till ca 100 TWh. täcks med hjälp av enskilda pannor. 

Fjärrvärme täcker ca 25 % av uppvärmningsbehovet medan elvärme sva

rar för resterande 15 %. Oljeberoendet inom uppvärmningssektorn är där

med drygt 80 %. 

Under det senaste året har ca 40000 lägenheter anslutits till Gärrvärme. 

Av nyproducerade lägenheter i flerfamiljshus ansluts ca 70 % till Gärr

värme, medan uppemot 90 % av de nyproducerade småhusen förses med 

elvärme. 

Inom uppvärmningssektorn pågår en förändring av uppvärmningssyste

mens struktur som innebär att oljan kommer att svara för en minskande 

andel av det totala uppvärmningsbehovet. Det totala uppvilrmningsbeho-
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vet kommer också att minska som en följd av energibesparande åtgärder i 

det befintliga byggnadsbeståndet och en energisnålare utformning av nya 

byggnader. 

Under förutsättning att utbyggnaden av fjärrvärme fortsätter i samma 

takt som hittills efter den 1 januari 1982 då lagen ( 1981: 599) om utförande 

av eldningsanläggningar för fast bränsle börjar gälla. kan oljeberoendet 

inom fjärrvärmesektorn väntas minska från i dag nästan 100 % till under 

25 % år 1990. Sedan år 1977 finansieras fjärrvärmeutbyggnaden med sär

skilda fjärrvärmelån. Riksbanken lämnar emmissionstillstånd för obliga

tionslån samt medger rätt för kommunlåneinstituten. dvs. Kommunlåne

institutet AB och Kommunkredit AB. att ta upp lån utomlands för dessa 

ändamål. Åren 1980 och 1981 uppgick de av riksbanken lämnade tillstån

den till 400 milj. kr. resp. 600 milj. kr. Härav var 120 milj. kr. resp. 200 

milj. kr. utlandslån. 

Då det gäller uppvärmningen av småhus väntas en omfattande övergång 

från olja till el i det befintliga småhusbeståndet. De senaste åren har 

användningen av ved vid småhusuppvärmning ökat. främst i glesbygd. 

Kombinerade lösningar med el och olja eller ved blir allt vanligare och är 

från vissa synpunkter att föredra. 

Kiimsäkerhetsfrågor m. m. 

Vid riksdagens behandling av propositionen 1980/ 81: 90 om riktlinjer för 

energipolitiken fastlades även riktlinjer för kärnsäkerhetsarbetet under 

1980-talet. Riktlinjerna innebär bl. a. att de svenska reaktorinneslutning

arna skall förses med utrustning för s. k. filtrerad tryckavlastning eller 

annan utrustning med motsvarande funktion. Dessa åtgärder skall genom

föras under 1980-talet. Riktlinjerna innebär även att de svenska kärnkrafts

reaktorerna skall genomgå minst tio omfattande säkerhetsgranskningar 

under sin tekniska livslängd. 

Kärnkraftinspektionen har liksom tidigare år givit ut kvartalsrapporter 

över driftstörningar i de svenska kärnkraftverken. I rapporterna redovisas 

sådana driftstörningar som inspektionen har bedömt som särskilt intres

santa. Det innebär att inspektionen främst redovisar störningar som är av 

allvarlig karaktär eller som är typiska exempel på komplikationer vid 

driften. 

Kärnkraftinspektionens sammanfattande kommentar har genomgående 

varit att aggregatens säkerhetssystem och reservsystem har fungerat på 

avsett vis och att inga säkerhetsrisker har förekommit under den redovi

sade perioden. Att inga säkerhetsrisker har förekommit innebär att erfor

derliga skyddsfunktioner hela tiden har funnits tillgängliga vid varje kraft

verk för att förhindra skadlig inverkan på allmänhetens hälsa och säkerhet. 

Under hösten har omfattande skador på ånggeneratorerna hos kärnkraft

blocket Ringhals 3 upptäckts. Dessa skador har lett till att kärnkraftblocket 

har tagits ur drift t.v. 
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Atomlagstiftningskommitten (] 1979: 07), som har i uppdrag att bl. a. 

undersöka möjligheterna att samordna den nuvarande lagstiftningen på 

atomenergiområdet samt ta ställning till hur lagstiftningen skall utformas, 

beräknar att under första halvåret 1982 lägga fram ett betänkande med 

bl. a. ett förslag till ny atomenergilagstiftning. 

Nämnden för hantering av använt kärnbränsle inrättades den I juli 1981. 

Nämndens arbete under dess första verksamhetsår är främst inriktat på att 

förbereda granskningen av den plan som kraftindustrin skall utarbeta för 

hantering av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftreaktorer. 

Nämnden skall också utarbeta en plan för kompletterande forsknings- och 

utvecklingsverksamhet och för åtgärder för att övervaka och kontrollera 

slutförvar. Nämnden har nyligen till regeringen ingivit ett förslag till av

gifter på levererad elektrisk energi från kärnkraftverken för år 1982. Dessa 

avgifter skall täcka kostnaderna för bl. a. det under år 1982 förbrukade 

kärnbränslet. 

lnternati<>nellt ener{?isamarhete 

Sveriges deltagande i internationellt energipolitiskt samarbete koncen

treras i hög grad till det internationella ener{?iorganet, IEA. 

Vid det ministermöte som ägde rum i juni månad 1981 diskuterades 

framför allt läget på den internationella oljemarknaden, möjliga åtgärder i 

händelse av mindre marknadsstörningar och åstadkommande av struktu

rella förändringar i energianvändningen på medellång och liing sikt. 

En särskild arbetsgrupp inom IEA har arbetat med att ta fram förslag till 

åtgärder vid mindre tillförselkriser inom oljeområdet. Detta arbete har 

inkluderat konsultationer med oljeindustrin. 

En ny omgång examinationer av medlemsländernas energipolitik i enlig

het med ett beslut av IEA:s ministermöte i oktober 1977 har ägt rum. 
Resultatet av 1980 års examinationer publicerades i juni 1981. 

En särskild högnivågrupp inom OECD/IEA har under våren 1981 analy

serat utvecklingsmöjligheterna och lagt fram rekommendationer i fråga om 

introduktion och kommersialisering av ny energiteknik. Rekommendatio

nerna behandlar bl. a. frågor om att undanröja hinder för ny energiteknik, 

internationellt samarbete och insatser för att följa ut vecklingen inom områ

det. 

Sammanlagt 125 av FN:s medlemsländer deltog i FN-kot{ferensen om 

nya och förnybara energikällor i Nairobi den I0-21augusti1981. Konfe

rensen antog ett s. k. handlingsprogram rörande nya och förnybara energi

källor. Genomförandet av handlingsprogrammet skall diskuteras vid ett 

möte med en särskild kommitte våren 1982. 

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) har verksamhe

ten fortgått inom ramen för kommitteer rörande cl, gas och kol samt en 

grupp bestående av rådgivare i energifrågor till medlemsländernas rege

ringar. 
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Det internationella atomenergiorganet i Wien (lAEA) har i dag 111 

medlemsstater. Organisationerna har till uppgift bl. a. att kontrollera att 

avledning av klyvbart material inte äger rum och att främja fredligt utnytt

jande av kärnenergi. Arbete har pågått bl. a. inom expertgrupper rörande 

internationell förvaring av plutonium och hantering av använt bränsle samt 

inom en kommitte för att utarbeta förslag till åtgärder för att öka leverans

tryggheten på kärnkraftsområdet samtidigt som krav på icke-spridningsga

rantier uppfylls. 

Inom OECD:s kärnenergiorgan !NEA) har ökat intresse ägnats frågor 

inom områdena radioaktivt avfall och kärnsäkerhet. 

Vissa övergripande frågor 

Höjning av den särskilda beredskapsavgiften på oljeprodukter 

År 1973 infördes en avgiftsfinansiering för beredskapslagring av råolja, 

främst för s. k. fredskriser. Denna avgiftsfinansiering har senare kommit 

att utnyttjas för flera ändamål. Sålunda finansieras på detta sätt - förutom 

oljelagringsprogrammet för perioden 1981-1984 (prop. 1976/77: 74 bil. 2. 

FöU 1976/77: 13. rskr 1976/77: I Il) - det statliga stödet till prospektering 

efter olja och naturgas (prop. 1977/78: 128, NU 1977/78: 70, rskr 1977/ 

78: 343) som år 1981 utvidgades till att omfatta även kol (prop. 1980/81: 90 

bil. I, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381). stödet för åtgärder för att ersätta 

olja. m. m. (prop. 1980/81: 49, NU 1980/81: 19, rskr 1980/81: 100) och stödet 
till forskning och utveckling på energiområdet inom ramen för Huvudpro

gram Energiforskning (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 1980/81:60, rskr 1980/ 

81: 381). 

Avgiftssystemet är uppbyggt så att en avgift erläggs för vissa oljepro

dukter som omfattas av energiskatt. f. n. utgår avgiften med 17 öre per 

liter bensin (dock inte för flyg- och reabensin) och med 89 kr. per kubik

meter för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja (dock inte för far

tygsdrift i utrikes trafik). Inkomsterna från avgifterna fonderas hos riks

gäldskontoret i fyra särskilda fonder. oljelagringsfonden, oljeprospekte

ringsfonden. oljeersättningsfonden och energiforskningsfonden. Avgiftsut

taget är f. n. fördelat så att inkomster motsvarande 38 kr. per kubikmeter 

olja och 17 öre per liter bensin tillförs oljelagringsfonden, 8 kr. per kubik

meter olja tillförs oljeprospekteringsfonden, 24 kr. per kubikmeter olja 

tillförs oljeersättningsfonden och 19 kr. per kubikmeter olja tillförs energi

forskningsfonden. 

Motivet för att avgiftsfinansiera verksamheter av detta slag har bl. a. 

angivits i prop. 1980/81:49 (s. 28). Därvid framfördes bl.a. att avgiften kan 

betraktas som en försäkringspremie som gör det möjligt för oss att öka 

tryggheten i vår cnergiförsörjning. Avgiftsuttaget medför också ett incita-
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ment till hushållning med olja genom att priset höjs. För att förstärka detta 

incitament och med hänsyn till den statsfinansiella situationen och balans

problemen i utrikeshandeln har chefen för budgetdepartementet tidigare 

idag föreslagit en höjning av energiskatten med 46 kr. per kubikmeter olja 

och 7 öre per liter bensin. 

Föredraganden 

När det gäller ambitionsnivån för de olika senare tillkomna verksam

heter som finansieras av den särskilda beredskapsavgiften vill jag anföra 

följande. 

I prop. 1980/81: 49 beräknades det sammanlagda behovet av stöd från 

oljeersättningsfonden under de tre första åren av fondens verksamhet, dvs. 

åren 1981-1983, uppgå till I 700 milj. kr. För det första året beräknades det 

avgiftsuttag som föreslogs i propositionen medföra att ca 500 milj. kr. 

ställdes till förfogande för verksamheten. 

Vad gäller energiforskningsprogrammet har riksdagen (prop. 1980/81: 90 

bil. I. NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381) beslutat att 1400 milj. kr. får 

användas för Huvudprogram Energiforskning under budgetåren 1981/82-

1983/84. 

Ambitionsnivån för åtgärderna för oljeersättning och för energiforsk

ningsprogrammet bestämdes alltså genom storleken av de ekonomiska 

resurser som avsattes för resp. ändamål. Gällande avgifter för finansiering 

av verksamheterna fastställdes utifrån vissa antaganden om oljeanvänd

ningens utveckling. Emellertid har den faktiska utvecklingen under år 1981 

inneburit en minskning i förhållande till vad som tidigare har beräknats. 

Som har framgått av min redogörelse för energisparkommittens prognos 

väntas oljeanvändningen komma att ligga på den lägre nivån även under år 

1982. Import och leveranser av olja till förbrukare har till följd av 

lagerminskningar minskat ännu mer än konsumtionen. 

Den sjunkande konsumtionen av olja medför att inkomsterna till oljeer

sättningsfonden och energiforskningsfonden kommer att minska vid oför

ändrat avgiftsuttag. Detta innebär att den beslutade ambitionsnivån för de 

verksamheter som finansieras från fonderna inte kan upprätthållas om inte 

avgiftsuttaget ökas. 

Samma gäller i fråga om det stöd till prospektering efter olja, naturgas 

och kol som finansieras från oljeprospckteringsfonden. Här tillkommer 

som motiv för en avgiftshöjning att det har skett en utomordentlig snabb 

ökning av kostnaderna för verksamheten, beroende bl. a. på stark interna

tionell efterfrågan på prospekteringstjänster, sedan stödstystemet infördes 

år 1978. I samband därmed angavs (prop. 1977/78: 128 s. 33) en ambitions

nivå för den statsunderstödda oljeprospekteringen inom och utom landet 

av ca 100 milj. kr. om året i 1978 års pris- och kostnadslägc, varav ca 70 

milj. kr. skulle täckas genom bidrag. Härvid antogs att ca hälften av 

verksamheten skulle utföras med stöd av allmänna bidrag med 50 % och att 
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återstoden skulle utföras med stöd av särskilda bidrag med 100 %. Med 

hänsyn till kostnadsutvecklingen motsvarar nivån 100 milj. kr. om året år 

1978 i dag ca 300 milj. kr. om året. Med samma antagande om fördelningen 

mellan allmänna och särskilda bidrag skulle oljeprospekteringsfonden såle

des nu behöva tillföras drygt 200 milj. kr. om året för att en oförändrad 

ambitionsnivå skall kunna upprätthållas. 

En redogörelse för den prospekteringsverksamhet som svenska företag 

bedriver med stöd av bidrag från oljeprospekteringsfonden lämnades i 

prop. 1980/81:90 (bil. I s. 152). Under år 1981 har andelar i ytterligare 

koncessioner i Nordsjön förvärvats. Jag räknar med ett behov av bidrags

medel under de närmaste åren som motsvarar den angivna ambitionsnivån. 

Mot denna bakgrund beräknar jag efter samråd med cheferna för budget

och industridepartementen behovet av en avgiftshöjning för oljeprospek

tering, oljeersättning och energiforskning till sammantaget 29 kr. per ku

bikmeter på motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja. Därmed skulle 

avgiften på de nämnda oljeprodukterna komma att uppgå till sammanlagt 

118 kr. per kubikmeter. De inkomster som uppkommer genom att avgiften 

höjs bör fördelas så att motsvarande 4 kr. per kubikmeter tillförs oljepro

spekteringsfonden. 13 kr. per kubikmeter tillförs oljeersättningsfonden och 

12 kr. per kubikmeter tillförs energiforskningsfonden. Avgiftshöjningen 

bör träda i kraft den I april 1982. 

I enlighet med vad jag har anfört har inom industridepartementet upprät

tats förslag till lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild beredskaps

avgift för oljeprodukter. Förslaget har upprättats i samråd med chefen för 
budgetdepartementet. Med hänsyn till att frägan är okomplicerad från 
lagteknisk synpunkt är det enligt min mening inte motiverat att inhämta 
lagrådets yttrande över lagförslaget. Förslaget bör fogas till protokollet i 

detta ärende som hihanx I. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga inom industridepartementet upprättat förslag till lag om 
ändring i lagen (1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för olje

produkter. 

Höjning av ramen för bidrag till prospektering efter olja, naturgas eller kol, 

m.m. 

År 1978 godkände riksdagen grunder för stöd till prospektering efter olja 

och naturgas i form av bidrag till prospekteringsprojekt (prop. 1977178, NU 

1977178: 70, rskr 1977 /78: 343 ). Som redan har framgått finansieras bidrags

systemet på så sätt att en del av inkomsterna av den särskilda beredskaps

avgiften för oljeprodukter tillförs en särskild fond, oljcprospekteringsfon

den. 
Bidrag kan utbetalas i mån av tillgång på medel på fonden. I samband 

med godkännandet våren 1981 av riktlinjer för energipolitiken (prop. 1980/ 
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81: 90 bil. I. NU 1980/81: 60, rskr 1980/81: 381 J bemyndigade riksdagen 

regeringen att utan hänsyn till den aktuella fondbehållningen bevilja bidrag 

till prospektering efter olja och naturgas intill ett belopp av högst 250 milj. 

kr. Beloppet utgör en ram för de sammanlagda åtagandena i form av 

bidragsbeslut som har fattats men som ännu inte har lett till utbetalning. l 

och med att beviljade bidrag betalas ut frigörs utrymme för nya åtaganden 

inom den angivna ramen. Vid samma tillfälle godkände riksdagen att 

bidrag får beviljas även till prospektering efter kol. 

Vid utgången av år 1981 beräknas av ramen ca 207 milj. kr. ha tagits i 

anspråk genom bidragsbeslut som ännu inte har lett till utbetalning. 

Bidragssystemet har nyligen setts över av en arbetsgrupp inom industri

departementet. Gruppen har i en promemoria den 17 juli 1981 redovisat 

sina överväganden och förslag. Efter remiss har yttranden avgetts av 

statskontoret. riksrevisionsverket, statens industriverk (SIND). organisa

tionskommitten <I 1981: 04> för statens energiverk m. fl. organ inom ener

giområdet <OKEJ. Sveriges industriförbund. A Johnson Oil AB, Oljekon

sumenternas förbund (OK). Salen Energy AB, Svenska Petroleum Explo

ration AB och Volvo Energi AB. 

Arbetsgruppens förslag rör huvudsakligen sådana frågor rörande bi

dragssystemets utformning som det ankommer på regeringen att besluta 

om. Två av gruppens förslag har dock den karaktären att de bör understäl

las riksdagen. Jag skall nu redogöra för dessa förslag. 

Promemorian 

Enligt de år 1978 fastställda grunderna för bidragssystemet skall som 

villkor för bidrag normalt föreskrivas vinstandel för staten vid utvinning av 

olja eller naturgas. Arbetsgruppen har kommit till den uppfattningen att 

både principiella och praktiska skäl talar mot att villkor om vinstandel över 

huvud taget ställs. Därvid har beaktats bl. a. att bidragstagaren enligt 

gällande bestämmelser är skyldig att återbetala bidrag om projektet leder 

till kommersiell utvinning. Vidare har värdländernas beskattning av olje

och gasutvinning under senare år skärpts. vilket har lett till en försämrad 

lönsamhet för nya projekt. Krav på statlig vinstandel utöver återbctal

ningsskyldigheten motverkar enligt arbetsgruppens mening syftet med bi

dragssystemet och innebär även betydande administrativa problem. 

Arbetsgruppen har vidare lagt fram förslag beträffande handläggningen 

av bidragsärendena. Enligt gällande ordning fattas bidragsbcsluten av re

geringen. Arbetsgruppen föreslår en prövning i två steg. Det första steget 

innebär att regeringen fastställer en total bidragsram för ett prospekte

ringsprojekt för hela den period. vanligen flera år, som företagets åtagande 

gentemot värdlandets myndigheter eller företagets partners i projektet 

omfattar. Beslut om bidragsram bör kunna fattas innan företaget har bun

dit sig för deltagande i projektet, varigenom beslutet får karaktären av 

förhandsbesked. Det andra steget utgörs av själva bidragsbeslutet, som 
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kan fattas först när sökanden har beviljats koncession eller träffat avtal 

som ger rätt till utvunnen olja eller gas. Sådana beslut avser relativt korta 

perioder, för vilka kostnaderna kan preciseras. Bidragsbeslut bör enligt 

arbertsgruppens förslag fattas av myndighet inom den av regeringen fast

ställda ramen för projektet. 

Remissyttranden 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till eller lämnar utan erinran arbets

gruppens förslag om att slopa bidragsvillkoret om statlig vinstandel vid 

utvinning eller överlåtelse. 

SIND påpekar att bidragstagaren enligt gällande bestämmelser är skyl

dig att återbetala bidrag om projekt för vilket bidrag har lämnats leder till 

utvinning. Då alltså bidragen motsvarar lån med viss återbetalningsskyl

dighet bör enligt SIND benämningen bidrag ersättas av benämningen vill

korliga lån. 

RRV anser att man bör pröva om återbetalningsskyldigheten kan knytas 

till företagets totala bidragsberättigade prospekteringsverksamhet i stället 

för till enskilda projket. Om detta inte är möjligt anser RR V att kravet på 

statlig vinstandel bör kvarstå. 

Arbetsgruppens förslag om prövning av bidragsfrågorna i två steg till

styrks av statskontoret, SIND och Svenska Petroleum Exploration. 

Vo/l'o Energi påtalar svårigheten att vid tidpunkten för ansökan om 

bidragsram för ett projekt göra en korrekt kostnadsuppskattning. Nämnda 

uppskattning av totalkostnaderna avses ligga till grund för regeringens 
rambeslut, vilket i princip slår fast ett beloppmiissigt tak för bidrag för 
projektet. Volvo Energi anser att den föreslagna första ansökningen med 
all säkerhet kommer att behöva kompletteras eHer behandlas igen. 

RRV föreslår beslut i tre steg. Regeringen bör fatta ett principbeslut. 

grundat på en översiktlig kalkyl från det prospekteringsintresserade företa
get, om det aktuella projektet är berättigat till och kommer att erhålla 

prospekteringsbidrag. Efter en mer specificerad ansökan fattar regeringen 

beslut om en total bidragsram. De löpande bidragsbcslutcn fattas därefter 

av myndighet. 

OKE tillstyrker från organisatorisk synpunkt arbetsgruppens förslag. 

OKE anser att de uppgifter som enligt förslaget skall föras över från 

regeringen till myndighet hör naturligt samman med arbetsomrädet för 

underenhcten I B vid statens energiverk. Det torde vara svårt att nu 

beräkna behovet av resurser för de nya myndighetsuppgifterna. OKE 

framhåller dock att uppgifterna kräver speciell kompetens och att resurser 

kan behöva tillföras statens energiverk för ändamålet. 

Föredraganden 

Den arbetsgrupp som har sett över gällande bestämmelser for bidrag till 

prospektering efter olja och naturgas har lagt fram två förslag som förutsät-
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ter ändring av de grunder för bidragssystemet som riksdagen har godkänt. 

Det första förslaget innebär att som villkor för bidrag normalt inte bör 

föreskrivas att bidragstagaren skall erlägga avgift eller vinstandel i annan 

form till staten. I likhet med flertalet remissinstanser ansluter jag mig till 

förslaget. Jag har därvid tagit hänsyn till den försämring av de ekonomiska 

villkoren för prospekterings- och utvinningsverksamhet som har skett 

under de senaste åren till följd bl. a. av skärpt beskattning i värdländerna. 

Detta gäller särskilt i Nordsjön med angränsande områden, där svenska 

prospekteringsinsatser har bedömts särskilt angelägna från försörjnings

synpunkt. Villkoret synes ha utgjort ett hinder för ett ökat deltagande i 

prospektering från enskilda företags sida. Jag vill i sammanhanget erinra 

om att regeringen genom beslut den 10 december 1981 har beviljat bidrag 

till Volvo Energi med sammanlagt ca 46 milj. kr. för projekt på brittiskt och 

norskt kontinentalsockelområde, varvid regeringen har ansett sig böra 

medge undantag från kravet på vinstandel. 

De angivna frågorna om slopandet av statens vinstandel vid utvinning 

och delegering av bidragsbesluten till myndighet bör nu underställas riks

dagen. Godtar riksdagen vad som föreslås ankommer det därefter på 

regeringen att fatta de beslut och vidta de åtgärder som behövs. 

Arbetsgruppen har vidare föreslagit en handläggning av bidragsärendena 

i två steg. Jag ansluter mig till förslaget. Projektens långsiktiga karaktär gör 

det naturligt för företagen att söka klarlägga möjligheterna till statsbidrag 

redan innan koncession har erhållits eller avtal har träffats. Osäkerheten i 

kostnadsuppskattningarna gör att besluten på detta stadium måste få en 

ramkaraktär. Dessa beslut bör fattas av regeringen med hänsyn bl. a. till att 

det rör sig om stora ekonomiska åtaganden, ofta tiotals milj. kr. för ett 

projekt, under tlera års tid. Inom den av regeringen fastställda ramen bör 

sedan bidrag beviljas allteftersom bidragsbehovet kan preciseras. Dessa 
beslut bör meddelas av myndighet. Det ankommer på regeringen att beslu

ta om handläggningsordningen. 

Vad jag har förordat med anledning av arbetsgruppens översyn av bi

dragssystement bör gälla även beträffande stöd till prospektering efter kol. 

I det föregående har jag förordat en höjning från 8 till 12 kr. per kubik

meter för den del av den särskilda beredskapsavgiften för oljeprodukter 

som avsätts till oljeprospekteringsfonden. Denna höjning får som konse

kvens att också ramen för de sammanlagda åtagandena enligt fattade 

bidragsbeslut bör höjas. Den beslutsordning som jag nyss har omnämnt 

och som syftar till en tidig prövning av det totala bidragbehovet för ett 

projekt under hela dess löptid utgör ytterligare ett motiv för en ram höjning. 

Mot bakgrund härav förordar jag en höjning av ramen från f. n. 250 milj. kr. 

till 650 milj. kr. Detta belopp beräknas svara mot omkring tre års inkoms

ter på oljeprospekteringsfonden om den nämnda avgiftshöjningen genom

förs. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att ikläda staten 

motsvarande ekonomiska förpliktelser. 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna de ändringar i grunderna för stöd till prospektering 

efter olja, naturgas eller kol som jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att för stöd till prospektering efter oija, 

naturgas eller kol ikläda staten ekonomiska förpliktelser intill ett 

belopp av högst 650000000 kr. i enlighet med vad jag har föror

dat. 

Ny myndighetsorganisation inom energiområdet 

Inledning 

I riksdagsbeslutet våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 

1980/81: 90 bil. I, NU 1980/81: 60, rskr 1980/81: 381) betonas att en offensiv 

energipolitik är nödvändig för att minska oljeberoendet och för att möjlig

göra en kärnkraftavveckling. 

Frågor om energitillförsel och energihushållning är centrala i en sådan 

politik. Vidare framhålls att utredningar och bedömningar av den framtida 

tillförseln och användningen av energi behövs som underlag för heslut om 

hur energipolitiken skall inriktas. För att ett tillfredsställande beslutsun

derlag skall kunna tas fram. krävs en myndighetsorganisation som är väl 

anpassad för denna uppgift. En effektiv myndighetsorganisation är också 

en nödvändig förutsättning för att verkställa de energipolitiska besluten. 

Den nu existerande organisationen inom energiområdet speglar i stor 

utsträckning den utveckling som energipolitiken har genomgått sedan 

1973-1974 års oljekris. Sålunda har de flesta myndigheter och andra organ 

som f. n. är verksamma inom detta område inrättats eller fått sina uppgifter 

väsentligt ändrade under den senaste tioårsperioden. Dessa förändringar 

har skett för att möta de problem som har varit aktuella vid olika tillfällen. 

För organisationens del har detta medfört att varje del av den i många fall 

har kunnat fungera effektivt inom sitt område, samtidigt som den som 

helhet har blivit alltmer splittrad. 

Den personal som är anställd inom energiorganisationen har ofta kortare 

anställningstid och lägre ålder än i förvaltningen i övrigt. Detta hänger 

givetvis samman med att flera organ inom energiområdet har varit verk

samma under kort tid. En förutsättning för att lösa de mycket kvalificerade 

uppgifter som åligger dessa organ har varit att personal med hög kompe

tens rekryteras. 

Huvudprincipen för den nya myndighetsorganisationen är att planering 

och verkställighet av uppgifter inom energitillförselområdet bör ske i nära 

samverkan. Vidare gäller att den nya organisationen skall byggas upp inom 

ramen för de resurser som i dag disponeras för motsvarande uppgifter. 

Härvid bör beaktas att organisationen kommer att ha vissa uppgifter som 

inte utförs f. n. Å andra sidan möjliggör bildandet av den nya organisatio-
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nen vissa rationaliserings- och effektivitetsvinster. Vissa uppgifter torde 

vidare avta i betydelse framöver. 

Enligt riktlinjerna i prop. 1980/81: 90 skall organisationen från den I juli 

1982 bestå av tre organ, nämligen 

en myndighet för framför allt energitillförsclfrågor, statens energiverk 

ett organ för långsiktiga och övergripande frågor vad gäller energi

forskning, i det följande kallat energiforskningsnämnden 

ett organ för att handlägga ärenden enligt förordningen ( 1980: !085) om 

stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m., i det följande kallat oljeer

sättningsfonden. 

I mars 1981 tillkallades en kommitte med uppgift att dels utarbeta förslag 

till organisation för nämnda organ. dels medverka i arbetet med att genom

föra den nya organisationen. Kommitten har antagit namnet organisations

kommitten (11981: 04) för statens energiverk m. tl. organ inom energiområ

det (OKE). 

OKE:s arbete skall enligt direktiven bedrivas i två etapper. I den första 

etappen skall OKE lägga fram förslag till en översiktlig organisation, till 

lokalisering och till anslagsframställning för budgetåret 1982/83 för energi

verket och det särskilda organet för energiforskning. En analys skall redo

visas av hur verksamheten vid nämnden för energiproduktionsforskning 

<NE) skall fördelas mellan dessa båda organ. Därutöver skall, med ut

gångspunkt i en analys av för- och nackdelar med olika associations

former. förslag läggas fram till en fast organisation för och lokalisering av 

oljeersättningsfonden. 

I den andra etappen har OKE att lämna förslag till närmare utformning 

av organisationen och till instruktion för berörda organ. OKE skall till den 

30 juni 1982 fullgöra uppgifter i samband med förberedelserna för den nya 

organisationen, bl. a. tillsätta tjänster vid de myndigheter som kommer att 

inrättas. 
OKE har överlämnat principförslag till organisation för energiverket, 

energiforskningsnämnden och oljeersättningsfonden samt anslagsfram

ställning för energiverket och beräkningar av behov av medel för admini

stration för energiforskningsnämnden och oljeersättningsfonden. OKE har 

vidare överlämnat rapporten (Ds I 1981: 23) Lokalisering av energimyndig

heterna samt förslag till närmare organisation, till göromålsbeskrivningar 

för tjänster vid och till instruktioner för berörda organ. 

I det följande tar jag upp vissa övergripande delar av OKE:s förslag till 

organisation och förslag till lokalisering av energimyndigheterna. Organi

sationsförslagcn när det gäller energiverket och oljeersättningsfonden be

handlar jag under anslaget E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

resp. anslaget E 8. Oljeersättningsfonden. Chefen för industridepartemen

tet behandlar OKE:s förslag i fråga om energiforskningsnämnden under 

anslaget F 13. Energiforskning. 
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Organisationskommitten för statens energil'erk m.fl. organ inom ener

giområdet 

Statens energiverks uppgifter kan enligt OKE kort sammanfattas på 

följande sätt: 

planering och utredningsverksamhet som underlag för energipolitiska 

beslut. 

stöd till och planering av forsknings- och utvecklingsverksamhet vad 

gäller energitillförsel som har betydelse för energiförsörjningen på kort 

och medellång sikt. 

vissa övergripande uppgifter när det gäller energianvändning. 

frågor om kommunal energiplanering. 

viss information och utbildning inom energiområdet. 

tillståndsfrågor för energisystem, råd, riktlinjer samt föreskrifter och 

tillsynsfrågor. 

övergripande planering och inriktning av statligt stöd för oljeersättning 

samt beredning av enskilda stödärenden, 

övriga uppgifter inom energiområdet. i den mån sådana uppgifter inte 

åvilar annan myndighet. 

Energiforskningsnämnden får i uppgift att bevaka forskningsfrågor av 

långsiktigt intresse inom hela energiområdet, planera för och lämna stöd 

till viss långsiktig forskning vad gäller energitillförsel. ansvara för pro

grammet Allmänna energisystemstudier inom det statliga energiforsk

ningsprogrammet, svara för frågor om former för och inriktning av fortsatt 

forskning och utveckling inom energiområdet samt fortlöpande utvärdera 

cnergiforskningen. Energiforskningsnämnden föreslås bli myndighet. 

Oljeersättningsfondens uppgift blir att handlägga ärenden enligt förord

ningen om stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m .. dvs. ärenden om 

stöd för introduktion och kommersialisering av åtgärder som snabbt kan 

ersätta olja eller spara energi. Den övergripande planeringen och bedöm

ningen av inom vilka områden som resursinsatser från fonden kan ge störst 

effekt i fråga om att ersätta olja skall ankomma på energiverket i nära 

samverkan med fonden. Enligt sina direktiv har OKE övervägt associa

tionsform för fonden. OKE föreslår att oljeersättningsfonden blir myndig

het. 

Myndighetsorganisationcn skall byggas upp inom ramen för befintliga 

resurser. Vissa arbetsuppgifter inom informationsområdet förs över till 

andra organ. Sammanlagt finns för de uppgifter som berörs av omorganisa

tionen personalresurser motsvarande 238 tjänster. Med utgångspunkt i en 

analys av vilka uppgifter som åligger resp. organ m:h en bedömning av 

vilka samvcrkansmöjligheter som finns föreslår OKE att personalresurser

na fördelas så att statens energiverk inkl. statens elektriska inspektion får 

206 tjänster, energiforskningsnämnden 19 tjänster och oljcersättningsfon

den 13 tjänster. 

Utgångspunkten för OKE:s organisationsförslag har varit de uppgifö:r 
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som energimyndigheterna kommer att ha. Därutöver gäller som jag tidi

gare har nämnt att huvudprincipen för den nya myndighetsorganisationen 

är att planering och verkställighet av uppgifter inom energitillförselområ

det bör ske i nära samverkan. 

OKE:s arbete när det gäller förslag till organisation har skett i nära 

samverkan med berörda organ. Ett mycket stort antal alternativ har disku

terats och prövats ingående. 

OKE har också tagit del av synpunkter i organisationsfrågan som har 

förts fram i skrivelser från intresseorganisationer m. fl. Synpunkter på 

OKE:s organisationsförslag har vidare inhämtats vid ens. k. hearing med 

företrädare för organisationens avnämare. dvs. organisationer. energi- och 

industriföretag m. tl. 

OKE har också bedömt det väsentligt att få organisationsförslagen 

granskade och kommenterade av expertis inom organisationsområdet. I 

detta syfte har statskontoret och Statskonsult Administrationsutvcckling 

AB biträtt kommitten. Statskontoret har vidare på uppdrag av OKE gjort 

en närmare analys av energiverkets organisation och fördelningen av re

surser på enheter och underenheter. 

OKE föreslår att statens energiverk organiseras med en styrelse. en 

generaldirektör. ett planeringskansli samt fem enheter med sammanlagt 

elva underenheter. Till verket knyts enligt förslaget en utvecklingsnämnd 

för beslut om stöd till forskning och utveckling. ett energihushållningsråd 

för att bistå verket med samordning m. m. av information, utbildning och 

rådgivning inom energiområdet samt energistatistik och -prognoser samt 

ett eldistributionsråd med uppgift att biträda verket i eldistributionsfrågor. 

Till energiverket bör också knytas krigsskyddsnämnden för kraftanlägg

ningar, nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. och sta

tens prisregleringsnämnd för elektrisk ström. Energiverket föreslås bli 
chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. Verket föreslås vidare 

biträda med vissa administrativa uppgifter åt energiforskningsnämnden. 

oljeersättningsfonden samt kärnbränslenämnden. 

För oljeersättningsfonden och cnergiforskningsnämnden föreslår OKE 

ingen särskild organisatorisk indelning. 

Organisationsförslaget innebär i enlighet med riksdagens beslut våren 

198 l att nämnden för energiproduktionsforskning. energisparkommitten <I 
1974: 05), delegationen (I 1975: 02) för energiforskning, oljeersättningsdcle

gationen (11979: 01 ), delegationen (11980: 08) för uppbyggnad av en oljeer

sättningsfond, krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar, nämnden för 

värdering av eldistributionsanläggning rn. m. och statens prisreglerings

nämnd för elektrisk ström upphör som kommittcer eller egna myndigheter. 

En förutsättning för att den nya myndighetsorganisationen skall kunna 

fungera effektivt är att ändamålsenliga samverkansformer upprättas både 

mellan de tre organen och mellan organisationen och dess omvärld. En 

betydande del av denna samverkan kommer naturligtvis att successivt 

6 Rihdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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komma till stånd på informella vägar. OKE har föreslagit samverkans

former mellan de berörda organen och mellan organen och dess omvärld. 

En närmare redogörelse för dessa förslag lämnas i det följande under 

anslagen E I (statens energiverk), E 8 (oljeersättningsfonden) och F 13 

(energiforskningsnämnden). 

OKE har i sin behandling av frågan om lokalisering av energimyndighe

terna utgått främst från de krav i olika avseenden på lokaliseringsorten 

som myndigheternas verksamhet och uppgifter inom ramen för den av 

statsmakterna beslutade energipolitiken bedöms ställa. För att få underlag 

för en bedömning av konsekvenserna vid val av olika lokaliseringsorter har 

erfarenheter av tidigare gjorda överväganden om lokalisering av statlig 

verksamhet utnyttjats. En särskild studie rörande energimyndigheternas 

kontaktbehov har genomförts. 

Av det material som OKE har redovisat i lokaliseringsfrågan framgår 

sammanfattningsvis följande. 

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1980/81: 90 innebär krav på en 

kraftsamling inom det energipolitiska området under 1980-talet och att 

energimyndigheterna därvid skall spela en nyckelroll på en rad områden av 

energipolitiken. De har i detta sammanhang bl. a. ett mycket stort behov 

av nära och löpande samverkan dels inbördes, dels med regeringskansliet 

och centrala myndigheter och organisationer m. fl. Den verksamhet de 

skall bedriva är i betydande utsträckning inte ny utan övertas från andra i 
Stockholm belägna organ. av vilka en del upphör i samband med omor

ganisationen. Av dessa skäl är det angeläget att de nya myndigheterna kan 
påbörja sitt arbete så snart som möjligt och med minsta möjliga avbrott 

eller störning i samband med organisationsförändringen. 

De nya myndigheternas viktigaste resurs kommer att vara deras perso

nal. Den personal som redan finns vid de organ som omfattas av omorgani

sationen är till relativt stor del ung och har rekryterats och byggt upp en 

bred och generell kompetens under senare delen av 1970-talet. Det är 

självfallet angeläget att kunna behålla denna kompetens i energimyndig

hetsorganisationen. De nämnda förhållandena innebär att stora delar av 

den befintliga personalen torde ha förhållandevis lätt att finna annan sys

selsättning i Stockholm om en omlokalisering till annan ort skulle bli 

aktuell. 

OKE redovisar en bedömning av konsekvenserna av en lokalisering av 

myndigheterna till annan ort än Stockholm. Härvid formuleras även de 

krav som med utgångspunkt i främst verksamhetens mål bör ställas på en 

lokalisering. 

I materialet konstateras att om energimyndigheterna lokaliseras till en 

annan ort än Stockholm eller till en plats som inte är kommunikationsmäs

sigt väl belägen inom Stockholm kommer under en omställningsperiod den 

för verksamheten mest avgörande konsekvensen bli en betydande omsätt-
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ning av personal. På grundval av tidigare erfarenheter av omlokalisering 

kan förutses att minst hälften av personalen vid de betintliga organen 

skulle söka sig till annan verksamhet. Detta skulle självfallet i sin tur 

inverka klart negativt på de nya myndigheternas effektivitet samt möjlighet 

att spela avsedd roll i energipolitiken. Denna inverkan kommer inlednings

vis att vara avsevärd och kommer att vara märkbar under en period av tre 

till fem år, under vilka nyrekrytering och kompetensuppbyggnad sker. En 

omlokalisering skulle också orsaka merkostnader av olika slag. 

Konsekvenserna på längre sikt för verksamheten och för den roll energi

myndigheterna kan spela beror i hög grad på vilken annan ort än Stock

holm som väljs. Krav bör därvid ställas på mycket goda kommunikationer 

med såväl centrala Stockholm som övriga större orter i Sverige och med 

utlandet, på en varierad arbetsmarknad som kan både tjäna som rekryte

ringsbas för personal till de nya myndigheterna och erbjuda arbete åt 

anhöriga och på närhet till högskolor och universitet m. fl. forskningsutfö

rande organ. Av bl. a. den kon taktstudie som OKE låtit genomföra framgår 

att den kontaktmässiga bundenheten till Stockholm är mycket stark och att 

det förstnämnda kravet därför bör tillmätas avgörande betydelse från 

effektivitetssynpunkt. De krav på lokaliseringsort som måste ställas för att 

verksamheten på lång sikt skall kunna drivas effektivt bedöms i godtagbar 

grad kunna uppfyllas endast av Göteborg. Uppsala, Malmö/Lund och 

Linköping. 

Ett av grunddragen i OKE:s organisationsförslag är en mycket nära och 

löpande samverkan mellan energiverket och oljcersättningsfondcn av en 

art som i praktiken torde förutsätta förläggning i näraliggande eller angrän

sande lokaler. En viktig förutsättning för en effektiv verksamhet är vidare 

att energiverket och energiforskningsnämnden är lokaliserade till samma 

ort och helst i nära anslutning till varandra så att de inbördes kontakterna 

kan löpa smidigt och så att onödig dubblering av kompetens kan undvikas. 

En samlokalisering ger också goda möjligheter till administrativa rationali

seringsvinster. OKE har i sitt förslag till organisation och resurstilldelning 

utgått från att dessa rationaliseringsmöjligheter tas tillvara. 

OKE:s bedömning är att en lokalisering av energimyndigheterna till 

annan ort än Stockholm skulle få betydande negativa konsekvenser. Så

lunda förutses en effektivitetsnedgång i verksamheten under tiden mellan 

ett omlokaliseringsbeslut och själva flyttningen till annan ort. Denna ned

gång fortsätter under ett antal år därefter innan myndigheternas nyrekry

terade personal hunnit bygga upp kompetens och kapacitet i olika avseen

den. Det är OKE:s uppfattning att detta skulle kunna få bl. a. följande 

synnerligen allvarliga konsekvenser: 

statsmakterna skulle få ett starkt försämrat underlag för energipolitiska 

beslut under 1980-talct. 

möjligheterna att genomföra energihushällnings- och oljcersättnings

programmcn under 1980-talct skulle bli avsevärt sämre, 
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- arbetet på planering för kärnkraftens avveckling skulle allvarligt försvå

ras. 

Särskilt bör enligt OKE framhållas att effektivitetsnedgången stiledes 

skulle drabba verksamheten i ett skede när de av statsmakterna uttalade 

energipolitiska ambitionerna kriiver en kraftsamling på den statliga myn

dighetssidan. Detta gäller enligt OKE:s bedömning även om lokalisering 

sker till någon av de tidigare nämnda orterna som på längre sikt erbjuder 

godtagbara förutsättningar för verksamheten. 

Mot bakgrund av de analyser som OKE har lföit genomföra finner OKE 

att de tre energimyndigheterna samtliga bör lokaliseras till Stockholm. 

Kommunikationsmöjligheter. lokaltillgång och närheten till styrelsen för 

teknisk utveckling och statens industriverk talar för att i första hand 

Liljeholmen i Stockholm. där dessa myndigheter har sina lokaler. därvid 

bör komma i fråga. 

Om statsmakterna likväl skulle besluta om lokalisering utanför Stock

holm. bör i första hand Göteborg eller Uppsala väljas. I andra hand kan 

Malmö/Lund eller Linköping komma i fråga. Särskilda resurstillskott skul

le i så fall erfordras för själva omställningen och för ökade driftkostnader i 

ett fortvarighetstillstånd. 

En lokalisering till annan ort än dessa skulle enligt OKE:s bedömning 

medföra så stora nackdelar från energipolitisk synpunkt att en sådan inte 

bör komma i fråga. 

OKE förordar därför att de nya energimyndigheterna samtliga lokali

seras till kommunikationsmässigt väl belägen plats i Stockholm. 

Med hänsyn till den tid som erfordras för att ::;tälla i ordning lokaler 
m. m. och till alt det är ett uttalat krav att energimyndigheterna kan 

påböi:ja sin verksamhet redan den l juli 1982 föreslår OKE vidare att 

regeringen, i avvaktan på riksdagens slutliga beslut i lokaliseringsfrågan, 

snarast möjligt beslutar om en åtminstone tillfällig förläggning av de nya 

energimyndigheterna till tillgängliga lokaler i Stockholm. Det innebär att 

energiverket och oljeersättningsfonden placeras i anslutning till industri

verkets lokaler på Liljeholmen och energiforskningsnämnden i delegatio

nens för energiforskning nuvarande lokaler. 

En sådan förläggning är enligt OKE:s mening nödvändig även för den 

händelse statsmakterna skulle besluta om slutlig lokalisering till annan ort 

än Stockholm. 

Föredraganden 

Jag har inget att erinra mot huvudinriktningen i OKE:s organisations

förslag. 

När det gäller frågan om energimyndigheternas lokalisering vill jag anfö

ra följande. 

Sedan OKE lämnade sitt förslag har ett stort antal framställningar i 

denna fråga inkommit, bl. a. från länsstyrelser, kommuner och företrädare 
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för personalen vid berörda myndigheter. I samband med dessa framställ

ningar har material överlämnats som enligt min mening bör analyseras 

noga innan ett slutligt beslut fattas. I avvaktan på att beredningen inom 

regeringskansliet slutförs är jag inte beredd att nu ta ställning i denna fråga. 

Jag räknar med att återkomma med förslag i lokaliseringsfrågan under 

våren 1982. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Johansson. 

Energimyndigheterna skall enligt riksdagsbeslutet påbörja sin verksam

het den I juli 1982. En eventuell utflyttning från Stockholm kan. med 

hänsyn till de förberedelser som krävs samt av personalpolitiska skäl. inte 

genomföras till denna tidpunkt. Jag avser därför att, i avvaktan på att 

ställning kan tas i lokaliseringsfrågan, föreslå regeringen att vidta åtgärder i 

enlighet med OKE:s förslag till tillfällig lokalisering av energimyndighe

terna i de delar detta befinns nödvändigt. Förslaget innebär att dessa 

myndigheter den 1 juli 1982 bör förläggas till tillgängliga lokaler i Stock

holm. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört om lokalisering av energimyndigh

eterna. 

E 1. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

Nytt anslag <förslag) 21357000 

Riksdagen har våren 1981 beslutat att en central myndighet med upp

gifter inom det energipolitiska området, i fortsättningen benämnd statens 

energiverk. skall inrättas den I juli 1982 (prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 1980/ 

81: 60. rskr 1980/81: 381 ). I riksdagens beslut ingår riktlinjer för en omor

ganisation av förvaltningsmyndigheter och vissa andra organ inom ener

giområdet. Jag har i det föregående redovisat de riktlinjer som bör gälla för 

energiverkets verksamhet. Jag har vidare behandlat vissa av organisations

kommittens (I 1981: 04) för statens energiverk m. tl. organ inom energiom

rådet <OKEJ mera övergripande organisationsförslag samt frågan om loka

lisering av de nya energimyndigheterna. Här tar jag upp organisations- och 

anslagsfrågor för statens energiverk. 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Inkomster 
Medel som tillförs anslaget från 
a) anslaget E 4. Utbildning och rådgiv
ning m. m. för att spara energi 
b) oljeersättnings fonden 
c) anslaget F 13. Energiforskning 
Avgifter för handläggning av ärenden enligt 
lagen 11976: 838) om allmänförklaring av 
fjärrvärmeanläggningar 
Avgifter för koncessions- och behörighets
ärenden 

Nettoutgift 

Förslag l 982i83 

OKE 

166 

28216000 
5967000 
I 000000 

35183000 

I 000000 
4429000 
4429000 

250000 

4800000 

14908000 

20275000 

86 

Föredra
ganden 

163 

28 014 000 
5967000 
2000000 

35981000 

600000 
4487000 
4487000 

250000 

4800000 

14624000 

21357 000 

Organisationskommitten för statens energiverk m.fl. organ inom ener

giområdet 

Organisation och uppgifter 

Inför valet av organisation för statens energiverk har OKE diskuterat 

två olika modeller. nämligen en sakområdesmodell och en funktionsmo

dell. 

l sakområdesmodellen byggs organisationen upp efter de sakfrågor som 

organisationen har ansvar för, t. ex. el. värme. bränslen. Vid val av denna 

modell kan frågor som har stor energipolitisk betydelse ges en framskjuten 

plats i organisationen. Sådana frågor är t. ex. frågor om el och värme -

särskilt i kommunerna - och frågor om bränslen. 

Inom varje enhet skulle i denna modell i princip handläggas planerings

och utredningsuppgifter, bl. a. när det gäller introduktion och kommasiali

sering av ny teknik, forsknings- och utvecklingsfrågor samt myndighets

utövning i övrigt. När det gäller övriga uppgifter som verket har att utföra 

kan man välja att antingen samla dessa i ett stabsorgan eller i en särskild 

enhet. Argumentet för att samla dem i en stab skulle vara att de har en 

övergripande inriktning och berör flertalet av sakenheterna. 

Principen för funktionsmodellen är att likartade uppgifter, t. ex. plane

ring, utredningsverksamhet, myndighetsutövning. stödgivning. vardera 

hålls ihop organisatoriskt. En sådan modell skulle t. ex. kunna innebära att 

alla planerings- och utredningsuppgifter samlades till en enhet. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 87 

Fördelen med en funktionell organisation brukar enligt OKE anses vara 

att man samlar en viss typ av kompetens på ett ställe. Där'!mot splittras 

kunskaperna inom sakområden på flera enheter i organisationen. Det 

omvända gäller för sakområdesmodellen. En annan fördel med funktions
modellen är att den sannolikt skulle medföra begränsade omställningssvå

righeter eftersom den nuvarande organisationen har betydande funktionel

la inslag. Om organisationen byggs upp efter denna princip finns det alltså 

goda utsikter att den snabbt skulle komma i full verksamhet. 

En invändning, som kan riktas mot funktionsmodellen. är att det kan bli 

svårt att samla planering och verkställighet i enlighet med den huvudprin

cip som gäller för OKE:s arbete. 

Erfarenheter från tidigare omorganisationer visar att om befintliga organ 

slås samman i en ny organisation utan att några förändringar vidtas risk 

finns för att den avsedda integrationen inte kommer till stånd på grund av 

att dessa organ fortsätter att fungera som de tidigare har gjort. Det innebär 

enligt OKE att existerande kontaktmönster och rutiner konserveras så att 

den kreativitet och uppfinningsrikedom går förlorad som kontakter med 

annorlunda frågeställningar, synsätt och arbetssätt kan befrämja. En 

omorganisation medför i sådana fall inga större fördelar. I ogynnsamma 

fall kan de delar som ingår i den nya organisationen komma att bli praktiskt 

taget helt isolerade från varandra eller t. o. m. motverka varandra. 

En kritik som har riktats mot både en sakområdesmodell och en funk

tionsmodcll är att organisationens avnämare får vända sig till olika enheter 

i olika frågor. Denna svårighet uppkommer i båda modellerna. även om 

den är av olika karaktär i resp. modell. 

OKE har funnit att det är väsentligt att organisationen byggs upp med 

utgångspunkt i att energipolitiken bedrivs i en dynamisk omgivning. 
Många av energipolitikens styrmedel är förhållandevis nya. Effekterna av 
dem är därför till stor del okända. Utvärderingar kan komma att leda till att 
vissa mål och medel behöver omprövas, vilket medför också att organisa

tionsförändringar blir nödvändiga. Detta innebär att organisationen måste 
ges en sådan utformning att den någorlunda snabbt kan anpassas till 

förändringar. Det innebär också att ingen organisationslösning kan ses som 
slutgiltig. En beredskap att ändra organisationsstrukturen måste ständigt 
finnas, anser OKE. 

OKE anser också att de arbetsuppgifter som nu utförs av olika organ och 

de nya arbetsuppgifter som kommer att åläggas myndigheterna har utom

ordentligt stor betydelse för att verkställa de energipolitiska intentionerna. 

Med hänsyn härtill är det väsentligt att den nya organisationen kommer i 

gång så snart som möjligt, så att omställningssvårigheterna begränsas. 

OKE har funnit att varken sakområdesrnodellen eller funktionsmodellen 

i renodlad form kan uppfylla kravet på både stor flexibilitet och snabb 
omställning till den nya organisationen. OKE föreslår därför en organisa

tion som grundas i en sakområdesindelning men med starka funktionella 

inslag. 
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En förutsättning för att den nya myndighetsorganisationen skall fungera 

effektivt är ändamålsenliga samverkansformer både mellan de tre organen 

och mellan organisationen och dess omvärld. En betydande del av denna 

samverkan kommer naturligtvis att successivt komma till stånd på infor

mella vägar. 

När det gäller frågor om handläggning av ärenden om stöd till åtgärder 

för att ersätta olja m. m. är det väsentligt att effektiva samarbetsformer 

mellan oljeersättningsfonden och energiverket etableras. OKE föreslår 

därför att energiverket ställer personalresurser till oljeersättningsfondens 

förfogande för handläggning av fondens stödärenden och att oljeersätt

ningsfonden i samråd med energiverket förordnar tjänstemän inom verket 

att delta i beredningen av fondens ärenden. Vidare föreslår OKE att 

företrädare för energiverket skall ingå i oljeersättningsfondens styrelse. 

Mellan energiverket och energiforskningsnämnden föreligger enligt 

OKE ett behov av nära löpande samverkan i fråga om planering av energi

forskningsprogrammets program Allmänna energisystemstudier. Energi

verket bör därför vara representerat i det planeringsråd för detta program 

som enligt OKE:s mening bör finnas vid energiforskningsnämnden. Behov 

av nära samverkan föreligger också i fråga om planering av verksamheten 

inom programmet Energitillförsel. Genom sam- eller närlokalisering av 

verket och nämnden skapas goda förutsättningar för samverkan mellan 

berörda handläggare inom de båda myndigheterna. Någon institutionalise

rad samverkan mellan energiverket och energiforskningsnämnden utöver 

vad som förordas i fråga om det nämnda planeringsrådet torde enligt 

OKE:s mening inte behövas. 
Behovet av avnämarinflytande och kontakter med myndigheternas in

tressenter bör i viss utsträckning tillgodoses genom representation i styrel

ser, råd och nämnder. 
För energiverkets vidkommande anser OKE att det bör vara värdefullt 

om dess styrelse kunde ges ett visst parlamentariskt inslag. Därutöver bör 
styrelsen bestå av representanter för väsentliga intressegrupper. t. ex. 

kommuner, energi- och industriföretag. 

Inom verket bör beslut i löpande ärenden rörande energiforskning inte 

fattas av verkets styrelse utan av en särskild nämnd. utvecklingsnämnden. 

Utvecklingsnämndens sammansättning bör i stort motsvara den samman

sättning som nämnden för energiproduktionsforskning f. n. har. 

Inom energihushållningsområdet och när det gäller statistik och progno

ser är ett stort antal myndigheter och organ verksamma. Ett stort behov av 

samordning föreligger inom detta område. Vid energiverket bör därför 
enligt OKE finnas ett energihushållningsråd med uppgift att bistå energi

verket med dels information mellan myndigheter som arbetar med energi

hushållnings- och energianvändningsfrågor. dels överläggningar mellan be

rörda organ i frågor rörande energistatistik och prognoser. dels samord

ning mellan myndigheter och organ i frågor rörande energiinriktad infor-
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mation, särskilt till kommunerna, och utbildning, dels samordning av encr

girådgivningsverksamheten inom de olika sektorerna. 

Rådet bör bestå av ledamöter från berörda myndigheter. I rådet bör 

kunna ingå också företrädare för vissa berörda organisationer, t. ex. 

Svenska kommunförbundet. 

För att bistå energiverket i kontakterna för samverkan med berörda 

statliga organ, kraftföretag och intresseorganisationer m. fl. i eldistribu

tionsfrågor bör vid verket inrättas ett särskilt råd motsvarande det eldistri

butionsråd som nu är knutet till statens industriverk (SIND). I rådet bör 

ingå företrädare för el kraftföretag, arbetstagarorganisationer samt kommu

nala och enskilda intresseföreningar som är berörda av eldistributionsfrå

gorna. 

Energiverket föreslås av OKE få fem enheter med elva underenheter 

samt ett planeringskansli med följande arbetsområden. 

Planeringskansli: initiering av tvärprojekt, avvägningar mellan olika en

heters verksamhetsområden m. m. 

Enhet I: frågor om bränslen m. m.; en underenhet för stöd till forskning 

och utveckling och för beredning av ärenden för oljeersättnings

fonden, en underenhet för myndighets- och utredningsuppgifter 

Enhet 2: frågor om el och värme m. m.: en underenhet för stöd till forsk

ning och utveckling och för beredning av ärenden för oljeersätt

ningsfonden. en underenhet för myndighets- och utredningsupp

gifter vad gäller kommunal energiplanering, en underenhet för 

övriga myndighets- och utredningsuppgifter inom området 

Enhet 3: frågor om eldistribution m. m. och elsäkerhet; en undcrenhct för 

eldistribution m. m., en underenhet för clsäkerhetsfrågor 

Enhet 4: frågor om energianvändning, statistik och prognoser, information 

och utbildning m. rn.; en underenhet för bevakning av energian
vändning samt analyser och prognoser, en underenhet för infor

mation och utbildning 

Enhet 5: administrativ enhet; en underenhet för ekonomi och administra

tiv service, en undercnhet för personalfrågor. 

OKE konstaterar att krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar, nämn

den för värdering av eldistributionsanläggning m. m. och statens prisregle

ringsnämnd för elektrisk ström har uppgifter som hänger nära samman 

med energiverkets uppgifter. Enligt OKE ter det sig därför naturligt att 

knyta dem till verket. Samtidigt måste beaktas att nämnderna delvis har 

karaktär av speciella domstolar med uppgift att slita vissa slag av tvister 

mellan enskilda parter eller göra vissa rättsliga bedömningar. Uppgifterna 

avspeglas i nämndernas sammansättning; ordföranden är lagfaren och i 

övrigt ingår experter och företrädare för olika intressen. Anknytningen till 

verket föreslås ske på ett sådant sätt att administrativa vinster görs utan att 

nämndernas oberoende ställning kan ifrågasättas. Detta kan ske genom att 

nämnderna med principiellt samma uppgifter och sammansättning får 
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självständig beslutsrätt inom verket. Formellt Hyttas nämndernas upp

gifter över på verket. Nämnderna upphör som självständiga myndigheter 

men återuppstår i principiellt oförändrad form inom verkets organisation 

och utövar verkets beslutsrätt i alla sådana ärenden som de tidigare hand

lagt. 

Enligt OKE bör energiverket ställa resurser för sekretariatsuppgifter, 

erforderliga utredningar m. m. till nämndernas förfogande. 

OKE föreslår också att energiverket - i stället för SIND - blir chefs

myndighet för statens elektriska inspektion. 

I organisationsförslaget ingår vidare att energiverket biträder med vissa 

administrativa uppgifter åt energiforskningsnämnden, oljeersättningsfon

den och kärnbränslenämnden. 

Den av OKE föreslagna organisationsmodellen samt förslag till precise

ring av personalresurser och arbetsuppgifter för enheter och underenheter 

framgår av bihang 2. 

Anslagsberäkning 

Verksamheten vid energiverket skall tillsammans med energiforsknings

nämndens och oljeersättningsfondens verksamhet enligt OKE:s direktiv 

byggas upp inom ramen för de resurser som i dag disponeras för motsva

rande uppgifter. En central utgångspunkt i OKE:s arbete har därvid varit 

antalet tjänster. 

Kostnaderna för övriga resurser - medel för resor och expenser - har 

beräknats med utgångspunkt i vad som innevarande budgetår disponeras 

för reseersättningar och expenser vid SIND:s energibyrå. energisparkorn
mitten, oljeersättningsdelegationen, huvuddelen av nämnden för energi

produktionsforskning och en mindre del av oljeersättningsfonden samt vad 

som har uppskattats för gemensam central administration för samtliga av 

omorganisationen berörda organ. 
Lönekostnaderna för de 166 tjänster som av OKE föreslås ingå i energi

verket samt kostnaderna för bl. a. arvoden till ledamöter i styrelser etc. har 

beräknats schablonmässigt och översiktligt. OKE pekar på att dessa kost

nader kan preciseras först efter det att förhandlingar om anställnings- och 

arbetsvillkor för tjänster i den nya organisationen har slutförts. 

Beträffande lokaliseringen av energiverket har OKE. som jag har re

dovisat i det föregående. föreslagit gemensam lokalisering av verket och 

oljeersättningsfonden i Liljeholmen i Stockholm. Beräkningen av lokal

kostnaderna och förslag till engångsanvisning för kostnader för erforderlig 

ny utrustning och för flyttning är preliminär. 

De sammanlagda utgifterna för energiverkets förvaltningskostnadcr 

budgetåret 1982/83 beräknar OKE till 35 183 000 kr. 

Som inkomst under anslaget bör enligt OKE föras upp medel som 

motsvarar administrationskostnader för stödet till utbildningsåtgärder {jfr 

anslaget E 4). 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 91 

Vidare föreslår OKE att som inkomster förs upp medel från oljeersätt

ningsfonden och anslaget F 13. Energiforskning motsvarande kostnaderna 

för de föreslagna enheterna IA och 2A. Stöd till forskning och utveckling 

och till oljeersättning m. m. bör vid dessa enheter ses som integrerade 

verksamheter. OKE anser det därför motiverat att medel motsvarande 

kostnaderna för dessa enheter schablonmässigt belastar resp. stödsystem 

med 50 %. När förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor för tjänster 

i den nya organisationen har slutförts och lönekostnaderna kan beräknas 

mera exakt kan även denna inkomstberäkning behöva justeras. 

Som inkomst av allmänförklaring av fjärrvärmeanläggningar föreslår 

OKE ett i förhållande till innevarande budgetår oförändrat belopp. 

Systemet med expeditionsavgifter på elområdet bör enligt uttalanden i 

prop. 1980/81: 90 (bil. I s. 303) ersättas med ett system med särskilda 

avgifter för att täcka kostnaderna för handläggningen. Inkomsterna från 

sådana avgifter bör enligt OKE:s mening tas upp under detta anslag. OKE 

beräknar preliminärt att inkomsterna av sådana avgifter för nästa budgetår 

uppgår till 4,8 milj. kr. 

De sammanlagda inkomsterna beräknar OKE till 14908000 kr. OKE 

föreslår mot bakgrund därav att 20 275 000 kr. anvisas under ett nytt anslag 

för förvaltningskostnader vid statens energiverk. 

Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. nämnden för värdering av 

eldistributionsanläggning m. m. och statens prisregleringsnämnd för elek

trisk ström samt Svenska Elverksföreningen har den 26 oktober resp. den 

10 november 1981 kommit in med skrivelser med anledning av OKE:s 

förslag om inordnande av nämnderna i statens energiverk. 

Föredraganden 

En offensiv energipolitik iir. enligt riksdagens beslut våren 1981 om 

riktlinjer för energipolitiken. nödvändig för att bl. a. minska oljeberoendet 

och för att skapa förutsättningar för en kärnkraftsavveckling. En effektiv 

myndighetsorganisation är enligt beslutet en nödvändig förutsättning för 

att verkställa de energipolitiska besluten. 

Enligt riksdagens beslut skall en central energipolitisk myndighet inrät

tas den I juli 1982. Därmed bildas en central myndighet - statens energi

verk - för energifrågor. framför allt inom tillförsclområdet men även för 

övergripande och samordnande uppgifter inom energihushållningsområ

det. 

Hur denna myndighet organiseras och lokaliseras har stor betydelse för 

hur effektivt myndigheten kan fullgöra sina uppgifter. 

Jag förordar att statens energiverk organiseras i huvudsak i enlighet med 

OKE:s förslag. Det innebär att energiverket bör organiseras med en styrel

se, en generaldirektör. ett planeringskansli samt fem enheter. Till verket 

bör knytas en utvecklingsnämnd för beslut om stöd till forskning och 

utveckling. ett energihushållningsråd för att bistå verket med samordning 
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m. m. av information. utbildning och rådgivning samt energistatistik och 

prognoser. Det nuvarande eldistributionsrådct vid SIN D bör föras över till 

energiverket för att biträda verket i eldistributionsfrågor. Det ankommer 

på regeringen att fastställa organisationen av energiverket. 

Till energiverket bör också knytas de funktioner som krigsskyddsnämn

den för kraftanläggningar. nämnden för värdering av eldistributionsan

läggning m. m. och statens prisrcgleringsnämnd för elektrisk ström f. n. 

har. Energiverket bör vidare vara chefsmyndighet för statens elektriska 

inspektion. 

Till organisationsbilden hör också att energiverket avses biträda med 

vissa administrativa uppgifter åt energiforskningsnämndcn, oljeersätt

ningsfonden och kärnbränslenämnden. 

Mina förslag innebär att krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. 

nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. och statens 

prisregleringsnämnd för elektrisk ström upphör som självständiga myndig

heter. Däremot kommer inom ramen för energiverket det självständiga 

beslutsfattande som dessa myndigheter har svarat för att bibehållas. 

Nämnden för energiproduktionsforskning upphör som myndighet. Vidare 

upphör energisparkommitten, oljec:rs[ittningsdclegationen och delegatio

nen för uppbyggnad av en oljeersättningsfond som kommitteer. Förslagen 

innebär också, som chefen för industridepartementet tidigare (under an~la

get B I) har redovisat. förändringar för SIND, bl. a. genom att huvuddelen 

av verksamheten vid SIND:s energibyrå förs över till energiverket. 

Organisationsförslaget innebär att ett mycket nära samarbete kommer 

att äga rum mellan oljeersättningsfonden och energiverket. Jag instämmer i 

OKE:s förslag beträffande formerna för samverkan mellan fonden och 

verket vad gäller beredningen av ärenden rörande stöd från fonden. Jag 

kommer att ytterligare behandla denna fråga i det följande under anslaget 

E8. 
De huvudsakliga uppgifterna för energiverket har angetts i de riktlinjer 

som låg till grund för statsmakternas beslut om inrättande av verket. OKE 

har föreslagit en precisering av de uppgifter verket bör ha och hur de bör 

fördela sig på enheter och underenhetcr. Det ankommer på regeringen att 

meddela närmare föreskrifter härom. 

Frågan om lokalisering av energiverket har jag behandlat i föregående 

avsnitt. 

Jag har vid min beräkning av tjänster och kostnader för energiverket i 

huvudsak utgått från OKE:s förslag. Antalet tjänster vid energiverket har 

jag dock beräknat något lägre än OKE och utgått från sammanlagt 163 

tjänster vid verket. Mina förslag innebär att verksamheten i den nya 

organisationen byggs upp inom ramen för de resurser som i dag disponeras 

av de organ som kommer att föras över till. den nya organisationen. Den 

nya organisationen bör medföra vissa rationaliserings- och dfcktivitets

vinstcr. På detta sätt ges inom ramen för befintliga resurser utrymme för 
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flera nya uppgifter som statsmakterna har beslutat om. Exempel på sådana 
uppgifter är åtgärder för att skapa förutsättningar för en avveckling av 

kärnkraften liksom uppgifter vid prövningsförfarandet enligt lagen 

(1981: 599) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle. Utrym

me ges också för en förstärkning av andra områden som är centrala för att 

nå de energipolitiska målen. Sålunda innebär mina förslag en förstärkning 

av den statliga verksamheten för att följa upp och stödja den kommunala 

energiplaneringen. 

Vid statens energiverk bör för verkschefen inrättas en ordinarie tjänst 

med beteckningen p. 

Med utgångspunkt i för energiorganisationen totalt sett oförändrade 

resurser beräknar jag utgifterna under detta anslag på sedvanligt sätt till 

sammanlagt 35 981 000 kr. för budgetåret 1982/83. För kostnader i samband 

med att de nu befintliga organen flyttar samman har jag i avvaktan på en 

precisering av kostnaderna som en engångsanvisning beräknat 2 milj. kr. 

Lönekostnaderna är i avvaktan på resultatet av förhandlingar om anställ

nings- och arbetsvillkor preliminärt beräknade. 

Inkomsterna beräknar jag, som framgår av sammanställningen i huvud

sak i enlighet med OKE:s förslag, till sammanlagt 14624000 kr. Behovet 

av anslag över statsbudgeten för nästa budgetår uppgår alltså enligt mina 

beräkningar till (35 981000-14624000 = l 21 357 000 kr. För nästa budgetår 

bör härför föras upp ett nytt förslagsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för organisationen av 

statens energiverk, 

2. bemyndiga regeringen att vid statens energiverk inrätta en ordi

narie tjänst för verkschefen med beteckningen p. 

3. till Statens energil'erk: Förvaltningskostnader för budgetåret 
1982/83 anvisa ett förs lagsanslag av 21 357 000 kr. 

E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

Nytt anslag (förslag) 11691 000 

l den nuvarande organisationen för myndigheter m. tl. organ inom ener

giområdet finns medel för utredningsvcrksamhet m. m. inom energiområ

det bl. a. hos statens industriverk (SIN Dl. oljeersättningsdelegationen (I 

1979: 01). delegationen (I 1980: 08) för uppbyggnad av en oijeersättnings

fond <oljeersättningsfonden) och nämnden för energiproduktionsforskning. 

Medel för informationsverksamhet inom energiområdet disponeras f. n. 

av energisparkommitten <I 1974: 05), nämnden för energiproduktions

forskning. oljeersättningsfonden m. fl. organ. 
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Utgifter 

I. Utredningar m. m. 
2. Energiinriktad information m. m. 

Inkomster 

3. Medel som tillförs anslaget 
från oljeersättnings
fonden 

4. Medel som tillförs anslaget från 
anslaget F 13. Energiforskning 

Nettoutgift 

Förslag 1982/83 

OKE 

5 727000 
12320000 

18047000 

I 565 000 

3920000 

5485000 

12562000 

Föredraganden 

5467000 
11460000 

16927000 

1494000 

3 742 000 

5236000 

11691000 

94 

Organisationskommitten (/ 1981 :04) för statens energiverk m.fl. organ 

inom energiområdet (OKEJ 

För att statens energiverk skall kunna fullgöra sina uppgifter inom olika 

områden och särskilt vad gäller att ta fram underlag för energipolitiska 

beslut krävs, enligt OKE. att verket får särskilda resurser för utrednings

verksamhet. Den bör bedrivas i huvudsakligen samma omfattning som nu 

sker inom energibyrån vid SIND och oljeersättningsdelegationen samt vid 

nämnden för energiproduktionsforskning inom ramen för s. k. program

samkostnader under energiforskningsprogrammets program Energitillför

sel. Vidare bör verksamheten - mot bakgrund av den föreslagna arbetsför

delningen mellan energiverket och oljeersättningsfonden - omfatta en del 

av fondens nuvarande utredningsresurser. 

För utredningar m. m. inom energiverkets ansvarsområde bör under 

budgetåret 1982/83 verket få disponera sammanlagt 5 727 000 kr. Av detta 

belopp avser 1,5 milj. kr. utredningsverksamhet med anknytning till stöd 

till forskning och utveckling inom programmet Energitillförsel. Medel för 

detta ändamål bör enligt OKE:s mening tillföras detta anslag från anslaget 

F 13. Energiforskning. OKE föreslår vidare att medel motsvarande en 

tredjedel av oljeersättningsfondens nuvarande resurser för utredningsverk

samhet tillförs verkets utredningsanslag från oljeersättningsfonden. 

OKE föreslår i enlighet med riktlinjerna för den nya organisationen inom 

energiområdet att statens energiverk i huvudsak skall ta över de informa

tionsuppgifter som energisparkommitten f. n. har. Principen bör enligt 

OKE vara att energiverket ansvarar för information om tillförsel och 

allmän information om energianvändning medan sektormyndigheterna 

svarar för den riktade informationen om energianvändningen inom resp. 

sektor. I verkets uppgifter bör dock ingå att samordna och stödja informa

tionsinsatser vid de myndigheter som arbetar med energihushällningsfrå

gor. 
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Energiverket bör vidare fungera som en energiinformationscentral gent

emot allmänhet, massmedia m. Il. 

Samverkan bör ske mellan energiverket och oljeersättningsfonden och 

bör innebära att oljeersättningsfonden utnyttjar energiverkets resurser för 

trycksaksframställning, distribution m. m. 

Enligt OKE:s bedömning uppgår behovet av särskilda medel för infor

mation till 12 320 000 kr. Av detta belopp avser 2 420 000 kr. sådana kostna

der som ingår i projektanslag för stöd till forskning och utveckling inom 

ramen för programmet Energitillförsel. 

Sammanlagt beräknar således OKE utgifterna för utredningar m. m. och 

information inom energiverkets ansvarsområde 18047000 kr. Inkomsterna 

beräknas till sammanlagt 5 485 000 kr. 

Föredraganden 

Flera för energipolitiken betydelsefulla uppgifter som enligt vad jag har 

förordat under anslaget E l bör åvila statens energiverk avser utrednings

arbete av olika slag. Vidare skall kommitten (I 1981: 08) för åtgärder för att 

säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende enligt 

sina direktiv (Dir. 1981: 62) bedriva sitt arbete samordnat med bl. a. energi

verket och utnyttja verkets resurser för särskilda utredningar. En stor del 

av detta utredningsarbete bör ske inom ramen för verkets ordinarie organi

sation och utföras av där befintlig personal. För att verket skall kunna 

fullgöra sina uppgifter krävs emellertid att verket får möjlighet att dels 

lägga ut utredningsuppdrag på andra institutioner. dels anlita konsulter. 

korttidsanställd personal och annan expertis. Jag bedömer därför i likhet 

med OKE att energiverket behöver tillföras resurser för sådan utrednings

verksamhet m. m. 

Behovet av medel härför för nästa budgetår beräknar jag till 5 467 000 kr. 
Detta belopp motsvarar - tillsammans med vad jag kommer att beräkna 

under anslaget E 8. Oljeersättningsfonden - vad som f. n. disponeras för 

utredningsverksamhet inom de organ vars verksamhet kommer att föras 

över till energiverket. För ändamålet bör ett nytt reservationsanslag föras 
upp. 

I enlighet med riktlinjerna för omorganisationen av myndigheter m.11. 

organ inom energiområdet tprop. 1980/81: 90 bil. l. NU 1980/81: 60. rskr 

1980/81: 381) har jag i det föregående under anslaget E l förordat att en 

sammanhållen statlig informationsfunktion åläggs energiverket. I verkets 

uppgifter bör ingå att samordna och stödja informationsinsatser vid myn

digheter som arbetar med energihushållningsfrågor. 

Mina förslag innebär att energiverket övertar dels en stor del av de 

uppgifter inom informationsområdet som f. n. åligger encrgisparkommit

ten. dels vissa uppgifter inom informationsområdet som f. n. utförs inom 

övriga myndigheter och organ som berörs av omorganisationen. Energi

verket bör därvid svara för framför allt information om energitillförsclfrå-
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gor och allmänt inriktad information om energianvändning. Verket bör 
svara också för uppgifter enligt förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgärder 

inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi. 

Ansvaret för den sektorinriktade informationsverksamheten inom ener

gianvändningsområdet bör föras över från energisparkommitten till resp. 

sektoransvarig myndighet. 

Behovet av medel för den informationsverksamhet som enligt vad jag 

har förordat bör åvila energiverket beräknar jag till 11460000 kr. nästa 

budgetår. Detta belopp motsvarar vad som under innevarande budgetår 

disponeras för motsvarande verksamhet. 

För nästa budgetår beräknar jag med utgångspunkt i för energiorganisa

tionen totalt sett oförändrade resurser det sammanlagda behovet av medel 

för energiverkets utrednings- och informationsverksamhet på sedvanligt 

sätt till (5 467000+11460000 =) 16927 000 kr. 

I enlighet med OKE:s förslag bör medel tillföras från oijeersättningsfon

den och anslaget F 13. Energiforskning för att disponeras för utrednings

och informationsverksamheten. Från oljeersättningsfonden bör tillföras 

1494000 kr. och från anslaget F 13 bör tillföras 3 742 000 kr. För nästa 

budgetår förordar jag därför att ( 16 927 000-1494 000- 3 742 000 =) 

11691 000 kr. förs upp under ett särskilt reservationsanslag för energiver

kets utrednings- och informations verksamhet m. m. 

Den reservation som vid utgången av budgetåret 1981/82 kan finnas 

under fjortonde huvudtitelns anslag A 3. Kommitteer m. m. och som avser 

medel som har beräknats för energisparkommitten skall tillföras det här 

aktuella anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens energiverk: Utredningar m. m. och inj(Jrmation för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett rcservationsanslag av 11 691 000 kr. 

E 3. Statens elektriska inspektion 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5 982098 

6818000 

7 232000 

Elektriska inspektionens verksamhet avser att främja säkerheten i sam

band med framställning, överföring och användning av elektrisk ström. 

Enligt sin instruktion (1977: 229) är inspektionen den lokala statliga organi

sationen för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar 

och därmed sammanhängande frågor. Inspektionen ansvarar härigenom 

för den statliga tillsynen över efterlevnaden av den elektriska spcciallag

stiftningen. 
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Elektriska inspektionen är organiserad på fem distrikt med kontor i 

Hässleholm. Kristinehamn. Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Chef 

för varje distrikt är en överinspektör. Statens industriverk är chefsmyn

dighet för inspektionen t. o. m. budgetåret 1981/82. 

Enligt beslut av riksdagen lprop. 1980/81:90 bil. I. NU 1980/81:60. rskr 

1980/81: 381) avses den nyinrättade statliga myndigheten på energiområ

det, statens energiverk. bli chefsmyndighet för inspektionen. 

1981/82 Bcriiknad ändring 1982/lB 

Myndighet Före-
draganden 

Personal 

J::landläggande personal 25 
Ovrig personal 15 

40 of. of. 

Anslag 

Lönekostnader 5280000 +438000 +283000 
Sjukviird Il 000 + I UOO + I 000 
Rescersätt ningar 518000 + 52000 + 15000 
därav utrikes resor Il I 000) (+ 28000) (+ 4000) 
Lokalkostnader 727000 +111000 +103000 
Expenser 282000 +111000 + 12000 

68181100 +6300011 +414000 

Statens industrh·erk 

De elektriska anläggningarnas utförande och drift har genom den tek

niska utvecklingen blivit mera omfattande och avancerade. Behovet av 

kontroll från elektrisk säkerhetssynpunkt har därmed ökat och direkt 

påverkat elektriska inspektionens arbetsbelastning. 

Utöver förekommande akut verksamhet har tillsynen särskilt inriktats 

på följande områden: 

Rutiner avseende tillämpning av starkströmsföreskrifternas ISIND-FS 

1978: 6 kap. V) bestämmelser om anläggningars skötsel har undersökts hos 

ett flertal större cldistributörer. Ett flertal allvarliga brister har framkom
mit. 

Inspektion hos ett antal små eldistributionsföretag har visat stora brister 

i elanläggningarnas utförande. i allmänhet orsakade av bristande underhåll 

och avsaknad av egen teknisk kunnig personal. 

Vid inspektion av ett antal explosionsfarliga anläggningar !färgfabrikc::r. 

sprutmålningsanläggningar. plastvarufabriker, kemiska fabriker. bensin

stationer, explosionsämnesfabriker o. d.) har noterats ett flertal felaktiga 

elinstallationer. som i flera fall utgjort en uppenbar explosionsrisk. 

Erfarenheten från inspektioner av ett antal brandfarliga anläggningar 

(Snickerifabriker. textilfabriker o. d.) har visat en otillfredsställande ~tan

dard på elanläggningarna. 

7 Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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Tillfälliga anläggningar (byggarbetsplatser o. d.) har visat brister i plane

ring. installation och underhåll som skulle kunnat ge ödesdigra konsekven

ser för personalen på arbetsplatsen. 

Inspektionen har aktivt deltagit i föreskrifts- och standardiseringsarbetet 

för att delge erfarenheter från tillsynsarbetet. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till statens 

elektriska inspektion för budgetåret 1982/83 till 7232 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 7232 000 kr. 

E 4. Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

5585 871 1 

I 000 

I 000 

Reservation 

1 Anslaget Vissa utbildningsåtgänler m. m. i energibesparande syfte. 

4098468 1 

Från detta anslag, som f. n. disponeras av statens industriverk (SINDJ. 

bestrids kostnader för statliga bidrag till kurser rörande uppvärmning och 

ventilation samt förbättrad energihushållning i industriella processer och 

för statligt stöd till energirådgivning till näringslivet. vilken kanaliseras via 

de regionala utvecklingsfonderna. m. m. Från anslaget bestrids även 

SIND:s kostnader för administration av verksamheten. 

Riktlinjer för verksamheten har angivits i prop. 1980/81: 90 (bil. I s. 47-

48. 50-51. 69-74 och 430, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 ). Riksdagen 

beslutade samtidigt som riktlinjerna för energipolitiken godkändes om en 

ny myndighetsorganisation inom energiområdet. Enligt detta beslut skall 

fr. o. m. den I juli 1982 från SIND till en ny central myndighet inom 

energiområdet. här kallad statens energiverk. föras huvuddelen av verk

samheten med stöd till utbildningsåtgärder i energibesparande syfte. Verk

samheten finansieras via oljcersättningsfonden. Anslaget förs därför upp 

med ett formellt belopp av 1 000 kr. 
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Utgifter 

I. Utbildningsåtgärder i syfte 
att minska energianvänd
ningen vid lokaluppvärmning 
och inom olika industri
processer 

2. Rådgivningsverksamhct i 
energifrågor m. m. 

Finansiering 

Medel som tillförs anslaget 
från oljeersättningsfonden 

1981/82 

7000000 

9000000 
16000000 

16000000 

Reriiknad ändring 1982/83 

SIND resp. 
OKE 

+2000000 

+ ~ 300000 
+5300000 

+5300000 

Före
draganden 

+2000000 

+3 300000 
+5300000 

+5300000 

Organisativnskommitten (/ 1981 :04J för statens enagii-erk m.fl. organ 

inom energiomrädet rOKEJ 

Utgångspunkten för OKE:s bedömningar har varit den inriktning som 

anges i prop. 1980/81: 90. Det innebär att ansvaret för rådgivning i ener

gianvändningsfrågor bör ligga på resp. sektormyndighet. SJND bör alltså 

även fortsättningsvis ha ansvar för den rådgivningsverksamhet m. m. som 

bekostas från anslagsposten 2. Rådgivningsverksamhet i energifrågor 

m. m .. dvs. för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till industrin. 

J statens energiverks uppgifter inom detta område bör enligt OKE ingå 

samordning och informationsutbyte med de myndigheter som inom sina 

områden bedriver utbildningsverksamhet som rör energifrågor. Energiver

ket bör ha ansvar för den energiinriktade utbildningsverksamhet som be

kostas från anslagsposten I. Utbildningsåtgärder i syfte att minska ener

gianvändningen vid lokaluppvärmning m:h inom olika industriprm:esser. 

Verksamheten bör byggas ut successivt. För budgetåret 1982/83 föreslår 

OKE att anslagsposten ökas från 7 milj. kr. till 9 milj. kr. inkl. administra

tion av verksamheten. Administrationen bör vara en del av energiverkets 

ordinarie uppgifter. Medel motsvarande dessa administrationskostnader 

bör därför föras över från detta anslag till energiverkets förvaltningsanslag. 

Statens industriverk 

SIND redovisar i sin anslagsframställning att verksamheten med ener

girådgivning m. m. byggs ut f. n. Under innevarande budgetår planerar 

SIND att påbörja rådgivning i ett tiotal län. Branschanpassad rådgivning 

via intresse- och branschorganisationer avses också inledas inom några 

branscher. 

Under budgetåret 1982/83 planerar SIND att utöka energin'u.lgivningen 

till att omfatta drygt 15 län. Den branschanpassade rådgivningen avses 
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byggas ut enligt SIND:s program. Framtagande av energisparhandböcker 

planeras fortgå och samarbetet på energiprovningsområdct mellan bidrags

givande myndigheter avses intensifieras. 

SIND hemställer att för verksamheten med rådgivning m. m. för att 

spara energi anvisas 12 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

SIND har vidare i en skrivelse den 3 november 1981 hemstiillt att. utöver 

tidigare äskade medd. bl. a. ytterligare 300000 kr. anvisas för till industrin 

riktad information i energifrågor. 

Föredraga11dl'n 

Stöd till kurser avseende uppvärmning av byggnader inleddes våren 

1974 (prop. 1974: 69, CU 1974: 21. rskr 1974: 180). Genom 1975 års energi

beslut (prop. 1975: 30 bil. Is. 355. NU 1975: 30, rskr 1975: 202) utvidgades 

verksamheten till att omfatta stöd även till kurser om god energihushåll

ning i industriella processer och till rådgivning i energifrågor till framför 

allt de mindre och medelstora företagen. 

Sedan verksamheten inleddes har sammanlagt 23 105 000 kr. anvisats för 

utbildningsåtgärder. T. o. m. budgetåret 1980/81 har sammanlagt ca 24000 

personer fått någon form av energiutbildning som har varit subventionerad 

av SIN D. För rådgivning m. m. har hittills anvisats sammanlagt 19 645 000 

kr. Därutöver har sammanlagt I milj. kr. anvisats att av SIND fördelas 

mellan utbildnings- och rådgivningsinsatser. 

Enligt riktlinjerna för det samlade cnergihushällningsprogrammct för 

1980-talct som beslutades av statsmakterna våren 1981 ( prop. 1980/81: 90 

bil. I. NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381) är bl. a. utbildning och rädgivning 

viktiga styrmedel för att nå målen för programmet. Statsmakternas beslut 

omfattade en ökad satsning på dessa styrmedel. För trd.rsperioden 1981/ 

82-1983/84 beräknade föredraganden behovet av medel för insatser inom 

de områden som finansieras från detta anslag till sammanlagt 65 milj. kr. 

Verksamheten bör under nästa budgetår byggas ut i enlighet med de 

nyss angivna riktlinjerna. För nästa budgetår baäknar jag behovet av 

medel till sammanlagt 21.3 milj. kr. Av detta belopp bcr~iknar jag 9 milj. kr. 

för utbildningsåtgärder och 12.3 milj. kr. för rådgivning m. m. I sistnämnda 

belopp har jag räknat in kostnader för till industrin riktad information om 

energianvändning. 

Vid min medelsbcräkning har jag tagit hänsyn även till kostnaderna för 

att administrera verksamheten. Jag har vid beräkningen av medel för 

rådgivningsverksamheten m. m. beräknat medel för stöd till utveckling av 

energitekniska provnings- och mätmetoder och utarbetande av energispar

handböcker m. m. 

Verksamheten med stöd till utbildningsåtgiirder bör i enlighet med vad 

jag har anfört i det föregående (anslaget E I) administreras av statens 

energiverk. Medel som svarar mot utgifter härför hör därför överföras till 
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anslaget E 1. Ansvaret för rådgivningsåtgärderna m. m. bör ligga kvar på 

SIND. 

Verksamheten bör även i fortsättningen linansieras via oljeersättnings

fonden. Från fonden bör därför nästa budgetår 21.3 milj. kr. tillföras detta 

anslag. Anslaget bör i statsbudgeten för nästa budgetår föras upp med ett 

formellt belopp av I 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Uthildning och rådgivning m. m. fiir att spara energi för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 5. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

8591624 

4500000 

4500000 

Reservation 9765806 

Från anslaget bestrids utgifter enligt förordningen (1959: 369) om statligt 

stöd åt landsbygdens elförsörjning (omtryckt 1977: 348). Stöd kan beviljas 

till nyanläggning och upprustning av elektriska distributionsnät på lands

bygden inbegripet anläggningar för lokala elverk. såsom vattenkraftverk 

och dieselaggregat vid avsides belägna fastigheter. Stöd kan utgå i form av 

bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd fattas av f. n. statens 

industriverk. 

Från anslaget bestrids också f. n. kostnader för arvoden till ledamöter i 

rådet för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för rådets 

ledamöter samt övrig expertis i clkraftfrågor och andra utredningskost

nadcr i samband med industriverkets verksamhet på området. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975176: 1()0 bil. 15 s. 150-165, NU 1975/ 

76: 45. rskr 1975/76: 263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av 

cldistributionen bör bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda elkon

sumenterna skall tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållanden. 

Riksdagen godtog våren 1979 nya riktlinjer för den fortsatta stödverk

samheten (prop. 1978179: 115 bil. Is. 245-250. NU 1978/79:60 s. 53-60, 

rskr 1978/79: 429). Dessa innebär bl. a. att även nyetableringar undantags

vis skall omfattas av bidragssystemet och all statliga bidrag till upprustning 

av nedsliten och oräntabla elnät i vissa speciella fall skall kunna utgå även 

framdeles. Så skall kunna ske i glesbygdsområden som saknar inslag av 

tätare bebyggelse och där huvudsakligen mindre. ekonomiskt svaga distri

butionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna utgå till svaga lokala 

och kommunala företag som har tagit över eller står i begrepp att ta över 

dåliga företag. 
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OrJ?ani.rntionskommitten (I 1981 :04 J för statens energh·erk m.jl. organ 

inom enerJ?iomrddet (OKEJ. 

OKE föreslår att verksamheten fr. o. m. budgetåret 1982/83 administreras 

av statens energiverk. 

OKE begär att för budgetåret 1982/83 2 milj. kr. anvisas för stöd till 

upprustning av nedslitna och oräntabla nät och 2,5 milj. kr. för stöd till 

nyanläggningar. 

Föredraganden 

I prop. 1978/79: 115 (bil. 1 s. 245-250) redovisades principerna för den 

fortsatta stödverksamheten. 

Såvitt avser stödverksamhetens omfattning bedömde föredraganden i 

budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 223-224) det åter

stående behovet av statliga bidrag till upprustningar av nedslitna och 

oräntabla nät till sammanlagt 10 milj. kr. Vidare ansåg föredraganden att 

sådana bidrag borde lämnas under fem budgetår att utgå med 2 milj. kr. per 

budgetår. Enligt föredragandens mening borde bidrag för nyanläggningar 

fortsättningsvis lämnas under en tioårsperiod med 2,5 milj. kr. per budget

år. Riksdagen hade intet att erinra häremot (NU 1979/80: 36 s. 7-9. rskr 

1979/80: 248). 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 bör verksamheten administreras av statens 

energiverk. 
Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår 

till (2,0+2.5 =I 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friimjande av landsbygdens elektrijieri11g för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 4500000 kr. 

E 6. Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1238038 

I 050000 

I 060000 

Reservation 3 214962 

Från detta anslag, som f. n. disponeras av oljcersättningsdelegationen 

(0ED). bestrids kostnader för uppbyggnad och drift av ett stationsniit för 

solmätning enligt förslag från OED i skrivelse till regeringen den 31 okto

ber 1979. Förslaget omfattade ett nät med automatiska fältstationer med 

dataöverföring över telefonnätet till Sveriges meteorologiska och hydrolo

giska instituts <SMHI:s) befintliga centraldator. 

OED beräknade kostnaderna för befintlig solmätningsverksamhet vid 

SMHl till sammanlagt 2.5 milj. kr. för femårsperiodt:n 1979/80-1983/84. 

Kostnaderna för utbyggnad och merkostnader för drift av systemet beräk-
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nades till sammanlagt 8 668 000 kr. under samma tidsperiod. OED beräkna

de vidare att statens råd för byggnadsforskning och nämnden för energi

produktionsforskning under samma period skulle komma att lägga uppdrag 

om solmätningar på SMHI uppgående till sammanlagt 1560000 kr. För 

femårsperioden skulle enligt OED erfordras, utöver medel för befintlig 

verksamhet, ytterligare medel om 7108000 kr. 

I OED:s förslag förutsattes att uppbyggnaden av nätet i huvudsak skulle 

vara färdigställd under budgetåren 1979/80 och 1980/81. Medel för åter

stående tre år avsåg att täcka driftkostnader. 

Regeringen har i förordning ( 1980: 700) med taxa för Sveriges meteorolo

giska och hydrologiska institut angivit att SMHI:s tillägg för allmänna 

administrations-, expens- och lokalkostnader får uppgå till 135 lJ'(. av det 

sammanlagda beloppet för lön, lönetillägg och lönekostnadspålägg. Ansla

get för nästa budgetår är beräknat med hänsyn till den gällande taxan. Jag 

beräknar medelsbehovet för budgetåret 1982/83 till 1 060000 kr. 

OED:s uppgifter bl. a. rörande solmätning övertas den 1 juli 1982 enligt 

vad jag har anfört i det föregående av statens energiverk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till So/mätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

I 060000 kr. 

E 7. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1243 291812 

100000000 

215000000 

Från detta anslag utbetalas ersättning till Forsmarks Kraftgrupp AB och 

statens vattenfallsverk för försenad idrifttagning av kärnreaktorerna Fors

mark 1 och Forsmark 2 resp. Ringhals 3 och Ringhals 4 (prop. 1980/81: 25 

bil. 9 s. 52-61, NU 1980/81: 23, rskr 1980/81: 112). 

Statens industriverk, som svarar för utbetalning av ersättningen, redovi

sar i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 att ersättningen för 

budgetåret 1982/83 beräknas uppgå till 215 milj. kr. 

Ansvaret för att betala ut dessa ersättningar bör fr. o. m. budgetåret 

1982/83 åvila statens energiverk. 

Organisationskommittcn (I 1981: 04) för statens energiverk m. fl. organ 

inom energiområdet har föreslagit att 215 milj. kr. skall anvisas för budget

året 1982/83 under detta anslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ersättning ji"jr j()rsenad idrijiwgning m· kiimreaktorer för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 215 000 000 kr. 
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E 8. Oljeersättningsfonden 

Nytt anslag (förslag) I 000 

Stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m. infördes den I januari 1981 

(prop. 1980/81:49. NU 1980/81: 19, rskr 1980/81: 100). Stödet syftar till att 

stimulera introduktion och kommersialisering av åtgärder som snabbt kan 

minska oljeberoendet. Det innebär att stödet är inriktat på åtgärder som 

kan få effekt under 1980-talet och åren närmast därefter. 

Stödet utgår normalt i form av lån med förmånliga villkor. När de 

tekniska riskerna som är förknippade med en åtgärd är stora kan bidrag 

utgå. Villkorliga lån, där återbetalningen görs beroende av om en åtgärd 

blir lönsam. kan ges när riskerna är höga. Lån kan lämnas utan att krav 

ställs på särskild säkerhet. 

För perioden 1981 -1983 beräknas stödbehovet uppgå till I 700 milj. kr.. 

varav 500 milj. kr. under år 1981. Stödet finansieras genom att en del av 

den särskilda beredskapsavgiften på motorbrännoljor och eldningsoljor. 

f. n. 24 kr. per m3 avsätts till oljeersättningsfonden. Jag har i det föregåen

de förordat att beredskapsavgiften skall höjas. bl. a. för att det skall vara 

möjligt att upprätthålla stödets ambitionsnivå. 

I avvaktan på att en ny myndighetsorganisation införs inom energiområ

det handhas stödet av delegationen (I 1980: 08) för uppbyggnad av en 

oljeersättningsfond. Delegationen skall enligt sina direktiv bl. a. upprätta 

en översiktlig plan för stödgivningen. 

Kostnaderna för att handha verksamheten belastar under perioden den I 

januari 1981-den 30juni 1982 förskotts vis anslaget A 3. Kommittcer m. m. 

Riksdagens beslut våren 1981 om riktlinjer för energipolitiken innebär 

bl. a. att fr. o. m. den I juli 1982 skall ett särskilt organ. i det följande 

benämnt oljeersättningsfonden. handha stödet för åtgärder för att ersätta 
olja, m. m. 

Personal 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Utredningar m. m. 

Finansiering 
Medel som tillförs an
slaget från oljeersäll
ningsfonden 

1982/83 beräknar 

OKE Föredraganden 

13 

2509000 
I I 892 0001 

467000 
100000 

3 330000 

6406000 

6406000 

14 

6396000 
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Organisationskommittcn (/ 1981 :04) för statens energiverk m .. fl. organ 

inom ener1;ivmrådet (OKEJ 

OKE har förutom frågan om behov av medel för oljeersättningsfondens 

kanslikostnader även utrett vilken associationsform som fonden bör ha 

samt frågan om lokalisering av verksamheten. 

När det gäller associationsformen är det enligt OKE med hänsyn till 

fondens stora energipolitiska betydelse väsentligt att regeringen har goda 

möjligheter att utfärda direktiv för verksamhetens inriktning, ekonomiska 

omfattning m. m. och att höga krav på insyn garanteras. Vidare ger samma 

associationsform för de tre energiorganen goda förutsättningar att bygga 

upp en gemensam administration. Vissa resurser frigörs därigenom för 

andra angelägna uppgifter inom organen. Mot bakgrund härav föreslår 

OKE att oljeersättningsfonden skall inrättas som en myndighet. 

En av utgångspunkterna för fondens verksamhet skall enligt riksdagsbe

slutet om riktlinjer för energipolitiken vara en övergripande planering och 

bedömning av inom vilka områden som resursinsatser från fonden kan ge 

störst effekt i fråga om att ersätta olja. Denna uppgift ankommer på statens 

energiverk i nära samverkan med fonden. 

En viktig grundläggande uppgift i beredningen av fondens ansökningar 

är enligt OKE att av de sökande få fram ett tillfredsställande tekniskt och 

ekonomiskt underlag för bedömning av projekten. Detta underlag skall 

göra det möjligt att bl. a. upprätta ekonomiska kalkyler över projektens 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska lönsamhet samt att för vissa 

projekt bedöma tekniskt nyhetsvärde och marknadsmöjligheter. En ytterli

gare uppgift är att initiera energipolitiskt angelägna projekt som eljest inte 

kommer till stånd. 

Fonden bör, enligt OKE, i sin verksamhet kunna utnyttja även annan 

sakkunnig personal än den som finns inom fonden exempelvis för olika 
planeringsuppgifter, inom speciella teknikområden. om ekonomiska för

hållanden eller vid förctagsbedömningar. En sådan viktig sakkunskap 

kommer att finnas inom energiverket. Där samlas erfarenheter från bl. a. 

beredning av forskningsansökningar till grund för beslut i den föreslagna 

utvecklingsnämnden. Beredningen av fondens ärenden kan också tillföras 

väsentliga uppgifter från den översiktliga planering som energiverket be

driver. Kunskaper och erfarenheter från energiverkets verksamhet kan på 

så sätt utnyttjas för att bedöma aktuella projekts energipolitiska rimlighet 

vad avser t. ex. bränsleval. teknikval, lokalisering och utvecklingsbarhet. 

OKE:s förslag innebär att tjänstemän inom energiverket. förutsätts delta 

i handläggningen av oljeersättningsfondens stödärenden. Deras medver

kan i handläggningen föreslås ske genom att fonden i samråd med energi

verket utfärdar särskilda förordnanden. Ersättning från oljeersättningsfon

dens administrationsmedel bör inte utgå till energiverket för denna med

verkan. Dessutom förutsätts utomstående sakkunskap finansierad med 

konsultmedel delta i handläggningen. 
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OKE föreslår att oljeersättningsfonden organisatoriskt skall bestå av en 

styrelse och ett kansli. Styrelsen bör avgöra bl. a. viktigare planeringsfrå

gor och viktigare ärenden om projektstöd. 

Myndighetens chef bör tillika vara chef för kansliet och leda och fördela 

kansliets verksamhet i sedvanlig ordning inom ramen för styrelsens delege

ring. 

Fondens kansli handlägger enligt OKE:s förslag i samverkan med utom

stående sakkunniga, bl. a. från energiverket, ansökningar om projektstöd. 

När så erfordras initieras angelägna projekt. Kansliet svarar även för 

planeringsuppgifter och information såsom erfarenhetsåterföring och upp

lysning om villkor för fondens stöd samt för lånehantering och vissa andra 

avgränsade administrativa uppgifter. t. ex. sekreterarfunktioner och regi

stratur. Övrig administrativ service, exempelvis personal- och löneadmini

stration, ekonomisk redovisning, tryckeri m. m., budcentral och telefon

växel, tillhandahålls enligt OKE:s förslag av energiverket. 

OKE har bedömt behovet av resurser för fondens verksamhet med 

utgångspunkt bl. a. i den uppskattade volymen ansökningar om stöd. Re

sursbehovet påverkas enligt OKE också av att energiverket och fonden 

samverkar i övergripande planeringsfrågor. att insatser från personal inom 

energiverket förutsätts i handläggningen av fondens stödärenden, att kon

sultmedel ställs till fondens förfogande och att gemensam administration 

byggs upp för den nya myndighetsorganisationen inom energiområdet. 

Mot bakgrund härav föreslår OKE att oljeersättningsfondens personal får 

uppgå till 13 personer fördelade på I chef, 9 handläggare och 3 biträden. 

Fonden föreslås också få disponera 3 330000 kr. i konsultmedel. Samman
taget bör administrationsramen för oljeersättningsfonden enligt OKE upp

gå till 6406000 kr. 
OKE redovisar också ett antal alternativ för fondens organisation m. m. 

som har förts fram i OKE:s arbete. Alternativen innebär dels betydligt 

större, dels betydligt mindre resurser i förhållande till OKE:s förslag. Ett 
alternativ som innebär att fondens stödgivning helt skulle inordnas i ener

giverket har också diskuterats. 

Delegationen (l !980:08)för uppbn~gnad m• en oljeersättningsfond 

Delegationen för uppbyggnad av en oljeersättningsfond har i enlighet 

med sina direktiv kommit in med en översiktlig plan för stödgivningen 

under de tre första åren av verksamheten. 

Under perioden den I januari 1981-den 15 september 1981 har 71 

projekt beviljats stöd ur fonden. 78 ansökningar om stöd har avslagits och 

5 ansökningar har överlämnats till regeringen. Delegationen har beslutat 

om stöd på 265 milj. kr. Dessutom har regeringen beviljat två överlämnade 

projekt ett sammanlagt stöd på ca 90 milj. kr. Sammanlagt har beslutats om 

stöd på 355 milj. kr. Därav avser 271 milj. kr. lån och 84 milj. kr. bidrag. 
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Delegationen redovisar översikligt hur stödet har fördelats på olika slag 

av projekt: 

Slag av Antal Lan Bidrag Summa 
projekt 

Förbränningsan-
läggningar 18 114 115 
Brytning. framtag-
ning och förädling 
av torv och skogs-
energi 15 47 22 69 
Värmepumpar 5 33 33 
Kol-miljö 3 60 Il 71 
Små vallenkraftverk 20 19 19 
Övriga projekt 
(etanol. spillvärme. 
solenergi, metangas 
m.m.) 12 17 31 48 

Summa 73 271 84 355 

Som en grund för att bedöma de medelsanspråk som kan komma att 

ställas på oljeersättningsfonden har en uppskattning gjorts av de investe

ringar som totalt erfordras för oljeersättning till år 1985 för att nå målen för 

det av riksdagen beslutade oljeersättningsprogrammet. Beräkningen byg

ger på de energipolitiska målen niir det gäller bidragen till oljeersättning 

från olika energikällor. I fråga om investeringarnas storlek har dels materi

al från oljeersättningsdelegationen. dels erfarenheter från den hittillsvaran

de stödgivningen tjänat som underlag. Dessutom har en bedömning av hur 

andra styrmedel påverkar medelsanspråken gjorts. 

Med dessa utgångspunkter har medelsanspråken på oljeersättningsfon

dcn beräknats till ca 2 400 milj. kr. för perioden 1981 -1983. Osäkerheterna 

i de gjorda beräkningarna är emellertid mycket stora. Delegationen anser 

därför att det inte finns anledning att f. n. begära ökade medel för verksam
heten. 

Delegationen har också angett riktmärken för stödgivningen inom olika 

områden. Med hänsyn till osäkerheten anges stödgivningen i intervall. 

Summan av insatserna inom olika områden skall inte överstiga den ram 

som gäller för stödgivningen åren 1981-1983. dvs. I 700 milj. kr. Delega

tionens beräkningar återges i följande tabell. 

Riktmärken för oljeersättningsfondens stödgivning år 1981 -1983. 
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Område 

Skogsenergi inkl. skogsavfall 
Torv 
Värmepumpar, solenergi. kol-miljö, 
förprojektering till prototyper och 
demonstrationsanläggningar och övriga 
områden 
Kol 
Energihushållning. prototyper och 
demonstrationsanläggningar inom 
industrin 
Spillvärme och avfall 
Små vattenkraftverk 
Rådgivning. utbildning och förvalt
ningskostnader för energiverket 
O[jeersällningsfondens administra
tionskostnader 

Summa av intervallens genomsnill 

Vissa skri1'Clser 

~ilj. kr. 

300-750 
170-570 

150-380 
120-300 

70-175 
30- 80 
20- 50 

90 

40 

1700 

108 

Liinsstyrelsen i Kalmar liin har till regeringen överlämnat en utredning 

benämnd Små vattenkraftverk i Kalmar län. Länsstyrelsen hemställer i 

skrivelsen att regeringen tar initiativ till en förbättring av nuvarande sam

hällsstöd för utbyggnad av små vattenkraftverk. 

Lantbrukarnas rik.~(iirhund ( LRFJ, Srerige.1· skogsiigares rik.1förh11nd 

och Sll/0-Fami/jeföretagen har kommit in med en skrivelse i vilken den 

undre gränsen för stödets storlek och formerna för administration och 

handläggning av stödet tas upp. Enligt skrivelsen bör den undre gränsen 

för att stöd skall kunna utgå sänkas från 50 000 kr. till I 0 000 kr. Den ökade 

arbetsbelastning som en sådan sänkning skulle medföra bör enligt skrivel

sen mötas genom en decentralisering av mindre ärenden. I skrivelsen 

anförs att ärenden som gäller jord- och skogsbruket och trädgårdsnäringen 

bör handläggas av lantbruksnämnderna. Övriga mindre ärenden bör hand

läggas av de regionala utvecklingsfonderna eller kommunerna. 

Föredraganden 

Oljeersättningsfonden utgör ett mycket viktigt styrmedel i arbetet med 

att introducera och kommersialisera teknik som snabbt kan ersätta olja. 

För att fonden skall kunna fullgöra sina uppgifter måste dess verksamhet 

utföras i sådana former att kunskaper och erfarenheter från arbetet med 

bl. a. energiforskningsprogrammet, den kommunala energiplaneringen och 

energipolitiskt motiverad utredningsverksamhet tas tillvara. Samtidigt iir 

det i enlighet med uttalanden av riksdagen i samband med beslutet om 

riktlinjer för energipolitiken värdefullt att fonden är ett självständigt organ 

som fattar sina beslut med utgångspunkt i gällande riktlinjer och den 

kompetens som finns i fondens styrelse. 
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Mot denna bakgrund avser jag föreslå regeringen att OKE:s förslag till 

samverkan mellan fonden och energiverket och till organisation för fonden 

skall genomföras. Denna samverkan bör gå till så att tjänstemän i energi

verket av fonden förordnas att delta i handläggningen av fondens ärenden. 

Fonden bör bestå av en styrelse och ett kansli. J likhet med OKE anser jag 

vidare att oljeersättningsfonden bör vara en myndighet. Vid fonden bör 

inrättas en ordinarie tjänst som chef för fonden med beteckningen p. 

Verksamheten vid myndigheten bör liksom nu gäller för delegationen för 

uppbyggnad av en oljeersättningsfond finansieras med avgiftsmedel. An

slaget för myndigheten bör därför föras upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Den nya myndighetsorganisationen inom energiområdet skall byggas 

upp inom ramen för befintliga resurser. OKE föreslår att det skall finnas 13 

tjänster vid oljecrsättningsfonden. Fonden måste kunna göra en effektiv 

prövning av stödiirendena och dessutom ha resurser för att följa upp och 

föra ut erfarenheterna av verksamheten. Jag har mot den bakgrunden och 

med beaktande av den föreslagna samverkan mellan fonden och verket 

beräknat medel motsvarande 14 tjänster för fonden. Jag beräknar admini

strationskostnaderna för fonden på sedvanligt sätt till sammanlagt 

6396000 kr. för budgetår~! 1982/83. 

I delegationens för uppbyggnad av en oljeersättningsfond plan för fon

dens verksamhet anges riktmärken för stödgivningen. Härav framgår att 

teknik som grundas på inhemska bränslen prioriteras. Detta stämmer 

enligt min uppfattning väl överens med den inriktning som bör gälla för 

fondens stödgivning. Med utgångspunkt häri har jag inget att erinra mot 

delegationens bedömningar. Jag vill emellertid instämma i vad delegatio

nen anför om osäkerheten i de bedömningar som ligger till grund för 

planen. Inom energiområdet sker förändringar snabbt. Det innebär att 

förändringar i t. ex. teknikutveckling och marknadsutsikter för olika ener

gislag kan påverka behovet av stöd och även ställa krav på anpassningar av 

ett stöds utformning. 

När det gäller de skrivelser som har kommit in med förslag om ändring 

av stödet från oljeersättningsfonden vill jag anföra följande. 

I proposition 1980/81: 49 anfördes att det är väsentligt att stöd verksam

heten koncentreras till projekt av någorlunda stor omfattning. Stödet 

borde därför avse projekt där stödets andel av investeringskostnaden 

skulle uppgå till minst 300000 kr. Undantag från den undre gränsen skulle 

emellertid kunna bli aktuella för åtgärder när det kan bedömas att den 

tänkbara marknaden och den beräknade effekten av stödet skulle bli myc

ket stor. 

Näringsutskottet anförde (NU 1980/81: 19) vid sin behandling av nyss

nämnda proposition att det i många fall är i de små och medelstora 

företagen som ett nytänkande sker och innovationer kommer fram. En 

sänkning av den undre gränsen skulle kunna innebära att marknaden för 
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energisparande utrustning skulle komma att öka. Utskottet framförde sam

manfattningsvis att tyngdpunkten i stödverksamheten normalt borde ligga 

på stora projekt men förordade att stöd skall kunna lämnas till en gräns av 

50000 kr. Riksdagen (rskr 1980/81: 100) följde utskottets förslag. 

Även frågan om att decentralisera rätten att besluta om stöd från fonden 

har prövats av riksdagen i samband med att stödet infördes. Riksdagen 

avslog därvid en motion om att decentralisera stödet. 

Frågor om stöd till små vattenkraftverk behandlades av riksdagen senast 

våren 1981. I prop. 1980/81: 90 (bil. I s. 284-285) förordades att stöd till 

små vattenkraftverk borde lämnas från oljeersättningsfonden. Enligt pro

positionen borde stödet lämnas enligt samma grunder som för andra åtgär

der som kan få stöd från fonden. Riksdagen hade inte något att erinra 

häremot <NU 1980/81: 60, rskr 1980/81: 381 ). Det i propositionen förordade 

stödsystemet har trätt i kraft den I juli 1981. 

Av vad jag nu har anfört framgår att de frågor som har aktualiserats i de 

nämnda skrivelserna nyligen har behandlats av riksdagen. Dessutom är det 

angeläget att den nya myndighetsorganisationen, där oljeersättningsfonden 

ingår som en del, snabbt kan komma i full verksamhet. Ändringar i vill

koren för stödet och stödets administration skulle kunna försvåra detta. 

Jag är därför inte beredd att nu förorda några ändringar i stödets utform

ning eller administration. Jag vill emellertid betona att det är angeläget att 

utvecklingen på detta område noga följs och att erfarenheterna av stödgiv

ningen systematiskt bearbetas. Dessa erfarenheter bör utgöra ett väsentligt 

underlag för den utvärdering av oljeersättningsfondens verksamhet som 

enligt uttalanden i prop. 1980/8 l: 49 skall föreligga under år 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att en myndighet med uppgift att ha hand om stöd för 

att ersätta olja, m. m. enligt de riktlinjer som jag har angett 

inrättas den I juli 1982, 

2. bemyndiga regeringen att vid den nya myndigheten inrätta en 

ordinarie tjänst som chef för fonden med beteckningen p, 

3. till O/jeersiittning.~fonden för budgetåret 1982/83 anvisa ett reser

vationsanslag av 1000 kr. 

E 9. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1980/81 Överskott 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4459000 1 

1000 

I 000 
1 Utgifterna för verksamheten har uppgått till 14 967 000. 

Statens kärnkraftinspcktion är enligt sin instruktion ( 1977: 427J tillsyns

myndighet enligt atomenergilagen ( 1956: 306). Inspektionen leds av en 
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styrelse. Chef för inspektionen är en generaldirektör. Till inspektionen är 

knutna tre rådgivande nämnder: reaktorsäkerhetsnänmden, safeguard

nämnden och forskningsnämnden. För inspektionen gäller sedan I juli 

1981 en ny organisation med två tekniska huvudenheter - för tillsyn och 

för utredning - en administrativ enhet och ett informationssekretariat. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 

(1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Avgifterna 

avses medföra full kostnadstäckning för såväl förvaltningskostnader som 

kärnsäkerhetsforskning. Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp 

av 1000 kr. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Ut1:(/ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
Därav engångsutgifter 

Uppbördsmedel 

Tillsyn av atomencrgi
anläggningar m. m. 

Nt:ttoutgift 

Statens Kämkraftsinspektion 

1981/82 

65 
19 

84 

17 945 000 
16000 

888000 

993 000 
I 190000 

(75000) 

21032000 

21031000 

I 000 

Beräknad ändring 1982/83 

Inspektionen 

of. 

+ 1342000 
+ 7000 
+ 124000 

+1665000 
+ 173 000 

+3311000 

+3311000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+ 930000 
+ 7000 
+ 40000 

+ 1 182000 
+ 105 000 

+2264000 

+2 264000 

of. 

Verksamheten vid kärnkraftinspektionen de närmaste åren innebär i 

princip en fortsättning på den verksamhet som bedrivits under budgetåret 

1980/81 och har sin utgångspunkt i av riksdagen givna riktlinjer för bl. a. 

reaktorsäkerhetsarbetet ( prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 1980/81: 60, rskr 

1980/81: 381 ). Inspektionens nya organisation och de resursförstärkningar, 

som erhållits och som inspektionen räknar med att börja kunna utnyttja 

under 1981 /82. betyder att verksamheten kommer att kunna ges både högre 

kvalitet och täcka vidan:: områden. Vid fördelningen av befintlig personal i 

samband med omorganisationen har löpande tillsynsverksamhet i viss 

utsträckning prioriterats. Det innebär att inspektionen går in i budgetåret 

1981/82 med ett vakansläge på säkerhetsgranskningssidan som gör att vissa 
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långsiktiga säkerhetsgranskningsfrågor kan bearbetas i önskvärd takt först 

efter återrekrytering. 

En översyn har inletts av kärnkraftverkens interna beredskapsorganisa

tion för hantering av allvarliga driftstörningar och tillbud. I samband där

med kommer även inspektionens interna beredskapsorganisation att för

stärkas. En första etapp av detta arbete skall vara slutförd vid årsskiftet 

198 l/82. Arbetena beräknas fortsätta in på budgetåret l 982/83. 

De två aggregat som är under byggnad under perioden kräver betydande 

löpande granskningsinsatser. Särskild uppmärksamhet kommer av inspek

tionen att ägnas uppföljning av provdriften vid de aggregat som går över 

från provdrift till rutinmässig drift. Därtill kommer frågor sammanhängan

de med planerad övergång till förlängd driftcykel vid vissa aggregat. samt 

introduktion av nya bränslekonstruktioner. 

I riktlinjerna för kiirnsäkerhetsarbetet har angivits att varje svenskt 

kärnkraftaggregat under sin tekniska livslängd om möjligt skall genomgå 

minst tre fullständiga säkerhetsgranskningar liknande den som föregår 

meddelandet av tillstånd att första gången ta reaktoranläggningen i drift. 

De händelse- och felträdsanalyser för varje aggregat. som nu inleds inom 

ramen för pågående s. k. probabilistiska riskanalyser. bör enligt inspektio

nens mening utgöra stommen vid den första omgången av det skisserade 

programmet för återkommande siikerhetsgranskning. De första aggregat

specifika händelse- och felträdsanalyserna kommer att liimnas in till in

spektionen under budgetåret 1981/82. 

Arbetet fortsätter på utveckling av system för tillbudsanalys och därmed 

sammanhängande erfarenhetsåterföring vid de svenska kärnkraftverken. 

Förstärkta insatser från inspektionens sida förutses inom främst följande 

delområden 

- utveckling och granskning av metodik inom området 

- egna analyser av viktigare händelser 

- bevakning av utvecklingstren<ler vad giiller felfrekvensen för olika kom-

ponenter med hjälp av kraftindustrins eget system för registrering av 

komponentfel 

I prop. 1980/81: 90 anmälde regeringen att den avsäg att utförda före

skrifter om installation av filtrerad ventilation i reaktorinneslutningarna 

vid Barsebäcksverket. Under hösten år 1981 har regeringen utfärdat så

dana föreskrifter. Granskningen av hithörande säkerhetsfrågor beräknas 

kräva betydande arbetsinsatser från inspektionens sida med början av 

budgetåret l 982/83. varvid forskningsprojektet FIL TRA har lagt en god 

kunskapsmässig grund. 

Omorganisationen har skapat förutsättningar för en väsentlig förstärk

ning av inspektionens insatser inllm människa-maskinområdet. 

Pågående utbyggnader och modernisering av anläggningarna för avfalls

hantering vid kärnkraftverken kräver löpande granskningsinsatser under 

kommande budgetår. 
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Den nedlagda Ågestareaktorn kommer enligt nuvarande planer att an

vändas för utveckling och provning av olika dekontamineringsmetoder. 

Detta projekt kommer att kräva vissa granskningsinsatser och tillstånds

prövningar. samtidigt som proven mt:d olika dekontamineringsmetoder i 

sig är av stort intresse. 

Under första hälften av år 1982 beräknas konstruktionsgranskning behö

va påbörjas av slutlager för reaktoravfall. Denna granskning kommer att 

kräva betydande arbetsinsatser med tyngdpunkt under budgetåret 1982/83. 

Under budgetåret 1982/83 förutses vidare behov av omfattande gransk

ningsinsatser för godkännande av slutliga tekniska specifikationer för det 

avfall som skall levereras enligt träffade upparbetningsavtal. och för nytill

kommande ansökningar enligt villkorslagen. 

Det kan komma att ske en anhopning av större granskningsärcnden inom 

avfallsområdet under budgetård 1982/83. Detta kan kräva en tillfällig 

förstärkning av inspektionens anslag för utnyttjande av konsulter. vilket i 

så fall kommer att äskas i tilläggspetita när behovet bättre kan överblickas. 

Inspektionens tillsyns- och granskningsverksamhet kräver upprätthål

landet av ett omfattande internationellt kontaktnät, dels bilateralt med 

tillsynsmyndigheter i andra länder med omfattande kärnkraftprogram. dels 

med internationella organisationer som IAEA. NEA och EG. 

Eftt:rsom fler kärnkraftaggregat tas i drift och produktionsvolymen på 

AB Asea-Atoms bränslefabrik ökas kommer safcguardinspektionerna att 

öka. Inspektionerna förutses liksom hittills i huvudsak ske i samarbete 

med IAEAs inspektörer. 

Produktion av informationsmaterial om inspektionens verksamhet kom

mer att ges prioritet. Förutom den överblickande informationen om verk

samheten kommer några projekt av speciellt intresse att ges särskild upp

märksamhet. 

Kiirnkraftinspektionens förslag för budgetåret 1982/83 innebär i korthet 

följande. 

I. Löne och prisomräkning. Vid bt:räkning av prisökningar har inspektio

nen utgått från index för juni 1981 baserat på indexserie 

1980. ( + 2 372 000 kr.) 

2. Nytillkomna lokaler med anledning av medgiven personalökning !upp-

giften är preliminär) ( +839000 kr.) 

Föredraganden 

Riksdagt:n fastlade i samband med behandlingen av regeringens förslag 

till riktlinjer för energipolitiken fram till år 1990 riktlinjer for kärnkraftssii

kerhetsarbetet (prop. 1980/81: 90 bil. 1, NU 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381 ). 

Den nya organisation för kärnkraftinspektionen som gäller sedan den l 

juli 1981 innebär att inspektionen givits resurser att fullgöra sina uppgifter 

med hänsyn till bl. a. dessa riktlinjer. 

Enligt min mt:ning föreligger inte något behov av förstärkningar av 

8 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 17 
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inspektionens resurser under budgetåret 1982/83. Som framgår av sam

manställningen beräknar jag utgifterna för inspektionen under detta anslag 

till 23 296000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens Kärnkrafiinspektion: Fiir\"ll/tningsko.1·tnader för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag om I 000 kr. 

E 10. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 

1980/81 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 000 

1000 

Reservation 22 759 757 

Statens kärnkraftinspektion har ansvaret för att beställa det forsknings

och utvecklingsarbete som inspektionen finner nödvändigt för att trygga 

säkerheten i beslutade kärnkraftanläggningar. Det åligger dessutom in

spektionen att pröva behovet av forsknings- och utvecklingsarbcte av mer 

långsiktig karaktär. 

V erksamhctcn finansieras med avgifter enligt förordningen ( 1975: 429) 

om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Anslaget förs därför upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. Det får inte belastas. 

Förslag till förändringar för budgetåret 1982/83. 

Beräknas för kärnsäkcr
hetsforskning 
Avgår: 
Avgifter för kiirnsäker
hctsforskning 

Nettoutgift 

Statens kärnkrajiinspektion 

1981/82 

36700000 

36699000 

1000 

Beräknad ändring 1982/83 

Inspektionen 

+3600000 

+3600000 

of. 

Före
draganden 

+I 000000 

+I 000000 

of. 

Inom anslaget Kärnsäkerhctsforskning finansieras det svenska deltagan

det i Haldenprojektet och i forskning inom ramen för det Nordiska kon

taktorganet för Atomenergifrågor. Dessutom finansieras de lokala säker

hetsnämnderna från detta anslag. För budgetåret 1982/83 planeras forsk

ning med följande omfattning: 

Människa-maskin-området ges hög prioritet. Underhållsfunktioner, or

ganisatoriska aspekter och datorstödda operationshjälpmedcl studeras i 

nordiskt samarbete. Inom Haldenprojcktet utnyttjas en simulatoranlägg-
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ning för forskning kring hjälpmedel för störningsanalys och för beteende

vetenskapliga experiment. 

Inom materialteknikområdet är sådana faktorer som påverkar sannolik

heten för brott i reaktortanken av särskild vikt. Exempel är: spänningar. 

belastningar, dcfektförekomst och brottseghetsdata. Även rörsystemens 

och olika komponenters hållfasthet studeras. Undersökningar av förbätt

rad apparatur för oförstörande provning ingar. De experimentella under

sökningarna av [ildringsfenomen. termisk utmattning och interkristallin 

spänningskorrosionssprickning fortsätter. Mätningar av jordbiivningar i 

hela Sverige planeras. 

Mätningar av värmeövergångstalen vid kylmedelsförlust planeras fort

sätta inom ramen för inspektionens forskningsprogram rörande termo

hydraulik. Överföring och anpassning av datorprogram torde pågå i oför

minskad omfattning. En mängd experimentresultat från svenska och ut

ländska projekt skall analyseras. 

Bränslefrågor. till exempel fissionsgasfrigörelse vid hög utbränning äg

nas uppmärksamhet. Bränslekapslingens uppträdande vid simulerade 

olycksförlopp och dess växelverkan med bränslekutsarna vid effekttran

sienter studeras experimentellt. Deltagande i Haldenprojektets bränsle

forskning ingår i detta område. 

Vad gäller systemanalys kommer utvecklingen av metoder och data

baser för tillförlitlighets- och haverianalyser pii kiirnenergiområdet att 

fortsätta. Under 1982/83 torde forskningsarbete avseende reaktorinne

slutning med liltrerad tryckavlastning komma att slutföras. Fortsatta 

forskningsinsatser kring haveriförlopp förutses dock. 

lnstrumentcringsprinciper. speciellt för reaktorövervakning vid onorma

la avställningar. kommer att studeras inom regler- och elteknikområdet. 

Modeller för radioaktiva ämnens vandring i berg och metoder för avfalls

hantering kommer att behandlas i internationellt samarbete. Arbeten med 

betydelse för avveckling av kärnenergianläggningar förutses. 

Stora delar av den kärnsäkerhetsforskning som hittills har bedrivits i 

Sverige har utförts av Studsvik Energiteknik AB. Inspektionen avser att 

även framgent utnyttja resurserna hos denna organisation. Dessutom anli

tas andra svenska institutioner och företag för att ytterligare höja kvaliten 

och öka bredden pä den säkerhetstekniska forskningen. 

Inspektionen förutser inte något behov av att för närvarande öka säker

het:\forskningens totala volym. Områden som människa-maskin och sy

stemanalys kommer att ges hög prioritet under budgetåret 1982/83. 

Under budgetåret 1981/82 är medelsramcn för kärnsäkerhetsforskning 

35.9 milj. kr. då 0.8 milj. kr. för de lokala säkerhetsnämnderna frånräknats. 

Under budgetåret 1982/83 förutses ett ökat antal projekt i internationellt 

samarbete. Dels beroende på detta och dels till följd av fördyringar genom 

bland annat ökade lönekostnader hos konsulter och inom forskningsor

ganisationer erfordras en uppräkning av kostnadsramen med 3.6 milj. kr. 
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till 39,5 miij. kr. Med bidragen till säkerhetsnämnderna äskar inspektionen 

sf1lunda 40,3 milj. kr. 

J.okala siikerhct.rniimnder l'id kiirnkrqfirerken 

Lokala säkerhetsnämnder vid kärnkraftverken inrättades vären 1981 

lprop. 1980/81: 25 s. 48-51, NU 1980/81: 23. rskr 1980/81: 112). Nämnder

nas uppgifter framgår av deras instruktion ( 1981: 101. För innevarande 

budgetår har för nämndernas verksamhet under detta anslag beräknats 

800000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Statens kärnkraftinspektion har ansvaret för att beställa det forsknings

oeh utvecklingsarbete som inspektionen finner nödviindigt för att trygga 

säkerheten i beslutade kärnenergianläggningar. 

Inspektionens samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen ger goda 

möjligheter att överblicka pågående och planerad forskningsverksamhet. 

En sådan överblick ger i sin tur grund för att samordna och prioritera 

sådant forskningsarbete som är av särskild vikt för inspektionens tillsyns

oeh kontrollverksamhet. Den av inspektionen initierade forskningsverk

samheten är mot denna bakgrund en förutsättning för att inspektionen skall 

kunna bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. 

Jag delar i stort kärnkraftinspektionens bedömning av siikerhetsforsk

ningens inriktning för budgetåret 1982/83. Till följd av ökade kostnader 

m. m. bör medelsramen för kärnsäkerhetsforskni\1gen räknas upp med I 

milj. kr. Under budgetåren 1977178-1979/80 har tinder detta anslag beräk

nats medel för det svenska delt~lgandet i den internationella utvärderingen 

av kärnbränslecykeln (lNFCEl. INFCE-arbetet slutfördes under ~l.r 1980. 

Av de medel som beräknats för det svenska deltagandet i INFCE har ca 
2. 7 milj. kr. inte förbrukats. Dessa medel bör budgetåret 1982/83 stiillas till 

kämkraftinspektionens förfogande för kärnsäkerhetsforskning. 

För siikerhetsnämnder vid kärnkraftverk beräknar jag för nästa budgetår 

ett oförändrat medelsbehov av sammanlagt 800000 kr. 

De ställningstaganden som jag redovisat innebär sammanfattningsvis att 

jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetåret 

1982/83 beräknar 37.7 milj. kr. Anslaget tillförs som jag redan har nämnt 

medel från kärnkraftproducenterna genom avgifter. Det bör därför liksom 

för innevarande budgetår föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för 

nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemstiiiler jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens kiirnkr<{ftinspektion: Kiirnsiikerhet.~fi1rskni11g för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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E 11. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

1000 

117 

Över anslaget, som tas upp med ett formellt belopp av 1000 kr., redovi

sas verksamheten vid nämnden för hantering av använt kärnbränsle. 

Nämndens arbetsuppgifter framgår av instruktionen ( 1981: 672). 

Nämnden skall följa utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt vad 

gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avveckling 

och rivning av reaktoranläggningar. 

Nämnden skall vidare avge förslag till de avgifter som reaktorinneha

varna skall erlägga till staten. och svara för en betryggande förvaltning av 

inbetalade avgifter. Nämnden skall också pröva frågor om utlåning till 

reaktorinnehavarna av inbetalade avgifter. 

Nämnden skall vidare svara för viss kompletterande forsknings- och 

utvecklingsverksamhet rörande hantering av använt kärnbränsle och ra

dioaktivt avfall från detta och lämna en översikt över de åtgärder som kan 

behövas för att övervaka och kontrollera slutförvar. 

Nämndens verksamhet finansieras från de avgifter som uttas av reaktor

innehavarna med stöd av lagen ! 1981: 669) om finansiering av framtida 

utgifter för använt kärnbränsle m. m. Avgifter kommer första gången att 

betalas in under april 1982. 

Förslagen i nämndens anslagsframställning liksom mitt förslag till för

ändringar till budgetåret 1982/83 framgår av följande sammanställning. 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Nämnden Före-
dragamlen 

Lönekostnader 700000 + 597000 + 597000 
Övriga adm. kostnader 160000 + 603000 + 550000 
Projektmedel 7640000 0. f. 0. f. 

8500000 +1200000 +1147000 

Reaktorinnehavarna låter ett av dem gemensamt ägt företag. Svensk 

Kärnbränsleförsörjning AB (SKBFJ, svara för de åtgärder för hantering 

och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta, vilka 

inte är direkt knutna till verksamheten vid kärnkraftanläggningarna. 

Enligt lagen ( 1981: 669) om finansiering av framtida utgifter för använt 

kärnbränsle m. m. skall planer upprättas för verksamheten och dess finan

siering. Planerna skall ses över årligen. Sådana planer upprättats första 

gången år 1982. 

Kraftindustrin har nyligen via SKBF till nämnden ingivit en skrivelse 

med en preliminär bedömning av den avgift som bör tas ut på från kärn-
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kraftverken levererad elektrisk energi under år 1982 för att täcka de framti

da kostnaderna för att ta hand om det använda kärnbränslet och för att riva 

·kärnkraftverken. Nämnden har på grundval av hittills föreliggande upp

gifter uppskattat de sammanlagda kostnaderna hiirför. I skrivelse den 25 

november 1981 till regeringen har nämnden vidare redovisat den betydelse 

som förräntningen av de inbetalade medlen har för avgiftens storlek. Med 

hänsyn till det underlag som f. n. föreligger bör avgiften enlig! nämndens 

mening denna första gång fastställas till skäligt belopp. Nämnden föreslår 

en avgift av 1,7 öre per kWh som levereras frftn kärnkraftverken under år 

1982. 

Föredraganden 

Enligt de principer som gäller för hanteringen av kärnkraftens radioak

tiva avfall bör samtliga kostnader för avfallets hantering bäras av dem som 

ger upphov till dessa, dvs. kraftindustrin. Detta gäller även statens kostna

der för hanteringen. 

Regeringen har den 17 december 1981 efter förslag av nämnden för 

hantering av använt kärnbränsle fastställt en avgift av 1,7 öre per kWh 

levererad elkraft från kärnkraftverken. Avgiften skall täcka de kostnader i 

framtiden för att ta hand om det använda kärnbränslet och för att avveckla 

och riva kärnkraftverken som motsvarar produktionen ev elkraft under år 

1982. Den fastställda avgiften beräknas innebära inbetalningar om ca 500 

milj. kr. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag utgifterna för nämnden 

till 9647000 kr. för nästa budgetår. Anslaget bör liksom hittills tas upp med 

ett formellt belopp av I 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Åtgärder .får hantering 111· radioaktirt m:f'a/l för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 12. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

1980/81 Utgift 2 184663852 Reservation 240473480 

1981/82 Anslag 12903000000 

1982/83 Förslag 2 836 000 000 
1 Varav 50 milj. kr. över finansfullmakten enligt regeringsbeslut den 17 september 
1981 och 355 milj. kr. på tilläggsbudget L 

Statens vattenfallsverk inrättades som affärsdrivande verk år 1909 och 

fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1961 och 1974 års riksdagar 

Cprop. 1961: 168, SU 1961: 162. rskr 1961:368 och prop. 1974: I bil. 15 s. 

211. NU 1974: 26. rskr 1974: 198). 

Vattenfallsvcrket handhar statens kraftverksrörelse och kanalrörelsen 
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_vid Trollhätte kanalverk samt verkar för en rationell elenergiförsörjning i 

riket. Verket ombesörjer också bercdskapsplanläggning av rikets clenergi

försörjning. 

Vattenfallsverket beslutar om leverans av elenergi från verkets anlägg

ningar och fastställer avgifter för sådan leverans. Anläggningar och bygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgifterna för vattenfallsverkets investeringar bestrids f. n. dels från 

reservationsanslaget Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m .. dels 

genom medel som i övrigt ställs till verkets förfogande. 

Vattcnfallsverket förvaltar statens aktier i elproduktionsbolagen Bastu

sels Kraft AB. Bergeforsens Kraft AB, Bråvallakraft AB, Forsmarks 

Kraftgrupp AB, Fyriskraft AB. AB Grytforsen, AB Kattstrupeforsen, 

Ljusfors Kraft AB, Rebnis Kraft AB. Stockholms Kraftgrupp AB. Söder

fors Kraft AB och AB Umeforsen. 

Vattenfallsverket förvaltar dessutom statens aktier i distributionsbola

gen Björkö-Arholma Elektriska AB, Grundsunda Elektriska AB, Kol

bäcks Belysnings AB. Rönninge Elektriska AB. Svensk Energiverksgrupp 

AB <SEABJ. Umeå Elektriska Distributions AB, Valbo Kraft AB. Vax

holms Energi AB och Vikbolandets Elektriska Kraft AB. Härutöver inne

har vattenfallsverket aktier i Götakraft AB. AB Kärnkraftutbildning. 

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, Svenska Petroleum AB. Svenskt Kol

konsortium AB och SwedPower AB. 

Via förvaltningsbolaget Svensk Energiverksgrupp AB (SEAB) förvaltar 

Vattenfall indirekt aktierna i distributionsdotterbolagen AB Boxholms El

verk. Domneåns Kraft AB, AB Finspångs Elverk. Gotlands Energiverk 

AB. Motala Ströms Kraft AB. AB Skillingaryds Elverk. Vingåkers Elverk 

AB. Viskans Kraft AB. AB Värmdö Elverk och AB Ånge Elverk samt i de 

s. k. "intressebolagen·~ Bodens Energiverk AB. Luleå Energiverk AB. 

Piteortens Eldistributions AB. AB Stenungsunds Elverk och Östhammars 

Energiverk AB i vilka bolag SEAB äger minoritetsandclar. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Tillgångarna inom kraftverksrörclsen uppgick den 30 juni 1981 till sam

manlagt ca 36700 milj. kr., varav ca 27360 milj. kr. hänförde sig till 

naturtillgångar och anläggningar, 2675 milj. kr. till inventarier och förråd 

och återstoden till poster av finansiell natur. Sedan skulderna frånräknats 

var behållningen ca 34245 milj. kr. inkl. balanserade överskottsmedel. 

Kraftverksrörelsens resultaträkning för de tre senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning li milj. kr.). 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 120 

1978179 1979/80 1980/81 

Rörelseintäkter 4 863.0 6058.5 6635.6 
Driftskostnader -2 416.4 -3 240,5 -3 764,9 

Rörelseresultat före avskrivningar 2446,6 2818,0 2870,7 

Avsättning för förnyelse -I 019,3 -1302.7 -1642.4 

Rörelseresultat 1427,3 1515,3 1228,3 

Finansiella och extraordinära 
intäkter och kostnader, netto 70.7 399.6 1 518.9 

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatter 1498,0 1914,9 1 747.2 

Bokslutsdispositioner - 154.7 - :ws.o :!.5 
Kommunalskatter - 146.0 - 172.0 - 275.0 

Ränta på disponerat statskapital 1197,3 1347,9 1474,7 

Ränta i procent av i medeltal 
disponerat statskapital 8,75% 9,25 <.+ I I.I %2 

1 Häri ingår 200 milj. kr. i ersättning för försenad idrifttagning av Ringhals 3. 
2 Det fastställda avkastningskravet för budgetåret 1981/te uppgick till 9.5 r.; .. 

Den totala kraftförsäljningen blev under budgetåret 1980/81 ungefär så 

hög som hade beräknats i driftstaten. Försäljningen av fast kraft blev något 

lägre än beräknat medan försäljningen av tillfällig kraft blev betydligt 

högre. 

Rörelseintäkterna för budgetåret uppgick till 6636 milj. kr., en ökning 

med 141 milj. kr.jämfört med driftstaten. Fast engrosförsäljning understeg 

driftstaten med 146 milj. kr. medan detaljförsäljningen visade ett mindre 

överskridande. Den tillfälliga kraftförsäljningen översteg hcräkningarna i 

driftstaten med 232 milj. kr. beroende på volymökning och lägre genom

snittspris. Transiteringsintäkterna blev större än beräknat huvudsakligen 

beroende på det nya stamnätsavtalet som trädde i kraft den 1 januari 1981. 

Driftkostnaderna blev 77 milj. kr. lägre än i driftstaten och uppgick till 

3 765 milj. kr. Kostnaderna för inköpt kraft översteg de beräknade medan 

kostnaderna för drift och underhåll samt bränsle blev lägre än beräknat. 

Bedömt behov av avsättningar för förnyelse av anläggningar uppgick till 

1642 milj. kr., en ökning med 72 milj. kr. jämfört med driftstaten. 

Finansiella intäkter och kostnader innebar 519 milj. kr. i resultatförbätt

ring, 200 milj. kr. mer än vad som förutsattes i driftstaten. 

Efter kommunala skatter m. m. framkom ett överskott om I 475 milj. kr .. 

258 milj. kr. bättre än driftstaten. För att uppnå avkastningskravet om 

9,5 % på i medeltal disponerat förräntningspliktigt statskapital erfordrades 

ett överskott om 1260 milj. kr. Resultatet översteg således avkastningskra

vet med 215 milj. kr. Enligt av regeringen angivna principer för upprättan

de av årsbokslutet har detta belopp disponerats till en extra inlcverans till 

statsbudgeten. Verket har vidare under budgetåret 1980/81 erhållit ersätt

ning för fördyrad kraftproduktion på grund av försenad idrifttagning av 

kärnreaktorer (prop. 1980/81: 25 bil. 9. NU 1980/81: 23. rskr 1980/81: 11 :!). 
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Till följd härav har verket i bokslut för budgetåret 1980/81 kunnat föra upp 

535,8 milj. kr. som ej förräntningspliktigt statskapital. Jag avser att senare. 

efter samråd med chefen för budgetdepartementet, föreslå regeringen att 

förordna att av detta belopp skall 436 milj. kr. disponeras för en extra 

avskrivning under budgetåret 1982/83 av verkets anläggningar. l samband 

härmed sker en motsvarande nedskrivning av verkets förräntningspliktiga 

kapital. Resterande medel, ca 100 milj. kr .. får disponeras av vattenfalls

verket inom kraftverksrörelsen. 

Antakt anställda har under åren 1975-1981 minskat endast obetydligt. 

eller från 11 800 till 11 700. 1 dessa siffror ligger dock en ändrad samman

sättning av verkets personal. Medan antalet anställda inom anläggningsen

heterna har minskat har under samma tid driftorganisationen för värme

kraftproduktion byggts upp med ca I 300 personer. 

Den nedåtgående trenden inom anläggningsvcrksamheten beräknas hål

la i sig under 1980-talet. 

Den för vattenfallsverket totala belastningen och totalt disponibla ener

gin under de tre senaste budgetåren framgår av följande sammanställning. 

1978179 1979/80 1980/81 

Belastning (i G Wh 1 J 
Fasta leveranser: 
Industri 11150 11390 11000 
Kommunikationer 1520 1540 1530 
Kraftfört:tag 24890 25 370 26120 
Egen detaljdistribution 3 240 3 210 .BIO 
{)vriga konsumenter 370 340 270 
Overföringsförluster och 

reservkraft 3060 3040 2450 

Summa fasta leveranser 44230 44890 44680 

Leveranser av tillfällig kraft 
inom och utom landet inkl. 
överföringsförlustcr 2 570 3 750 4480 

Total belastning 46800 48640 49160 

Disponibel energi (i GWh'J 
Vattenkraft 30220 31350 27 170 
Värmekraft exkl. kärnkraft 1630 940 660 
Kärnkraft 7720 7920 1621() 
Import 2 760 3 800 1710 
Inköpt kraft från svenska 

leverantörer 4470 4630 3 410 

Total disponibel energi 46800 48640 49160 

1 TWh (terawattimme) = I 000 GWh (gigawattimme) = I 000 milj. kWh (kilowatt
timme). 

Vattenfallsverkets fasta elleveranser uppgick under budgetåret 1980/81 

till ca 44. 7 TWh och minskade med 0, 7 % jämfört med budgetåret 1979/80. 

De totala leveranserna exkl. export av tillfällig kraft var oförändrade och 

uppgick till 45,9 TWh. 

Vattenfalls verkets leveranser till industrin minskade med 3 ,4 % mellan 
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budgetåren 1979/80 och 1980/81. Minskningen gäller samtliga industrigrup

per utom massa- och pappersindustri som ökade med 2,2 % samt gruppen 

övrig industri som ökade med 0,8 %. De största nedgångarna uppvisar 

grupperna malmgruvor. 12.8%. cementindustri. 10. l (.!r, samt clhyttor och 

stålverk, 7,8%. Inom gruppen kommunikation var förbrukningen 0.9% 

lägre under budgetåret 1980/81 än under budgetåret 1979/80. 

Leveranserna till kraftföretag ökade under budgetåret 1980/81 med 

2.9%. Leveranserna till åtcrdistributörer, som är den dominerande kund

kategorin, ökade med 3.1 %. Inom verkets egna detaljdistributionsområ

den ökade förbrukningen med 3,2 %. 

Produktionen av elenergi i vattenfallsverkets egna vattenkraftanlägg

ningar uppgick under budgetåret 1980/81 till 27 ,2 TWh mot 31,4 TWh 

budgetåret innan. Produktionen i kärnkraftverken uppgick till 16,2 TWh. 

en ökning med 8,3 TWh jämfört med budgetåret innan. Produktionen av 

kraft i egna fossileldade anläggningar var den lägsta under de senaste tio 

åren och uppgick till 0.7 TWh. Nettoexporten under budgetåret 1980/81 

utgjorde 2, I TWh. 

Vattenfallsverkets investeringsanslag och medelsförbrukning de tre se

naste åren redovisas i följande sammanställning !i I 000-tal kr.). 

Ingående Medtdsför- Utgående 
behållning Anslag brukning behåll-

ning 

1978179 468377 2310000 2102540 675 837 
1979/80 675 837 1830000 1°962750 543 087 
1980/81 543 087 1882050 2 184 664 240473 

Från reservationsanslaget Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m. 

hade för budgetåret 1980/81 anvisats I 882 050 000 kr.. varav på tilliiggsbud

get I och lII 51.2 milj. kr. resp. 30850000 kr. samt 50 milj. kr. över 

finansrullmakten för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den för samma år 

fastställda investeringsramen var 2236,2 milj. kr. Beloppet bestod. för

utom av föreslagen ram om I 946.9 milj. kr. i prop. 1979/80: HJO. av reser

verade medel från budgetåret 1979/80 om 150 milj. kr.. under budgetåret 

1980/81 beviljade medel på tilläggsbudget 1 och III lprop. 1979/80: 100 bil. 

17, NU 1979/80:70, rskr 1979/80:410, prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23. 

rskr 1980/81: 112 och prop. 1980/81: 125, NU 1980/81: 61. rskr 1980/81: 282! 

om sammanlagt 82, I milj. kr. samt särskilt anvisade medel för sysselsätt

ningsfrämjande åtgärder om sammanlagt 57 .2 milj. kr. 

Statens vatte11fi11/s1·erk 

Allmänna energifrågor 

I anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 behandlar statens vat

tenfallsverk inledningsvis vissa allmänna energifrågor. 
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En viktig förutsättning för planeringen av kraftförsörjningen på längre 

sikt är riksdagens beslut våren 1980 att kärnkraften skall vara avvecklad 

senast år 2010. Väsentliga frågeställningar for att kunna ange hur kärnkraf

ten skall kunna ersättas är hur stort elbehovet kommer au hli samt vilka 

energikällor som skall ersätta kärnkraften. Verket ser det som en viktig 

uppgift att söka utveckla och förbereda alternativa produktionsformer så 

att mogna lösningar står till buds och kan kombineras på gynnsammaste 

sätt. 

Vattenfallsverket konstaterar att de insatser som planeras redan under 

1980-talet måste syfta till att underlätta möjligheterna för en ersättning av 

kärnkraften. Ett så omfattande beslutsunderlag som möjligt bör eftersträ

vas inför besluten om vilka kraftslag som skall ersätta kärnkraften. Detta 

underlag bör syfta till att ge konkret erfarenhet av ekonomi, miljöegen

skaper, byggande och drift av sannolika produktionsanläggningar. Nuva

rande kunskapsunderlag och restriktioner mot utbyggnad av kraftstationer 

pekar enligt verkets uppfattning mot att merparten av kärnkraften måste 

ersättas med olika slag av koleldade anläggningar. 

Beträffande en fortsatt vattenkraftutbyggnad anför verket bl. a. följande. 

Enligt gällande riksdagsbeslut bör vattenkraftutbyggnaderna inriktas mot 

en kapacitet om 66 TWh som antas kunna uppnås något år efter år 1990. 

Det är enligt verket tveksamt om denna begränsade målsättning kan upp

nås inom de ramar som anges i riksdagens beslut år 1977 om den fysiska 

riksplanen. 

Beslutet att minska oljeanvändningen och därtill på sikt ersätta kärnkraf

ten har enligt verket radikalt ändrat förutsättningarna för 1977 års beslut 

om den fysiska riksplanen. Bl. a. i samband med riksdagsbeslutet att 

ersätta kärnkraften uttalade riksdagen att den framtida energiförsörjningen 

skall inriktas mot miljövänliga. inhemska och förnybara energikällor. Vat
tenkraften uppfyller i hög grad dessa krav. 

Vidare anför verket att vattenkraften är det enda förnybara energislag 

som har nått full teknisk mognad. Den moderna vattenkrafttekniken byg

ger på erfarenheter under ca 100 år av teknisk utveckling. Alla aspekter på 

projektering, konstruktion. byggande och drift är väl kända. Maskinutrust

ningen har nått en mycket hög utvecklingsnivå. Driftsäkerheten och till

gängligheten är oöverträffad jämfört med alla andra produktionsslag. 

Alternativet till vattenkraftutbyggnad för att ersätta kärnkraften är olika 

typer av fossilcldade anläggningar. I viss omfattning kan dessa baseras på 

inhemska fasta bränslen, dvs. torv och biomassa. 

Huvuddelen av anläggningarna måste dock enligt verkets uppfattning 

byggas för kol som är ett importerat bränsle. Även om en omfattande 

fortsatt vattenkraftutbyggnad kan åstadkommas måste sannolikt på sikt 

torv- och koleldade anläggningar byggas för att kunna ersätta kärnkraftens 

produktionskapacitet om närmare 60 TWh. Med en fortsatt vattenkraftut

byggnad kan dock utbyggnaden av fossileldade anläggningar begränsas 

avsevärt. 
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Mot denna bakgrund anser vattenfallsverket att ett nytt bcslutsunderlag 

bör tas fram för att på nytt pröva förutsättningarna för utbyggnad av 

Vindelälvcn och Kalixälvcn. Den projektering som bör ingå i denna utred

ningsverksamhet bör inriktas på en skonsam utbyggnad varvid särskild 

hänsyn tas till källområdena i tjällen. Berörda kommuner och hinsstyrelser 

bör ges tillfälle att medverka vid utformningen av anläggningarna. Olika 

former för att ge berörda kommuner och det regionala näringslivet ekono

miska fördelar bör prövas. Verket hänvisar också till riksdagens beslut 

under våren 1981 att en parlamentarisk kommitte bör tillsättas med uppgift 

att analysera vilka åtgärder som bör vidtas för att sakra kärnkraftens 

avveckling och minska oljeberoendet. Kommitten förutsattes enligt riksda

gens beslut bl. a. studera vilka bidrag vattenkraften kan ge till den framtida 

energiförsör:iningen. Vattenfallsverket ser detta som ett motiv till att ver

ket ges möjligheter att genomföra de tidigare nämnda utredningarna och 

projekteringarna för att därigenom kunna förse kommitten med ett fylliga

re material angående utbyggbar vattenkraft än vad som annars blir fallet. 

Beträffande kiirnkraftverksamheten anför vattenfallsverket bl. a. föl

jande. 

Produktionen från de kärnkraftverk som drivs av verkets personal dvs. 

Ringhals och Forsmark, beräknas år 1990 uppgå till 40 TWh eller 301/C av 

den beräknade totala elproduktionen i landi:t. 

Verkets satsning inom kärnkraftområdet är inne i ett intensivt skede. I 

Ringhals fullföljs idrifttagningen av bk)ck 3 och 4 och anläggningen plane

ras från år 1982 vara i kommersiell drift med 4 block. I Forsmark är två 

block i drift och fr. o. m. 1985/86 beräknas tre block vara i drift. 

Kärnkraftens säkerhetsfrågor är av central betydelse för den fortsatta 

utvecklingen på elenergiområdet. Resurserna för all bearbeta dessa frågor 

har kraftigt förstärkts under senare år. l samarbete med övriga kärnkrafl

företag i Sverige har verket inrättat Rådet för kärnkraftsäkerhet lRKSl. 

Detta har tilldelats viktiga utvecklings- och samordningsuppgifter inom 

områdena erfarcnhetsåterföring, utbildning. kvalitetssäkring. haverihe

redskap och säkerhetsanalys. 

Rådet har varit verksamt drygt ett år och därvid initierat och medverkat i 

flera betydelsefulla projekt på dessa områden. Rådet svarar även för vissa 

internationella kontakter bl. a. gentemot motsvarande organ i andra 

länder. 

Vattenfallsverket avser att ombilda det inom verket bedrivna kiirnreak

torsäkerhetsprojektet (KSPJ till en linjeorganisationsenhet. Denna organi

sationsändring permanentar och stärker den samordning av det centrala 

säkerhetsarbctet som genomfördes då KSP inrättades och knyter säker

hetsarbetet fastare till driftverksamhetcn. 

Ett led i arbetet på återkommande siikerhetsgranskning är de riskana

lyser för Ringhals 1 och Ringhals 2 som vattenfallsverket har startat. 

Studien för Ringhals I avslutade en första etapp sommaren 1981 och 
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kommer därefter successivt att kompletteras. Studien för Ringhals 2 star

tade våren 1981 och beräknas i första etappen kunna genomföras till hösten 

1982. 

Vattenfallsverket medverkar tillsammans med statens kärn kraftsinspek

tion och övriga kärnkraftföretag i det s. k. FIL TRA-projektel, som stude

rar metoder för filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutningar. Projek

tet beräknas vara genomfört hösten 1982. 

Inom området behandling och slutförvaring av använt kärnbränsle och 

radioaktivt avfall har kraftföretagen tilldelats vidgade uppgifter. Dessa 

uppgifter kommer att skötas av det samägda bolaget Svensk Kärnbränsle

försörjning AB (SKBFl. där enheten för kärnkraftsavfallets behandling 

och slutförvaring <KBSl kommer att svara för det långsiktiga utvecklings

och planeringsarbetet. 

Regeringens uppdrag till vattenfallsverket att i samarbete med berörda 

intressenter - övrig kraftindustri. kommunerna och industrin - utreda 

kolanvändningens hälso- och miljökonsekvenser. det s. k. KHM-projektet, 

fortsätter i huvudsak enligt planerna. En lägesrapport avlämnades i okto

ber 1981. 

Ett stort antal undersökningar och forskningsprojekt har påbörjats under 

den tid som har löpt sedan projektet startades i november 1979. Slutrap

port kommer att avlämnas i slutet av år 1982. 

Under våren 1981 fastställde vattenfallsverket en plan för forskning, 

utveckling och demonstration under perioden 1981182-1985/86. Verket 

avser att av driftmedel satsa ca 500 milj. kr. på forskning och utveckling 

under femårsperioden. 

Utvecklingsarbetet är uppdelat på fem huvudområden. Området ''Ny 

energiteknik och rationell energianvänding" har ägnats speciell uppmärk

samhet och den ekonomiska ramen i femårsplanen har ökats från 77 till 102 
milj. kr. Detta motiveras främst av verkets omfattande aktivitet vad gäller 

solenergi och värmepumpar som har tilldelats 71 milj. kr. Därutöver beräk

nas att ytterligare medel erfordras för investeringar i solenergiprojekt. 

Arbetet inom solvärme- och värmepumpsområdet fortgår planenligt och 

med starkt utökad volym vad gäller sflviil ekonomiska och personella 

insatser som i antal och projekt. Den nya laboratoriebyggnaden i Älvkar

leby håller f. n. på att tas i bruk och beräknas vara helt färdigställd under 

våren 1982. 

Beslut har träffats om utbyggnad av tre stora värmepumpar i Visby, 

Lidingö och Södertörn med en effekt om vardera ca 10 MW värme. Dessa 

kommer att ge ökade erfarenheter om förutsättningarna för att med stora 

värmepumpar minska oljeberoendet och underlag för fortsatt utvccklings

arbete. Även ett stort antal mindre värmcpumpsprojekt har startats. 

Arbetet med det stora solprojektet i Södertälje har fortsatt med en mer 

ingående områdes- och husprojektering. Vattcnfallsverkets pi:rsonal har 

medverkat i stor omfattning i projekteringen av det solvärmeprojekt som 
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genomförs av Södertörns Fjärrvärmeaktiebolag. Även i andra fall har ett 

samarbete kunnat etableras med kommuner, med industriföretag samt med 

St~dsvik Energiteknik AB varigenom verkets resurser och erfarenheter 

kan utnyttjas i starkt ökad omfattning. 

Utvecklingsarbetet inom övriga nya energikällor inriktas på sådana al

ternativ som direkt kan nyttiggöras för elkraftproduktionen eller som på

verkar kraftsystemet. Insatserna koncentreras till energialternativ som har 

lämnat grundforskningsstadiet. 

Nämnden för energiproduktionsforskning lNE) har beslutat att uppföra 

två stora vindkraftaggregat av storleksordningen 2 MW vardera. Vatten

fallsverket fungerar som representant för NE vid byggandet av vindkraft

aggregatet på Gotland. Utvecklingsarbetet omfattar för verkets del även 

klarläggande av hur vindens variationer påverkar anläggningarnas lokalise

ring och utformning samt vindkraftproduktionens återverkan på kraftsy

stemets produktionsreglering och överföringsbehov. En lokaliseringsstu

die av stora gruppstationer för vindkraft har igångsatts. 

Som en följd av en genomförd studie rörande aktuell teknik och utvcck

lingsmöjligheter för elektriska vägfordon har vissa insatser inom området 

startats. Studien visar att el för vägfordonsdrift är energiekonomiskt för

delaktig. Detta är i sig ett starkt argument för elfordon, men dessutom är 

det mycket betydelsefullt att en övergång till eldrift möjliggör användning 

av andra primärenergikällor än olja. De miljömässiga fördelarna är påtag

liga. Vattenfalls verket håller f. n. på att anskaffa ett mindre antal eldrivna 

bilar för placering vid förvaltningarna i olika delar av landet. 

I anslagsframställningen redovisar vattenfallsverket också sin syn på 

frågor rörande briinslcförsörjningen och anför bl. a. följande. 

Den internationella oljemarknadcn har återgått till mer stabila förhållan

den delvis påminnande om dem som rådde före lrankrisen. Tillgången på 

råolja och oljeprodukter svarar väl mot efterfrågan. Efterfrågeuppbroms

ningen förstärks av den efter lrankrisen ungefär fördubblade prisnivån och 

därav beroende allmänna utvecklingen av världsekonomin med bl. a. bety

dande handelsbalansunderskott för många länder. Samtidigt börjar i mänga 

länder det planmässiga arbetet att minska oljeberoendet att ge resultat. 

Osäkerheten om oljeprisutvecklingen är stor. I bakgrunden ligger hela 

tiden risken för nya allvarliga störningar med ursprung i krismässigt beting

ade produktionsinskränkningar på olja. Vid frånvaro av allvarliga störning

ar på oljemarknaden blir prisutvecklingen i hög grad beroende på om 

OPEC-länderna, speciellt Saudiarabien, begränsar sitt utbud av olja under 

perioden med överskott och prispress på oljemarknaden. Om utbudet inte 

begränsas torde den nuvarande höga oljeprisnivån komma att sjunka både 

realt och nominellt under de närmaste åren. 

Världsmarknadspriserna på kol uppvisade en relativt kraftig ökning 

under senare delen av 1970-talet bl. a. beroende på ökad efterfrågan. 

Ökningen har fortsatt under åren 1980 och 1981. Den långsiktiga prisut

vecklingen på kol väntas dock bli gynnsammare än för olja. 
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I Svenskt Kolkonsortium AB äger vattenfallsverket 25 '}(-, av aktierna. 

Övriga delägare med vardera lika stor andel är LKAB. Sydkraft AB och 

kommunalägda EFO Oil AB. Verkets insatser för att klarlägga förutsätt

ningarna och vidta åtgärder för att anskaffa kol sker huvudsakligen inom 

bolaget. 

En viktig del av verksamheten hittills inom Svenskt Kolkonsortium har 

varit en prövning av projekt som kan utvecklas till delägarskap i kolgruvor. 

Geografiska huvudmålområden har bl. a. med hänsyn till de svenska mil

jökraven varit Australien och Kanada. 

Prisnivån på uran väntas bli realt oförändrad under de kommande åren 

bl. a. beroende på upptäckter av nya gynnsamma fyndigheter. Vattenfalls

verkets och Forsmarks kraftgrupp AB:s behov av uran är täckt helt t. o. m. 

år 1984. Marknaden bedöms gynnsam för kompletterande upphandling och 

sådan avses genomföras under budgetåret 1981/82. 

Vattcnfallsverket och SKBF har regelbundna kontakter med uranlcve

rantörer i Kanada och Australien för att bevaka uranmarknaden. 

Elförsörjningen 

Den totala elkonsumtionen i landet inkl. överföringsförluster var ca I% 

högre under budgetåret 1980/81 än under budgetåret 1979/80 och uppgick 

till 94.6 TWh. Exporten ökade med 23 % och uppgick till 4,8 TWh. 

Utvecklingen inom industrin innebar en minskad elkonsumtion under 

budgetåret 1980/81 jämfört med 1979/80. Största nedgången inträffade 

inom järn- och stålindustrin. gruvindustrin och den kemiska industrin. 

Inom massa- och pappersindustrin var elförbrukningen oförändrad. En

dast livsmedels- och verkstadsindustrin uppvisade en nämnvärt ökad elför

brukning. 

Konflikten på arbetsmarknaden undt:r vån:n 1981 medförde en endast 

obetydlig minskning av elförbrukningen inom industrisektorn. Motsvaran

de minskning av elförbrukning under arbetsmarknadskonflikten våren 

1980 var avsevärt större. Detta innebär att minskningen av elkonsum

tionen enligt statistiken är mindre än vad som svarar mot en konfliktfri 

industriutveckling. 

Övrigsektorn som omfattar hushåll och handel m. m .. uppvisar en ök

ning av elförbrukningen med 4 o/C vilket är avsevärt högre än den ökning 

om 0,2 % som redovisades för budgetåret 1979/80. 

Av följande framgår hur den totala tillgi'tngen på elkraft har fördelat sig 

på olika kraftslag och import under,de senaste två budgetåren. 
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1979/80 1980/81 

TWh <;·(· TWh l)-(. 

Vattenkraft 60.5 62 57.0 57 
Kärnkraft 21,8 23 32.3 32 
Mottrvck 8.9 9 6,9 7 
Kond~ns 0.9 I 0,7 I 
Import 5.2 5 2,5 -~ 

Total krafttillgång 97,4 100 99,4 100 

Skillnaden mellan importen och den tidigare redovisade exporten visar 

på en nettoexport om 2.3 TWh under budgetåret 1980/81. 

U n<ler budgetåret 1980/81 färdigställdes nya vattenkraftanläggningar 

med en produktion av 0.3 TWh/år. Den totala produktionen av vattenkraft 

var 3.5 TWh lägre än under budgetåret 1979/80 beroende på lägre tillrin

ning, speciellt i Lulc älv. 

Kärnkraften svarade under budgetåret för 32 % av den totala krafttill

gången i landet jämfört med 23 %· under närmast föregående budgetår. 

Produktionsökningen i kärnkraft beror huvudsakligen på idrifttagningen av 

Forsmark I och ökad energitillgänglighet hos tidigare idrifttagna block. 

Tillgängligheten uppgick sålunda till i medeltal 72 %· hos dessa sex block. 

vilket överensstämmer väl med förväntat värde. 

På grund av den ökade kärnkraftproduktionen blev det möjligt att ytterli

gare sänka produktionen av oljebaserad värmekraft med drygt 2 TWh 

jämfört med 1979/80. vilket motsvarar en oljebesparing av ca 300000 ton. 

Den totala elförbrukningen har ökat med drygt 4 IJ-f, per år under 1970-

takt. 
Kraftföretagen inom Centrala driftledningen (CDLJ påbörjade år 1980 en 

gemensam utredning avseende det framtida elbehovet. Arbetet med denna 

utredning har slutförts under hösten 1981. 

I avvaktan på och analysen av den sannolika effekten av 1981 års CDL

prognos. de nyligen tagna energibesluten rn;h dess tillämpningsreglcr samt 

konsumentreaktioner har vattenfallsverket i sin anslagsframställning valt 

att utgå från 1980 års prognos. Denna innebär för verkets del en kraftför

säljning om 67 TWh år 1990. Detta motsvarar för riket en elförbruknings

nivå om 138 TWh inkl. överföringsförluster. dvs. samma förbrukningsnivå 

som beskrivs i prop. 1980/81 :90 om riktlinjer för energipolitiken. 

Underhandsmaterial från CDL-undersökningen indikerar enligt verket 

en lägre industritillväxt än vad som har förutsatts i tidigare prognoser. 

Osäkerheten i bedömningar rörande den samhällsekonomiska utvel:kling

en är dock stor. Samtidigt kan konstateras att potentialen för ökad elan

vändning som ersättning för oljeprodukter är betydande. Uppvärmningen 

av en stor <le! av bostads- och lokalbeståndet baseras på olja. Även inom 

industrin finns en betydande oljeanvändning i processer och för lokal

värme. En del av oljeanviindningen för fjärrvärme kan även ersättas med 

energi från eldrivna värmepumpar och under vissa tider el pannor. 
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Utbyggnadsprograrn 

Under budgetåret 1980/81 färdigställdes Granboforsens kraftverk i In

dalsälven, ett femte aggregat i Harsprångets kraftstation i Lule älv och ett 

andra aggregat i Näs kraftstation i Dalälven samt Åsele kraftstation i 

Ångermanälven. Vidare har kärnkraftblocket Forsmark I tagits i kommer

siell drift. 

Beslut om nya produktionsanläggningar behöver enligt verket inte tas 

under innevarande budgetår för att elförsörjningen inom det statliga av

sättningsområdet skall kunna klaras fram till slutet av 1980-talet. 

Av andra än omedelbara elförsörjningsmässiga skäl kan emellertid ytter

ligare produktionsenheter komma att färdigställas under den aktuella peri

oden. Detta gäller t. ex. på kraftvärmeområdet där verket tillsammans med 

vissa kommuner f. n. projekterar nya anläggningar för fasta bränslen. 

Eventuell tidigareläggning av vattenkraftobjekt kan motiveras av strävan 

att minska oljeberoendet och av sysselsättningsskäl. 

Produktionssystemets leveranssäkerhet ur effektsynpunkt är tillgodo

sedd med god marginal. Orsaken härtill är bl. a. att utbyggnadsbehovet i 

det statliga produktionssystemet bestäms av kravet på energireserv. 

Tidigare beslutade och nu föreslagna kraftproduktionsanläggningar 

framgår av följande sammanställning. 

Utbyggnadsobjekt Förläggnings- Planerad Redovisad i 
ort/älv idrift- proposition 

tagning 
budgetår 

Lilla Edet 4, Göta älv 1981/82 1976177:100bil.17 
Ligga 3 Luleälven 1981/82 1975:30 bil. I 
Harsprånget, Luleälven 1982/83 1979/80:100bil.17 
tunnel 
Messaure 3 Luleälven 1983/84 1977178: I Hi 
Stenkullafors Ångermanälven 1983/84 1974:1 bil. 15 
Vietas. tunnel Luleälven 1985/86 1979/80:33 
Stornorrfors 4 Urneälven 1985/86 1980/81 :90 
Kärnkraft Ringhals 3 1981/82 1972:1 bil. 15 
Kärnkraft Forsrnark 2 1981/82 1973:1 bil. 15 
Kärnkraft Ringhals 4 1982/83 1973:1bil.15 
Kärnkraft Forsrnark 3 1985/86 1975176: 100 bil. 15 
Säd va Skellefteälvcn 1985/86 

Utbyggnadsplanen föreslås kompletterad med Sädva kraftstation och 

Sädvajaures utökade reglering i Skellefteälven med planerad idrifttagning 

under budgetåret 1985/86. 

Sädva kraftstation och Sädvajaures utökade reglering har genom rege

ringens beslut förklarats tillåtlig enligt vattenlagen. Kraftstationen kommer 

att utrustas med ett aggregat med effekten 31 MW. Energiproduktionen 

beräknas uppgå till 114 GWh/år. I stationen används fallhöjden mellan 

sjöarna Sädvajaure och Hornavan. Fallhöjden varierar från 51 m till 38 m 

beroende på att båda sjöarna är reglerade. 

En del av fallhöjden ingår i den befintliga Ringscle kraftstation som 
9 Riksda{:en 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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färdigställdes år 1943 och nu kommer att rivas ut. Energiproduktionen i 

Ringsele har varit i genomsnitt 28 GWh/år de senaste 10 åren. Nettotill

skottet i Sädva blir alltså 86 GWh/år. Sädvajaures utökade reglering inne

bär att den nuvarande dämningsgränsen höjs 10 m medan sänkningsgrän

sen blir oförändrad. Regleringsmagasinets volym ökar med 400 milj. m3 till 

600 milj. m3. Härigenom blir det möjligt att öka produktionen under vin

tern och minska den under sommaren i kraftstationerna mellan Hornavan 

och havet. 

Överläggningar har skett mellan vattenfallsverket. Skellefteå Kraftverk 

och Boliden Metall AB om gemensam utbyggnad av Sädva kraftstation. I 

skrivelse till regeringen den 30 november 1981 har vattenfallsverket redo

gjort för resultatet av dessa överläggningar. Verket anför bl. a. följande. 

Anläggningskostnaden för Sädva kraftstation inkl. dess andel i Sädva

jaures reglering beräknas till 360 milj. kr. Överläggningarna har resulterat i 

en överenskommelse mellan verket och Skellefteå kommun om gemensam 

utbyggnad av Säd va kraftstation varvid verket skall äga 72 % och Skellef

teå 28 %. De överenskomna ägareförhållandena är samma som i Bastusels 

Kraft AB. Överenskommelsen har därför utformats som ett tillägg till 

konsortialavtalet angående detta bolag. 

Tilläggsavtalet innebär i korthet bl. a. att verket skjuter till den staten 

tillhöriga fallhöjden som kommer att tillgodogöras i Sädva kraftstation som 

sin del av delägarlån till bolaget på tillsammans 9,3 milj. kr. medan Skellef

teå betalar sin del med kontanter. Hela fallhöjden avses ingå i fastigheten 

Arjeplogs kronoöverloppsmark I :2 som enligt kontrakt i september 1941 

har upplåtits till Boliden AB med vattenfallsrätt. Boliden AB avstår mot 
överenskommen ersättning från den kontrakterade rätten och de vatten

kraftbyggnader som finns på fastigheten. Överlåtelsen av fastigheten från 

staten till Bastusels Kraft AB bör ske eftersom den lämpligen bör utgöra 

strömfallsfastighet för Sädva kraftstation. 

Medelsbehov utöver tidigare nämnda delägarlån för investeringen i 

Sädva kraftstation inkl. ersättningen till Boliden AB förutses kunna täckas 

med Bastuselsbolagets externa upplåning. Delägarnas borgensförbindelser 

för sistnämnd upplåning beräknas uppgå till sammanlagt 360 milj. kr. 

Verkets andel härav utgör 260 milj. kr. De väsentliga byggnadsarbetena 

beräknas starta våren 1983. 

Mot bakgrund härav hemställer verket att regeringen godkänner tilläggs

avtalet beträffande Bastusels Kraft AB som verket och Skellefteå kraft

verk har träffat och att verket får teckna avtal med Boliden AB innebäran

de bl. a. att upplåtelsetiden för vattenfallsrätten avseende fastigheten Arje

plogs kronoöverloppsmark I :2 upphör i samband med tillkomsten av 

Sädva kraftstation. Verket har för avsikt att överlåta den nyss nämnda 

fastigheten till Bastusels Kraft AB jämte övrig staten tillhörig fallhöjd som 

kommer att utnyttjas i kraftstationen mot att Bastuselsbolaget åtar sig de 

förpliktelser som följer av avtalet med Boliden AB angående vattenfallsrät

ten. Verket hemställer vidare att ramen för borgensteckning räknas upp 

med 260 milj. kr. 
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Behovet av förnyelse av anläggningsdelar i äldre vattenkraftstationer 

har ökat bl. a. beroende på att anläggningarna är förslitna eller att ny 

utrustning ger en bättre verkningsgrad. Skärpta miljökrav innebär investe

ringar i de flesta vattenkraftstationer för att bl. a. sänka bullernivån. 

För att uppnå en bättre tillgänglighet på aggregaten i vattenkraftstationer 

vid en eventuell störning på kraftnätet, avser vattenfallsverket installera 

dieselkraftverk i ett antal stationer. Härigenom skall dessa stationer kunna 

startas utan hjälpkraft från kraftnätet. 

Investeringar för kompletteringar av äldre anläggningar och byggande av 

små kraftverk kommer att fortsätta. Under budgetåret 1981/82 kommer ett 

minikraftverk att tagas i drift. 

Med befintliga anläggningar, beslutade och föreslagna utbyggnader samt 

prognosticerad elefterfrågan erhålls energibalanser i det statliga kraftsyste

met enligt följande sammanställning. 

Energibalanser budgetåren 1982/83-1988/89 (i TWh) 

82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87 /88 88/89 

Primaförbrukning 
enligt normalårs
prognosen inkl. 
tillkommande pri
maförbrukning 
<0,5 TWh) vid 
exceptionella 
torrårsförhål
landen 

Försäljning till 
andra kraftföre
tag inkl. export 

Summa förbrukning 

Krafttillgång 
från egna befint
liga. beslutade 
och föreslagna 
vattenkraftanlägg
ningar, medelår 

Krafttillgång 
från egna befint
liga och beslutade 
värmekraftanlägg
ningar vid medel
tillgänglighet 
fossileldad 
kraft 
kärnkraft 

Köp från andra 
kraftföretag 
inkl. import 

Summa krafttill
gång enligt 
energikriteriet 1 

Brist enligt 
energikriteriet 

50,5 

3,3 

53,8 

29,8 

10.0 
26,5 

4,3 

60,5 

53.0 

3.6 

56,6 

30.1 

IO.O 
29.0 

4.3 

63,0 

55,6 

1,5 

57,1 

30,0 

IO.O 
28,7 

4.3 

62,6 

57.9 

0.4 

58,3 

30.3 

IO,O 
33,7 

4.2 

67,3 

60,1 

0,2 

60,3 

30,3 

10,0 
33.6 

4.2 

67,2 

0.1 

62,3 

30,5 

IO.O 
34.6 

4,0 

68.1 

64,2 

0.1 

64,3 

30,5 

10,0 
34.1 

4.0 

67,6 

1 Energikriterium: Total produktiunsförmäga = 0,8 x vattenkraftproduktion 
+ 0,9 x värmekraftproduktion 
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Vattenfallsverkets projekteringsplaner omfattar ytterligare ett antal vat

tenkraftutbyggnader. torvcldade kraftvärmeverk i Umeå och Östersund. 

ett koleldat kraftvärmeverk i Eskilstuna samt ett koleldat kondensverk i 

Oxelösund. 

Porsi och Laxede kraftstationer i Luleälven togs i drift år 1961 resp. år 

1962. De är utrustade med två aggregat vardera. Den sammanlagda effek

ten är för Laxede 128 MW och för Porsi 174 MW. Bada kraftstationerna är 

förberedda för ett tredje aggregat. Projektering av dessa tillbyggnader 

pågår. Om anläggningarna kommer till stånd ökar den installerade effekten 

till 198 MW resp. 269 MW. Genom tillbyggnaderna kan en större mängd 

vatten nyttiggöras under sommarens högvattenperiod. Vidare blir det möj

ligt att öka energiproduktionen när efterfrågan kräver detta. Viss nytta 

uppkommer dessutom i andra kraftstationer i Luleälven. En förutsättning 

för att projekten kan genomföras är att tillstånd till utökad korttidsregle

ring erhålls. 

Regeringen gav den 13 september 1979 vattenfallsverket i uppdrag att 

fullfölja projekteringen av överledning av vatten från Vojmsjön till Malgo

maj. Projektet kallas Fatsjö kraftstation. Projekteringen görs i samråd med 

länsstyrelsen i Västerbottens län och Vilhelmina kommun. Ansökan till 

vattendomstol inlämnades våren 1981. Kraftstationen beräknas få en ef

fekt på ca 46 MW. Energitillskottet vid Fat sjöstationens tillkomst beräknas 

uppgå till ca 216 G Wh/år. 

Genom överledningen kan Vojmsjöns vatten tillgodogöras på ca 82 m 

fallhöjd varav 73 m i Fatsjö och restt:n i Malgom:ijs kraftstation i Malgo

majs utlopp. Anläggningen är tänkt att bestå av en 20 km lång tunnel till 

maskinstationen som blir nedsprängd i berg. Från maskinstationen sprängs 

en två km lång utloppstunnel till Malgomaj. Tilloppstunneln utformas så 

att Marsåns vatten kan ledas från Fatsjön till maskinstationen. I syfte att 

minska skadeverkningarna föreslås viss vattentappning i V oj män. 

Syssclsättningstillskottet inom Vilhelmina kommun bedöms enligt ver

ket motsvara ca I 600 årsarbetare. Anläggningen som med optimal arbets

plan beräknas ta ca fem år att bygga bör kunna komma till utförande under 

1980-talet. Eftersom projekt med motsvarande arbetskraftsbehov torde 

vara svåra att finna inom regionen har kommunen uttryckt önskemål om 

byggstart utan tidsutdräkt. 

Arbetena med effektivisering av cncrgiproduktionsanläggningar sker 

kontinuerligt. Som ett led i arbetet har vattenfalls verket hos vattendomsto

len ansökt om att få installera ett fjärde aggregat i Stadsforsen. 

Förprojekteringen av torvkraftvärmeverket i Umeå redovisades vid års

skiftet 1980/81. Av redovisningen framgick att projektet erfordrar visst 

statligt stöd för att komma till stånd. Bearbetningskoncession för ett antal 

torvfyndighetcr har erhållits gemensamt med Umeå Värmeverk AB. För

handlingar pågår med Energiverket i Umeå om gemensam utbyggnad av 

verket. Storleken kommer att fixeras först vid den definitiva projektering-
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en och kan bli från 33 MW el och 70 MW värme och upp emot det dubbla. 

Med Eskilstuna kommun har förhandlingar förts om möjligheterna att i 

Eskilstuna gemensamt uppföra ett koleldat kraftvärmeverk om ca 55 MW 

cl och ca 110 MW värme med idrifttagning hösten 1986. 

SKBF projekterar ett lager för förvaring av låg- och medelaktivt avfall 

från de svenska kärnkraftverken. Arbetet är i första hand inriktat på 

lokalisering till Forsmark. 

Förhandlingar pågår mellan Forsmarksbolaget och Storstockholms 

Energi AB (STOSEBJ om ombyggnad av och värmeleveranser från Fors

mark 3. Om projektet kommer till utförande reduceras elproduktionskapa

citeten i Forsmark 3 med ca 3.5 TWh per år. 

För torvkraftvärmeverket i Östersund pågår förprojekteringen. Ansökan 

om bearbetningskoncession för ett antal torvfyndigheter har inlämnats 

gemensamt med Jämtlandskraft AB och Östersunds Fjärrvärme AB. 

Projektering av ett första koleldat kondensverk lokaliserat till Oxelö

sund pågår. Arbetet bedrivs i samråd med Oxelösunds kommun och SSAB 

Svenskt Stål AB. Med nu förutsatt utveckling av elbehovet erfordras 

första blocket först några år in på 1990-talet. För att öka beredskapen inför 

ändrade förutsättningar på energisektorn inriktas arbetet på att möjliggöra 

idrifttagning redan år 1990. Härigenom kan enligt verket en projektreserv 

skapas enligt riktlinjerna i riksdagens energipolitiska beslut våren 1981. 

I fråga om distributionsanläggningar anför vattenfallsverket bl. a. föl

jande. F. n. synes det enligt verkets uppfattning troligt att landets elpro

duktionssystem under 1980-talet kommer att ha en tillfredsställande stor

lek och sammansättning. Detta är dock inte tillräckligt för att ge en trygg 

tillförsel till lägsta möjliga kostnad. Väsentliga utbyggnader måste genom

föras i stamnätet för att hela produktionssystemet skall kunna utnyttjas 

och för att driftsäkerheten skall bli acceptabel. I regionala nät erfordras 

utbyggnader för att konsumenterna även fortsättningsvis skall kunna ges 

en tillfredsställande kvalitet på elleveranserna. 

Enligt verkets uppfattning råder en allvarlig eftersläpning i nätutbyggna

derna främst inom Storstockholmsregionen. För ett viktigt projekt. kraft

ledningen Forsmark - Odensala - Grantorp. föreligger tillstånd för ut

byggnad och drift av en 400 kV dubbelledning. Utbyggnadsplanerna för 

stamnätet förutsätter att även tillståndsfrågorna för övriga försenade led

ningsprojekt skall lösas inom relativt nära framtid. Genomförandet av 

dessa ledningsprojekt jämte de ordinarie. hittills inte försenade utbyggna

derna innebär ett resurskrävande utbyggnadsprogram. Detta avspeglas 

bl. a. i en kraftig uppgång i anslagsbehovet för stamnätsanläggningar under 

budgetåren 1981/82 och 1982/83. Vattenfallsverkets planering är nu inrik

tad på att stamnätets fortsatta utbyggnad skall baseras på användning av 

konventionella ledningar med 400 kV som högsta spänning. 

Diskussioner pågår mellan vattenfallsverket. Sydkraft AB och kraftföre

taget ELSAM på Jylland om att utvidga likströmsförbindelscn mellan 
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Västsverige och Jylland. kallad Kontiskan-förbindelsen, från 250 till ca 500 

MW. 

Reinvesteringar i äldre stamnätsanläggningar fortgår på en i stort sett 

oförändrad investeringsnivå under budgetåret 1982/83. Genomgående är 

det en teknisk nödvändighet som har avgjort insatserna. Hälften av inves

teringarna avser projekt som dessutom ger betydande energibesparingar. 

ca 40 GWh/år. 

Framför allt i nät som nyligen har övertagits av vattenfallsverket krävs i 

viss omfattning investeringsmedel för förnyelse av nätet för att uppnå en 

tillfredsställande personsäkerhet. 

Vissa fel i distributionsanläggningarna medför direkta avbrott i elleve

ranserna. Vid sådana fel är en snabb information till driftledningen om 

nätets status nödvändig. Utbyggnad av system för sådan driftövervakning 

pågår och planeras under 1980-talet. Dessa system är omfattande och 

kostnadskrävande men innebär större driftsäkerhet och tillgänglighet samt 

möjlighet till effektivare utnyttjande av befintliga nät och produktionsan

läggningar. 

Enligt verket har en hård prioritering skett vid genomgången av investe

ringsprojekten inom distributionsanläggningar. Detta har fått till följd att 

investeringar med god lönsamhet - exempelvis för energibesparing och 

effektivisering - måste senareläggas för att nätutbyggnader till nya kunder 

och sådana som oundgängligen krävs av tekniska skäl skall kunna komma 

till utförande. 

Värmeförsörjning 

För att minska landets oljeberoende erfordras åtgärder inte minst inom 

uppvärmningssektorn med dess utpräglade oljeberoende. Huvudvägarna 

för detta är energihushållning och ökad användning av fasta och främst 

inhemska bränslen. I prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken 

sägs bl. a. att det är naturligt att den statliga resurs som vattenfallsverket 

utgör utnyttjas för att främja övergången från oljeanvändning till använd

ning av andra bränslen eller uppvärmningsformer. 

För vattenfallsverkcts del innebär detta att kompetensen behöver vidgas 

till att omfatta produktion av värme medan inriktningen hittills har varit 

produktion av enbart elektrisk kraft. För framtiden kan detta komma att 

innebära att en viss del av vattenfallsverkets omsättning kommer från 

värme sektorn. 
Det är dock inte vattenfallsverkets avsikt att ensamt gå in på området 

värmeproduktion, utan detta kommer att ske i huvudsak tillsammans med 

kommuner eller andra intressenter som har motsvarande intressen inom 

värmesidan. Tyngdpunkten i vattenfallsverkets verksamhet kommer även 

i fortsättningen att ligga på elproduktion. medan viirmeproduktion. ofta 

samtidigt med elproduktion. beräknas bli ett växande inslag i vattenfalls

verkets verksamhet. 
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Det uppdrag på torvområdet som verket erhöll från regeringen år 1978 

och som redovisades år 1979 har lett till att ett antal värmeprojekt nu 

diskuteras eller bearbetas. Regeringen har den 9 juli 1981 gett vattenfalls

verket ett nytt uppdrag på torvområdet, denna gång avseende Syd- och 

Mellansverige. 

Storstockholms fjärrvärmeförsörjning utreddes under våren 1979 under 

ledning av statens industriverk. Ett alternativ med närförlagda koleldade 

kraftvärmeverk bedömdes från teknisk-ekonomisk synpunkt. utan hänsyn 

till miljöfrågor. fördelaktigare än överföring av värme från Forsmark till 

Stockholm. 

Vid riksdagens behandling av prop. 1979/80: 170 om vissa energifrågor 

beslutades att möjligheterna att använda värme från kärnkraftverken skul

le undersökas ytterligare. Vattenfallsverket och STOSEB genomförde en 

ny undersökning av möjligheterna att överföra fjärrvärme från Forsmark 

till Stockholmsområdet. Därvid jämfördes värme från Forsmark 3 med 

värme från koleldade kraftvärmeverk i Himmerfjärden och Lövsta. Utred

ningen visade att lönsamheten med värme från Forsmark är starkt beroen

de av utvecklingen beträffande elförbrukning. bränslepriser m. m. Enligt 

STOSEB:s bedömning är det angeläget att genom förhandlingar med be

rörda intressenter pröva alternativets genomförbarhet. 

Verket är berett att medverka till att STOSEB kan genomföra Fors

marksalternativet under förutsättning att det är samhällsekonomiskt rik

tigt. Detta får dock inte medföra att vattenfallsverkets möjligheter att 

försörja sina abonnenter med el till lägsta möjliga kostnad försämras. Vissa 

fördjupade undersökningar om projektets tekniska genomförbarhet pågår 

och på begäran av STOSEB har förhandlingar inletts om villkoren för ett 

genomförande. 

Torvutredningen år 1979 medförde bl. a. start av torvprojekl i Gällivare 
och Boden. I Gällivare är avsikten att uppföra en eller två torveldade 

het vattencentraler om vardera 20 M W med tidigaste idrifttagning år 1983. 

Förprojekteringen har slutförts. Projektet synes bli genomfört utan fortsatt 

medverkan av vattenfallsverket. 

I Boden är avsikten att uppföra en 20 MW torveldad hetvattencentral 

med idrifttagning tidigast år 1985. Arbetet fortgår enligt plan. Inventering 

av lämpliga mossar har genomförts. Detaljundersökning av dessa genom

förs och projektering av hetvattencentralen har startat under hösten 1981. 

Arbetet med det s. k. Avesta-projektet har fått en något annorlunda 

inriktning än den som verket redovisade i 1980 års anslagsframställning. 

Projektet innefattar torvmarksundersökningar m. m. och projektering av 

en 20 MW hetvattencentral. Avesta och Sandvikens kommuner har etable

rat ett närmare samarbete. Verket kan till en böi:jan bli konsult och entre

prenör till dessa kommuners energiföretag. Även andra samarbetsmöjlig

heter kan tänkas. 

Vattenfallsverket har i en skrivelse till regeringen den 5 augusti 1981 
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begärt regeringens godkännande av ett konsortialavtal med Jokkmokks 

kommun om att bilda ett aktiebolag för värmeförsörjning inom kommunen. 

Avsikten är att uppföra en värmecentral med en fliseldad panna om 18 MW 

och en elpanna om 4 MW för id1 ifttagning hösten 1982. 

Konsortialavtalet med Jokkmokks kommun har behandlats i min anmä

lan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår (prop. 

1981/82: 25 bil. 10, NU 1981/82: 18, rskr 1981/82: 126J. 

Preliminära diskussioner pågår även om ytterligare projekt liknande 

Boden samt mindre projekt där något bearbetad torv sannolikt skulle 

erfordras. Inom vissa regioner kan samverkan bli etablerad mellan verket, 

kommuner och industrier för gemensam torvproduktion. 

Medelsförbrukning 

Vattenfallsverkets investeringsram för budgetåret 1981182 är fastställd 

till 2509.8 milj. kr. (prop. 1980/81:90 bil. 1, NU 1980/81:60. rskr 1980/ 
81: 381 ). Därutöver har 20 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget I för inköp av 

vissa vattenkrafttillgångar från Fiskeby AB (prop. 1981182: 25 bil. 10, NU 

1981/82: 18. rskr 1981/82: 126) samt 335 milj. kr. som kapitaltillskott till 

Svenska Petroleum AB (prop. 1981/82:61. NU 1981/82: 19, rskr 1981/ 
82: 128). Av sistnämnda belopp har 275 milj. kr. ställts till verkets förfogan

de. Tillsammans med outnyttjad del av medel anvisade över finansfullmak

ten under budgetåret 1980/81 samt medel anvisade med stöd av finansfull

makten under budgetåret 1981 /82 blir den totala investeringsramen för 

budgetåret 1981/82 2904,5 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 har vattenfallsverket beräknat ett mcdelsbehov 

av 3 030 milj. kr. Bdoppet har beräknats med marginal för erfarenhetsmäs

siga kostnadsförändringar under perioden fram t. o. m. det nya budgetåret. 

Fördelningen på olika typer av investeringsobjekt framgår av följande 

sammanställning som också visar medelsförbrukningen för budgetåret 

1980/81 och det beräknade medclsbehovet för budgetåret 1981182. 

Vattenkraftanläggningar 
Kärnkraftanläggningar 
Övriga värmekraftanliiggningar 
Värmeproduktionsanläggningar 
Distributionsanläggningar 
Övriga ändamål 

Verklig 
förbruk
ning 
1980/81 

680.2 
364.3 
29.7 
0.1 

816,2 
294.2 

2184,7 

Beräknad medels
förbrukning 

1981/82 

757.2 
629.0 
3~.5 
20.0 

941,0 
214,8 

2595,5 

1982/83 

561.4 
832.0 

49.2 
17.0 

1388.9 
181,5 

3030.0 
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För vattenkraftanläggningar föreslår vattenfallsverket följande invcs

teringsprogram (i milj. kr.). 

Mcdelsförbrukning 

t.o. m. beräknad för 
1980/81 

1981/82 1982/83 

/.Företag påbörjade före !981-07-01 
Harsprångets kraftstation. 
utvidgning av avloppstunnel 0.4 28, I 7.7 
Ligga kraftstation. aggregat 3 264,6 137.9 26.9 
Messaure kraftstation. aggregat 3 61.9 43.9 65.1 
Övre Åseleälven 417,8 161.I 154.8 
Lilla Edets kraftstation, aggregat 4 127,4 60.4 6,8 
Vietas kraftstation, tilloppstunnel 3 11,6 57.8 88,5 
Kapitaltillskott för ersättningskraft 
m.m. 0,8 
Anläggningsmedel till regleringsföretag 3.4 7.3 
Efterarbeten och skaderegleringar 75,3 8.2 
Kompletteringar och små kraftverk 108.6 122.9 
Projekteringsplan 10,6 15.0 

Il. Företag som påbörjas 
efter 198/-07-0/ 
Stomorrfors kraftstation aggregat 4 1.8 34.1 57.4 
Kapitaltillskott till: 

Ljusfors Kraft AB 36,0 
Sädva kraftstation 

757,2 561,4 

Medlen behövs för att fullfölja pågående utbyggnader samt för att ge

nomföra ertorderliga efterarbeten och kompletteringar i idrifttagna sta

tioner. 

För kärnkraftanläggningar föreslår vattenfallsverket följande investe

ringsprogram (i milj. kr.). 

Ringhals kraftstation 
Efterarbeten 
Kärnbränsle 
Kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AB 

block 3 
AB Kämkraftutbildning 

Medclsförbrukning 
beräknad för 

1981/82 1982/83 

29,4 60.3 
298.6 35lU 

6.0 6,0 

290,0 400.0 
5.0 7,5 

629,0 832,0 

Medelsbehovet hänför sig till färdigställandet av Ringhals kraftstation 

inkl. erforderliga efterarbeten. Angivet behov omfattar också erforderliga 

kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AB. Medelsbehovet för kapital

tillskott förutsätter normal lånefinansiering av Forsmarksbyggnationen, 

för vilken borgen erfordras av statens vattenfallsverk. Dessutom ingår 

medel för kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning med 7 .5 milj. kr. 
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Medelsbehovet för kärnbränsle uppgår till 6 milj. kr. och avser kvar

stående utgifter för initialbränsle. Anskaffning av ersättningsbränsle finan

sieras med vid kärnkraftproduktion erhållna intäkter motsvarande bränsle

kostnaden. 

För övriga l'iirmekraftan/äggningar uppgår medelsbehovet till 49,2 milj. 

kr. och avser medel för kompletterings- och projekteringsarbeten. I komp

letteringsarbeten ingår kvalitetsförbättrade åtgärder vid Stenungsundsver

ket samt fortsatt förbättring av standard och arbetsmiljö i anläggningar på 

Gotland. Projekteringskostnaderna hänför sig till ett flertal nya projekt för 

el- och värmeproduktion. Vattenfallsverkct och Svenska Petroleum AB 

har i det närmaste genomfört en projektering av en anläggning i kraftvär

meutförande för förgasning av restolja benämnd GCC-anläggning (Gasifi

cation Combined Cyclel. Utvecklingen av restoljepriset har förändrats 

drastiskt under förprojekteringsfasen vilket tillsammans med osäkerheten 

beträffande den framtida prisutvecklingen på oljeprodukter lett till att ett 

genomförande av projektet inte är ekonomiskt möjligt. GCC-projektet 

kommer därför inte att kunna fullföljas. 

I medelsbehov för värmeproduktion.rnnliiggningar upptas medel för pro

jektering, anskaffning och installation av elpannor med 16,7 milj. kr. och 

300000 kr. för projekteringsarbcten för torveldade hetvattencentraler. 

Medelsbehovet för distrihutionsanliiggningar beräknar valtenfallsver

ket till 1388,9 milj. kr .. varav 133 milj. kr. för driftövervakningsanlägg

ningar. 779.5 milj. kr. för stamnätsanläggningar, 304,7 milj. kr. för regiona

la nät och 171, 7 milj. kr. för lokala nät. Utbyggnadsplanerna grundas på 

verkets tidigare redovisade prognos över belastningsutvecklingcn. aktuella 
utbyggnadsplaner för produktionsanläggningar m. m. 

Medelsbehovet för tidigare inte redovisade, nu föreslagna arbeten fram

går av följande sammanställning (i milj. kr.). 

Beräknad total- Beräknad utgift 
kostnad 1982/83 

Dr((/iil'ervakning.rnnläggningar m. m. 

Distriktscentral i Södertälje 5.0 1,7 
Komplettering av driftelnätet 14.0 3,3 
Installation av tarmradio för 
diverse anläggningar 15,0 3,9 

Stamniit 

400 kV ledningen Hjälta-Hamra: 
byte av distansstänger 12.0 2.2 
Ny shuntreaktoreffekt i Syd-
och Mcllansverige samt hyte 
av havererad reaktor i Hjälta 39.6 18.2 
Anslutning av Oskarshamns-
verkets block 3 425,8 12.7 
Nytt 220 kV ställverk i 
Hälleforsen 10.4 1,8 
400 kV shuntreaktor i Porjus 12.1 4,5 
Ny 400/130 kV transformering i Stornorrfors 46.0 13.1 
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200170/6 kV transformering i 
Ockelbo 
220 kV reservmatning till Avesta 
Ospecificerade utbyggnader samt 
projektering 

Re1:io11ala niit 

Jnslallation av ny transformalor 
130/20 kV i Ytterby 
Transformatorförstärkning samt 
spänningsändring från 50 till 
130 kV i Trönninge transformalor
station 
Installation av ny 130/40 kV 
transformator, redundanta skydd 
samt byle av brytare i Lextorps 
transformatorstation 
Byggande av en ny 130/40 kV 
station på Orust samt en ny 
ledning Stenungsund-Orust 
Ny 130 kV ledning Alingsås
Stenkullen 
Ombyggnad och förnyelse av 40 k V 
stationer inom Trollhätte kraft
verk 
Förstärkning av matningen till 
Domneåns Kraft AB 
Ny 70/20 kV station i Roslagsbro 
Installation av en andra trans
formator i Östervåla 
Installation av kondensator
batteri inom Älvkarleby 
kraftverk 
Installation av en tredje 
transformator i Upplands
Väsby 
Areaförstärkning av 70 kV 
ledningen Överby-Norrviken 
Spänningsomläggning från 20 
till 40 kV inom Eskilstuna
området 
llpprustningsåtgärder i Hallsbergs 
transformatorstationer 
Upprustning av kontrollanlägg
ningen i Finspångs transfor
matorstation 
Installation av en andra 
transformator i Gusum 
Ny 130 kV ledning Gusum-Västervik 
samt areaförstärkning av 130 kV 
ledningen Västervik-Verkebäck 
inkl. ledningsfack 
Utbyggnad av 130 kV systemet 
Linghem-Linköping 
Ombyggnad och förnyelse av 40 kV 
slationer inom Motala kraftverk 
Ny 220/130 kV transformator 
i Stadsforsen 
Ny 220/70/6 kV och ny 70/20 kV 
transformator i Ange 

Beräknad total
kostnad 

8,5 
2.0 

3.2 

4.0 

6.5 

21.6 

7,6 

8.0 

4.6 
7,6 

2.9 

8.1 

3,3 

2.7 

5,5 

4,2 

2,1 

7.5 

51.6 

19.5 

25,0 

12.0 

15.2 

Beräknad utgift 
1982/83 

7.8 
0.8 

3.0 

2.1 

1,7 

1.8 

2,0 

4.1 

2,9 

2.1 
1.0 

4.4 

I. I 

2.9 

3.0 

0,9 

1.4 

4,3 

I0,3 

1.3 

I. 7 

2.2 

9.2 
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Installation av friställd 
130/40/6 kV, ny 40/10 kV 
transformator och spännings
höjning av 20 kV ställverket 
till 40 kV i Mellansel. nya 
40/20 k V transformatorer i 
Anundsjö och Björna samt 
spänningshöjning resp. ny 40 
kV ledning Mellansel-Björnsjö
Björna 
Installation av ny kontroll
utrustning i Boni-iset 
Installation av ny 130/130 kV 
isolertransformator i ·rornehamn 
Uppförande av ny 130 kV station 
i Alvsbyn 
Ny 130 kV ledning Ersboda-Sävar 
Areaförstärkning av 130 kV 
ledningen Kattstrupeforsen
Östersund-Midskog 
Ny 40 kV ledning Arjeplog
Laisvall 
Ny 40 kV ledning Kalix-Haparanda 
Ny 130/40 kY transformator i 
Vännäs 
Diverse utbyggnader 

toJ.:a/a nät 
Nya verkstads-, depå-. kontors-
och personalutrymmen vid Storumans 
depåsamling 
Ospecificerade upprustningar. 
nyanslutningar och förstärknings
åtgärder 

Totalt 

Beräknad total- Beräknad utgift 
kostnad 1982/83 

12.6 

3.2 

9.0 

18.8 
4.0 

12.0 

3.3 
6.0 

6.3 

5.3 

8.4 

1.3 

5.1 

8.2 
1.9 

10.8 

1.4 
2.1 

5,5 
11.2 

4.8 

94.9 

289,0 

Medelsbehovet för Drriga iindamtll har av vattenfallsvcrket beräknats 

till 181,5 milj. kr. I beloppet ingår 48,5 milj. kr. för inköp och komplettering 

av fastigheter, 30 milj. kr. förvärv och finansiering av eldistributionsförc

tag, 100 milj. kr. för finansiering av permanent behov av inventarier samt 3 

milj. kr. för investeringar i kanalanläggningar. 

Borgen 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att teckna borgen för lån till bolag 

i vilka vattenfallsverkct förvaltar statens aktier intill sammanlagt 8 083 

milj. kr., varav högst 180 milj. kr. för lån till cldistributionsförctag (prop. 

1981/82:25 bil. IO. NU 1981/82: 18. rskr 1981/82: 126). Enligt gällande 

regler (prop. 1972: I bil. 15, NU 1975: 15. rskr 1972: 90) har ramen minskat 

till 8037 milj. kr. genom återgående borgensåtaganden vid återbetalning av 

lån. Av ramen har 7 400 milj. kr. motiverats av behov av borgensteckning 

för lån som Forsmarks Kraftgrupp AB tar upp på den allmänna kapital-
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marknaden. Verkets borgenteckning för detta bolag utgjorde drygt 6571 

milj. kr. per den 31oktober1981. 

Något finansieringsbehov beräknas inte för block I och 2 under budget

året 1981/82 då båda blocken numera är i kommersiell drift. 

För Forsmark block 3 har investeringsarbetena intensifierats och för 

budgetåret 1981/82 beräknas ett totalt finansieringsbehov om 1445 milj. kr. 

Av detta beräknas I 055 milj. kr. täckas genom externa lån med borgens

teckning och 390 milj. kr. genom delägarlån, varav verkets andel uppgår 

till 290 milj. kr. 

För budgetåret 1982/83 har det totala kapitalbehovet för block 3 beräk

nats till 2175 milj. kr. Av detta avses 535 milj. kr. finansieras genom 

delägarlån, varav verkets andel uppgår till 400 milj. kr., och 1640 milj. kr. 

genom upptagande av externa lån med borgensteckning. Verkets andel av 

denna borgensteckning har beräknats till 1400 milj. kr. 

Finansieringsbehoven för Forsmark block 3 är beräknade utan margina

ler. Erfarenhetsmässigt kan emellertid förändringar och förskjutningar av 

såväl kapitalbehov som upplåningstidpunkter förekomma. Eventuellt kan 

också en förändring av den externa låneandelen och andelen utländska lån 

bli aktuell. För att kunna möta sådana modifieringar är det väsentligt att 

regeringen har vissa marginaler vad gäller rätt att medge verket att teckna 

borgen. Mot bakgrund av detta föreslår verket att borgensramen höjs med 

1 600 milj. kr. 

AB Kiirnkraftuthildning kommer att anskaffa en simulator för Forsmark 

3/0skarshamn 3 (prop. 1980/81: 90 bil. I s. 411 och 413 ). Totala investe

ringskostnaden för denna beräknas till 130-140 milj. kr. Finansieringen 

har förutsatts ske dels med delägarlån, dels med extern upplåning. Verkets 

andel av delägarlån bedöms bli 12,5 milj. kr. och behovet av borgensteck

ning 105 milj. kr. 

För vattenfallsverkets deltagande i utbyggnad av värmecentral i Jokk

mokk. vilket avses ske genom att verket blir delägare i Jokkmokks Värme

verk AB, behöver verket under budgetåret 1981/82 tillskjula 1 milj. kr. i 

aktiekapital, 2,5 milj. kr. i delägarlån samt teckna borgen för lån om 2.3 

milj. kr. motsvarande verkets del av lån som bolaget behöver för verksam

heten. Under budgetåret 1982/83 beräknas 1,4 milj. kr. åtgå i borgens

teckning för verkets del. 

Verksamheten inom verkets eldistrihwionsholag skall i första hand fi
nansieras med bolagens egna medel och - i den mån dessa medel inte 

räcker för erforderliga investeringsarbeten - med upplåning på allmänna 

kapitalmarknaden. För bolag som bedriver verksamhet inom expansiva 

områden och för bolag, i vilka mer omfattande upprustningsåtgärdcr er

fordras av distributionsanläggningarna, blir upplåning ofrånkomlig. 

Vid upplåning på allmänna kapitalmarknaden krävs oftast borgen av 

bolagets ägare som säkerhet för lånen. Genom bildandet av Svensk Energi

verksgrupp AB (SEAB). till vilket flertalet av verkets aktieposter i eldistri-
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butionsbolag har överförts, har emellertid verkets borgensteckning kunnat 

begränsas genom att i stället SEAB har inträtt som borgenstecknare för 

nya borgensåtaganden. 

För vissa eldistributionsbolag, vars aktier ägs av SEAB. kan det emel

lertid bli nödvändigt med statlig borgen vid extern finansiering. Sådant är 

förhållandet för bl. a. Gotlands Energiverk AB (GEAB) som har påbörjat 

utbyggnad av fjärrvärmeanläggningar i Visby. För att klara finansieringen 

härför avser GEAB att söka ytterligare AP-fondslån, för vilka hittills har 

krävts borgen av vattenfallsverket. 

Ramen för vattenfallsverkets borgensåtaganden gentemot eldistribu

tionsbo\ag utgör för budgetåret 1981/82 180 milj. kr. Den utnyttjade delen 

av ramen var den 31oktober1981ca158 milj. kr. Under budgetåret 1981/ 

82 förutses av verket erforderliga borgensåtaganden uppgå till 17 milj. kr. 

Motsvarande behov under budgetåret 1982/83 beräknas uppgå till 20 milj. 

kr. Detta innebär att en ram om 200 milj. kr. erfordras. 

Verkets förslag innebär sammanfattningsvis att borgensramen skall ökas 

med 1620 milj. kr. till 9703 milj. kr., varav ramen för lån till eldistribu

tionsföretag föreslås ökas från 180 milj. kr. till 200 milj. kr. 

Remissyttrande 

Staten.I' industril'erk (SIND) har yttrat sig över vattenfallsverkets an

slagsframställning och anför bl. a. följande. 

När det gäller elförbrukningens utveckling på sikt har SIND i sin rapport 

Energi på 80-talet beräknat elanvändningsnivån år 1990 till 110-1l7 TWh 

exkl. överföringsförluster. Statsmakternas beslut om en höjning av olje
skatten och ett klarläggande av förutsättningarna för användningen av 

elvärme leder till att SIND:s bedömning skulle behöva justeras uppåt. 

SIND saknar emellertid f. n. underlag för all göra en mer ingående bedöm

ning. SIND kan inte instämma i vattenfalls verkets bedömning all ytterliga

re styrmedel erfordras för att öka användningen av elvärme. 

SIN D delar vattenfalls verkets bedömning att nu existerande och påbör

jade produktionsanläggningar är tillräckliga för att trygga elförsörjningen 

under 1980-talet. 

Beträffande vattenfallsverkets utbyggnadsplanering anför SIND all av

vecklingen av kärnkraften kan aktualisera en utbyggnad av en eller !lera 

huvudälvar, vilket skulle motivera den beredskap sam vattenfallsverket 

föreslår. SIND anser det emellertid inte vara nödvändigt att redan nu vidta 

åtgärder av det slag som vattenfalls verket föreslår. Om en förprojektering 

av någon eller några huvudälvar ändå kommer till stånd pekar SIND på 

vikten av att detta arbete föregås av en utredning av konsekvenserna för 

miljö- och andra samhällsintressen. SIND erinrar om att även stamnäts

konsekvenserna måste undersökas och påpekar vikten av att utbyggnaden 

av stamnätet sker i ett långsiktigt tidsperspektiv. 

SIND förutsätter slutligen att vattenfallsverkets uppdrag att utreda torv-
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eldade anläggningar i Syd- och Mellansverige leder till ett nära samarbete 

mellan vattenfallsverket och SIND mot bakgrund av SIND:s uppgifter i 

fråga om den kommunala energiplaneringen. 

Föredraganden 

Landets totala elkonsumtion uppgick under budgetåret 1980/81 till 94,6 

TWh, vilket är I % mer än under föregående budgetår. Statens vattenfalls

verk svarade under budgetåret 1980/81 för 45,9 TWh eller ca 49 % av de 

totala elleveranserna i landet. Verkets fasta leveranser inkl. överförings

förluster minskade jämfört med föregående år från 44,9 TWh till 44,7 TWh 

eller med ca 0,7 %. Tillfälliga leveranser inkl. export uppgick till ca 4,5 

TWh. 
Av de 49,2 TWh som vattenfallsverket totalt levererade under budget

året 1980/81 inkl. export svarade vattenkraft för 27,2 TWh. värmekraft 

exkl. kärnkraft för 0,7 TWh och kärnkraft för 16.2 TWh medan 5,1 TWh 

köptes in från andra svenska och utländska leverantörer. Jämfört med 

föregående år minskade vattenkraftproduktionen, inköp från andra kraft

företag och den oljebaserade kraftproduktionen medan kärnkraftproduk

tionen fördubblades. 

I sin anslagsframställning redovisar vattenfallsverket inledningsvis sin 

syn på vissa allmänna energ{f'rågor som bakgrund till och förutsättning för 

den egna verksamheten. 

Genom riksdagsbesluten om kärnkraftens användning i Sverige har en

ligt verket goda möjligheter skapats för en tillfredsställande elproduktions

kapacitet under 1980-talet. Kärnkraft och vattenkraft beräknas svara för 

huvuddelen av elproduktionen under 1980-talet. Driften vid kärnkraftver

ken inriktas bl. a. på att bibehålla och förbättra säkerheten och samtidigt 

uppnå en hög produktion. 

Arbetet med Kol-Hälsa-Miljö-projektet fortgår enligt planerna. Slutrap

porten beräknas bli avlämnad under senare delen av år 1982. 

Enligt verkets femårsplan för forskning, utveckling och demonstration 

(FUDI kommer under perioden 500 milj. kr. att satsas på sådana ändamål. 

FU D-verksamheten finansieras med rörelseinkomster. Verkets satsning 

på området solvärme och värmepumpar har ökat avsevärt. Ett annat 

energikrävande område inom vilket verket bedriver FUD-verksamhet är 

transportsektorn. Till följd av en genomförd studie om aktuell teknik och 

utvecklingsmöjligheter för elektriska vägfordon har verket i samverkan 

med andra företag och statliga verk startat en viss försöks verksamhet inom 

området. Vidare har verket köpt in ett antal eldrivna fordon för att få 

ökade erfarenheter av att använda sådana. 

I anslagsframställningen redovisar verket försörjningsläget vad gäller 

olja, kol och kärnbränsle. På den internationella oljemarknaden har under 

senare tid en bättre balans mellan tillgång och efterfrf1gan lett till en 

stabilare prisutveckling. Verkets anslagsframställning innehåller också en 
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redogörelse för läget inom Svenska Petroleum AB. Beträffande denna 

fråga hänvisar jag till prop. 198 I /82: 61 om kapitaltillskott till Svenska 

Petroleum AB. För att täcka bolagets förluster har riksdagen (NU 1981/ 

82: 19. rskr 1981/82: 128) nyligen anvisat 670 milj. kr. på tilläggsbudget I till 

statsbudgeten för budgetåret 1981/82, varav 335 milj. kr. över anslaget 

Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. Härav har 275 milj. kr. ställts 

till verkets förfogande. 

Kolpriserna har till följd av bl. a. ökad efterfrågan stigit under de senaste 

åren. Verkets insatser på kolområdet sker huvudsakligen inom ramen för 

Svenskt Kolkonsortium AB. som bildades under hösten 1980. En viktig del 

av verksamheten hittills har varit att pröva projekt som kan utvecklas till 

delägarskap i kolgruvor. 

Uranpriserna har under de två senaste åren sjunkit kraftigt och förväntas 

under de närmaste åren bli realt oförändrade. Försö1jningen med naturligt 

uran liksom tillgången till anrikningstjänster och kapaciteten för bränsle

tillverkning anses vara tillfredsställande. 

Vattenfallsverket redogör i anslagsframställningen för sysselsättnings

läget inom verket under 1980-talet. Under de senaste fem till sex åren har 

antalet anställda inom anläggningsverksamheten minskat. en utveckling 

som verket räknar med kommer att fortsätta under hela 1980-talet. De 

hårdast drabbade regionerna är norra Uppland. Halland och Norrbotten/ 

Västerbotten. Verket förutser också en viss nedgång i antalet tjänstemän 

vid huvudkontoret i Stockholm. Jag ser det som väsentligt att verket. bl. a. 

inom ramen för den pågående organisationsöversynen, planerar för den 

nedgång i anläggnings verksamheten som kommer att bli nödvändig under 
det närmaste årtiondet. Jag räknar med att verket planerar för och vidtar 

tillgängliga personaladministrativa åtgärder som omskolning. omplacering 

m.m. 
I vattenfallsverkets projekteringsplan ingår enligt anslagsframställning

en ett antal ny- och tillbyggnader av vattenkraftanläggningar och ett antal 

fastbränslceldade värmekraft- och kondenskraftanläggningar. 

För att minska svårigheterna att ersätta kärnkraften pekar verket i sin 

anslagsframställning på vikten av att planera kraftsystemet så att hästa 

möjliga utgångsläge skapas innan ersättningen skall inledas. Jag instämmer 

i verkets uppfattning att det är angeläget att i god tid planera. lokalisera 

och projektera de anläggningar som kan bli aktuella. Jag vill i samman

hanget erinra om den kommitte jag har tillkallat med uppgift att föreslå 

åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat 

oljeheroende !I 1981: 08). 

Enligt verket!"> uppfattning kommer en betydande del av kärnkraften att 

behöva ersättas med fastbränsleeldade anläggningar. i första hand kol och 

torv. Verkets pågående program inom torvområdet ser jag som ett viktigt 

led i arbetet med att ta fram underlag för att bättre kunna bedöma bl. a. de 

ekonomiska förutsättningarna för torveldade kraftvärmeverk. 

Avvecklingen av kärnkraften skulle enligt verket avsevärt underlättas 
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om en fortsatt vattenkraftutbyggnad kunde genomföras. Verket föreslår 

därför att ett nytt utredningsunderlag för Vindelälven och Kalixälven tas 

fram. 

Den projektering som skulle ingå i den av verket föreslagna utrednings

verksamheten skulle inriktas på en skonsam utbyggnad med särskilt hän

syn tagen till källområdena i fjällen. Verket finner det vidare vara angelä

get att berörda kommuner och länsstyrelser medverkar aktivt redan under 

planerings- och utredningsskedet. Riksdagen fattade år 1977 beslut om 

riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och 

Norrland (prop. 1977/78:57, CU 1977/78:9. rskr 1977/78: 100). Beslutet 

innebär bl. a. att de outbyggda huvudälvarna Torne älv. Kalix älv. Pite älv 

och Vindelälven skall undantas från utbyggnad. Jag anser inte att det finns 

skäl att vidta sådana förberedelser för ytterligare utbyggnad som vatten

fallsverket har föreslagit. Jag har i direktiven till den nyss nämnda kommit

ten framhållit att den i sina överväganden bör utgå från de av riksdagen 

beslutade riktlinjerna för fortsatt vattenkraftutbyggnad och med denna 

utgångspunkt överväga vilket bidrag vattenkraften kan ge till elförsörjning

en i ett längre perspektiv. Jag kan med hänvisning härtill inte biträda 

verkets förslag på denna punkt. 

I sin anslagsframställning kommenterar vattenfallsverket elanvändning

ens utveckling under 1980-talet. I avvaktan på den utredning om det 

framtida elbehovet som nyligen har slutförts inom centrala driftledningen 

(CDL) har verket valt att basera sin utbyggnadsplanering på samma an

vändningsnivå som redovisas i prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipo

litiken. Detta innebär för verkets del en kraftförsäljning om 67 TWh år 

1990. vilket motsvarar en elanvändningsnivå för hela riket om 138 TWh 

inkl. överföringsförluster. För att tillgodose denna clkonsumtionsnivå er

fordras f. n. inte beslut om några nya produktionsanläggningar. Däremot 

erfordras enligt verket under de närmaste åren omfattande utbyggnader av 

överföringsnäten för att elförsörjningen skall bli tillfredsställande. Utbygg

naden av stamnätet har försenats till följd av att behandlingen av 

koncessionsärendena har tagit lång tid. En omfattande utbyggnad krävs nu 

enligt verkets bedömning bl. a. för att produktionssystemet skall kunna 

utnyttjas på ett ekonomiskt sätt, för att uppnå tillfredsställande drift- och 

personsäkerhet samt för att minska överföringsförlusterna. Stora delar av 

eldistributionsnäten är dessutom över 30 år gamla och måste av det skälet 

förnyas. l nät som nyligen har tagits över av vattenfallsverket krävs i viss 

omfattning investeringsmedel för förnyelse av anläggningarna för att upp

nå tillfredsställande personsäkerhet. 

I anslagsframställningen berör verket vidare sina möjligheter att utöka 

sin verksamhet till att även omfatta värmeförsörjning. Att verket huvud

sakligen tillsammans med kommuner eller andra intressenter. engagerar 

sig inom värmeförsörjningen ligger väl i linje med vad som förordades i 

prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken. Det är viktigt att denna 

utveckling beaktas i den pågående organisationsöversynen inom verket. 
10 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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För innevarande budgetår har under reservationsanslaget Statens vat

tenfallsverk: Kraftstationer m. m. anvisats 2 903 milj. kr.. varav 355 milj. 

kr. på tiltäggsbudget I (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 1980/81:60. rskr 1980/ 

81:381, prop. 1981/82:25 bil. 10. NU 1981/82: 18, rskr 1981/82: 126 och 

prop. 1981/82:61. NU 1981/82: 19, rskr 1981/82: 128) och 50 milj. kr. över 

finansfullmakten för sysselsättningsfrämjande åtgärder enligt särskilda re

geringsbeslut. 

Anslaget är beräknat med beaktande av att en marginal bör finnas för att 

möjliggöra en sådan ökning av vattenfallsverkets investeringar under lö

pande budgetår som kan påkallas från kraftförsörjningssynpunkt. Vatten

fallsverkets investcringsram för innevarande budgetår uppgår till 2 904,5 

milj. kr. I beloppet ingår utöver vad som har tagits upp i budgetproposi

tionen dels 50 milj. kr. som under budgetåret har anvisats med stöd av 

finansfullmakten i sysselsättningsfrämjande syfte, dels 49.7 milj. kr. som 

vid budgetårets ingång återstod av medel som tidigare hade anvisats med 

stöd av finansfullmakten. Dessutom ingår i investeringsramen 295 milj. kr. 

som har anvisats på tilläggsbudget I för dels inköp av vissa vattenkrafttilt

gångar från Fiskeby AB, dels kapitaltillskott till Svenska Petroleum AB. 

Av det sistnämnda kapitaltillskottet om 335 milj. kr. har 275 milj. kr. ställts 

till verkets förfogande. 

Jag övergår nu till att redovisa mina förstag i fråga om vattenfallsverkets 

utbyggnadsprogram, medelsbehov m. m. under budgetåret 1982/83. För 

detta budgetår förordar jag en investeringsram av 2871,2 milj. kr. Ramen 

är beräknad med beaktande av sådana kostnadsförändringar som e1faren

hetsmässigt kan beräknas ske till det nya budgetårets början. 

Av följande sammanställning framgår hur vattenfatlsverkets medelsför

brukning ungefär torde komma att fördela sig på olika objektsgrupper 

under budgetåret 1982/83. Som jämförelse redovisas utfallet för budgetåret 

1980/81 och den beräknade medetsförbrukningcn för budgetåret 198 l/82 (i 

milj. kr.) 

Yattenkraftanläggningar 
Kämkraftanläggningar 
Kärnbränsle 
Övriga värmekraftanläggningar 
Yärmeproduktionsanläggningar 
Distributionsanläggningar 
Övriga ändamål 

1 Inkl. 20 milj. kr. på lilläggsbudget I. 
2 Inkl. 50 milj. kr. via finansfullmakten. 
3 Inkl. 295 milj. kr. på lilläggsbudget I. 

1980/81 

Utfall 

680,2 
360.7 

3.6 
29,7 
0.1 

816,2 
294.2 

2184,7 

1981/82 1982/!!3 

Beräknad Verket Före-
draganden 

741,2 1 561.4 544,I 
623,0 826.0 806,0 

6.0 6.0 6,0 
33.5 49.2 18,0 
20.0 17.0 17.0 

991.02 1388,9 I 379,9 
489.83 181.5 100.2 

2904,5 3030,0 2871,2 
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Medelsförbrukningen för vattenkrajian/äggningar beräknar jag till 544.1 

milj. kr. Medlen är beräknade så att tidigare beslutade utbyggnads- och 

ombyggnadsarbeten vid Harsprånget, Ligga. Messaure och Vietas i Lule

älven. Övre Åselcälven. Lilla Edet i Göta älv och Stornorrfors i Ume älv 

skall kunna fortsätta planenligt. För dessa arbeten har jag beräknat 407 .2 

miij. kr. Jag har också räknat in 800000 kr., som avser kapitaltillskott för 

ersättningskraft m. m .. 7,3 milj. kr. som avser anläggningsmedel till rcgle

ringsföretag, 8,2 milj.kr. för efterarbeten och skaderegleringar, 108.9 milj. 

kr. för kompletteringar och små vattenkraftverk samt 11,7 milj. kr. för 

projekteringsarbeten rörande vattenkraftanläggningar. 

I medelsberäkningen för projekteringsarbeten har jag i enlighet med vad 

jag tidigare har anfört om förslaget att undersöka möjligheterna att bygga 

ut Vindelälven och Kalixälven, inte tagit upp medel för detta ändamål. 

Vattenfallsverket har föreslagit en utbyggnad av Sädva kraftstation och 

utökad reglering av Sädvajaurc i Skellefteälven. Utbyggnaden har genom 

regeringens beslut den 26 juni 1980 förklarats tillåtlig enligt vattenlagen. 

Kraftstationen avses bli utrustad med ett aggregat med effekten 31 MW 

och energiproduktionen beräknas uppgå till 114 GWh/år. I stationen kom

mer fallhöjden mellan sjöarna Sädvajaure och Hornavan att utnyttjas. 

En del av fallhöjden ingår i den befintliga Ringsele kraftstation som 

färdigställdes år 1943 och kommer att rivas ut i samband med att den nya 

stationen färdigställs. Energiproduktionen i Ringsele har varit i genomsnitt 

28 GWh/år under de senaste tio åren. Nettotillskottet i Säd va blir alltså 86 

GWh/år. Sädvajaures utökade reglering innebär att den nuvarande däm

ningsgränsen höjs tio meter medan sänkningsgränsen blir oförändrad. Ge

nom att rcgleringsmagasinets volym ökar blir det möjligt att öka elproduk

tionen i kraftstationerna mellan Hornavan och havet under vintern och 

minska den under sommaren. 
Kostnaden för utbyggnaden har beräknats till 280 milj. kr. i det penning

värde som rådde i juli 1980 eller till 360 milj. kr. i löpande penningvärde. 

De egentliga byggnadsarbetcna på platsen beräknas bli påbörjade våren 

1983. Stationen skulle därigenom kunna tas i drift under budgetåret 1985/ 

86. 

Inför den planerade utbyggnaden av Sädva kraftstation har förhandling

ar förts mellan vattenfallsverket, Skellefteå kommun och Boliden med 

utgångspunkt från ett år 1967 mellan dem träffat avtal om samarbete vid 

eventuell exploatering av vattenkraftrcsurserna i Skellcfte älvs vatten

system uppströms dämningsområdet för Grytfors kraftstation. 

Förhandlingarna har resulterat i en överenskommelse mellan vattenfalls

verkct och Skellefteå kommun om gemensam utbyggnad av Sädva kraft

station enligt vilken verket skall äga 72 % och kommunen 28 %. De över

enskomna ägarförhållandena blir därigenom desamma som i Bastusels 

Kraft AB. Överenskommelsen har därför utformats som ett tillägg till 

konsortialavtalet avse.ende detta bolag. 

Tilläggsavtalet innebär i korthet bl. a. att vattenfallsvcrket som sin del av 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 148 

de erforderliga delägarlånen till bolaget skjuter till den staten tillhöriga 

fallhöjd som kommer att utnyttjas i Sädva kraftsstation medan kommunen 

tillskjutcr sin andel i form av kontantmedel. Statens fallhöjd har därvid 

värderats till 6.7 milj. kr. Hela fallhöjden avses ingå i fastigheten Arjeplogs 

kronoövcrloppsmark I :2 som enligt kontrakt år 1941 har upplåtits till 

Boliden AB med vattenfallsrätt. Boliden AB avstår mot överenskommen 

ersättning från sin kontraktsenliga rätt och från de vattenkraftbyggnader 

som finns på fastigheten. Fastigheten bör enligt vattenfallsverket överlåtas 

till Bastusels Kraft AB eftersom den lämpligen bör utgöra strömfallsfas

tighet för Sädva kraftstation. 

Kostnaderna för utbyggnaden av Sädva kraftstation inkl. ersättningen 

till Boliden AB förutses. med undantag för nämnda delägarlån i form av 

apportegendom och kontantmedel, kunna täckas genom att Bastusels 

Kraft AB tar upp lån på kapitalmarknaden mot borgen av delägarna. 

Behovet av borgensteåning har beräknats till 360 milj. kr. varav vatten

fallsverkets andel utgör 260 milj. kr. 

Som jag har anfört i andra sammanhang finner jag det motiverat att ta i 

anspråk de möjligheter som finns till kompletterande vattcnkraftutbyggnad 

i de redan exploaterade vattendragen. En förutsättning är att denna kan 

ske utan att väsentliga miljövärden skadas. Som jag tidigare har nämnt har 

regeringen tidigare funnit utbyggnaden av Sädva kraftstation vara tillåtlig 

enligt vattenlagen. Jag förordar därför att vattenfallsvcrkets investerings

program får kompletteras med denna utbyggnad. 

För att så skall kunna ske krävs riksdagens bemyndigande att dels 

godkänna det mellan vattenfallsverkct och Skellefteå kommun träffade 

tilläggsavtalet beträffande Bastusels Kraft AB. dels medge vattcnfallsver

kct att till Bastusels Kraft AB överlåta fastigheten Arjeplogs kronoöver

loppsmark I :2 och övrig staten tillhörig fallhöjd som kommer att utnyttjas i 

Säd va kraftstation mot att bolaget åtar sig att fullgöra de förpliktelser som 

följer av att avtalet med Boliden AB angående vattenfallsrätten inlöses. 

Jag förordar med hänvisning till vad jag här har anfört att regeringen 

inhämtar dessa bemyndiganden. 

För kiirnkrafian/iiggningar och kämhriins/e har jag för nästa budgetår 

tagit upp 812 milj. kr. Medlen fördelar sig med 408.5 milj. kr. på Ringhals 

kraftstation, varav 348.2 milj. kr. till efterarbeten. 390 milj. kr. till block 3 i 

Forsmarks kraftstation, 6 milj. kr. till kärnbränsle och 7 .5 milj. kr. som 

avser kapitaltillskott till AB Kärnkraftutbildning. 

Medelstillskottet till AB Kärnkraftulbildning. i vilket bolag vattenfalls

verket äger 50 r,y. av aktierna, är motiverat av den kostnadsökning bolaget 

har fått vidkännas i samband med anskaffandet av ytterligare en simulator

anläggning för utbildning av driftpersonal till kärnkraftstationerna Fors

mark 3 och Oskarshamn 3 <prop. 1981/82: 25 bil. 10, NU 1981/82: 18. rskr 

1981/82: 126). 

Medclsbchovet för örriga i·iirmekrafianliiR~ningar beräknar jag till 18 

milj. kr. Medlen fördelar sig med 12.9 milj. kr. på kompletteringar. huvud-
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sakligen kvalitetsförbättrande åtgärder vid Stenungsundsverket och arbe

ten på Gotland, och S, I milj. kr. på projekteringsarbeten för ett antal 

projekt för el- och värmeproduktion. Jag har inte beräknat medel för 

projektering av en restoljeeldad kraftvärmeanläggning, en s. k. GCC-an

läggning, eftersom vattenfallsverket i sin anslagsframställning konstaterar 

att projektet av ekonomiska skäl inte kommer att genomföras. 

För l'ärmeproduktionsanläggningar har jag beräknat 17 milj. kr. Med 

undantag för 300000 kr. som är avsedda för projekteringsarbeten avser 

beloppet utgifter för att anskaffa och installera elpannor i fjärrvärmesy

stem och processindustrier i syfte att minska oljeförbrukningen under 

perioder med god tillgång på el. 

För investeringar i distributionsanläggningar har jag beräknat samman

lagt I 379,9 milj. kr. Beloppet avser investeringar i driftövervakningsan

läggningar, stamnätsanläggningar, regionala och lokala nät. Huvuddelen 

av investeringskostnaderna hänför sig till redan påbörjade arbeten. Jag 

anser det vara av stor vikt att verket ges möjlighet att genomföra de 

planerade ny- och ombyggnaderna inom distributionsnätet, dels från drift 

och personsäkerhetssynpunkt, dels med tanke på den inte obetydliga ener

gibesparing som på detta sätt kan uppnås. Enligt verket avser hälften av de 

investeringar i stamnätsanläggningar som verket föreslår under budgetåret 

1982/83 sådana projekt som kan ge en energibesparing på ca 40 GWh/år. 

Detta arbete stämmer väl överens med det uppdrag som verket fick i 

september 1979 att verka för åtgärder som syftar till bättre utnyttjande av 
befintliga energi-, produktions- och distributionsanläggningar. Jag vill i 

detta sammanhang peka på vikten av att verket i görligaste mån försöker 

lägga ut de olika projekten i tiden på ett sådant sätt att sysselsättningen kan 

hållas på en jämn nivå. 

Medelsbehovet för öi·riga ändamål beräknar jag till 100,2 milj. kr. I 

detta belopp ingår 27 ,2 milj. kr. för inköp och komplettering av fastigheter. 

20 milj. kr. för förvärv och finansiering av eldistributionsföretag, 50 milj. 

kr. för inventarier samt 3 milj. kr. för investeringar inom kanalrörelsen. 

Med hänvisning till mina ställningstaganden förordar jag att 

rescrvationsanslaget Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m. för bud

getåret 1982/83 tas upp med 2 836 milj. kr. Beloppet har beräknats med 

beaktande av att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att 

göra det möjligt att öka vattenfallsverkets investeringar under löpande 

budgetår om detta skulle vara påkallat ur kraftförsörjningssynpunkt. Inve

steringar i sysselsättningsfrämjande syfte bör, även i fortsättningen, finan

sieras över finansfullmakten. Med det anslagsbelopp jag har förordat kan 

medelsreserven, med beaktande av att ingående behållning på anslaget kan 

beräknas till ca 179 milj. kr., i början av nästa budgetår beräknas uppgå till 

ca 144 milj. kr. 

Regeringen har bemyndigande att teckna horgen för företag i vilka 

vattenfallsverket förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 8083 milj. 
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kr., varav högst 180 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag Cprop. 1981/ 

82: 25 bil. 10, NU 1981/82: 18, rskr 1981/82: 126). Av den totala borgensra

men har 7 400 milj. kr. beräknats för Forsmarks Kraftgrupp AB:s upplå

ningsbehov. Den av vattenfalls verket och riksgäldskontoret tecknade stat

liga borgen för bolaget uppgick den 31 oktober 1981 till drygt 6 571 milj. kr. 

Under innevarande budgetår räknar vattenfallsverket med att statlig bor

gen behöver tecknas för lån om ytterligare ca 900 milj. kr. för att finansiera 

utbyggnaden av block 3 i Forsmarks kärnkraftstation. Något behov av 

borgensteckning för att finansiera block 1 och 2 föreligger inte eftersom 

båda blocken numera är i kommersiell drift. 

Under budgetåret 1982/83 har vattenfallsverket räknat med att statlig 

borgen behöver tecknas för lån om ytterligare 1400 milj. kr. avsedda för 

finansiering av block 3. 

Behovet av statlig borgensteckning för Forsmarks Kraftgrupp AB 

t. o. m. utgången av budgetåret 1982/83 har således beräknats till 

(6 571 +900+ I 400 = l 8 871 milj. kr., vilket belopp med I 471 milj. kr. över

stiger det som har beräknats för bolaget inom den nu gällande totalramen. 

Med tanke på att förändringar och förskjutningar av såväl kapitalbehov 

som upplåningstidpunkter kan uppkomma föreslår jag att borgensramen 

räknas upp med 1600 milj. kr. med hänvisning till Forsmarks Kraftgrupp 

AB:s lånebehov. 

Som jag har redovisat i det föregående krävs dessutom att vattenfalls

verket tecknar borgen för lån om ca 260 milj. kr. till Bastusels Kraft AB i 

samband med utbyggnad av Sädva kraftstation. Borgensramen bör därför 

räknas upp med detta belopp. 

Som jag nyligen har nämnt avser AB Kärnkraftutbildning anskaffa ytter

ligare en simulatoranläggning. Finansieringen kommer delvis att ske ge

nom lån på kapitalmarknaden mot borgen från bolagets ägare. Vattenfalls

verket har beräknat sin andel av denna borgensteckning till totalt 105 milj. 

kr. I den nu gällande borgensramen har 80 milj. kr. beräknats för den 

upplåning som kan aktualiseras under innevarande budgetår. För det av 

verket och Jokkmokks kommun bildade bolaget Jokkmokks Värmeverk 

AB förutser verket behov av borgensteckning under budgetåret 1982/83 

om 1.4 milj. kr. Jag räknar med att resterande borgensteckning för AB 

Kärnkraftutbildning och borgensteckningen för Jokkmokks Värmeverk 

AB, ryms inom den ramökning jag har föreslagit. 

Av den ram om 180 milj. kr. som gäller för borgensåtaganden gentemot 

eldistributionsföretag hade den 31 oktober 1981. ca 158 milj. kr. utnyttjats. 

Under innevarande budgetår förutses av verket erforderliga borgensåta

ganden uppgå till 17 milj. kr. Motsvarande behov under budgetåret 1982/83 

beräknar vattenfallsverket till 20 milj. kr. För att erforderligt utrymme 

skall finnas föreslår vattenfallsverket att ramen för borgensåtaganden gent

emot eldistributionsföretag höjs med 20 milj. kr. till 200 milj. kr. 

Jag har inget att erinra mot vattenfalls verkets beräkning av utrymmet för 
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ökad borgensteckning gentemot eldistributionsföretag. Jag vill i samman

hanget emellertid också beröra villkoren för den borgensteckning för s:3 · 

dana företag som sker genom vattenfallsverkets förvaltningsbolag Svensk 

Energiverksgrupp AB (SEABJ. 

Ett av syftena med att bilda SEAB var att bl. a. frågor rörande eldistribu

tionsbolagens finansiering skulle kunna handläggas på ett för hela företags

gruppen mera ändamålsenligt sätt (prop. 1978/79: 115, bil. Is. 313-316 och 

s. 324-325, NU 1978/79:60, rskr 1978/79:429). Hit hör bl.a. att SEAB 

som ägare av distributionsbolagen tecknar borgen för dessa när så krävs i 

samband med upplåning på kapitalmarknaden. För dessa borgensåtagan

den finns f. n. ingen av riksdag och regering angiven ram. Med tanke på att 

de borgensåtaganden som sker via SEAB gentemot eldistributionsföreta

gen väsentligen fyller samma funktion som de direkt av vattenfallsverket 

gjorda borgensåtagandena framstår nuvarande ordning med en borgensram 

som avser enbart vattenfallsverkets direkta borgensåtaganden, men läm

nar SEAB:s åtaganden utanför. inte som helt tillfredsställande. Även om 

SEAB:s borgensåtaganden i formell mening inte är direkta statliga åtagan

den får ändå det förhållandet att SEAB är ett av vattenfallsverket helägt 

förvaltningsbolag anses innebära att åtagandena i praktiken är jämförliga. 

Jag anser det mot denna bakgrund vara motiverat att den av riksdagen 

fastställda ramen för borgensåtaganden gentemot eldistributionsföretag 

framdeles får avse såväl borgensåtaganden som görs direkt av vattenfalls

verket som de som görs indirekt via SEAB. Det får sedan ankomma på 

vattenfalls verket att svara för hur borgensåtagandcna inom den vid· varje 

tillfälle fastställda ramen fördelas mellan verket och SEAB. 

Enligt vad jag har erfarit har SEAB hittills gjort externa borgensåtagan

den motsvarande ca 9 milj. kr. Det beräknade behovet av ytterligare 

borgensåtaganden för SEAB t. o. m. budgetåret 1982/83 har beräknats till 
ca 25 milj. kr. För att erforderligt utrymme för ny borgensteckning gent

emot eldistributionsföretag skall föreligga enligt den beräkning jag har 

redovisat i det föregående även sedan ramen har belastats med SEAB:s 

hittills ingångna och kommande borgensåtaganden bör ramen räknas upp 

med ytterligare 35 milj. kr .. dvs. till ( 180+20+35 =) 235 milj. kr. Borgen 

för tillfälliga lån mellan bolag inom SEAB-gruppen bör enligt min mening 

dock kunna tecknas utan att denna ram belastas. 

I enlighet med vad jag här anfört förordar jag att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att teckna borgen för lån intill sammanlagt 

(8083+ 1600+260+20+35 =) 9998 milj. kr .. varav 235 milj. kr. för lån till 

eldistributionsföretag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkänna det mellan statens vatten

fallsverk och Skellefteå Kraftverk träffade tilläggsavtalet beträf

fande Bastusels Kraft AB i vad staten därigenom ikläder sig eko

nomiska förpliktelser. 
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2. bemyndiga regeringen att medge att statens vattenfallsverk till 

Bastusels Kraft AB överlåter fastigheten Arjeplogs kronoöver

loppsmark I :2 och övrig staten tillhörig fallhöjd som kommer att 

utnyttjas i Sädva kraftstation mot att bolaget åtar sig att fullgöra 

de förpliktelser som följer av att tidigare ingånget avtal med 

Boliden AB om upplåtande av denna fastighet med vatlenfalls

rätt inlöses. 

3. bemyndiga regeringen att teckna borgen för lån till bolag i vilka 

statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt 

9 998 000 000 kr .. varav högst 235 000000 kr. för lån till eldistribu

tionsföretag. 

4. till Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetåret 

1982/83 under fjortonde huvudtiteln anvisa ett reservationsan

slag av 2836000000 kr. 

E 13. Visst internationellt energisamarbete 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

6100000 

7900000 

Från anslaget bestrids Sveriges medlemsavgift i Internationella Atom

energiorganet OAEAJ, kostnader för deltagande i IAEA:s dokumenta

tionssystem INIS och resekostnader i samband med visst internationellt 

kärnenergisamarbete. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 

7.9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Visst internationellt energisamarbete för budgetåret 1982/83 

anvisa ett förslagsanslag av 7 900 000 kr. 

E 14. Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

7000000 

7000000 

7000000 

Från anslaget tillskjuts medel för att täcka kostnader för allmän admini

stration m. m. inom Svenska Petroleum Exploration AB (SP Explorationl. 

Bolaget bildades år 1979 som ett helägt dotterbolag till Svenska Petroleum 

AB i samband med att en ny organisation för den statliga oljeprospekte

ringen beslutades ( prop. 1978/79: 115 bil. I. NU I 978/79: 60. rskr 1978/ 

79: 429). SP Exploration har övertagit de resurser som tidigare byggts upp 
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inom de båda halvstatliga företagen Oljeprospektering AB (OPABl och 

Petroswede AB. 

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regering
en föreslår riksdagen 

att till Medelstillskott till Svenska Petroleum Ei:ploration AB för 
budgetårec 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 7000000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M.M. 

Inledning 

Det föreliggande budgetförslaget präglas av stor återhållsamhet med nya 

utgifter och ofta kraftiga besparingar inom redan etablerade områden. Till 

de områden som har givits en sådan prioritet att de i stort sett helt har 

undantagits från besparingar hör satsningar på teknisk forskning och indu

striellt utvecklingsarbete. Insatser på dessa områden är av stor betydelse 

för industrins långsiktiga möjligheter act bibehålla och öka sin internatio

nella konkurrenskraft. Trots att industrins egna satsningar på utvecklings

arbete har ökat kraftigt under det senaste decenniet är behovet stort av 

statligt utvecklingsstöd, främst vad gäller stöd till riskfyllda projekt inom 

tekniskt avancerade områden. 

Bland de insatser som staten gör kan framför allt nämnas utvecklingen 

av svensk rymdverksamhet. Detta område har enligt industrins bedöm

ningar en stor kommersiell potential och utvecklingen har varit mycket 

snabb de senaste åren. 

En arbetsgrupp inom industridepartementet har diskuterat möjligheter

na att på olika sätt stimulera den industriella förnyelsen. Dess rapport (Os I 

198 l: 18) Innovationspolitik för tillväxt överlämnades i augusti 1981. Grup

pen har utifrån en helhetssyn på innovationsprocessen föreslagit en mång

fald åtgärder som utan stora kostsamma ingrepp i nuvarande system vä
sentligt bör kunna förbättra innovationsklimatct i landet. Centrala förslag i 

gruppens rapport är inrättandet av ett riskkapitalförsörjningssystem för 

nya teknikbaserade företag och åtgärder för att öka teknikupphandlingens 

omfattning. 
Inom energiforskningsprogrammets ram satsas även fortsättningsvis be

tydande resurser för utveckling av teknik, system och utrustning för att 

garantera den framtida energiförsörjningen och skapa mindre oljeberoende 

energisystem. För att klarlägga effekterna av dessa energipolitiska sats

ningar på den industriella förnyelsen har medel ställts till förfogande för en 

studie som lngenjörsvetenskapsakademien <IV AJ genomför. Studien be

räknas vara klar hösten 1982 och skall utmynna i förslag till åtgärder för att 

bättre utnyttja de energipolitiska satsningarna för att främja svensk indu

stris internationella konkurrenskraft. 

Forsknings- och utvecklingsarbetets omfattning 

Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån utgjorde år 1979 de sam

manlagda satsningarna på teknisk forskning och utveckling i Sverige 1.9% 

av bruttonationalprodukten, dvs. 8611 milj. kr. Härav finansierade staten 
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ca 38 % och industrin ca 60%. Resterande ca 2 % finansierades av andra 

svenska och utländska institutioner och organisationer. Forsknings- och 

utvecklingsarbetet utfördes till ca 70 % inom industrin och till ca 30 % vid 

universitet, högskolor, myndigheter, affärsverk samt privata institutioner 

och organisationer. Verksamheten inom industrin avser till helt övervä

gande del industriellt utvecklingsarbete medan verksamheten vid universi

tet och högskolor huvudsakligen avser forskning. 

Det anförda innebär att Sverige har vidmakthållit den nivå på satsningar 

på teknisk forskning och utveckling som uppnåddes år 1977. Denna nivå 

ligger högt vid en internationell jämförelse och överträffas endast av vissa 

av de stora industriländerna. 

Stöd till industriell förnyelse 

Samhällets stöd till industriell och teknisk förnyelse förmedlas bl. a. 

genom styrelsen för teknisk utveckling iSTU). Fonden för industriellt 

utvecklingsarbetc (Industrifonden) och de regionala utvecklingsfonderna. 

Regeringen lade våren 1981 fram en proposition (1980/81: 130) om indu

stripolitikens inriktning, m. m. Propositionen innehöll förslag till treårspro

gram och en treårig medelsram för STU för perioden 1981 /82-1983/84. 

Förslag lades också fram om en treårig medelsram för Industrifonden för 

samma period. Riksdagen beslöt i enlighet med dessa förslag (NU 1980/ 

81: 64, rskr 1980/81: 425). Därmed har skapats en grund för en mer långsik

tig planering av samhällets långsiktiga industripolitiska stöd. 

STU lämnar finansiellt stöd till många teknikområden. Några områden 

bedöms som särskilt viktiga för att stärka den svenska industrins konkur

renskraft. Dessa är elektronik- och datateknik. bioteknik, materialteknik. 

vcrkstadstcknik, kemiteknik, träteknik. massa- och pappersteknik samt 

teknik för hälso- och sjukvård. Under budgetåret 1982/83 förstärks även 

insatserna inom det havstekniska området. 

Industrifonden har under 1981 lämnat stöd till många intressanta och 

strategiskt viktiga projekt inom svensk industri. Som exempel på några av 

de större kan nämnas Bolidens Inred-process för stålframställning, mine

ralfiberbaserade pappersprodukter, skrivare för datorer. konstruktions

center och halvledarlaboratorium för integrerade kretsar samt hydrauliskt 

drivsystem för stadsbuss. Fonden har f. n. beslutat om stöd för drygt 350 

milj. kr. 

De av riksdagen beslutade nationella utvecklingsbolagen - Svensk 

Energiteknisk Utveckling AB, Svensk Transportsystemutveckling AB och 

Svensk Miljöteknikutveckling AB - har nyligen påbörjat sin verksamhet. 

Inom alla de tre bolagen kommer verksamheten att inriktas på teknikupp

handling i syfte att främja produktion med internationell konkurrenskraft. 
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Rymd verksamhet 

De statliga satsningarna på rymdområdet syftar bl. a. till att främja 

svensk industris konkurrenskraft på den expansiva marknaden för rymd

tekniska produkter. Utveckling av rymdtekniken medför även bonusef

fekter för övrig svensk industri genom att den avancerade teknik som har 

utvecklats på rymdområdet sprids. En annan fördel av rymdverksamheten 

är att vi inom landet får beslutsunderlag för framtida utnyttjande av rymd

teknikens tjänster. 

I jämförelse med tidigare år kommer en omprioritering av det statliga 

stödet att göras i så motto att bidragen till verksamheten inom det europe

iska rymdorganet European Space Agency (ESAl minskas till förmån för 

nationella industriutvecklingsprojekt. Arbetet med att bygga den veten

skapliga satelliten Viking pågår och den s. k. definitionsfasen för den 

experimentella telesatelliten Tele-X genomförs f. n. 

Arbetet med Viking-satelliten kommer att bredda systemkunnandet för 

satellitutveckling vid svensk industri. Ett ambitiöst mätprogram kommer 

att genomföras med sikte på att göra nya vetenskapliga rön i en praktiskt 

taget outforskad del av magnetosfären. Projektet kommer att genomföras 

inom en starkt begränsad ekonomisk ram. vilket öppnar dön-en för en ny 

klass relativt billiga satelliter som kan sändas upp tillsammans med tyngre 

nyttosatelliter. Kostnaderna för vetenskapliga experiment i rymden kan 

härigenom minskas till nytta för framtida forskningsprojekt. 

Tele-X kommer att kunna erbjuda olika teletjänster. Arbetet med att 

definiera satellitens nyttolast sker i intimt samarbete mellan Rymdbolaget. 
svenska televerket och myndigheter i Norge och Finland. Under defini

tionsfasen för Tele-X skall projektets tekniska förutsättningar och kom

mersiella värde klarläggas. Utöver kostnaderna skall tänkbara användar

grupper, möjligheter till internationellt industrisamarbete samt möjligheter 

till medfinansiering studeras. Avsikten med Tele-X är att förbereda använ

dare, leverantörer, upphandlare och operatörer av satellitkommunika

tionssystem för framtida satellitnät. Eftersom regeringarna i Norge och 

Finland har beslutat sig för att deltaga i arbetet kommer särskilt möjlighe

terna till ett nordiskt industrisamarbete i Tele-X-arbetet att studeras. 

Tele-X-projektet kan enligt min mening leda till ett intressant nordiskt 

samarbete som ger nordisk industri kompetens på den expanderande 

marknaden för rymdtekniska produkter och tjänster. Projektet kan också 

ge de nordiska telcverken en intern kompetensuppbyggnad som ett led i 

förberedelserna för att möta den framtida tcletrafikutvecklingen samt öka

de kunskaper beträffande marknadsefterfrågan av olika telesatellittjänster. 

Jag kan även nämna att ett avtal kommer att slutas mellan statens 

delegation för rymdverksamhet och myndigheter i förbundsrepubliken 

Tyskland och Frankrike om svensk industris deltagande i ett konsortium 

för utveckling av en tung satellitplattform, användbar för telesatelliter. En 

följd av detta avtal blir bl. a. att svenska företag kommer att få leverera 
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delar till samtliga plattformar som konsortiet levererar. Denna typ av 
plattform kommer även att utnyttjas för det tysk-franska TV-satellitprojek

tet och för Tele-X. 

I sammanhanget bör nämnas att Nordiska ministerrådet den 23 novem

ber 1981 har enats om riktlinjer för ett nordiskt samarbete avseende satel
liter för TV, radio och andra teletjänster. 

Provning och kontroll 

Statens provningsanstalt har under de senaste åren uppvisat stora förlus

ter för verksamheten inom sin regionala och lokala organisation. Under 

hösten 1981 har inom provningsanstalten utarbetats ett förslag till ned

dragning av denna organisation. Förslaget bereds f. n. inom regeringskans

liet. Jag avser föreslå regeringen att ta upp dessa frågor i en särskild 

proposition till riksdagen under våren 1982. 

Energiforskning 

Genom riksdagsbeslutet om energipolitiken våren 1981 har riktlinjer 

lagts fast för omfattning, inriktning och genomförande av verksamheten 

inom Huvudprogram Energiforskning för treårsperioden 1981/82-1983/84. 

den tredje sedan verksamheten inom huvudprogrammet påbörjades. En 

ekonomisk ram om 1400 milj. kr. har satts för verksamheten. Verksamhe

ten koncentreras till sådana för vår cnergiförsörjning angelägna och frukt

bara utvecklingslinjer som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge 

betydelsefulla bidrag till energiförsörjningen redan på kort och medellång 

sikt. Samtidigt bibehålls bevakning av den tekniska utvecklingen, natio

nellt och internationellt. så att kompetens vidmakthålls på områden som 
främst på lång sikt kan få betydelse för vår energisituation. 

Efterhand som verksamheten inom energiforskningsprogrammet fortsät
ter kommer allt fler utvecklingsprojekt att närma sig ett skede då de är 

tekniskt mogna för introduktion i praktisk tillämpning. Detta gäller bl. a. 

flera projekt inom områdena solvärme. värmepumpar, vindkraft och in
hemska bränslen såsom skogsavfall och torv. Energiforskningsprogram
met kan därigenom ge ett värdefullt bidrag till den industriella förnyelsen i 

vårt land. Som jag tidigare nämnt har en studie påbörjats i IV A:s regi för 

att bl. a. närmare utröna olika vägar att i ökad utsträckning använda 

programmet som en drivkraft till vår industriella förnyelse. 

Den omfattande forskningsverksamhet som äger rum inom programmet 

ställer också höga krav på våra tekniska högskolor. Förslag till ätgärder för 

att säkerställa att basresurserna och kompetensen avseende energiforsk

ning vid högskolorna tas tillvara och vidareutvecklas har under hösten 

1981 lagts fram av delegationen för energiforskning. Vissa åtgärder med 
detta syfte föreslås. 
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Vårt forsknings- och utvecklingssamarbete inom ramen för det interna

tionella energiorganet, IEA. fortsätter att utvecklas. Vår internationellt 

sett starka satsning på energibesparing och förnybara energikällor gör att 

vi kan spela en aktiv roll inom dessa områden. Flera samarbetsprogram 

inom dessa områden leds eller initieras således från svensk sida. 

Verksamheten inom energiforskningsprogrammet finansieras fr. o. m. 

innevarande budgetår genom en särskild avgift på oljeprodukter, varför 

den inte direkt belastar statsbudgeten. 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1981 kommer en ny myndighets

organisation inom energiområdet att genomföras den I juli 1982. För 

energiforskningsprograrnmets del betyder detta att ett särskilt organ. encr

giforskningsnämnden, kommer att svara för långsiktiga och övergripande 

frågor rörande cnergiforskningen. Huvuddelen av forsknings- och utveck

lingsverksamheten inom energitillförselområdet kommer att organisato

riskt integreras med bl. a. genomförandet av oljeersättningsprogrammet i 

en ny central energimyndighet. statens energiverk. 

Internationellt samarbete 

Sverige deltar även utöver vad som redan har nämnts i det internationel

la tekniskt-vetenskapliga samarbetet såväl multilateralt genom arbete inom 

internationella organisationer som genom bilateralt samarbete. 

Industridepartementet deltar. tillsammans med utbildningsdepartemen

tet och ett antal myndigheter, i arbetet inom OECD:s kommitte förveten

skaps- och teknologipolitik (CSTPJ. Arbetet omfattar frågor som rör 
grundläggande forskning och tekniskt utvecklingsarbete. u-landsrelationer 

på forskningsområdet, forskningspolitik och forskningsstatistik. OECD:s 

råd har under behandling ett förslag att vid sidan av CSTP bilda en särskild 

kommitte för data- och informationspolitik OCCPl. 

Industridepartementet samordnar vidare Sveriges deltagande i samarbe

tet mellan EG-staterna och tio andra stater i Västeuropa på forsknings- och 

utvecklingsområdet, det s. k. COST-samarbetet. Arbete pågår inom nio 

skilda teknikområden: datateknik. teleteknik. transporter, havsfrågor, me

tallurgi, miljövård, meteorologi. jordbruksforskning och livsmedelsteknik. 

Arbetet med att koppla samman Sveriges datanät med EG-staternas 

datanät för teknisk-vetenskaplig information. det s. k. Euronet, har under 

året praktiskt taget slutförts. Därigenom får svenska dataanvändare för

enklad tillgång till databaser på kontinenten. 

V crksamhctcn vid styrelsen för teknisk uh'eckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndighet 

för statens initiativ och stöd till teknisk forskning och industriellt utvcck

lingsarbetc. 
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STU har till uppgift bl. a. att följa den tekniska utvecklingen, att initiera 

forsknings- och utvecklingssamarbete, att ta initiativ till och stödja teknisk 

forskning och industriellt utvecklingsarbete, att ge råd och stöd åt uppfin

nare samt att förmedla forskningsresultat till kommersiellt utny1tjande. 

STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör. 

Inom verket finns fem projektenheter, en serviceenhet, en internationell 

enhet, en administrativ enhet samt en planeringsenhet. 

Vid STU fanns den I juli 1981 295 tjänster, varav 180 var chefs- och 

handläggartjänster. 

Vid STU tillämpas programbudgetering med följande programindelning 

I. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

2. Kunskapsutveckling 

3. Internationell kontaktverksamhet 

4. Myndighetsservice 

5. Drift av forskningsstationcr 

Programmet Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

indelas i följande delprogram. 

a. Insatsområden 

b. Teknikområden 

c. Industriservice 

d. Förmedling 

c. Arbetstagarprojekt 

STU :s verksamhet under programmen 1-4 finansieras från reserva

tionsanslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 

utveckling. Under samma anslag har även medel beräknats för delegatio

nen för rymdverksamhet, under anslagsposten Rymdverksamhet, och för 

delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, under 

anslagsposten lnformationsförsörjningsvcrksamhet. 

Stöd till forsknings- och utvecklingsarbcte inom energiområdet lämnas 

under särskilda program från anslaget Energiforskning. 

Program 5 redovisas under förslagsanslaget F 2. Styrelsen för teknisk 

utveckling: Drift av forskningsstationer. Detta anslag får i princip inte 

belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditctsproblem för 

drift av forskningsstationer disponerar STU en rörlig kredit i riksgäldskon

toret på 100000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under rescr

vationsanslaget F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 
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F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1457 550000 

539000000 

588000000 
1 Disponerat 472 057 000 
2 Odisponerat 5 543 000 

Reservation 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag (milj. kr.) 

1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Budget 

STU Föredra-
ganden 

Kostnader 

Program 1 
Industriellt och samhälls-
inriktat tekniskt utveck-
lingsarbete 297.6 335.3 354.0 350.5 
Delprogram 

la: Insatsområden 43,3 50.4 54.2 54.2 
lb: Teknikområden 230.5 257,2 268.8 265.3 
le: Industriservice 10.5 14.1 16,0 16.0 
Id: Förmedling 3.3 3,6 4,0 4.0 
le: Arbetstagarprojekt IO.O 10.0 I 1.0 11,0 

Program 2 
Kunskapsutveckling 161.4 184.0 215.7 210,0 

Program 3 
Internationell kontakt-
verksamhet 16,2 20.35 23.3 23,3 

Program 4 
Myndighetsservicc ~ ., .. - 5.8 6.3 6,3 

Rymd verksamhet I 1.5 12.5 15.4 13,9 

lnformationsförsörjnings-
verksamhet 8,0 8.75 11.5 9,0 

Ofördelade medel 4.5 9.0 10,0 

Summa kostnader 499,9 575,7 626,2 623,0 

Avgår finansiering utöver 
anslag 

Återbetalningar m. m. 20,9 31. l 35.0 35.0 
Minskning av reservation 2.4 5.6 

Summa anslag 476,6 539,0 591,2 588,0 

Styrelsen för teknisk 1t11·eckling. m. m. 

STU: s framställning utgår från det treåriga program för stöd till teknisk 

forskning och utveckling under budgetären 1981/82-1983/84 som stats

makterna har beslutat om (prop. 1980/81: 130, NU 1980/81:64, rskr 1980/ 

81: 425) och är baserat på det planeringsunderlag för budgetåren 1981 /82-

1983/84 som STU redovisade i anslagsframställningen för budgetåret 1981/ 

82. 
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Inom den ram som statsmakterna har anvisat har alla möjligheter tillva

ratagits till ökade insatser i enlighet med de prioriteringar som regering och 

riksdag har förordat. Detta innebär en fortsatt koncentration av insatser 

inom ett antal teknikområden som bedömts ha stor strategisk betydelse för 

den industriella utvecklingen i Sverige, nämligen 

• Elektronik och datateknik, 

• Bioteknik, 

• Materialteknik - nya material, 

• Verkstadsteknik, 

• Kemiteknik - särskilt tillverkning och användning av prestationskemi-

kalier. 

• Träteknik, 

• Massa- och pappersteknik, 

• Teknik för hälso- och sjukvård. 

För budgetåret 1982/83 planeras dessutom kraftigt ökade insatser inom 

området havsteknik. STU :s insatser på detta område syftar till att 

underlätta för svensk industri att på kort och lång sikt öka sina mark

nadsandelar på främst den del av offshoremarknaden som kräver tek

nikintensiva produkter, system och metoder, 

bidra till att svensk industri får bättre kännedom om tekniska problem 

och vidgade marknadskontakter med etablerad offshoreindustri, i första 

hand i Norge, 

bidra till att svensk forskningskompetens byggs upp främst inom nyc

kelområden. dvs. forskningsdiscipliner av grundläggande betydelse för 

en framtida industriell offshoreteknisk utveckling. 

STU:s totala satsningar inom området havsteknik framgår av följande 

sammanställning. 

Havstekniska 
satsningar inom 
programmen la, lb 

1980/81 
Budget 

och 2 (milj. kr.) 6,5 

Utfall 

7.8 

1981/82 
Budget 

7.6 

1982/83 
STU:s 
planer 

10.9 

1983/84 
STU:s 
planer 

12,0 

STU föreslår att arbete inom ett nytt insatsområde påbörjas under 

budgetåret 1982/83. nämligen djupprospektering. STU:s insatser syftar till 

att bidra till att utveckla fungerande system och strategi för prospektering 

efter djupt belägna malmkroppar. i första hand sulfid malmer och legerings

förande malmer. Satsningen sträcker sig över en femårsperiod med en total 

kostnad på 19 milj. kr. För budgetåret 1982/83 blir kostnaden 2,5 milj. kr. 

STU framhåller allmänt att ökad internationell orientering och kontakt 

är angelägen och en sådan kommer under de närmaste åren att i ökad 

utsträckning eftersträvas för samtliga STU :s program. 

11 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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Statens delegation för rymd1·erksamhet, som under innevarande budget

år disponerar 12 500000 kr. för nationell rymdverksamhet under detta 

anslag, föreslår en uppräkning av detta belopp till 15 362 000 kr. för budget

året 1982/83. Medlen fördelas på tre av delegationens delprogram. Delega

tionens förslag innebär följande. 

Inom delprogrammet Rymd.forskning utnyttjas medel från detta anslag 

bl. a. för studier av metallers stelningsprocesser och diffusionsprocesser i 

flytande metaller. Under detta anslag föreslås 6016000 kr. för delprogram

met. 
Inom delprogrammet Fjärranalys utnyttjas medel från detta anslag för 

bl. a. metodutveckling och demonstrationsprojekt som avser användning 

av data från fjärranalyssatelliter inom olika områden såsom skogsbruk och 

geologi, för bedömning av vattenkvalitet i sjöar och för torvinventering. 

Totalt föreslås 7 326000 kr. för detta delprogram. 

Inom delprogrammet Jndustriutveckling används medel från detta anslag 

för förberedande arbete med nya projekt. Delegationen föreslår under 

detta anslag 2020000 kr. för delprogrammet. 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk inf ormation.1försörj11i11g 

(DFI), som under detta anslag innevarande budgetår disponerar 8 750000 

kr. för teknisk forskning, utvecklingsarbete och viss serviceverksamhet 

inom området vetenskaplig och teknisk information och dokumentation 

föreslår att detta belopp höjs till 11464000 kr. för budgetåret 1982/83. 

DFI:s verksamhet är uppdelad på tre program; Planering och samord
ning, Forskning och utveckling samt Nationella scrviceuppgifter. DFI:s 

verksamhet finansieras dels via ett anslag under utbildningsdepartemen
tets huvudtitel, dels via detta anslag. Den del av verksamheten som finan
sieras under detta anslag faller till helt övervägande del under programmet 

Forskning och utveckling men viss finansiering av övriga program avses 
också ske. DFl föreslår att följande tre områden prioriteras. nämligen 

- bättre utnyttjande av befintliga informationstjänster, 

- snabbare dokumentleveranser. 

- forskning som ger underlag för den långsiktiga utvecklingen av informa-

tionsförsörjningen. 

Föredraganden 

Av grundläggande betydelse för den industriella utvecklingen och för

nyelsen är den tekniska forskningen och utvecklingen. Huvuddelen av 

statens stöd till sådan verksamhet kanaliseras genom STU som härigenom 

utgör ett viktigt industripolitiskt instrument i det längre tidsperspektivet. 

Genom riksdagsbeslut våren 1981 lprop. 1980/81: 130, NU 1980/81:64, 

rskr 1980/81: 425) har riktlinjer för omfattning, inriktning och genomföran

de av verksamheten vid STU lagts fast. Riktlinjerna innebär väsentligen att 

sammanlagt 1774 milj. kr. satsas på STU:s stöd till teknisk forskning och 
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utveckling under treårsperioden 1981/82-1983/84. Av beloppet har 539 

milj. kr. anslagits för innevarande budgetår. En betydande del av denna 

satsning avser s. k. prioriterade områden, dvs. områden där såväl behoven 

av förstärkta satsningar som potentialen för svensk industri har bedömts 

vara störst och där följaktligen huvuddelen av resursförstärkningen bör 

sättas in. Dessa områden är elektronik och datateknik. bioteknik. material

teknik - nya material. verkstadsteknik. kemiteknik - särskilt tillverkning 

och användning av prestationskemikalier, träteknik. massa- och pappers

teknik samt teknik för hälso- och sjukvård. Jag vill emellertid betona att 

dessa prioriteringar inte innebär att andra områden är undantagna från 

STU:s stöd. STU bör alltid, oavsett område, ha en beredskap för projekt 

där STU :s stöd kan leda till betydelsefulla satsningar. 

STU har i en särskild rapport, STU-perspektiv 1981. pekat på den 

industriella förnyelsens ökade internationella beroende. Jag har noterat att 

STU under de närmaste åren därför i ökad utsträckning kommer att efter

sträva en internationell orientering och kontakt i sin verksamhet. 

Jag har under detta anslag beräknat ett totalt medelsbehov för budget

året 1982/83 av 588 milj. kr. Jag har vidare gjort en preliminär fördelning av 

anslaget på program, delprogram och programelement. Det ankommer på 

regeringen att besluta om den slutliga fördelningen på program. delpro

gram och programelement sedan STU har redovisat sin detaljerade plane

ring av verksamheten för kommande budgetår. STU:s stöd till teknisk 

forskning och utveckling bör under nästa budgetår fortsätta i enlighet med 

de av statsmakterna fastlagda riktlinjerna men med vissa kompletteringar 

som jag nu avser att närmare gå in på. 

Under innevarande budgetår pågår inom program I. lnd11striellt och 

samhällsinriktat tekniskt 11t1·ec'kli11xsarhete verksamhet inom 15 olika s. k. 

insatsområdrn. Verksamheten består av större. fleråriga men tidsbegrän

sade insatser som syftar till att uppnå specifika mål. Verksamheten inom 

de påbörjade insatsområdena bör fullföjas enligt tidigare uppgjorda planer. 

I enlighet härmed kommer insatserna inom ett av dessa områden - Framti

da järnverk - sannolikt att vara avslutade vid utgången av innevarande 

budgetår. Härigenom skapas utrymme för verksamhet inom ett nytt insats

område. STU har som nytt insatsområde föreslagit Djupprospektering. 

För att säkra den framtida malmproduktionen och sysselsättningen inom 

de traditionella svenska gruvdistrikten krävs prospektcringsinsatser för att 

öka malmbasen. Väsentliga tillskott inom dessa områden kan endast för

väntas genom prospektering av djupt belägna malmer. Jag finner det därför 

angeläget att teknik och strategi utvecklas för detta. Jag föreslår att ett nytt 

insatsområde - Djupprospektering - tas upp enligt följande sammanställ

ning och beräknar medel för detta under budgetåret 1982/83. 

Insatsområde Kostnad Total- Tid som-
1982/83 kostnad fattning 
milj. kr. milj. kr. år 

Djupprospektering 2.5 19 5 
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De begränsade möjligheterna att tillgodose världens behov av basre

surser. såsom energi. råvaror och livsmedel. på konventionellt sätt från 

landområden har kraftigt ökat intresset för havsexploatering. Haven 

täcker ca 70% av jordens yta och rymmer stora naturresurstillgångar. 

Havs teknik är ett samlande begrepp för ett stort antal grund veten

skaper, teknikområden och affärsideer. Olje- och gasutvinning till havs -

offshore-teknik - är ur ekonomisk synvinkel den mest betydelsefulla 

havstekniska verksamheten i dag. Offshore-marknaden är stor, global och 

starkt växande. 

Sveriges industritradition och tekniska kunnande bör utgöra en god 

grund för ett ökat svenskt engagemang på offshore-marknaden. Svensk 

industri har också under de senaste åren ökat ansträngningarna för att 

komma in på offshore-marknaden och flera svenska företag har framgångs

rikt etablerat sig på denna marknad. 

Med tanke på offshore-marknadens karaktär med korta serier och rela

tivt snabbt föränderliga produkter och produktionsförutsättningar bör en 

svensk industriell profil med forsknings- och utvecklingsintensiva pro

dukter och tjänster passa väl in. 

STU :s stöd till offshore-tekniken har bidragit till att svensk industris 

kompetens på detta område har ökat påtagligt under 1970-talet. Industrins 

eget intresse att investera i offshore-tekniskt utvecklingsarbete har också 

ökat. Vidare har en konkurrenskraftig forskningskompetens byggts upp 

inom vissa teknikområden. Denna forskningskompetens utgör en bas för 

framtida industriell verksamhet. 

Ytterligare insatser erfordras nu för mer omfat~ande industriell offshore

teknisk produktutveckling. 
Jag har mot denna bakgrund genom omfördelningar inom givna ramar 

beräknat medel för betydande ökning av insatserna inom det havstekniska 

området främst under delprogram I b. Tek11ikområden men även under 

program 2. Kunskapsut1·eckling. ln-;atserna inom kunskapsutvecklings

programmet har tyngdpunkten på forskning medan insatserna inom teknik

områdesprogrammet i huvudsak avser industriellt utvecklingsarhek. 

Jag har vidare beräknat medel under såväl program I b som under pro

gram 2 för försöksprogram för att stärka de tekniska högskolornas bidrag 

till nyföretagandet. Jag avser återkomma till detta vid senare tillfälle. 

Under anslagsposten Rymdl'erksamhet har jag beräknat medel för fort

satt verksamhet inom områdena rymdforskning, fjärranalys och förbere

dande in'dustriutvecklingsprojekt. 

Under anslags posten fltfimnativ11sför.1·ö1:ini11gs1·erksa111het har jag be

räknat medel för en konsolidering av verksamheten på nuvarande nivå. 

STU bör ha möjlighet att för delar av sin verksamhet göra ekonomiska 

åtaganden under en femårig plancringsperiod. För budgetåret 1981/82 har 

regeringen i likhet med tidigare budgetår genom riksdagens beslut getts 

möjlighet att godkänna avtal och beslut rörande stöd till teknisk forskning 
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och industriellt utvecklingsarbete m. m. som innebär åtaganden för flera 

budgetår. Sålunda har riksdagen medgivit att regeringen under budgetåren 

1982/83-1983/84, utöver under budgetåret 1981/82 ej disponerade medel, 

får anvämla I 235 milj. kr. för STU :s stöd till teknisk forskning och utveck

ling. Vidare har regeringen bemyndigats ikläda staten ekonomiska förplik

telser i samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åta

ganden om högst 200 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1984/85-

1985/86. Detta bemyndigande avser också bidrag till den teknisk-veten

skapliga attacheverksamheten. 

Eftersom innevarande treårsprogram för verksamheten under detta an

slag sträcker sig t. o. m. budgetåret 1983/84 erfordras inget ytterligare 

bemyndigande för budgetåret 1983/84. Ett sådant erfordras däremot för de 

därpå följande tre åren för att möjliggöra en femårig planeringsperiod för 

STU. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndi

gande att under budgetåret 1982/83 få fatta beslut om stöd till nämnda 

ändamål som, inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden om 

högst 220 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1984/85- 1986/87. 

Lämnas bemyndigande ankommer det på regeringen att meddela de när

mare föreskrifter som behövs. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83, i enlighet 

med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i 

samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och beslut. in

nebär åtaganden om högst 220000000 kr. under vart och ett av 

budgetåren 1984/85- 1986/87, 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning vch ut

reckling för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

588 000 000 kr. 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

1000 

Under anslaget, som tas upp med formellt 1 000 kr., redovisas kostnader 

och intäkter för program 5, som avser drift och förvaltning av forsknings

stationer. 

En forskningsstations uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och 
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därtill anknuten service till förfogande för mindre forskargrupper och 

institut. Programmet omfattar f. n. endast forskningsstationen i Stock

holm, vars drift handhas av en särskild stiftelse. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen j("ir teknisk utl·eckling: Drift av forskningsstationer 

för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 
1 Disponerat 13 420000 
~ Odisponerat 534 000 

122061989 

13 200000 

14600000 

Reservation 211585 846 

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparater och 

instrument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Nytt

jare av utrustning som har anskaffats med medel från anslaget belastas 

med kostnader för avskrivningar och förräntning. Medel motsvarande 

dessa kostnader omförs till särskild inkomsttitel i statsbudgeten. 

Styrelsen fi'ir teknisk llfrcckling 

STU framhåller att beslut om lån för utrustningsanskaffning fattas efter 

samma principer som för anslag till enskilda projekt. Det är således den 

verksamhet som avses bedrivas med hjälp av utrustningen som är av 

avgörande betydelse för STU :s beslut om anskaffning. Efterfrågan följer i 

stort efterfrågeutvecklingen på STU :s projektanslag. För budgetåret 1982/ 

83 beräknar STU att 15.9 milj. kr. erfordras. 

f'öredraganden 

För budgetåret 1982/83 beräknar jag totalt 14,6 milj. kr. under detta 

anslag för anskaffning av mer kostnadskrävande utrustning. STU bör i 
likhet med tidigare budgetår ha möjlighet att göra ekonomiska åtaganden 

under en treårig planeringsperiod. Eftersom innevarande treårsprogram 

för verksamheten under detta anslag sträcker sig t. o. m. budgetåret 1983/ 

84 erfordras inget ytterligare bemyndigande för budgetåret 1983/84. Ett 

sådant erfordras däremot för det därpå följande året för att möjliggöra en 

treårig planeringsperiod för STU under detta anslag. Jag förordar därför att 

regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1982/ 

83 få fatta beslut om beställning av utrustning som innebär åtaganden om 

högst 5 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Lämnas bemyndigande ankom

mer det på regeringen att meddela de närmare föreskrifter som behövs. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 167 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 fatta beslut 

om beställning av utrustning för högst 5 000000 kr. under budget

året 1984/85, 
2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 14600000 kr. 

F 4. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

127825 260 

169000000 

210000000 

Statsmakterna beslöt år 1979 om en ökad satsning på svensk rymdverk

samhet (prop. 1978/79: 142, NU 1978/79: 36, rskr 1978/79: 292). 

Statens delegation för rymdvcrksamhet (DFR) är enligt sin instruktion 

( 1977: 1066, omtryckt 1980: 477) central förvaltningsmyndighet för frågor 

som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten. Delegationen 

är även kontaktorgan med internationella organisationer, särskilt Europe

an Space Agency (ESAJ, och utländska institutioner inom sitt verksam

hetsområde. 

Delegationen har åtta ledamöter, varav en heltidsanställd ordförande, 

tillika chef för delegationen. 

Under delegationen har tre kommitter inrättats med uppgift att bereda 

ärenden rörande rymdforskning, fjärranalys och rymdindustriell policy 

och utveckling. 

Det statsägda Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) svarar för verk

ställande funktioner inom svensk rymdverksamhet, såsom att tekniskt 
genomföra de nationella rymdforsknings- och fjärranalysprogrammen, dri

va försöksfältet Esrange och en mottagningsstation för bilder från fjärrana
lyssatelliter och främja marknadsföring av svensk industriell kompetens 

inom rymdområdet. Bolagets verksamhet finansieras till stor del genom 
uppdrag från rymddelegationen. 

Delegationens verksamhet är uppdelad på följande program: 

Myndighets u ppgi fte r 

Nationell rymdverksamhet 

Europeiskt rymdsamarbete. 

Från anslaget Europeiskt rymdsamarhete m. m. finansieras verksamhe

ten inom programmet Myndighetsuppgiftcr samt delvis programmen Na

tionell rymdverksamhct och Europeiskt rymdsamarbete. Återstående de

lar av de båda senare programmen finansieras dels från anslaget F I. 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling, dels 

från anslagen under nionde huvudtiteln Naturvetenskapliga forskningsrå

det m. m. och Europeiskt samarbete inom rymdforskningcn. 
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Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom detta anslag (il 000-tal kr.). 

Program/Delprogram 1980/81 1981/82 
Utfall Beräknar 

De lega-
tionen 

Myndighetsuppgifter 3 174 3480 
Nationell rymdverk-

samhct/industri-
utveckling 74600 86520 

Europeiskt 
rymdsamarbete 50100 102 377 

Summa anslag 127894 192377 

Statens delegation för rymdverksamhet 

Program Myndighetsuppgifter 

1982/83 

Föredra-
ganden 

3 761 3 730 

112900 112900 

103 750 93 370 

220411 210000 

Inom program Myndighetsuppgifter sker den planering och det övriga 

administrativa arbete som erfordras för delegationens verksamhet. En stor 

del av detta arbete avser bevakning av de svenska intressena i den europe

iska rymdorganisationen ESA. Denna bevakning sker främst genom att 

Sverige är representerat i ESA:s råd, programstyrelser och övriga organ 

men även genom att delegationen direkt eller via Rymdbolaget följer och 

understödjer förhandlingar om industrikontrakt mellan ESA och svensk 

industri. Den internationella verksamheten omfattar även uppföljning och 

bevakning av olika ärenden i samband med bilateralt rymdsamarbete med 
bl. a. den franska rymdorganisationen CNES. Sovjetunionens interkos

mosråd och den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA. Vidare bevakas 

arbetet inom olika internationella organ. 
Arbetet inom programmet utförs av såväl delegationens personal som av 

Rymdbolaget i form av uppdrag från delegationen. Delegationen hade vid 

utgången av budgetåret 1980/8 l åtta anställda. 

Totalt beräknar delegationen 3 761 000 kr. under programmet för budget

året 1982/83. 

Program Nationell rymdverksamhet 

Program Nationell rymdverksamhet omfattar projekt inom områdena 

rymdforskning, tjärranalys och industriutveckling. Programmet omfattar 

dessutom driften av Esrange. 

De anvisade medlen finansierar bl. a. industriutveckling för att höja den 

svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom rymd- och fjärr

analysområdena. F. n. pågår arbete med följande nationella tillämpnings

projekt: 

- Bildläsmaskinen Osiris 
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- Svensk vetenskaplig satellit. Viking 

- Spine, nationell del 

- Experimentellt telesatellitprojekt. Telc-X. 

På förslag av delegationen tar regeringen ställning till vilka nya projekt 

som skall genomföras. 
Industriutveckling är den mest offensiva delen av delegationens verk

samhet. De projekt som delegationen har satt i gång inom detta område 

syftar till en höjning av den svenska industrins konkurrenskraft, såväl på 

rymdområdet som i allmänhet. Det är nämligen allt mer uppenbart att ett 

kunnande om satellittekniken är en förutsättning för produktutveckling 

och framtida leveranser inom traditionellt svenska industriområden av 

vital betydelse. Ett sådant kunnande måste byggas upp både inom indu

strin och hos de nationella användarna. Hemmamarknaden är basen för 

industrins försäljning. 

Inom programmet pågår två satellitprojekt, VIKING och TELE-X. VI

KING-projektet som igångsattes i augusti 1980 är det första större rymd

projektet i Sverige. Det har en avsevärd långsiktig betydelse främst för 

Saab-Scania AB, som är huvudleverantör av satelliten. Samarbete har 

etablerats med det amerikanska företaget Boeing. På detta sätt förvärvar 

Saab-Scania AB snabbare nödvändig kompetens och erfarenhet av arbete 

med rymdsystem. 

Projektarbetet löper i stort sett enligt plan. Under budgetåret 1981/82 

kommer de vetenskapliga instrumenten och satellitplattformen med tillhö

rande kraftförsörjning, attitydkontrollsystem och telemetriutrustning att 

konstrueras och till stor del även tillverkas. 

Prognosen för VIKING-projektets totalkostnad är oförändrad, dvs. 106 

milj. kr. i prisnivå 3:e kvartalet 1979. DFR förutsätter att ramen får utökas 

till följd av ändrade växelkurser. 
Mot bakgrund av det väntade ökade behovet av specialiserade teletjäns

ter under 1980-talct och framöver har definitionsarbetet med den experi

mentella telesatelliten TELE-X igångsatts. Arbetet leds av Rymdbolaget 
och utförs vid Saab-Scania AB. Telefonaktiebolaget LM Ericsson och 

Svenska Radioaktiebolaget. Förutsättningarna för att TELE-X-projektet 
skall kunna genomföras i samarbete med övriga nordiska länder är som jag 
tidigare har redovisat goda. Definitionsarbetet grundas på systemspecifi

kationer som Rymdbolaget och televerket har utarbetat i samråd mellan 

andra deltagare i projektet. 

Inom industriutvecklingsprogrammet pågår också projekt med anknyt

ning till delegationens fjärranalysprogram, t. ex. utveckling av markter

minal för överföring av fjärranalysbilder med hjälp av telesatellitcn OTS 

(SPINE) och utveckling av en apparat för digital läsning av fotografiska 

bilder (OSIRIS). 

Utvccklingsarbetct vid industrin avslutades för båda projekten vid in-
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gången av budgetåret 1981182 och en experimentperiod inleddes. 

Slutligen skall nämnas det förberedande arbete med nya projekt inom 

programmet som bedrivs vid Rymdbolaget och industrin. Detta arbete 

finansieras från anslaget FI. Styrelsen för teknisk utveckling, Teknisk 

forskning och utveckling. 

Totalt beräknar delegationen I 12900000 kr. under programmet inom 

detta anslag för budgetåret 1982/83. 

Program Europeiskt rymdsamarbete 

Program Europeiskt rymdsamarbete omfattar Sveriges deltagande i det 

europeiska rymdorganet ESA:s verksamhet samt bilaterala europeiska 

samarbetsprojekt inom rymdområdet. Programmet innehåller såväl veten

skapliga projekt som tillämpningsprojekt. 

Inom ramen för det europeiska rymdsamarbetet deltar Sverige i följande 

projekt: 

- Vädersatellitprojektet Meteosat 

- Sjöfartssatellitprojcktet Manlls 

- Telesatcllitprojektet Telecom 

- Utveckling av bärraketen Ariane 

- Fjärranalyssatellitprojektet SPOT 

- Sjöfartssatdlitprojektet Marecs 

- Programmet inom tclesatellitområdet. ASTP 

- Produktion av bärraketen Ariam' 

- Raketbasen Kourou 
- Europeisk kommunikationssatellit. ECS 

- Förberedande fjärranalysprojekt 

- Produktion av Ariwze nr 6 

- Satellitprojektet för bl. a. meteorologisk datadistribution, Sirio 2 

- Tillämpningsprojcktet Central Terminal Unit (CTUI inom ESA:s pro-
gram för system och teknologistudier inom telesatellitområdet (ASTPJ 

- Ariane produktion nr 7-11 

- Spine 

- SAR-antenn 

- Fortsatt utveckling av bärraketen Ariane <Ariane FOD). 

Deltagande i ESA:s grundprogram är obligatoriskt för Sverige och övri

ga medlemsländer i ESA. Grundprogrammet innehåller viss gemensam 

ESA-vcrksamhet såsom allmänna studier, teknisk forskning. drift av 

markstationer för mottagning av tjärranalysdata (bl. a. vid Esrange). till

handahållande av databaser samt inköp och underhåll av tekniska basre
surser. Till grundprogrammet har även förts driften av satellituppsänd

ningsplatsen Kourou i Franska Guyana. Storleken på ESA:s grundpro

gram är under ständig debatt beroende på att rambeslutet går tillbaka ända 

till år 1971. Ramen för 1981 års grundprogram är 64,2 MAU (milj. s. k. 
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beräkningsenheter). En MAU är f. n. ca 5,4 milj. kr. Kostnaderna för 

programmet fördelas på ESA:s medlemsländer i proportion till storleken 

av varje lands bruttonationalprodukt (BNPJ. För Sveriges del motsvarar 

detta under 1981 4,25 % av programmet eller ca 16 milj. kr. 

Deltagande i ESA:s vetenskapliga program är även det obligatoriskt för 

ESA:s medlemsländer. Inom det vetenskapliga programmet utför ESA 

egna vetenskapliga satellitprojekt samt deltar i vetenskapliga rymdprojekt i 

samarbete med NASA. Målsättningen för det vetenskapliga programmet 

är att i europeiskt samarbete utföra sådan rymdforskning som är alltför 

resurskrävande för ett enskilt land. Forskningen utfördes tidigare med 

både sondraketer och satelliter. men genomförs sedan år 1972 endast med 

satelliter. I framtiden kommer även forskning med användning av beman

nade rymdfarkoster, främst Spacclab, att ingå i programmet. 

Ramen för ESA:s vetenskapliga program går även den tillbaka till ett 

beslut år 1971. Nivån år 1981 är 95,2 MAU. Sveriges BNP-andel. 4,25% 

motsvarar ca 24 milj. kr. 

Deltagande i ESA:s tillämpningsprogram är frivilligt för ESA:s med

lemsländer. De projekt som utförs inom tillämpningsprogrammet är i regel 

av förberedande natur. Den operativa driften av rymdsystem skall omhän

dertas av användarorganisationer som EUTELSAT för telekommunika

tionssatelliter och INMARSAT för telekommunikation med fartyg. För 

meteorologiska satelliter saknas en lämplig användarorganisation varför 

ESA tills vidare svarar för den operativa driften. 

ESA:s tillämpningsprogram omfattar satellitprojekt för telekommunika

tion av olika slag och för jordobservation. dvs. meteorologiska satelliter 

och, enligt planerna, fjärranalyssatelliter. Dessutom ingår två mycket stora 

projekt i tillämpningsprogrammet, nämligen utvecklingen av bärraketen 

Ariane och rymdlaboratoriet Spacelab. Utvecklingen av Ariane syftar till 
att skaffa Europa en egen kapacitet för uppsändning av satelliter. något 

som anses nödvändigt om man skall kunna konkurrera på världsmarkna

den vid försäljning av operativa satellitsystem. Utvecklingen av Spacelab 

skall ge Europa möjlighet att delta i bemannade rymdfärder. Spacelab skall 

monteras i den amerikanska rymdfä1jan som sedan skall föra upp laborato

riet i satellitbana och efter någon veckas rymdfärd återföra det till jorden. 

Nästan alla de projekt som nu ingår i tillämpningsprogrammet går mot 

sin avslutning mot mitten av 1980-talet och måste följas av nya projekt om 

inte programmet skall upphöra. Det enda nya stora projekt som ser ut att 

kunna samla alla medlemsstaterna är ett projekt avseende utveckling av en 

eller två fjärranalyssatelliter med planerad uppsändning av den första år 

1986. 

Sverige deltar i flertalet projekt inom ESA:s tillämpningsprogram. Av

görande för beslut om deltagande i projekten är bl. a. i vad mån svensk 

industri får delta med värdefullt utvecklingsarbete. Besluten underställs 

regeringen för godkännande. Bidragsandelarna i ett projekt sattes tidigare 
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samma som BNP-andelarna för deltagarländerna, men har under senare år 

i regel satts i direkt proportion till varje lands andel av industrikontrakten i 

projektet. Bidragsandelarna för Sveriges del varierar därför från projekt till 

projekt. Ett av målen för det svenska deltagandet i ESA:s tillämpningspro

gram är att höja den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft 

inom vissa sektorer så att system- och delsystemansvar kan tas och större 

andelar av arbetet kan placeras vid svensk industri. Deltagandet ger dess

utom möjlighet för svenska användare. t. ex. televerket. att påverka rymd

systemens utformning. 

Deltagande i bilaterala samarbetsprojekt omfattar f. n. samarbete med 

Frankrike om fjärranalysprojektet SPOT. samarbete med Förbundsrepu

bliken Tyskland om teknisk utveckling av radarantenner till satellitradar 

(SAR) samt samarbete med Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland 

om utveckling av en tung satellitplattform (TV-SAT/TDFI ). Genom direkt 

samarbete med länder som har stora nationella program kan svensk indu

stri få tillfälle att delta i utvecklingsarbete som på avgörande sätt höjer 

deltagande svenska industriers kompetens. Den svenska industrin knyter 

dessutom kontakter med utländska företag som kan ge värdefulla order i 

framtiden. Det bilaterala samarbetet ger stort utbyte av det satsade kapita

let men är ofta svårt att etablera, eftersom de stora länderna som regel vill 

ha något utöver delfinansiering för att släppa in annan industri. Detta kan 

t. ex. vara tillgång till unika kunskaper vid svensk industri eller vissa 

garantier för att det system som utvecklas kommer att köpas eller utnyttjas 

av svenska användare. 

Inom ESA pågår diskussion om verksamheten för de närmaste fem åren. 
DFR:s beskrivning och beräkning avseende främst tillämpningsprogram

met för 1981/82 och de kommande åren måste därför betraktas som preli

minär. 

Delegationen beräknar att bidraget till t:SA:.1' grundprogram kommer att 

öka något under år 1982 i förhållande till år 198 l, främst beroende på att 

ESA:s inkomster (räntor m. m.) minskar. 

Delegationen beräknar att bidraget till ESA:s retenskapliga program för 

budgetåret 1981/82 kommer att uppgå till 26,3 milj. kr. i 1981 års prisnivå. 

vilket med 1.9 milj. kr. överstiger den under anslaget JX:D42. Europeiskt 

samarbete inom rymdforskningen. förslagsvis angivna anslagsposten i 

1980 års prisnivå. 

Inom ramen för ESA:.1· tillämpning.1pro{:ram under budgetåret 1981/82 

inkluderar delegationen beslutade pågående projekt samt vissa nya projekt 

som väntas bli igångsatta under andra halvåret 1981 eller första halvåret 

1982. 
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Nya och planerade projekt framgår av följande sammanställning (I 000-

tal kronor i 1981 års prisnivå) 

Projekt Förslag till Total kostnad Betalning 
svensk bidrags- 1981/82 
andel 

Fjärranalys-
satellit 
(ERS-I) 4,25% 100230 3890 
Microgravity 4,25% 9470 1550 
Ariane 4 2% 17990 2090 
Teknologiut- konti-
veckling 4.25% nuerligt 2580 

Summa betalning 
1981/82 10110 

Projekt SPOT, dvs. samarbetet med Frankrike om utveckling av en 

fjärranalyssatellit, redovisas tillsammans med ESA:s tillämpningspro

gram. Projektarbetet löper i stort sett enligt plan och inom den av regering

en godkända kostnadsramen. 

Projekt SAR-antenn. dvs. samarbetet med Förbundsrepubliken Tysk

land om utveckling av satellitradarantenn pågår enligt plan och redovisas 

även det tillsammans med ESA:s tillämpningsprogram. 

Utöver ovan angivna bilaterala samarbetsprojekt planerar delegationen 

deltagande i projekten TV-SAT/TDFI och HM 60. 

TV-SAT/TDFl projektet avser deltagande av svensk industri i det 

fransk-tyska TV-satellitprojektet med samma benämning. En förutsättning 

för deltagandet är att en kompetensuppbyggande verksamhet kommer till 

stånd vid svensk industri. De förhandlingar som har förts med berörda 

myndigheter i Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland beträffande 
industrisamarbetet har nu resulterat i preliminära överenskommelser om 

arbetets omfattning och organisation. Delegationen kommer att under

ställa regeringen resultatet av förhandlingarna för godkännande. 

HM 60-projektet avser ett svenskt deltagande i ett franskt förberedande 

program för utveckling av en ny motor till Ariane-raketens andra steg. HM 

60-motorn är en raketmotor för flytande väte och syre. Det förberedande 

programmet pågår åren 1981-83 och följs av ett utvecklingsprogram 

1984-1990 <Ariane 5) sannolikt inom ramen för ESA-samarbetct. Arbetet i 

Sverige sker vid Volvo Flygmotor AB. Delegationen föreslår i en särskild 

skrivelse till regeringen att Sverige deltar i det förberedande programmet 

till en kostnad av 7 .5 milj. kr. 

Totalt beräknar delegationen 103 750000 kr. under programmet inom 

detta anslag för budgetåret 1982/83. 

Utnyttjande ar regeringens bemyndigande att ikläda staten.förpliktelser 

Sammanfattningsvis innebär de nu lämnade redovisningarna att rege

ringen inom ramen för riksdagens bemyndigande (prop. 1978179: 142. NU 
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1978/79:36. rskr 1978/79:292, prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 270, NU 1979/ 

· 80: 36, rskr 1979/80: 248) har iklätt staten ekonomiska förpliktelser inom 

rymd- och fjärranalysområdet med 260,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Den av statsmakterna beslutade satsningen på svensk rymdverksamhet 

(prop. 1978/79: 142, NU 1978179: 36, rskr 1978179: 292) håller nu på att 

genomföras. I likhet med föregående år sker omprioriteringar i så måtto att 

verksamheten inom det europeiska rymdorganet ESA minskas till förmån 

för nationella och bilaterala industriutvecklingsprojekt. 

Statsmakternas beslut våren 1979 innebär att de statliga insatserna för 

rymdverksamheten inom industridepartementets område successivt skall 

byggas ut under en treårsperiod så att de i stort trefaldigas jämfört med den 

dåvarande nivån. Därefter skall denna satsning vidmakthållas under ytter

ligare en treårsperiod. Förutsättningar bör sedan finnas för industrin att på 

kommersiella grunder nyttiggöra sig gjorda insatser. Statens insatser bör 

då minskas. 

Vi är nu inne i det tredje året i den förstnämnda treårsperioden. Trots att 

sålunda mycket återstår kan redan flera positiva effekter för den svenska 

industrin registreras. Jag vill särskilt peka på följande. 

lnom fjärranalysområdet samarbetar Sverige med Förbundsrepubliken 

Tyskland om utveckling av en satellitradarantenn och med Frankrike om 

utveckling av en ny fjärranalyssatellit, SPOT. Vid försöksplatsen Esrange i 

Kiruna byggs f. n. mottagningsstationen för satellitbilder ut för att kunna ta 

emot bilder från den nya generationen fjärranalyssatelliter. På härraketom

rådct deltar Volvo Flygmotor AB i ett program för utveckling av en ny 

motor till framtida generationer av Arianeraketer. Slutligen har ett samar

bete etablerats med Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland i utveck

lingen av en ny generation tunga satelliter, som bl. a. kan användas för 

direkt TV-sändning. Därmed får svenska industrier leverera delar till dessa 

två helt nationellt finansierade franska och tyska satelliter och de satelliter 

av samma typ som kommer att levereras till andra köpare. Statens delega

tion för rymdverksamhet har redovisat ett förslag till verksamhet för det 

kommande budgetåret. Vad gäller storleken på Sveriges bidrag till ESA 

och bilaterala samarbetsprojekt för budgetåret 1982/83 kan jag i huvudsak 

godta delegationens beräkning. Genom att ett planerat projekt utgått. samt 

genom att vissa omdisponeringar gjorts. bör bidraget till det europeiska 

rymdsamarbetet kunna reduceras. Under programmet Nationella rymdtill

lämpningar har jag räknat med en kraftigt ökad medelsförbrukning. främst 

för Vikingprojektet och för den experimentella telcsatelliten Tele-X. Totalt 

beräknar jag under detta anslag ett medelsbehov av 2 JO milj. kr. för nästa 

budgetår. Som jag tidigare har anfört har jag under anslaget F 1. Styrelsen 

för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. beräknat medel 

för bl. a. viss rymdforskning, studier av kommande projekt samt ljärrana

lysverksamhet. 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 175 

Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten 
ekonomiska förpliktelser för åtaganden inom rymd- och fjärranalysområ

det om sammanlagt högst 384 milj. kr. Jag beräknar att regeringen före 

utgången av kalenderåret 1981 inom ramen för detta bemyndigande kom
mer att ha fattat beslut om projekt till ett totalt belopp av 282 milj. kr. 

Arbetet med definitionen av telesatelliten Tele-X pågår f. n. I arbetet 

deltar sedan hösten 1981 även Norge och Finland. Enligt planerna skall de 

deltagande företagen lämna offert på kostnaden för konstruktion och till

verkning av satelliten vid månadsskiftet januari-februari 1982. Under 

förutsättning att projektet kan genomföras till en kostnad som rättfärdigas 

av dess tekniska och kommersiella utbyte, avser jag att återkomma till 

regeringen under detta riksmöte med förslag till riksdagen hur projektet 

skall genomföras. Det kan därvid bli aktuellt med en höjning av den nyss 

nämnda bemyndiganderamen. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1982/83 an

visa ett förslagsanslag av 210 000 000 kr. 

F 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

f 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

F 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsrub

riker anvisats ett förslagsanslag av I 000 kr., ett rescrvationsanslag av 
33 189000 kr. resp. ett reservationsanslag av 6000000 kr. 

Chefen för bostadsdepartementet har tidigare denna dag, vid sin anmä

lan av förslag till anslag för information och utbildning m. m. i energifrågor, 
redovisat ett förslag till utbyggnad av provningsanstaltens resurser för 
energiteknisk provning. 

Statens provningsanstalt bedriver, förutom i Borås. verksamhet vid 

regionala enheter i Stockholm. Göteborg och Lund. Därutöver har prov

ningsanstalten betongtekniska filialer på 6 orter i landet med totalt 19 

personer anställda. Verksamheten i Stockholm är. vid sidan av ädel metall

kontroll och justering, huvudsakligen inriktad på byggnadstekniska prov

ningar samt polymerteknik. Totalt sysselsätts 88 personer. I Lund arbetar 

9 personer med provning och kontroll framförallt inom området byggnads

teknik. Enheten i Göteborg med en personalstyrka på ca 35 arbetar främst 

inom områdena byggnadsteknik, byggnadsfysik och kemisk analys. 

I budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 17, s. 133) redovisade 

jag vad som ditintills gjorts för att komma tillrätta med de stora underskot-
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ten i den regionala och lokala verksamheten vid statens provningsanstalt. 
Jag anförde då bl. a. att underskott av den storlek som redovisats för 

budgetåret 1979/80 inte var möjliga att godta i framtiden utan allvarliga 

effekter på provningsanstaltens verksamhet i stort. Vidare uttalade jag att 

om den resultatförbättring som provningsanstalten räknade med för bud

getåret 1980/81 inte skulle uppnås så att verksamheten kunde finansieras 

med intäkter från uppdragsverksamheten, var det enligt min mening inte 

längre möjligt att undvika en nedläggning av verksamheten. 

Provningsanstalten har för budgetåret 1980/81 redovisat en förlust för 

den regionala och lokala organisationen av ca 3,5 milj. kr. Detta innebär att 

provningsanstaltens tidigare prognos för verksamheten under budgetåret 

1980/81 inte har slagit in. Det är därför inte längre möjligt att undvika ett 

slutligt beslut om nedläggning av provningsanstaltens regionala och lokala 

organisation. 

Statens provningsanstalt har i skrivelse den 19 november 1981 redovisat 

ett förslag till avveckling av delar av den regionala och lokala organisatio

nen. 

Två huvudalternativ har tagits fram. Den ena, det s. k. B-alternativet. 

avser en koncentration av all verksamhet till Borås/Göteborg. Detta av

vecklingsalternativ kan genomföras enligt en snabbare och en långsam

mare modell. Det andra innebär en rekonstruktion av den regionala verk

samheten (R-alternativet). R-alternativet medför att provningsanstalten 

bedriver verksamhet endast inom områdena byggnadsteknik, brandteknik 

och byggnadsfysik i Stockholm och Lund samt inom området polymertek

nik i Stockholm. Båda alternativen innebär att ädelmetallkontroll och 
justeringsverksamhet bibehålls utanför Borås/Göteborg. Provningsanscal

ten har förordat R-alternativet. 
Med hänsyn till den osäkerhet som ligger i den typ av bedömningar som 

provningsanstalten har redovisat avser jag att ta initiativ till en närmare 
prövning av de olika alternativen innan definitiv ställning tas till hur en 
avveckling skall ske. Visserligen kan en avveckling av det slag som prov

ningsanstaltens styrelse nu har förordat medföra vissa fördelar. Tidigare 

erfarenheter från avveckling av verksamhet inom provningsanstaltens re

gionala och lokala organisation talar dock, enligt min mening. för en snabb 

avveckling av hela denna organisation, med undantag för verksamheten 

inom områdena justering och ädelmetallkontroll. Erfarenheterna från 

provningsanstalten och andra uppdragsmyndighetcr visar också att en 

geografisk koncentration av verksamheten är att föredra. I utformningen 

av den framtida organisationen bör dessa synpunkter beaktas. 

Jag avser att senare under detta riksmöte lägga fram förslag till dels 

omorganisation av verksamheten m. m. vid statens provningsanstalt dels 

de medelstillskott utöver provningsanstaltens ordinarie bidragsanslag som 

erfordras för att genomföra en sådan omorganisation. I avvaktan på detta 

bör anslagen till provningsanstalten föras upp med oförändrade belopp i 

statsbudgeten. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1982/ 

83 beräkna 

I. till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet ett förslags

anslag av I 000 kr., 

2. till Bidrag till statens provningsanstalt ett reservationsanslag av 

33 189000 kr., 

3. till Statens provningsanstalt: Utrustning ett reservationsanslag 

av 6000000 kr. 

Verksamheten vid marintekniska institutet 

Marintekniska institutet, förutvarande statens skeppsprovningsanstalt, 

utför på uppdrag av myndighet eller enskild provningar och undersökning

ar av betydelse för skeppsteknik. sjöfart och övrig havsteknik samt. i den 

mån institutets utrustning och förhållanden i övrigt medger. även andra 

provningar och undersökningar. Institutet bedriver teknisk-vetenskaplig 

forskning inom sitt verksamhetsområde. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör. 

Institutet är organiserat på tre tekniska avdelningar, nämligen drifts- och 

verkstadsavdelningen. ritkontorsavdelningen och beräkningsavdelningen 

samt en administrativ avdelning. 

Den I juli 1981 fanns 166 anställda vid marintekniska institutet. 

Vid marintekniska institutet tillämpas programbudgetering med följande 

program. 

I. U ppdragsverksamhet 

2. Egen forskning 

3. Myndighetsuppgifter 

Uppdragsverksamheten är primärt inriktad mot områdena skeppsteknik, 

sjöfartsteknik och havsteknik m. m. I huvudsak utgörs den av forsknings

och utvecklingsarbete men även mer rutinbetonade undersökningar före

kommer. 

Uppdragen kommer från svensk och utländsk industri samt svenska och 

utländska statliga institutioner. Den svenska varvsindustrin och rederinä

ringen samt försvarets materielverk svarar för den större delen av upp

dragsverksamheten. Under senare år har uppdrag i ökande omfattning 

erhållits från utländska kunder. Andelen utländska uppdrag uppgick bud

getåret 1980/81 till 40% av den totala uppdragsverksamheten. Utöver 

uppdrag inom det skeppstekniska området. som är institutets traditionella 

verksamhetsområde, är institutet starkt engagerat i uppdrag inom olika 

havstekniska områden, t. ex. utveckling och undersökningar av olika off

shoreprojekt, undersökningar av okonventionella sjötransportsystem, för

bättring av sjösäkerheten i hamnar och leder samt förbättring av miljö

skyddet till havs och längs kusterna. 

12 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr /00. Bilaga 17 
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Uppdragsverksamheten förutsätts lämna full kostnadstäckning. Prissätt-

ning av institutets tjänster sker enligt de riktlinjer som institutet fastställer. 
Medel för verksamheten anvisas f. n. under följande anslag. 

I. Marintekniska institutet: Uppdragsverksamhet 

2. Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten 

3. Marintekniska institutet: Utrustning 

Anslag I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program I . 2 

och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning. dvs. sådan forskning 

som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som intäkt 

under anslaget redovisas uppburna avgifter samt medel som i mån av 

behov tagits i anspråk från anslag 2. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag. över vilket statens bidrag utgår i 
första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt 

underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera institutets inves

teringar i mer kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten disponerar institu

tet en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 2,5 milj. kr. 

F 8. Marintekniska institutet: Uppdragsverksamhet 

1980/81 Utgift1 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 
I 000 

1 Anslaget Statens skeppsprovningsanstalt: U ppdragsvcrksamhet. 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för verk

samheten vid marintekniska institutet. 
Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den totala verk

samheten vid institutet (i 1000-tal kr.). 
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1980/81 1981/82 1982/83 
Utfall Beräknar 

Marintekniska institutet Föredragan-
den 

Kostnader 

Program I 
Uppdrags-
verk~amhet 31075 35 492 39548 

Program 2 
Egen forskning 3454 3 737 4800 

Program 3 
Myndighets-
uppgifter I 079 1100 I 179 

Summa kostnader 35608 40329 45527 

Intäkter 

Program I 29131 33492 38048 
Statens bidrag 4533 4837 5979 5162 
Extraordinär 
intäkt 1964 

Summa intäkter 35628 38329 44027 
Resultat 20 -2000 -1500 

Marintekniska institutet 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 har marintekniska insti

tutet som huvudförslag hemställt om ett bidragsanslag av 5189000 kr. Av 

detta belopp är 458 000 kr. pris- och löneomräkning. Därutöver har marin

tekniska institutet hemställt om en ökning av bidragsanslaget med 790000 

kr. till 5979000 kr. för att kunna öka verksamheten inom program 2. 

Motiveringarna för detta framgår av följande programvisa redovisning. 

Program I. Uppdragsverksamhet 

Trots det svåra läget främst inom Sveriges varvsindustri har institutet 

lyckats upprätthålla en hög omsättning. Efterfrågan på uppdragsverksam

heten har hittills varit stor och institutets anläggningar har varit fullt 

belagda. För det nya manöver- och våglaboratoriet återstår dock ännu ett 

omfattande utvecklings- och intrimningsarbete innan anläggningen funge

rar med önskvärd effektivitet. På senare år har, såsom kunnat förutses, 

konstaterats en viss nedgång i beställningar från svenska varv. Däremot 

har efterfrågan från svenska rederier visat en ökande tendens. Samtidigt 

har andelen utländska beställningar ökat. 

Efterfrågan på marintekniska institutets tjänster väntas öka i takt med 

att manöver- och våglaboratoriet tas i bruk. Institutet räknar med en 

successiv ökning av omsättningen i laboratoriet. 

Marintekniska institutet redovisar för budgetåret 1980/81 ett överskott 

på ca 20000 kr. för den totala verksamheten. Uppdragsverksamheten 

uppvisar dock ett underskott på I 944000 kr. för budgetåret. Underskottet 
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förklaras av att verksamheten i manöver- och våglaboratorict ännu inte är 

igång i full omfattning och således inte kan ge fulla intäkter. Samtidigt 

belastas institutet med stora fasta kostnader för manöver- och våglabora

toriet. Dessa uppgår för budgetåret 1980/81 till ca 3.8 milj. kr. 

Program 2. Egen forskning 

En förutsättning för att marintekniska institutet skall kunna bedriva 

uppdragsvcrksamhcten framgångsrikt är att denna håller en hög teknisk

vetenskaplig standard. Det är därför viktigt att det finns utrymme för en 

egen långsiktig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Med hänsyn till 

den snabba tekniska utvecklingen inom institutets verksamhetsområde 

och till institutets konkurrensläge är det angeläget att denna forskning inte 

cftersiitts. 

Kostnaderna för den egna forskningsverksamheten uppgick för budget

året 1980/81 till 3 454 000 kr. vilket var en minskning med ca 722 000 kr. i 

förhållande till föregående år på grund av minskningen av bidragsanslagct. 

För innevarande budgetår har bidragsanslaget minskat med ytterligare 2 % 

i reala belopp enligt anvisat huvudförslag. Utrymmet för den egna forsk

ningen budgetåret 1981/82 uppgår därvid till ca 3.7 milj. kr. vilket motsva

rar ca 9% av den totala verksamheten. 

Institutet anser att denna minskning av den egna forskningen försämrar 

institutets möjligheter att utveckla och erbjuda forskningsresultat som är 

viktiga för att stärka svensk industris konkurrenskraft. På sikt kan även 

institutets möjligheter att konkurrera om uppdrag, bl. a. i det nya manövcr

och väglaboratoriet komma att försämras. 

Institutet anser det angeläget att genom egen forskning få möjligheter att 

bygga upp en kunskapsfond av tekniskt avancerade problemlösningar ba

serade speciellt på resurserna i manöver- och våglaboratoriet. Institutet 

föreslår därför en ökning av bidragsanslaget, utöver pris- och löncomräk

ning. med 684000 kr. för den egna forskningen budgetåret 1982/83. Me

delsbehovct för den egna forskningen budgetåret 1982/83 beräknas därvid 

till sammanlagt 4 800 000 kr. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Till myndighetsuppgifterna hänförs behandling av remisser och förfråg

ningar från departement och statliga myndigheter, diverse utredningar, 

utbildning, studiebesök och visningar samt viss informations- och biblio

teksverksamhet. För myndighetsuppgifterna beräknar institutet medelsbe

hovet till I 179000 kr. för budgetåret 1982/83 enligt huvudförslaget. 

Övrigt 

Marintekniska institutet har i skrivelse den 3 mars 1981 redovisat en 

kostnads- och intäktsprognos för manöver- och våglaboratoriet budgetåren 
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1980/81-1985/86. Av redovisningen framgår att intäkterna för verksamhe

ten inte beräknas komma att överstiga kostnaderna förrän budgetåret 1985/ 

86. 

Institutet har mot denna bakgrund hemställt att det i sin resultatredo

visning för budgetåren 1980/81-1984/85 endast behöver belastas med de 

kostnader för avskrivning och förräntning av utrustnings- och byggnadska

pitalct i manöver- och våglaboratoriet som svarar mot den del av intäk

terna som överstiger driftkostnaderna för verksamheten i laboratoriet. 

För budgetåret 1980/81 har institutet kunnat undvika att redovisa ett 

underskott genom att ta i anspråk ett överskott från tidigare budgetår om 

ca 2 milj. kr. Även för budgetåret 1981/82 beräknas underskottet uppgå till 

2 milj. kr. för att sedan successivt sjunka i takt med att uppdragsvolymen i 

manöver- och våglaboratoriet ökar. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat ett bidrag till marintekniska institu

tet med utgångspunkt i institutets huvudförslag. 

Totalt har jag således beräknat bidragsbehovet till 5 162 000 kr. 

Med ett oförändrat bidragsanslag kommer institutet att för budgetåret 

1982/83 uppvisa ett underskott i verksamheten i likhet med innevarande 

budgetår. Institutet har föreslagit att regeringen av denna anledning 

medger vissa eftergifter i skyldigheten att inleverera medel motsvarande 

kostnaden för ränta och avskrivning på delar av utrustnings- och bygg

nadskapitalct i manöver- och våglaboratoriet. 

Jag förordar därför att institutet. under budgetåren 1981/82 t. o. m. 1984/ 

85 medges vissa eftergifter vad gäller kravet på avskrivning och förränt

ning av utrustningskapitalet i manöver- och våglaboratoriet. Eftergifterna 

bör utformas så att institutet under denna tid endast behöver betala in en så 

stor del av kapitalkostnaderna att verksamheten har förutsättningar att 

kunna bedrivas utan förluster. Då jag räknar med att institutet. efter den 

aktuella perioden. bör ha förutsättningar att kunna betala in den åter

stående delen av kapitalkostnaderna bör dessa inte avskrivas utan skjutas 

upp i tiden. På de uppskjutna inbetalningarna bör ränta inte utgå. För de 

föreslagna eftergifterna bör riksdagens bemyndigande inhämtas (jfr prop. 

1979/80: 100 bil. 3 s. 16). Bemyndigandet bör gälla även för innevarande 

budgetår. 

Jag avser att återkomma till regeringen med ett förslag till en plan för hur 

institutets kapitalkostnader skall behandlas. Denna plan kommer att redo

visas i budgetpropositionen 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om eftergifter vad gäller av

skrivning och förräntning av utrustningskapitalet vid marintek

niska institutet i enlighet med vad jag förordat i det föregående. 

2. att till Marintekniska institutet: Uppdragsrerksamhet för budget

året 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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F 9. Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

14532445 

4837000 

5162000 

Reservation 

1 Anslaget Bidrag till Statens skeppsprovningsanstalt. 
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Som framgår av min redogörelse under anslaget Marintekniska institu

tet: Uppdragsverksamhet föreslår marintekniska institutet att bidragsan

slaget höjs med I 142000 kr. till 5979000 kr. I enlighet med vad jag nyss 

har anfört bör bidragsanslaget nästa budgetår föras upp med 5 162 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 5162000 kr. 

F 10. Marintekniska institutet: Utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11508656 

1500000 

1500000 

Reservation 

1 Anslaget Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning. 

3 164097 

Från anslaget bestrids institutets investeringar i mer kostnadskrävande 

utrustning. Utrustning som har anskaffats med anlitande av anslaget till

förs institutets utrustningskapital. Medel motsvarande avskrivning och 

förräntning av utrustningskapital omförs till särskild inkomsttitel på stats

budgeten. 

Marintekniska institutet 

Institutet har i sitt huvudalternativ beräknat ett oförändrat anslag. Där

utöver har institutet redovisat en alternativ investeringsnivå av ytterligare 

I, 7 milj. kr. Det senare alternativet innefattar bl. a. en vågbildare i skepps

provningsrännan till ett värde av 2,5 milj. kr. varav ca 1,2 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Totalt innefattar det större alternativet den första 

etappen i ett utrustningsprogram som under perioden 1981/82-86/87 inne

håller investeringar till ett värde av 18 750000 kr. 

Föredraganden 

Jag har tidigare vid min anmälan av anslaget Marinrekniska institutet: 

Uppdragsverksamhet föreslagit vissa eftergifter i kravet på avskrivning 

och förräntning av utrustningskapitalet i institutets manöver- och vågla

boratorium. 
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För kompletterings- och ersättningsanskaffning av utrustning under näs

ta budgetår har jag, med beaktande av den ingående reservationen, ber~k

nat ett medelsbehov av 1,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Marintekniska institutet: Utrustning för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 1500000 kr. 

F 11. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982183 Förslag 

2100000 

3100000 

3200000 

Jngenjörsvetenskapsakademien (IV A) är ett samfund av invalda leda

möter verksamma inom teknisk vetenskap, industriell produktion och 

ekonomi. IV A:s syfte är att till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap 

och näringsliv. Verksamheten inriktas på att följa, analysera och informera 

om den tekniska utvecklingen samt att skapa kontakter och initiera sam

verkan inom och mellan olika teknikområden. Bidraget. som i sin nuvaran

de form har utgått sedan budgetåret 1968/69, (jfr prop. 1968: 68 s. 57. SU 

1968: 131, rskr 1968: 304) utgör statens stöd till IV A:s grundläggande verk

samhet. Denna verksamhet omfattar IVA:s ledningsfunktion, kontakt- och 

rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IV A:s utrednings- och 

framtidsstudieverksamhet samt den utlandsorienterade kontakt- och infor

mationsverksamheten. 
Utöver anslaget till den grundläggande verksamheten lämnar också sta

ten stöd till IV A för enskilda projekt, bl. a. via forskningsråd och fonder. 

lngenjörsvetenskapsakademien 

lngenjörsvetenskapsakademien beräknar att en oförändrad ambitions

nivå för anslaget kräver en uppräkning av anslaget med 310 000 kr. som en 

kompensation för kostnadsstegringarna. Därutöver har IV A hemställt om 

en ökning av anslaget med I, I milj. kr. för att kunna utvidga den grundläg

gande verksamheten samt med 890000 kr. för att utöka den statliga ande

len av IVA:s finansiering. Den föreslagna utvidgade verksamheten föreslås 

få en inriktning på ökade internationella kontakter och förmedling av 

kunskap från omvärlden, en breddning av akademiens regionala verksam

het samt ökad information och kontakt med små och medelstora företag. 

IV A beräknar kostnaderna för sin grundläggande verksamhet under 

innevarande budgetår till 12,6 milj. kr. Av detta belopp svarar staten för 

3, I milj. kr., dvs. 25 % av kostnaderna medan intäkter från industrin, 
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finansiella intäkter och intäkter av informationsverksamhet svarar för res
terande andel. IV A anser det angeläget att staten tar ett ökat finansiellt 

ansvar för den grundläggande verksamheten. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag för IV A:s verksamhet beräknat ett anslag av 

3,2 milj. kr. I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen nyligen 

har ställt 860000 kr. till förfogande för IV A:s studie Energipolitik för 

industriell förnyelse. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 

1982/83 anvisa ett anslag av 3 200 000 kr. 

F 12. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1981/82 Förslag 

7685000 

8380000 

8495000 

SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige är centralorgan för den 

nationella standardiseringsverksamheten. Kommissionen utarbetar och 

fastställer svensk standard samt verkar för att denna används inom såväl 

offentlig verksamhet som i näringslivet. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontantbi

drag från näringslivet, ersättning från statliga verk m. tl. samt genom 
försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1966/67 motsvarar 

statsbidraget 60% av näringslivets kontantbidrag under det budgetår som 
föregår det då beslut om statligt bidrag fattats (jfr prop. 1966: I bil. 12 s. 42, 

SU 1966: 10, rskr 1966: lOJ. 

S/S - Standardiserinf?skommissionen i Sverige 

De svenska standardiseringsorganens egna direkta intäkter och kostna

der uppgick under budgetåret 1980/81 till ca 50 milj. kr. Härtill kommer 

externa kostnader uppgående till ca 70 milj. kr. för insatser från de ca 5 000 

experter som deltar i standardiseringsarbetet på uppdrag och bekostnad av 

företag, verk och organisationer. Den totala svenska insatsen i nationellt 

och internationellt standardiseringsarbetc under det gångna budgetåret 

motsvarade således ca 120 milj. kr.. varav näringslivet bidrog med ca 75 %. 

Näringslivets kontantbidrag till SIS och dess fackorgan under budget

året 1980/81 uppgick till 14 158 000 kr., vilket skulle medföra ett statsanslag 

till verksamheten under budgetåret 1982/83 med 60 %0 av detta belopp eller 

avrundat 8 495 000 kr. 

Utöver det anslag som skall utgå enligt nuvarande regler begär SIS ett 

engångsanslag av 350000 kr. Motiveringen är behov av ökade insatser av 
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tvärteknisk och allmänt grundläggande natur samt åtaganden inom ramen 
för samarbetsavtal med ryska och kinesiska standardiseringsorgan, de 
senare som led i bilaterala exportfrämjande åtgärder. 

Föredra!fanden 

För SIS:s verksamhet under budgetåret 1982/83 bör statsbidrag utgå i 
enlighet med nuvarande beräkningsprinciper, dvs. 60% av näringslivets 
bidrag under sistfört1utna budgetår. Dessa bidrag uppgick till 14 158 000 kr. 

under budgetåret 1980/81, varför jag beräknar statsbidraget till 8 495 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till Sta11dardiseri11gskommissio11en för budgetåret 

1982/83 anvisa ett anslag av 8 495 000 kr. 

F 13. Energiforskning 

1980/81 utgift 
1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

285474582 

I 000 

1000 

Reservation 77607262 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd till forskning och 
utveckling på energiområdet inom ramen för Huvudprogram Energiforsk
ning. 

Ett tredje treårsprogram för forskning och utveckling på energiområdet 
beslöts av riksdagen våren 1981 (prop. 1980/81:90 bil. I, NU 1980/81:60, 

rskr 1980/81:381). Beslutet innebär att riktlinjer för omfattning, inriktning 
och genomförande av verksamheten inom Huvudprogram Energiforskning 

under budgetåren 1981/82-1983/84 lades fast. Vidare medgavs att 1400 

milj. kr., utöver under budgetåret 1980/81 ej disponerade medel, får använ
das för huvudprogrammet under samma period. 

I enlighet med beslutet finansieras verksamheten inom huvudprogram
met fr. o. m. innevarande budgetår genom en del av den särskilda bered
skapsavgiften för oljeprodukter enligt lagen ( 1973: 1216) om särskild bered
skapsavgift för oljeprodukter (ändrad senast 1981 :572). Den för energi
forskningsprogrammet avsedda delen av nämnda beredskapsavgift uppgår 
f. n. till 19 kr. per m3 motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja. Statsrå

det Eliasson har, som har framgått i det föregående (s. 72), förordat all 

beredskapsavgiften höjs fr. o. m. den I april 1982 och att den för energi
forskningsprogrammet avsedda delen därefter skall utgöra 31 kr. Avgifts

medlen avskiljs och fonderas hos riksgäldskontoret i en särskild fond, 
benämnd energiforskningsfonden, från vilken medlen tillförs detta anslag. 

För verksamheten har under innevarande budgetår på statsbudgeten upp
tagits dels ett formellt belopp av 1 000 kr. under detta anslag, dels ett 
belopp av 4,6 milj. kr. under anslaget A 3. Kommitter m. m. för verksam-
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heten vid delegationen (I 1975:02) för energiforskning avseende samord

ning m. m. av huvudprogrammet. 

Huvudprogram Energiforskning är indelat i sex program. Av dessa är 

programmen 1-4 i sin tur uppdelade på delprogram. En utförlig redovis

ning av gällande mål och medelsramar m. m. återfinns i prop. 1980/81 :90 

bil. 1 (s 457 f.). Min framställning i det följande är därför kortfattad på 

dessa punkter. 

Riksdagens beslut våren 1981 innebär också att en central myndighet 

med uppgifter inom det energipolitiska området, statens energiverk, och 

ett organ för långsiktiga och övergripande uppgifter inom energiforsknings

området skall inrättas den l juli 1982. I mars 1981 bemyndigade regeringen 

statsrådet Petri att tillkalla en kommittc (I 1981: 04) med uppgift att bl. a. 

utarbeta förslag till organisation för energiverket, organet för uppgifter 

inom energiforskningsområdel och oijeersättningsfonden samt att medver

ka i arbetet med att genomföra den nya organisationen. Kommitten antog 

namnet organisationskommitten för statens energiverk m. fl. organ inom 

energiområdet (OKE). 

OKE har under hösten 1981 inkommit med dels anslagsframställning för 

statens energiverk och beräkning av behov av medel för administration vid 

organet för uppgifter inom energiforskningsområdet och oljeersättnings

fonden samt principförslag till organisation för nämnda organ, dels i rap

porten (Dsl 1981: 23) Lokalisering av energimyndigheterna förslag till loka

lisering av organen, dels förslag beträffande den närmare urformningen av 

organisationen. Statsrådet Eliasson har i det föregående lämnat en över

siktlig redovisning rörande bl. a. uppgifter för och lokalisering av den nya 

statliga myndighetsorganisationen på energiområdet. Han har också under 

anslagen E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader, E 2. Statens 

energiverk: Utredningar m. m. och information och E 8. Oljeersättnings

fonden närmare behandlat organisations- och anslagsfrågor för statens 

energiverk och oljeersättningsfonden. I det följande kommer jag att be

handla organisations- och anslagsfrågor för organet för uppgifter inom 

energiforskningsområdet. 

Programansvariga organ m.fl. 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU), transportforskningsdelegationen 

(TFD), statens råd för byggnadsforskning (BFR), nämnden för energipro

duktionsforskning (NE), delegationen för energiforskning (DFE), naturve

tenskapliga forskningsrådet (NFR) samt Studsvik Energiteknik AB har 

inkommit med anslagsframställningar avseende energiforskningsprogram

met för budgetåret 1982/83. Föreslagna belopp framgår av följande sam

manställning (milj. kr). 
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Program (programansvarigt organ 
el. motsv.) 

I. Energiam•ändning i industriella processer m. m. 
!STUJ 

2. Energianl'ä11d11ing för transparter och swnfärd-
sel (TFD. STUl 

3. Energianl'ändning j(';r heby!(gelse <BFR. STU) 
4. Energitillförsel (NE) 
5. Allmiinna enagisystemstudier (0FEJ 
6. Energirelaterad grundfurskning. varav 

- NFR 
- STU 
- Studsvik Energiteknik AB 

Anvisat 
1981/82 

50 

19,3 
75 

wu 
7 

1../ 
7,5 
3 
3,5 

Förslag 
1982/83 

56 

22,65 
90 

258.8 
8.5 

15,5 
8 
3,5 
4 
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BFR anmäler att rådet har beviljats tillräckliga medel inom huvudpro

grammet för den teoretiska forskning och utveckling, som krävs för utvär

dering av solvärmeområdet med början år 1985 enligt de mål som stats

makterna har ställt upp för programmet Energianvändning för bebyggelse. 

Fullskaleförsök i form av experimentbyggande kan också genomföras, 

men i väsentligt mindre omfattning än vad BFR tidigare har planerat. BFR 

anger att rådet hoppas kunna kompensera detta genom en nära samverkan 

med oljeersättningsfonden. BFR framhåller särskilt att det är möjligt att 

hitta en nisch för svensk byggexport inom områdena förnybara energikäl

lor och energihushållningsåtgärder. 

NE anmäler att medelsbehovet inom programmet Energitillförsel under 

budgetåret 1982/83 ligger över medelvärdet för treårsperioden på grund av 

att slutbetalningarna för de två stora beställda prototyperna till vindkraft

aggregat skall ske under budgetåret. Prioriteringen av verksamheten inom 

delprogrammen Skogsbränslen-Torv. Energiodling och Bränsleförädling 

fullföljs i enlighet med statsmakternas beslut. NE framhåller vidare att 

intresset för ny energitillförselteknik som leder till konkreta åtgärder har 
fortsatt att öka inom näringslivet och hos kommunerna. Vid sidan om 

NE:s stöd till teknisk utveckling verkar här oljeersättningsfondens stöd till 

minskad oljeanvändning. Anspråken på beredningsinsatser från NE:s 

kansli har samtidigt blivit större till följd av att mängden större projektför

slag från högskolor. industriföretag och kraftföretag har ökat. 

Förutom behov av medel under budgetåret 1982/83 tar STU, BFR. NE 

och DFE upp behovet av att under samma budgetår få göra åtaganden i 

samband med stöd till forsknings- och utvecklingsarbete även för kom

mande budgetår. Jag återkommer strax härtill. Vidare lämnas viss närmare 

redovisning för planerad verksamhet och medelsbehov för skilda delpro

gram för att genomföra forskningsprogrammet enligt de av statsmakterna 

beslutade riktlinjerna. 

DFE har yttrat sig över anslagsframställningarna. främst med utgångs

punkt i de krav på preciseringar i den konkreta planeringen av stödet till 

forsknings- och utvecklingsinsatser, som DFE anser bör uppfyllas. Yttran

det gäller i allt väsentligt frågor. i vilka det ankommer på regeringen eller 

på myndigheterna själva att besluta. 
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DFE har vidare. i enlighet med det uppdrag till DFE som jag aviserade i 

min anmälan till prop. 1980/81 :90 (bil. I s. 515i. i samarbete med bl. a. 

universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) och Sveriges lantbruksuniversi

tet <SLUl samt programansvariga organ redovisat förslag till åtgärder för 

att säkerställa den långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggnaden på 

det energitekniska området. Förslagen avser dels en ökning av möjlighe

terna att ge långfristiga anslag till kompetenta forskargrupper. dels vissa 

andra generella åtgärder. dels utnyttjandet av de särskilda medel för för

stärkning av högskolornas basresurser inom energitekniska ämnesom

råden som har beräknats inom huvudprogrammet för budgetåren 1982/83-

1983/84 (jfr prop. 1980/81:90 bil. I s. 510). En närmare redovisning av 

förslagen på de båda sistnämnda punkterna kommer att lämnas i samband 

med den forskningspolitiska proposition som regeringen inom kort kom

mer att förelägga riksdagen. 

Vad gäller långfristiga anslag till kompetenta forskargrupper föreslår 

DFE att de programansvariga organen ges möjlighet att bevilja upp till 

fyraåriga anslag till sådana grupper inom områden där kunskapsuppbygg

naden bedöms viktig för cnergiforskningen. För anslag av denna typ bör de 

programansvariga organen enligt DFE ingå ramavtal med den berörda 

högskolan med viss frihet för forskningsgruppen att själv besluta om me

delsanvändningen. Vidare bör anslagen omprövas efter fyra år. Samarbete 

med industrin bör där det är lämpligt ingå som förutsättning i ramavtalen. 

DFE anger att genomförandet av förslaget Oll' långfristiga anslag till 

kompetenta forskargrupper förutsätter att de programansvariga organen 

ges möjlighet att ta på sig ekonomiska förpliktelser för upp till fyra, i stället 

för som nu tre, år efter det aktuella budgetåret. Under nästa budgetår 

skulle således enligt DFE sådana åtaganden behöva göras t. o. m. budget

året 1986/87. DFE bedömer att dess förslag innebär att behovet av att få 
göra åtaganden avseende sistnämnda budgetår under nästa budgetår upp

går till sammanlagt 43 milj. kr. 

Organisationskommitten fik statens energil·erk m.fl. 1>rgan inom ener

giområdet 

Enligt riksdagens beslut våren 1981 skall DFE upphöra och ett organ för 

långsiktiga och övergripande uppgifter inom energiforskningsområdet in

rättas den I juli 1982. Enligt beslutet skall detta organ ha i uppgift att inom 

hela energiområdet bevaka forskningsfrågor av långsiktigt intresse. fortlö

pande utvärdera energiforskningen, svara för frågor om former för och 

inriktning av fortsatt forskning och utveckling inom energiområdet, ansva

ra för programmet Allmänna energi systemstudier samt planera och lämna 

stöd till viss långsiktig forskning vad gäller energitillförsel. OKE föreslår 

att detta organ kallas energiforskningsnämnden och lämnar förslag till 

precisering av nämndens uppgifter mot bakgrund av en bedömning av de 

behov av långsiktiga och övergripande uppgifter av detta slag. som kom-
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mer att föreligga under 1980-talet. OKE föreslår också att nämnden blir en 

myndighet. 

Vad gäller långsiktig forskning inom encrgitillförselområdet föreslår 

OKE att energiforskningsnämnden blir programansvarigt organ för delpro

grammen Teknikbevakning och Fusionsenergi inom programmet Energi

tillförsel. Denna uppgift övertas från NE i samband med att NE i enlighet 

med riksdagens beslut upphör den 30 juni 1982. OKE föreslår också att 

erfarenheterna från NE:s nuvarande arbetssätt med rådgivande plane

ringsgrupper tas tillvara av energiforskningsnämnden. Ansvaret för övriga 

delprogram inom programmet Energitillförsel förs i enlighet med riksda

gens beslut över till statens energiverk. 

Enligt riksdagsbeslutet skall DFE:s resurser samt resurser för de delar 

av programmet Energitillförsel som inte förs till energiverket föras till det 

nya organet. Vid DFE finns f. n. 16 tjänster. Resurserna för den verksam

het som förs över från NE beräknas av OKE motsvara tre tjänster. OKE 

föreslår mot den bakgrunden att det skall finnas 19 tjänster vid energiforsk

ningsnämnden. Denna resursbedömning förutsätter dock enligt OKE att 

nämnden samlokaliseras eller närlokaliseras med statens energiverk och 

därigenom bl. a. kan repliera på vissa administrativa resurser vid verket. 

OKE föreslår sålunda att energiverket skall svara för eller biträda med 

vissa administrativa uppgifter åt bl. a. energiforskningsnämnden. 

Vidare föreslår OKE att nämndens styrelse skall vara brett sammansatt 

med starkt inslag av avnämare och med inslag av forskare. Jämfört med 

DFE bör det parlamentariska inslaget kunna minskas-. Styrelsen för nämn

den bör kunna inrätta rådgivande grupper för forskningsplanering, utvär

dering m. m. OKE föreslår att ett särskilt planeringsråd för Allmänna 

energisystemstudier knyts till nämnden för att tillföra nämnden värdefull 

kompetens. Rådet bör vara avnämardominerat och omfatta representanter 

från t. ex. statens energiverk, kommunerna, forskare och industrin. Någon 

institutionaliserad samverkan mellan energiverket och nämnden utöver 

verkets representation i detta planeringsråd är enligt OKE:s mening inte 

behövlig. 

Vad gäller organisation av energiforskningsnämndcn anger OKE att det 

behövs någon form av organisatorisk indelning. En delegering av ansvaret 

för planering, uppföljning, löpande samordning och arbetsledning möjlig

görs genom en organisatorisk indelning av nämnden. OKE anser dock att 

en ordning som innebär att den interna organisationen fastställs av stats

makterna är mindre lämplig för en så relativt liten myndighet som nämn

den. Nämnden bör enligt OKE själv inom ramen för givna resurser fast

ställa den interna organisationen och succesivt kunna anpassa sig till 

förändringar i verksamheten. OKE föreslår med hänsyn härtill inte någon 

detaljerad organisation för nämnden. 

OKE föreslår att energiforskningsnämndens administrationskostnader i 

sin helhet finansieras med medel från detta anslag. Med utgångspunkt i en 
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schablonmässig beräkning av kostnaderna för 19 tjänster, medelsbehov för 
särskilda undersökningar samt lokalkostnader för en placering av nämnden 

i DFE:s nuvarande lokaler i Stockholm beräknar OKE kostnaderna för 

nämndens kansli till sammanlagt 5 798 000 kr. under nästa budgetår. 

OKE föreslår vidare att från detta anslag skall föras 4429000 kr. till 

anslaget E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader och 3 925 000 kr. 

till anslaget E 2. Statens energiverk: Utredningar m.m. och information. 

Bakgrunden till kommittens förslag i denna del är. som närmare har fram

gått av statsrådet Eliassons redogörelse, att huvuddelen av NE:s verksam

het förs över till statens energiverk och att medel för därmed sammanhäng

ande kanslikostnader m. m. har inräknats i den treårsram som enligt riks

dagens beslut gäller för energiforskningsprogrammet. 

Föredraganden 

Forskning och utveckling inom energiområdet är ett viktigt led i energi

politiken. Omfattande insatser görs i statlig regi. Samordnade statliga 

insatser för forskning och utveckling inom energiområdet har gjorts inom 

ramen för Huvudprogram Energiforskning sedan år 1975. 

Genom riksdagsbeslutet våren 1981 har riktlinjer för omfattning, inrikt

ning och genomförande av verksamheten inom huvudprogrammet lagts 

fast. Riktlinjerna innebär väsentligen att verksamheten koncentreras till 

sådana för vår energiförsörjning angelägna och fruktbara utvecklingslinjer 

som kan leda till ett kommersiellt utnyttjande och ge betydelsefulla bidrag 

till energiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. Samtidigt bibe

hålls bevakning av den tekniska utvecklingen. nationellt och internatio
nellt, så att kompetens vidmakthålls på områden som främst på lång sikt 

kan få betydelse för vår energisituation. 

Verksamheten med stöd till forskning och utveckling bör under nästa 

budgetår fortsätta i enlighet med de fastlagda riktlinjerna. Den närmare 
fördelningen av medel mellan olika program och delar därav, liksom den 

närmare programindelningen. fastställs av regeringen. 
Delegationen för energiforskning (DFE) har lämnat förslag till åtgärder 

för att säkerställa den långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggnaden 

på det energitekniska området. Åtgärder av det slag DFE föreslår är 

betydelsefulla bl. a. för att kunna bibehålla den bevakning av den tekniska 

utvecklingen på långsiktigt viktiga områden som riktlinjerna för huvudpro

grammet förutsätter. Jag tar nu endast upp förslaget om ökning av möjlig

heterna att ge långfristiga anslag till kompetenta forskargrupper. Jag biträ

der DFE:s förslag att de programansvariga organen i detta syfte skall ges 

möjligheter att ta på sig ekonomiska förpliktelser för upp till fyra, i stället 

för som nu tre, år efter det aktuella budgetåret. Jag har därför tagit hänsyn 

till det vid min beräkning i det följande av behovet av bemyndiganden för 

kommande budgetår. Mina synpunkter på DFE:s övriga förslag samt på 

hela frågan om åtgärder för att säkerställa erforderlig kompetens m. m. för 
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forskning inom energiområdet kommer att redovisas i samband med alt 

regeringen inom kort lägger fram en forskningspolitisk proposition. 

Statsmakterna har i samband med sina ställningstaganden till den nya 

myndighetsorganisationen inom energiområdet redan beslutat bl. a. att 
DFE skall upphöra och att ett särskilt organ för långsiktiga och övergri

pande frågor inom energiforskningsområdet skall inrättas den I juli 1982 i 

enlighet med vissa angivna riktlinjer. Organisationskommitten för statens 

energiverk m. fl. organ inom energiområdet <OKEJ har föreslagit att det 

särskilda organet blir en myndighet, kallad energiforskningsnämnden. 

OKE har vidare föreslagit vissa preciseringar av nämndens enligt stats

makternas beslut fastlagda uppgifter samt vissa principer för dess organi

sation m. m. Jag biträder OKE:s förslag i dessa avseenden. Det ankommer 

på regeringen att meddela de föreskrifter rörande nämndens uppgifter och 

organisation m.m. som erfordras. Vid nämnden bör inrättas en ordinarie 

tjänst för chefen för nämnden med beteckningen p. 

Frågan om lokalisering av nämnden har statsrådet Eliasson behandlat i 

det föregående (s. 84). 

Den nya myndighetsorganisationen på energiområdet skall byggas upp 

inom ramen för de resurser som i dag disponeras för motsvarande upp

gifter. Nämndens administrationskostnader bör i sin helhet finansieras från 

detta anslag. Jag bedömer att det behöver finnas 20 tjänster vid nämnden. 

Med denna utgångspunkt, samt med i övrigt samma beräkningsgrunder 

som OKE har använt, beräknar jag inom detta anslag en ram för nämndens 

administrationskostnader om 5 938 000 kr. Denna beräkning är preliminär i 

avvaktan på att resultat av förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor 

föreligger. 

Från detta anslag bör också, som statsrådet Eliasson har förordat. 

bestridas en del av förvaltningskostnaderna och en del av kostnaderna för 
utredningar m.m. och information vid statens energiverk. Enligt hans 
beräkningar behöver för detta ändamål under nästa budgetår överföras 

4487000 kr. till anslaget E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

och 3 742 000 kr. till anslaget E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. 

och information. 
Riksdagsbeslutet våren 1981 innehöll bl. a. en treårsram för Huvudpro

gram Energiforskning om I 400 milj. kr. för budgetåren 1981182- 1983/84. 

Mot bakgrund av de ställningstaganden som jag har redovisat i det föregå

ende beräknar jag medelsbehovet inom denna ram för nästa budgetår till 

500 milj. kr. På grund av att utbetalningarna för olika projekt är ojämnt 

fördelade mellan budgetåren, kan dock en omfördelning mellan skilda 

budgetår inom ramen behöva ske. Anslaget tillförs som jag redan har 

nämnt medel genom en del av den särskilda beredskapsavgiften för olje

produkter. Det bör därför liksom under innevarande budgetår föras upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. för nästa budgetår. Härutöver har 

under nionde huvudtitelns anslag Naturvetenskapliga forskningsrådet fö-
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reslagits vissa medel för svensk fusionsforskning. Chefen för utbildnings

departementet har, efter samråd med mig, beräknat dessa till 5 088 000 kr. 

för budgetåret 1982/83. 

De programansvariga organen har för sin planering och organisation av 

insatserna inom huvudprogrammet behov av att kunna göra 11eråriga åta

ganden. Något särskilt bemyndigande från riksdagen behövs inte när det 

gäller åtaganden avseende budgetåret 1983/84, dvs. det sista året inom den 

av statsmakterna beslutade treårsramen. För åtaganden avseende tiden 

därefter fordras dock sådant bemyndigande. Jag beräknar, mot bakgrund 

av anslagsframställningarna från programansvariga organ samt DFE:s för

slag till åtgärder för att säkerställa den långsiktiga kunskaps-och kompe

tensuppbyggnaden på det energitekniska området, behovet härav till 200 

milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 1984/85, 115 milj. kr. för 

åtaganden avseende budgetåret 1985/86 och 35 milj. kr. för åtaganden 

avseende budgetåret 1986/87. Jag förordar att regeringen inhämtar dessa 

bemyndiganden av riksdagen. Lämnas bemyndigande ankommer det på 

regeringen att meddela de närmare föreskrifter som erfordras. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att vid energiforskningsnämnden inrätta 

en ordinarie tjänst för chefen för nämnden med beteckningen p, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1982/83 ikläda staten 

ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och 

utveckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattade 

beslut, innebär åtaganden om högst 200000000 kr. för budget
året 1984/85. högst 1 15 000 000 kr. för budgetåret 1985/86 och 

högst 35 000 000 kr. för budgetåret 1986/87. 

3. till Energ{fi1rskning för budgetåret 1982/83 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1 000 kr. 

F 14. Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

F 15. Avveckling av forskningsreaktorn Rl 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsru

briker anvisats ett reservationsanslag av 80 milj. kr. resp. ett reservations

anslag av lO milj. kr. 

Studsvik Energiteknik AB har för budgetåret 1982/83 under anslaget 

Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB begärt 81.4 milj. 

kr. inkluderande driftbidrag. forskningsanslag och medel för företagsut

veckling. Bolaget har därutöver anhållit om anslag för avveckling av R 1-

reaktorn och för förprojektering av avveckling av bolagets forskningsreak

torer RO och KRITZ. Vidare har bolaget ansökt om medel för att finansiera 
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investeringar i Studsviks avfallsanläggningar samt för åtgärder vidtagna i 

samband med upprustningen av dessa. Denna sistnämnda fråga kommer 

jag att ta upp senare idag vid min anmälan till proposition om tilliiggsbud

get Il till statsbudgeten för budgetåret 1981/82. 

Vid min anmälan till prop. 1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken 

framhöll jag (bil. I s. 531) angående frågan om anslag till verksamheten i 

Studsvik att de för kärnkraftprogrammet nödvändiga basresurserna inte 

längre bör finansieras med statliga anslag. Jag uttalade därvid att kostna

derna för sådana kärntekniska resurser som erfordras för det svenska 

kommersiella kärnenergiprogrammet bör bäras av kärnkraftprogrammet. 

Överläggningar pågår f. n. med kraftföretagen och tillsynsmyndighe

terna om behovet och finansieringen av Studsvik Energiteknik AB:s kärn

tekniska resurser. 

Studsvik Energiteknik AB ansökte den 2 oktober 1981 hos statens 

kärnkraftinspektion (SK]) om förnyat tillstånd enligt atomenergilagen att 

inneha och driva R2-reaktorn i Studs vik. Tidigare tillstånd löper ut den 31 

december 1981. SKl har vid sin säkerhetsgranskning av reaktorn kunnat 

konstatera en försprödning av reaktortankens material och har därför 

avstyrkt koncession för fortsatt drift av R2-reaktorn i Studsvik efter den 31 

december 1981. Regeringen har den 17 december 1981 beslutat i enlighet 

härmed. 

l denna situation är jag inte beredd att nu ta ställning till medelsanvisning 

till bolaget under dessa anslag. Jag avser att senare under detta riksmöte 

föreslå regeringen att lägga fram förslag i dessa frågor. I avvaktan härpå 

bör i statsbudgetförslaget för budgetåret 1982/83 föras upp oförändrade 

anslag för dessa ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1982/83 beräkna 

I. till Bidrag till 1·erksamheten l'iJ Stud.wik Energiteknik AB ett 

reservationsanslag av 80000000 kr. 

2. till A n·ecklinR <ll' forskningsreaktorn R I ett reservationsanslag 

av 10000000 kr. 

1'' 16. Byggnadsarbcten för teknisk utveckling m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3633109 

10000000 

6 633 000 

Reservation 1366891 

Från detta anslag bestrids utgifter för vissa byggnadsarbeten inom indu

stridepartementets verksamhetsområde. 

13 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Rilai:a 17 
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Byggnadsstyrelsen 

I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram av 168.50000 kr. i 

prisläget den 1 januari 1981 för om- och tillbyggnad av lokaler för Svenska 

träforskningsinstitutet m. m., etapp I. Styrelsen har i skrivelse den 13 

oktober 1981 anmält att kostnaderna för projektet nu beräknas till 19,.5 

milj. kr. Kostnadsökningen beror bl. a. på oförutsedda kostnader för stom

förstärkning och för försörjningsåtgärder. 

Vidare har byggnadsstyrelsen den 18 maj 1981 redovisat ett förslag till en 

andra etapp av ombyggnaden. Etappen innebär att ventilations- och VVS

system byts ut i delar av institutets lokaler. Kostnaden för etapp Il beräk

nas till 6,8 milj. kr. i prisläget den I januari 1981. 

Fåredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat detta anslag med utgång~punkt i 

byggnadsstyrelsens förslag. Mitt förslag innefattar medel också för projek

tering och utförande av den andra etapp av om- och tillbyggnad av lokaler 

för Svenska träforskningsinstitutet vilken föreslagits av byggnadsstyrel

sen. Kostnaderna för de olika etapperna bör anvisas inom en gemensam 

kostnadsram. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande invcste

ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr. l 

B yggnadsobjekt 

Om- och tillbyggnad 
av lokaler för 
Svenska träforsk
ningsinstitutet m. m. 

Kostnadsram 

1980- 1981-
04-01 01-01 

15500 25 800 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1981-07-01 
Anslag för 1981 /82 
Anslag för 1982/83 (förslag) 

1367 
10000 
6633 

18000 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad 
t. o. m. för 
1981-
06-30 1981/82 1982/83 

3 633 10500 7 500 

Beräknad mcdelsförbrukning 

1981/82 
1982/83 

10500 
7 500 

18000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbetcn för tek

nisk utveckling m. m. inom den kostnadsram jag förordat i det 

föregående, 

2. till Byggnadsarheten fiir teknisk 11t1·eckling m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 6633 000 kr. 

Byggstart Färdig-
ställande 

ar/mån år/n1ån 

80-12 83-08 
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F 17. Stöd till industriellt utvecklingsarbete 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

150000000 

150000000 

195 

Genom det stöd som lämnas av styrelsen för teknisk utveckling (STUl 

till teknisk forskning och utveckling söker staten bidra till att bl. a. skapa 

förutsättningar för nya produkter och processer inom industrin. I många 

fall, särskilt för större projekt. gäller emellertid att betydande tekniska och 

marknadsmässiga risker kan kvarstå även sedan projekten har passerat 

den del i utvecklingskedjan där stöd från STU kan komma i fråga. För att 

möjliggöra statligt stöd även i detta senare utvecklingsskedc inrättades den 

1 juli 1979 stiftelsen Fonden för industriellt utvecklingsarbete - Industri

fonden (prop. 1978/79: 123 bil. I. NU 1978/79:59, rskr 1978/79:415!. 

Fonden har till ändamål att genom stöd enligt förordningen ( 1979: 630) 

om statligt stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbcte (omtryckt 

1980: 470) stödja utveckling av nya produkter. processer och system för 

industriell produktion (industriellt utvecklingsarbcte). Fonden skall på be

gäran av regeringen avge yttranden i andra ärenden rörande statligt stöd till 

industriellt utvecklingsarbete. Fonden skall vidare ta emot ansökningar om 

stöd enligt förordningen ( 1981: 923) om stöd genom Fonden för svenskt

norskt industriellt samarbete och bereda ärenden åt denna fond (jfr prop. 

1980/81: 189). 

Fonden tillfördes budgetåret 1979/80 ett grund kapital av 300 milj. kr. 

Industrifondens praktiska verksamhet inleddes i slutet av år 1979. Indu

strifonden har hittills fattat beslut om lån till ett trettiotal projekt och de 

sammanlagda lånelöftena uppgår till ca 365 milj. kr. 

Riksdagen har våren 1981 beslutat att fonden under vart och ett av 

budgetåren 1981/82-1983/84 skall tillföras ett kapitaltillskott om 150 

milj. kr. (prop. 1980/81: 130. NU 1980/81: 64. rskr 1980/81: 425). 

lnd11strijimde11 

Industrifondens beslut om stöd under budgetåret 1980/81 omfattade ett 

belopp på ca 200 milj. kr. En reellt oförändrad ekonomisk nivå på verk

samheten under de tre år som omfattas av riksdagsbeslutet våren 1981 om 

ram för medelstillskott till Industrifonden är möjlig endast om betydande 

belopp, storleksordningen 50-100 milj. kr .. erhålls som återbetalning mot 

slutet av treårsperioden. Det är enligt Industrifonden iinnu för tidigt att 

göra en bedömning av det realistiska i en sådan återbetalningsprognos men 

fonden avser att t.v. inrikta verksamheten mot en stödvolym under inne

varande budgetår på drygt 200 milj. kr. Under förutsättning av ett kapital

tillskott till fonden budgetåret 1982/83 om 150 milj. kr. kommer det då att 

vara möjligt att, med den kapitalbehållning som på grund av ränteintäkter 

beräknas uppkomma vid innevarande budgetårs slut, lämna stöd på reellt 
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samma nivå även under budgetåret 1982/83. Någon kapitalbehMlning kom

mer därefter inte att kvarstå. 

I enlighet med riksdagsbeslutet våren 1981 anhåller Industrifonden att 

ett kapitaltillskott av 150 milj. kr. tillförs fonden den I juli 1982. 

Föredraganden 

I enlighet med den treårsplan för medclstillskott till Industrifonden som 

riksdagen har godkänt förordar jag att för budgetilret 1982/83 till Stöd till 

industriellt utvecklingsarbete anvisas ett reservationsanslag av 150 milj. 

kr. att ställas till Industrifondens förfogande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till industriellt utreck/ingsarhete för budgetåret 1982/83 

anvisa ett reservationsanslag av 150000000 kr. 

F 18. Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

37 500000 

37 500000 

Den 25 mars 1981 undertecknades i Oslo ett avtal mellan Sveriges 

regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete. särskilt på indu

stri- och energiområdena, m. m. Samtidigt träffades överenskommelse om 

tre protokoll till avtalet. Avtalet och protokollen har godkänts av riksdagen 

(prop. 1980/81: 189. NU 1980/81:65. rskr 1980/81:427) och därefter ratifi

cerats. 

I ett av de tre protokollen till samarbetsavtalet överenskom Sveriges 

regering och Norges regering att gemensamt bilda en fond for svensk

norskt industriellt samarbete. Fonden. som har formen av en stiftelse. 

inrättades genom regeringsbeslut den 20 augusti l 981. 

Fonden har till ändamf1l att genom län stödja samarhetsprojekt mellan 

svenska och norska företag som syftar till teknisk eller marknadsmässig 

utveckling av sådana företag på det industriella området. 

Enligt protokollet skall parterna tillsammans tillskjuta 250 miljoner 

svenska kronor till fonden. Av beloppet tillskjuter Sverige 37 .5 miljoner 

svenska kronor per den I januari 1982. 1983, 1984 och 1985. Resterande 

belopp tillskjuts till 50 % av Sverige och till 50 Si av Norge vid tidpunkter 

som parterna senare kommer överens om. 

Det belopp som Sverige skall tillskjuta år 1983 bör anvisas på statsbud

geten för budgct[iret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till .1·1·ensk-norskt industriellt .rnmarhcte för budgetåret 

1982183 anvisa ett rescrvationsanslag av 37 500000 kr. 
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G. STATSÄGDA FÖRETAG 

Flertalet av de statsägda företag som industridepartementet svarar för är 

dotterbolag till de båda moderbolagen Statsföretag AB och Svenska Varv 

AB. Utanför de två koncernerna återfinns bl. a. Luxor AB och Norrlands 

Skogsägares Cellulosa AB (Ncb). 

Av de affärsdrivande verken hör statens vattenfallsverk, domänverket 

och förenade fabriksverken till industridepartementets verksamhetsområ

de. 

Statsmakterna har i februari 1981 beslutat att överlämnandet till riksda

gen av Statsföretag AB:s och Svenska Varv AB:s årsredovisningar skall 

upphöra (prop. 1980/81:22, NU 1980/81:29. rskr 1980/81: 147). I stället 

lämnas en årlig redogörelse för det statliga företagsägandet till riksdagen. 

1981 års redogörelse för de statliga företagen (skr 1981/82: 20) överläm

nades hösten 1981 och har inte föranlett något särskilt uttalande av riksda

gen !NU 1981/82: 12. rskr 1981/82: 97). 

Vissa frågor rörande Stat.1ji)retag AB:s inriktning studeras f. n. inom 

regeringskansliet. En proposition i hithörande frågor avses bli framlagd 

under våren 1982. 

Industrikonjunkturen har under år 1981 varit svag. Detta i förening med 

Statsföretags stora engagemang i basindustrierna har medfört lönsamhets

problem för Statsföretag. Dessutom är byggmarknaden utsatt för stora 

problem, vilket medfört att företag som AB Statens Skogsindustrier 

IASSl), Nyckelhus och Rockwool blivit hårt drabbade. 

Kombinationen av en svag försäljningssituation under år 1981 och be

dömda valutaförluster i storleksordningen 500 milj. kr. gör att resultatet för 
företagsgruppen efter finansiella intäkter och kostnader beräknas bli en 

förlust av ca 600 milj kr. Motsvarande resultat för år 1980 var en vinst på 

260 milj. kr. 

Investeringsvolymen under år 1981 var fortsatt hög. Under de två första 

tertialen uppgick investeringsvolymen till I 277 milj. kr. Betydande inves

teringar har gjorts i ASSI med 615 milj. kr. under perioden. Stora investe

ringar har också gjorts i LKAB. 

Under år 1981 har följande förändringar gjorts i Statsföretagsgruppens 

sammansättning. 

ASSI och Södra Skogsägarna AB har tillsammans med det privatägda 

Swedish Match AB bildat ett gemensamt ägt bolag för tillverkning och 

försäljning av bl. a. spånskivor, Swedespan AB. Till detta förs enheter från 

ASSI och Södra Skogsägarna samt Swedish Match i England. ASSl:s 

spånskiveförädlande bolag Bandbox och Tiplan har sålts till det nya bola

get. Kalmar Interiör har sålts av ASSI till Swedish Match. ASSI har vidare 

övertagit Swedish Matchs kartongtillverkande bolag i Tyskland. 

Beslut har fattats om avveckling av Kockums Chemical. 
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Kalmar Kockum har genom sitt dotterbolag Kalmar Verkstad övertagit 

AB Bofors Nohab loktillverkning. Affären innebär en strukturering av den 

svenskajärnvägsindustrin och ger Kalmar Kockum ytterligare ett produk

tionsområde. Samtidigt lämnar Kalmar Verkstad ifrån sig reparations- och 

ombyggnadsarbeten på rullande järnvägsmateriel. Dessa arbeten koncen

treras till ett nybildat företag, Kalmar Nohab AB, som Kalmar Kockum 

äger till 46%. 

Svenska Torv AB har sålts till Domänföretagen AB. Investment AB 

Procordia har förvärvat PKbankens aktiepost i Svenska AB Navigator. 

Inom S\'enska Van· AB har genomförandet av koncernens strukturplan 

fortsatt under år 1981. Beslut har bl. a. tagits om att avveckla verksamhe

ten vid Öresundsvarvet och Götaverken Sölvesborg. Vid Karlskronavar

vet anpassas verksamhetsvolymen till en nivå som beställningar från den 

svenska marinen förväntas täcka. 

På Kockums varv genomförs ett genomgripande effektiviseringspro

gram. Order med kostnadstäckning har kunnat tecknas som givit varvet 

ökad tid för omstrukturering. 

Vid Finnboda Varf har fartygsproduktionen upphört. Man fortsätter 

dock reparations- och industriverksamheten på ungefär halva den tidigare 

verksamhets volymen. 

Nya order vid de stora nybyggnadsvarven Götaverken, Arendal AB, 

Kockums AB och Uddevallavarvet AB har för första gången på över fem 

år tagits till priser som täcker varvens självkostnader. Svenska Varv 

beräknar att den förbättrade lönsamheten i orderstocken kommer att med

föra en stark resultatförbättring under år 1982. 

Resultatet för år 1981 påverkas emellertid inte av den förbättrade order

stocken. Resultatet för koncernen efter finansiella intäkter och kostnader 

beräknas bli en förlust av ca 1600 milj. kr. 

Inom Luxor AB pågår en omstrukturering av verksamheten. Resultatni

vån inom företaget är dock fortfarande otillfredsställande och fortsatta 

strukturåtgärder har aviserats av företaget i syfte att uppnå lönsamhet och 

konkurrenskraft. 

Även inom Ncb pågår en omstrukturering av verksamheten. Företagets 

olönsamma enheter beräknas vara avvecklade under år 1982. Resultatet 

för år 1981 beräknas bli en förlust om 65 milj. kr.. varav dock avvecklings

enheterna svarar för nästan hela förlusten. För år 1982 beräknas ett posi

tivt resultat kunna uppnås. 

Domänverket 

Domänverket blev i samband med budgetreformen år 1912 affärsdri

vande verk. 

Nya riktlinjer för verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års 

riksdag (prop. 1968: 103. JoU 1968: 32. rskr 1968: 269). 
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Verket skall driva skogsbruk. virkesförädling och annan därmed sam

manhängande verksamhet, förvalta den fasta egendomen och andra till

gångar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över 

vissa andra allmänna skogar. 

Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med ASSl 

på lång sikt åstadkomma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och 

därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat. 

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvalt

ning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. 

Domänverket leds av en verksstyrelse. 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 

ställföreträdare. Koncernledningen består av generaldirektör. överdirek

tör, skogsdirektör och ekonomidirektör. Till ledningens förfogande finns 

en koncernstab med ett antal sektioner. Direkt under koncernledningen 

finns sex skogsregioner, en nyttjaderättsdivision, Domänföretagen AB och 

en enhet för gemensam administrativ service. central service. Domänföre

tagen AB förvaltar aktierna i ett antal dotterföretag. 

Domänverkets skogsmarksinnehav, exkl. renbetesfjällens skogar, upp

går i runt tal till 4 milj. hektar produktiv skogsmark. varav ca 500000 

hektar är belägna ovanför skogsodlingsgränsen. Verkets skogsmarksinne

hav utgör närmare en femtedel av landets produktiva skogsmark. Det 

bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastigheter uppgick 

år 1980 till 876 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 2 690 milj. 

kr. 

Domänverkets omsättning omfattar intäkter för skogsprodukter, skogs

entreprenader, utarrendering av jordbruk. tomter, materialintäkter. jakt 

och fiske samt uthyrning av bostäder. Försäljningen av skogsprodukter 

utgör ca 90% av omsättningen. Försäljningen av virke under de senaste 
fem åren framgår av följande sammanställning. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Milj. m3 fub' 6,5 6.5 7.0 7.2 6.8 
1 fub =fast mått under bark 
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Domänverkets ekonomiska resultat under åren 1976-1980 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

1976 1977 1978 1979 1980 

Omsättning I 128.2 I 251 .2 1264.8 1357.6 1484.5 
Produktions-. försäljnings- och 
administrationskostnader 871.7 I 040.0 I 043.4 I 143, I I 193.1 
Rörelseresultat före avskrivningar 256.5 211.2 221.4 214.5 291.4 
Avskrivningar 69.8 78.0 86.8 91,2 95.1 
Finansiella och extraordinära poster 4.9 -8,2 -16.0 -26.8 2.9 
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 191.6 125.0 118,6 96.5 199.2 
Bokslutsdispositioner -21.4 -16.2 -12,7 +9,6 -47.9 
Skatt 46.9 30,0 35.9 34.0 -16.0 
Årets resultat 123,3 78.8 70.0 72.1 135.3 
Inlevererat till staten 63.5 54.R 43,6 40.0 54,6 
Redovisat resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt 
i% av i medeltal disponerat statskapital 20.0 12,7 11.8 10,3 21.1 

Av sammanställningen framgår att omsättningen har stigit starkt under 

åren 1976-1980. Under år 1981 beräknas omsättningen komma att uppgå 

till ca I 500 milj. kr. Domänverkets resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas bli ca 200 milj. kr. för år 1981. 

Domänverkets investeringar under åren 1976-1980 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.I. 

1976 1977 19n 1979 1980 

Investering i maskiner och inventarier 96,1 94.5 81.5 56.4 93.6 
Investering i byggnader och mark-
anläggningar 14.2 34.9 36,9 24.4 27 .8 

Till skillnad från övriga affärsdrivande verk erhåller domänverket i 

princip inte några investeringsmedcl över statsbudgeten. Verkets medels

behov tillgodoses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret. vil

ken f. n. får uppgå till högst .500 milj. kr .. och genom disposition av 

tillgängliga vinst- och fondmedel. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgången av vart och ett av åren 

1976-1980 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1976 1977 1978 1979 1980 

Omsättningstillgångar exkl. lager 459.1 488.4 496.4 478.7 550.0 
Lager 134.1 159.7 163.9 124.1 113.8 
Finansiella anläggningstillgångar 150.5 151.6 160.7 234.7 238.0 
Övriga anläggningstillgångar 694.1 832,6 943.4 I 078.6 I 047.7 
Summa tillgångar 1437.8 1632.3 I 764.4 1916.1 1949.5 
Rörlig kredit 105.4 143.6 195.6 !05.0 
Övriga kortfristiga skulder 297.8 402.1 461.8 464.3 418.0 
Förlagslån 216,9 270.2 
Särskilda avsättningar 68.4 84.5 95.6 86.0 133.9 
Eget kapital (Domänfonden) 966.2 I 002, I I 011.9 I 043.9 I 127.4 

Summa skulder och egt!t kapital 1437.8 I 632,3 I 764.4 1916.I 1949.5 
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Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Anställda 6 500 6 500 6 500 6400 f.400 

På grundval av en av domänverket upprättad femårsplan för verket har 

regeringen den 16 oktober 1980 bestämt den inbetalning av vinst till staten 

som verket årligen skall fullgöra för åren 1980-1984. Kravet innebär att 

verket årligen skall till staten inleverera 30 milj. kr. plus 30% av årsvins

ten, dock sammanlagt lägst 40 milj. kr. Den del av vinsten som återstår 

skall tillföras verkets dispositionsfond. 

För år 1980 inlevererades 83,6 milj. kr. till staten. Inlcveransen beräknas 

bli 74 milj. kr. för år 1981. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

investeringar med en varaktighet av minst tio år. t. ex. byggnader och 

skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe

ringar hälls fondens kapital intakt. Köpeskillingen för försäljning av krono

egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 

På grund av skogsindustrins trängda läge har ett stort utbud skett av 

skogsmark. Genom ett särskilt förlagslån av 500 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 125 s. 71, NU 1978/79: 54. rskr 1978/79: 447) har domänverket erhållit 

finansiella resurser för att kunna förvärva en del av denna skogsmark. Till 

följd härav har domänverket under åren 1979 och 1980 från skogsindustrin 

förvärvat drygt 48 000 ha mark för 275 milj. kr. Jämsides härmed har 

lantbruksstyrelsen kommit överens med domänverket om att verket skall 

överlåta drygt 20000 ha mark belägen på en mängd ställen i landet till 

jordfonden. 

Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag. Domänföretagen 

AB. som finansiellt och administrativt samordnar verksamheten i ett antal 

dotterbolag. 

Domänverket med aktiebolagen under verkets förvaltning utgör domän

koncernen. 

Domänkoncernens utveckling åren 1976-1980 framgår av följande sam-

manställning. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Omsättning 1180.0 1326.5 1436,I 1883,6 2090,8 
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 203.2 121.7 128,2 117.2 206.9 
Anställda 6847 6970 7096 7656 7916 

Domänverket utger årligen en årsredovisning och en delårsrapport. 
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G I. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1980/81 u tgifl 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

44630 

63000 

46000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranletts av beslut av 1933 års 

riksdag (prop. 1933: 233, BaJou 1933: L rskr 1933: 269) angående indrag

ning av viss personal vid domänverket. 

Domänverket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1982 till ca I 05 000 kr. Av kostna

derna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga beräkningsgrunder svara för 

59000 kr. Domänverket föreslår därför att anslaget förs upp med 46000 kr. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkningar och förordar därför 

att anslaget förs upp med 46000 kr. Jag biträder vidare ett av verket lämnat 

förslag till fördelning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna 

för år 1981 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta att kyrkofonden för år 1981 skall ersätta domänverkets 

fond för utgifter för övertalig personal med 59 000 kr., 

2. till Ersiittning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 

personal för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 
46000 kr. 

G 2. Kostnader för kronotorp 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

4300000 

2200000 

2100000 

Anslaget avses för bidrag till investeringar i byggnader m. m. på kronolä

genheter, till tlyttningsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av 

kronolägenheter samt för att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Domänverket 

Genom riksdagens beslut år 1980 (prop. 1979/80: 74, NU 1979/80: 64, 

rskr 1979/80: 414) om upplåtelsevillkor för kronotorp m. m. infördes ökade 

möjligheter för arrendatorer av kronotorp m. m. att förvärva torpen. Be

slutet innebar även generösare beräkning av avträdesersättningarnas stor

lek. Antalet torp beräknas minska från 372 budgetåret 1981/82 till 336 

budgetåret 1982/83. 
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Domänverket anger att under budgetåret 1982/83 utlöper ett färre antal 

torpkontrakt än under innevarande budgetår. Verket räknar emellertid 

med en ökning av antalet friköp under löpande avtalsperiod i enlighet med 

de nya reglerna. 

Domänverket räknar med fortsatt restriktivitet när det gäller underhåll 

och investeringar på torpen. Trots detta måste varje år ett antal värmepan

nor, spisar, vatten- och avloppsledningar repareras eller utbytas. något 

som enligt verket är naturligt med hänsyn till byggnadsbeståndets ålder. 

Sammantaget beräknar domänverket anslagsförbrukningen för budget

året 1982/83 till 2.1 milj. kr. 

Föredraga11de11 

I enlighet med domänverkets förslag förordar jag att anslaget för budget

året 1982/83 tas upp med 2.1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för kronotorp för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 100 000 kr. 

G 3. Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

70004045 

91 1000001 

65000000 

Reservation 7 462424 

1 Varav 21,4 milj. kr. anvisats på tilläggsbudgel J (prop. 1981/82:25, bil. 10. NU 
1981/82: 18, rskr 1981/82: 126). 

Förenade fabriksverken (FFVJ inrättades som affärsdrivande verk år 
1943 och fick huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksam

hetsinriktning efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975/76: 122, NU 

1975176: 62. rskr 1975176: 420). FFV skall utveckla, tillverka. försäija och 

underhålla försvarsmateriel och civila industriprodukter. Efter beslut av 

riksdagen våren 1979 (prop. 1978/79: 125 bil. 11. NU 1978/79: 54, rskr 1978/ 

79: 447) har verksamheterna vid de tidigare sektorerna Industriprodukter 

och Allmateriel förts över till FFV Industriprodukter AB resp. FFV All

materiel AB. 

FFV är organiserat i två sektorer, nämligen Försvarsmateriel och Un

derhåll. Dessutom finns en koncernledning, koncernstaber och vissa ser

viceenheter. vilka sysselsätter ca 200 personer i Eskilstuna. 

lnom sektor Försvarsmateriel finns produktenheter för grovkali

bermateriel med tillverkning vid Zakrisdalsverken i Karlstad (Z), Ving

åkersverken i Vingåker (Vå). Gällöverken i Gällö (Gv): för finkaliberma

teriel med tillverkning vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna IGF) och Vanäsver

ken i Karlsborg (VJ: för torpeder med tillverkning vid Centrala Torped-
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verkstaden i Motala !CTY): för krut med tillverkning vid Åkers kruthruk i 
Åkers Styckehruk ( ÅKBJ. Sektorn syssclsiittt:r ca 2 175 personer. 

Inom sektor Under hå 11 linns följande produktenheter: Flygplan. Mo

tor. Elektronik, Compro (nya produkter), Basmateriel. Tillverkning och 

Materiallaboratorium. Produktionen bedrivs vid verkstäder i Arboga 

<CY Al. Linköping !CYMJ och Östersund !CYÖJ. Sektorn syssdsätter ca 

3 575 personer. 

FFV förvaltar statens aktier i FFV Företagen AB. FFV Företagen 

innehar aktier och andelar i följande bolag: FFV Allmateriel AB ( IOOr.+J. 

FFY Industriprodukter AB (100S'1:l. FFY Norma AB !IOOt;n, Telub AB 

(100%). FFY Cipro AB !100%J. AB Samefa (100'./C). Innovations AB 

Projection ( 14.3 !Jc). Innovations AB Projection KB 04.F·r J samt i de 

utlandsbaserade företagen Aero Systems Enginccring lnc. (70(,'.-(·). FFY 

AJS Norge (IOO!Jc) och FFV Engineering Systems lnc. (1001:;'.). FFY 

förvaltar också statens aktier och andelar i United Stirling (Sweden) AB 

(50%>) och KB United Stirling (SwedenJ AB & Co 07.5S(,) samt i JAS AB 

(20%). 

Ekonomisk översikt m. m. 

Regeringen har genom beslut den 17 april 1980 föreskrivit att FFY:s 

räkenskapsår fr. o. m. år 1981 skall vara kalenderår. Riikenskapsåret 1979/ 

80 har därför förlängts t. o. m. utgången av år 1980. Det siffermaterial som 

lämnas i den fortsatta beskrivningen för verksamhetsåret 1979/80 omfattar 

därför en verksamhetsperiod av 18 månader. 

FFV:s resultaträkning för de senaste verksamhetsåren framgår av föl

jande sammanställning (milj. kr.). 

Rörelseintäkter 
Rörelseresultat efter avkastningar 
Rörelseresultat efter extraordinära 
intäkter och kostm1der men före 
bokslutsdispositioner och skatt 
Bokslutsdispositioner 
Kommunalskatt 

Nettoresultat 

1 I juli 1979-31 december 1980 

1978179 

1269.8 
103,:! 

78.2 
-18.5 
- 0.7 

59,0 

1979/801 

1917.2 
118.9 

31.8 
16.4 

-1.0 

47.2 

Den totala faktureringen vid FFY uppgick under det förlängda verksam

hetsåret 1979/80 till 1899 milj. kr. jämfört med 1261 milj. kr. föregående 

verksamhetsår ( 12 månader). Av faktureringen hänför sig 894 milj. kr. till 

sektor Försvarsmateriel. 988 milj. kr. till Sektor Underhåll. Faktureringen 

av varor och tjänster på den svenska marknaden ökade under år 1980 med 

8 milj. kr. till 888 milj. kr. och exportfaktureringen ökade med 39 milj. kr. 

till 396 milj. kr. 
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Den totala orderingången hos FFV uppgick under år 1980 till 1121 milj. 

kr. jämfört med 1243 milj. kr. året före. Beställningarna från den svenska 

marknaden minskade med 75 milj. kr. till 820 milj. kr. Exportbeställning

arna minskade med 47 milj. kr. till 301 milj. kr. 

Antalet anställda var vid utgången av år 1980 5950. 

FFV :s investeringsanslag och medelsförbrukning för investeringar de 

senaste budgetåren redovisas i följande sammanställning (milj. kr. löpande 

priser). 

Ingående Anslag Medels- Utgående 
behållning förbrukning behållning 

1978/79 8,8 83.6 88,2 4,2 
1979/80 4.2 83,0 75.4 11.8 
1980/81 11.8 65.7 70,0 7,5 
1981/82 7,5 91.1' 94,9 1 3,7 

1 Inkl. anslag på tilliiggslmdget. 

Förenadt' fahriksi·erken 

Allmänna frågor 

FFV framhåller i sin anslagsframställning att FFV sedan lång tid tillbaka 

fått del av svenska försvarets anskaffningsplaner vad gäller planerade 

beställningar inom FFV: s materielområde. Planerna har under första delen 

av 1970-talct visat stor stabilitet år för år. Under de senaste åren har de 

däremot inneburit upprepade och kraftiga nedskärningar speciellt inom 

sektor Försvarsmateriels produktområde. De minskande beställningarna 

inom detta produktområde från det svenska försvaret från en årlig nivå på 

ca 450 milj. kr. (i 1980 års penningvärde) under mitten av 1970-talet till 

knappt 200 milj. kr. under år 1980 har endast i viss utsträckning kunnat 
kompenseras framför allt genom en intensifierad exportförsäljning. En 

relativt god lönsamhet har dock kunnat upprätthållas även under verksam

hetsåret 1979/80. Sektor Försvarsmateriels utveckling kommer i hög grad 

att vara beroende av möjlighet till export i framtiden. Det iir av avgörande 

betydelse att 1982 års försvarsbeslut kommer att medge en rimlig kompen

sation för försvarets ökande kostnader. Sektorn genomfor ett åtgärdspro

gram i syfte att begränsa den nu förutsedda lönsamhetssvaekans storlek 

och varaktighet. För att nå detta mål måste såväl defensiva åtgärder, dvs. 

en anpassning av sektorns resurser till den förväntade marknaden, som 

offensiva åtgärder i form av en intensifierad marknadsföring. främst på 

exportmarknaden och den civila underleveransmarknaden i Sverige samt 

en fortsatt kraftig satsning på militiir produktutvcckling genomföras. 

Under året har ett antal projekt påbörjats i syfte att renodla rn.:h precise

ra koncernens fortsatta verksamhetsinriktning och struktur, främst avse

ende civila verksamheter och satsningsomrftden. Syftet iir att koncentrera 

de civila satsningarna till ett fåtal affärsområden inom vilka FFV :s e:xiste-
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rande kompetens kan utgöra basen för marknadsorienterade och lön

samma verksamheter. Dessa skall i största möjliga utsträckning vara ren

odlade från FFV:s militära huvudverksamhet. I linje med denna inriktning 

har inom sektor Underhåll bildats en ny resultatenhet benämnd Compro, 

som sysslar med nya produkter och tjänster inom den civila marknaden. På 
motsvarande sätt pågår en medveten koncentration till Gcvärsfaktoriet i 

Eskilstuna av sektor Försvarsmateriels civila produktion, vilken främst 

utgörs av långsiktiga underleverantörsåtaganden. 

För sektor Underhåll är den framtida utvecklingen vad gäller efterfrågan 

från del svenska försvaret svår att bedöma. Ett antal offentliga utredningar 

pågår och de beslut som kommer att fattas med anledning av dessa påver

kar sektorn i flera avseenden. Besluten rörande framtida llygplansan

skaffning och fredsorganisation för underhåll av flygvapnets materiel är 

centrala för sektorns framtid. FFV framhåller de betydande specialre

surser som finns inom sektorn för främst centralt underhåll av flygvapnets 

materiel. Under 1970-talet har omfattande moderniseringar gjorts av an

läggningarna i Arboga och Linköping för att de skall motsvara de krav som 

speciellt den nya tlygmaterielen ställer på verkstadsmiljöer, rationell och 

kvalificerad underhållsproduktion m. m. 

Den sannolika utvecklingen inom försvarsmatericlområdet och därmed 

sammanhängande lönsamhets-. beläggnings- och resursutnyttjandepro

blem ställer stora krav på FFV såväl vad gäller anpassning av befintliga 

resurser i form av anläggningar. maskiner och personal som på en utökning 

av den civila verksamheten. Detta kräver i sin tur ytterligare renodling av 

koncernens olika verksamhetsgrenar. främst vad avser militär och civil 
verksamhet samt tillgång till kapital för att på ett betryggande sätt kunna 

genomföra satsningar och struktmforändringar. 

lnvesteringsprogram 

I de regler som utarbetats angående investeringsplaneringen inom FFV 

har föreskrivits att det för varje investeringsprojekt skall finnas en doku

menterad lönsamhetsbedömning. Den tillämpade kalkylräntan vid maskin

investeringar är f. n. 20 %. 

De planerade investeringsobjckten utgör ett led i den långsiktiga utveck

lingen av FFV. I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk 

och av FFV beräknad medclsanvändning budgetåren 1980/81-1982/83 

(milj. kr.I. 

Faktisk utgift Beräknad Beräknad 
Utgift utgift 

1980/81 1981/82 1982/83 

Försvarsmateriel 9,9 27.6 1 39.3 
Undcrhäll 25.4 27.3 9.ll 
Administration 3.7 
Reinvcsteringar i utrnstning 31,0 40.0 4:!.5 

70,0 94,91 90,8 

1 Inkl. tilläggsanslag 
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Investeringsbehovet uppgår för budgetåret 1982/83 totalt till 90,8 milj. 

kr., varav 56 milj. kr. avser investeringar för militär produktion och dator

utrustning och 34.4 milj. kr. investeringar för civil produktion. För att 

kompensera de minskande beställningarna av försvarsmaterid kommer 

FFV att inom vissa företagsekonomiskt bärkraftiga områden öka den civila 

verksamheten. Som ett led i dessa strävanden pågår ett målmedvetet 

arbete att omstrukturera verksamheten vid Gevärsfaktoriet till i huvudsak 

civil produktion främst i form av underleveransåtaganden. Långsiktiga 

avtal avseende sådan produktion har ingåtts med flera kunder. Investering

arna för denna produktion bedöms under tiden 1982/83-1985/86 uppgå till 

ca 80 milj. kr. 

FFV har under senare delen av 1970-talet genomfört ett omfattande 

moderniseringsprogram framför allt på byggnads- och anläggningssidan. 

Den totala investeringsvolymen har också kunnat sänkas, vilket framgår 

av följande uppgifter. framräknade av FFV. Sammanställningen visar ut

vecklingen av den totala investeringsvolymen för sektorerna Försvarsma

teriel och Underhåll uttryckt i 1982/83 års beräknade penningvärde. 

(milj. kr.) 

Sektor Sektor Summa 
Försvarsmateriel Underhåll 

1977178 75 80 155 
1978179 56 74 130 
1979/80 26 86 112 
1980/81 33 44 77 
1981/82 59 46 105 
1982/83 61 25 86 
1983/84 51 34 85 
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FFV:s behov av investcringsmedel för hudgetårct 1982/83 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.) 

Ohjekt Beräknad Beräknad Beräknad 
kostnad utgift utgift 

1982/83 1983/84 

Sektor Fiir.1·1·ur.rnwteriel 

Pågående investeringar 
I. Elektromekanisk 

verkstad tCTV) 3,5 1.5 
Nyinvesteringar 
2. Byggnad för testning 

av IR-rök. (Z) 0.2 0.2 
3. Högspänningsledning (Z) 0.5 0.5 
4. Utrustning för civil 

produktion tGFl 34.4 34.4 
5. Energis paråtgärder 0.4 0.4 
6. Miljö-skydd-säkerhet 2.3 :u 

Sektor Underhåll 

Pågående investeringar 
7. Provningsverkstad (CVM) 14.0 2,0 

Nyinvesteringar 
8. Om- och tillhyggnad personal-

rest. tCV A) 3.5 2.0 u 
9. Garage och service-

verkstad (CVM) 1.5 l,_'i 

10. Förråd !CVÖJ 1.4 1.0 0.4 
11. Div. om- och tillbyggnader 2.5 2.5 

Hela l'crket 

12. Reinvesteringar i 
maskiner och utrustning 42.5 42.5 

Totalt för budgeltiret 1982/83 90,8 

Med hänsyn till den beräknade behållningen vid hudgetarets böi:jan resp. 

slut har FFV räknat med en medelsförbrukning av 91.6 milj. kr. 

De föreslagna investeringarna under budgetåret 1982/83 kommer trots 

ökade investeringar för den civila produktionen att totalt vara lägre iin 

under slutet av 1970-talet. Investeringarna för försvarsmaterielproduktion 

är lägre än under tidigare år och med en ökad inriktning mot rationalisering 

och modernisering av maskiner och utrustningar. Energibesparande samt 

miljö- och säkerht:tsbetingadc objekt har också relativt sett fått större 

utrymme. De planerade investeringarna är ett led i den längsiktiga utveck

lingen av FFV. Investeringarnas inriktning och volym hedöms vara nöd

vändig dels för bibehållande av konkurrenskraften inom nuvarande verk

samhet. dels för en successiv omtrukturering av inriktningen mot och 

satsningen på nya produkter och affärsområden. 

1-'öredraganden 

FFV:s omsättning var under verksamhetsåret 1979/80 ( 18 månackrl 

1917 milj. kr. Större delen av verksamheten vid FFV avser att tillgodose 
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behov hos det svenska försvaret. FFV är landets näst största leverantör till 

det svenska försvaret. FFV sysselsatte vid utgången av år 1980 ca 6 000 

personer. Inom de bolag som är knutna till FFV sysselsattes ca 2 000 

·personer. Verksamheten inom bolagsgruppen har under åren 1980 och 

1981 präglats av ett omfattande rekonstruktionsarbete beträffande Telub 

AB och FFV Allmateriel AB. 

FFV:s verksamhetsinriktning, organisation m. m. fastställdes av riksda

gen år 1976 (prop. 1975/76: 122, NU 1975/76: 62, rskr 1976/77: 420). Beslu

ten innebar bl. a. att verksamheten i ökad utsträckning skulle koncentreras 

till tillverkning och underhåll av försvarsmateriel samt till viss komplette

rande civil produktion. Som en följd härav har vissa sektorer inom FFV 

avvecklats genom att verksamheten förts över till annan huvudman eller 

till bolag under FFV Företagen AB. Statens aktier i detta bolag förvaltas 

av FFV. FFV är f. n. organiserat i en koncernledning med staber och två 

sektorer, Försvarsmateriel och Underhåll. 

FFV:s främsta uppgift är att under krav på lönsamhet tillgodose det 

svenska försvarets efterfrågan på tillverkning och underhåll av sådan för

svarsmateriel som FFV har på sitt program. Som komplettering förekom

mer export. Försvarets behov av varor och tjänster från FFV minskar 

fortlöpande. FFV kan därför få svårt att upprätthålla den nuvarande sys

selsättningen vid verkets alla enheter. De civila satsningar som görs inom 

sektor Försvarsmateriel kommer att till stor del koncentreras till en enhet, 

Gevärsfaktoriet i Eskilstuna. Vid övriga enheter inom sektorn kan det 

civila inslaget endast bli marginellt. 

För sektor Underhåll kan de förslag som lagts fram av 1980 års under

hållsutredning i betänkandet IDs Fö 1981: 7) Försvarets materielunderhåll 

under 1980-talet få konsekvenser om de genomförs. Betänkandet har re

missbehandlats och är f. n. föremål för beredning inom regeringskansliet. 
FFV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begärt 90,8 

milj. kr. till investeringar, varav för sektor Försvarsmateriel 39.3 milj. kr. 

- häri inräknade 34,4 milj. kr. för civil produktion - och för sektor 

Underhåll 9 milj. kr. För reinvesteringar i utrustning har FFV beräknat 

42,5 milj. kr. 

Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida efterfrågan på 

FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att investeringarna tillgodoser 

långsiktiga behov. De projekt som FFV redovisat är enligt min mening så 

gott som helt av denna karaktär. Med hänsyn till vad jag anfört i prop. 

1981/82: 25 bil. 10 (s. 107) är jag inte beredd att tillstyrka investeringar för 

vissa civila projekt innan ytterligare beslutsunderlag föreligger. Jag räknar 

med att återkomma senare till regeringen i denna fråga. Jag beräknar nu 

65 ,4 milj. kr. för investeringar inom FFV för budgetåret 1982/83. Anslags

beloppet bör beräknas med en marginal av 5% {3,3 milj. kr.) utöver 

investeringarna för att möjliggöra en eventuellt påkallad ökning av 

14 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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medelsanvändningen. Den ingående behållningen som förutses finnas vid 

budgetårets början, 3,7 milj. kr., skall vid beräkningen dras ifrån. Det 

erforderliga anslaget för budgetåret 1982/82 blir då (65,4 + 3.3- 3.7)= 65 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirenade fabriksrerken: Byggnader och utrustning för bud

getåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 65000000 kr. 

G 4. Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 

Stål AB 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

64471938 

42300000 

41 100000 

Reservation 84483 

År 1978 bildades i enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1977/78: 87. 

NU 1977/78: 45, rskr 1977/78: 198) ett nytt handelsstålföretag. SSAB 

Svenskt Stål AB. vars ägarkapital numera är fördelat med 50 % på Stats

företag AB och med 25 % på vardera Gränges AB och staten. 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be

myndigades att utfärda skuldebrev dels till Statsföretag AB på högst 356 

milj. kr. och dels till det nya handelsstålbolaget på högst 350 milj. kr. 

Vidare anvisade riksdagen I 04 milj. kr. för budgetåret 1978/79 till betal

ning av ränta och amortering på de sålunda uppkomna skulderna. 

Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat 

ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stål AB på 343.3 milj. kr. Staten skall 

betala skulden genom årliga amorteringar under tolv år enligt en upprättad 

betalningsplan. 

Vidare har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat ett skuldebrev till 

Statsföretag AB på 25876791 kr. 21 öre. Enligt detta skall staten betala 

skulden under loppet av tre ar enligt upprättad betalningsplan. Den sista 

avbetalningen gjordes den I april 1981. 

På den vid varje tidpunkt utestående kapitalskulden utgår en fast årlig 

ränta av 8,25 %. 
Kostnaderna för amorteringar och räntor för skuldebreven har under 

budgetåret 1980/81 uppgått till 64,5 milj. kr. och beräknas under budgetåret 

1981/82 komma att uppgå till 42300000 milj. kr. Detta innebär att det inte 

kommer att finnas några medel kvar pa anslaget. 

Under budgetåret 1982/83 beräknas kostnaderna för amorteringar och 

räntor komma att uppgå till 41.l milj. kr. Ett anslag för ändamålet bör 

därför föras upp med 4 l,I milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen. 

att till Betalning m· riinta och amortering på statens skuld till SSAB 

Sl'enskt Stål AB för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsan

slag av 41 100000 kr. 
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G 5. Täckande av förluster på grund av garantier till den statliga varvskon

ccrncn 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

225817022 

800000000 

I 100 000 000 

Riksgäldsfullmäktige har genom skilda beslut av riksdagen. senast år 

1981 (prop. 1981182: 56. NU 1981/82: 13. rskr 1981/82: 82). bemyndigats att 

lämna särskilda värdegarantier om sammanlagt 3 350 milj. kr. till Svenska 

Varv AB före utgången av år 1984. Värdegarantin är en förbindelse från 

staten att täcka de förluster som kan uppstå på grund av varvens fartygs

produktion för egen räkning och på kundfordringar. Ett förslagsanslag av 

800 milj. kr. har anvisats för budgetåret 1981/82 för att täcka kostnaderna 

för infrianden av ställda värdegarantier. 

Med hänsyn till de kostnader som hittills belastat staten och de kostna

der som kan beräknas framdeles för detta ändamål föreslår jag att det för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag om I IOO milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tiickande a1· förluster pä grund m· garantier till den statliga 

rnrvskoncemen för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag 

av 1 100000000 kr. 

G 6. Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

59000000 

100000000 

Enligt riksdagens beslut våren 1981 ( prop. 1980/81: 131. NU 1980/81: 63, 

rskr 1980/81: 393) kan staten utfärda skuldebrev för nedskrivning av an

läggningar avseende varv inom Svenska Varv-koncernen uppgående till 

sammanlagt högst 663 milj. kr. Vidare skall enligt riksdagens beslut ränta 

utgå på skuldbeloppet med belopp som regeringen bestämmer med hänsyn 

till det allmänna ränteläget. Ett förslagsanslag av 59 milj. kr. har anvisats 

för budgetåret 1981/82 för att täcka räntekostnader för utfärdade skuldt:

brev. 

Jag förordar att ett motsvarande anslag av 100 milj. kr. anvisas för 

budgetåret 1982/83. Detta belopp svarar mot de beräknade räntekostna

derna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader fi"ir skuldebrer till S1·enska Varv AB för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 100000000 kr. 
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G 7. Räntestöd till varvsindustrin 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

[ 000000 

12 0 000 000 

212 

Riksdagen anvisade våren 1980 (prop. 1979/80: 165. NU 1979/80: 69. rskr 

1979180: 405) 300 milj. kr. att användas för räntestöd till svenska beställare 

av fartyg. Syftet med stödet är att förbättra de svenska varvens konkur

rensvillkor vid beställningar av svenska redare genom att varven ges 

möjlighet att erbjuda samma räntor vid fartygsfinansieringen som utländs

ka varv kan erbjuda. Räntestödet avser beställningar för vilka kontrakt 

tecknas senast den 31 december 1983. Då övrigt statligt stöd till varvsindu

strin upphör vid denna tidpunkt bör även frågan om fortsatt sulwentio

nerad kreditgivning prövas. 

I sitt beslut uttalade riksdagen bl. a. att det var svårt att motivera en 

ordning som innebär att svensk beställare av fartyg vid svenskt varv i 

räntehänseende inte är likställd med utländsk beställare vid svenskt varv. 

Systemet med räntestöd till varvsindustrin borde enligt riksdagen utformas 

på sådant sätt att kravet på likställighet mellan svenska och utländska 

beställare tillgodoses. Slutligen förutsatte riksdagen att regeringen åter

kommer till riksdagen om det visar sig att ytterligare medel behövs för 

ändamålet. 

För att nämnden för fartygskreditgarantier <FKN l som beslutar i ären

den avseende räntestöd skall ha möjlighet att besluta om fortsatt riintestöd 

till beställare av fartyg i enlighet med riksdagens tidigare beslut ankommer 

det på regeringen att hos riksdagen årligen hemställa om anvisning av 

medel för att täcka de löpande kostnaderna för beviljat räntestöd, alltså en 

ordning som liknar den som f. n. gäller för det s. k. SEK-systemet där 
kostnaderna belastar ett särskilt förslagsanslag. 

Räntestödet innebär att svenska rederier kan finansiera köp av fartyg 

byggda vid svenska varv till en av staten garanterad r~inta. Räntan uppgår 

f. n. till 8, 75 % för lån i US dollar med tolv års löptid. För motsvarande lån i 

svenska kronor ökas räntan med 0.5 l/'o. Dessa villkor innebiir samma 

subventioneringsgrad som för utländska beställare. De angivna ränteni

våerna är f. n. avsevärt lägre än motsvarande marknadsräntor. Kostna

derna för att täcka skillnaden biirs av staten. 

Niimnden för fartyRskreditRtirantier 

Enligt nämnden är kostnaderna för räntestödet under budgetåret 1982/83 

svåra att beräkna. Dessa kostnader påverkas nämligen bl. a. av de interna

tionellt rådande räntenivåerna under kommande år. Enligt nämndens be

räkning bör 120 milj. kr. anslås under nästa budgetår. Denna beräkning 

baseras bl. a. på att en hög räntenivå kommer att bestå på de internationel

la kapitalmarknaderna. 
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Föredraganden 

De av riksdagen beslutade principerna för räntestödet leder till ökade 

utgifter för staten. Jag vill därför erinra om att jag i prop. 1980/81: 131 om 

vissa varvsfrågor, m. m. förordade en neddragning av stödet till varvsindu

strin med 135 milj. kr. 

Mot bakgrund av nämndens beräkning anser jag att för räntestöd till 

beställare av fartyg bör ett förslagsanslag om 120 milj. kr. anvisas för 

budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rä11te.1·tiid till l'arvsindustrin för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 120000000 kr. 

Avgifter för fartygskreditgarantier 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade år 1976 om riktlinjer för lämnande av garantier till 

svensk varvsindustri. Dessa riktlinjer innebar bl. a. att en avgift infördes 

på statliga kreditgarantier för lån som används för att finansiera produktion 

och försäljning vid de svenska varven (prop. 1975/76: 121. NU 1975176: 73. 

rskr 1975/76: 386). Avgiften fastställdes till 0,25 % per år räknat på ute

stående garantibelopp hänförliga till fartyg levererade fr. o. m. den I juli 

1976. Avgiften skulle täcka de administrationskostnader som för statens 

del är förenade med garantisystemet för fartyg. I ärendet anfördes (prop. 

1975176: 121 s. 48) att en kommersiell premiesättning av garantier på sikt 

borde införas men med tanke på att varven måste förstärka praktiskt taget 

samtliga säkerheter hänförliga till lämnade fartygskreditgarantier med stat

lig garanti skulle sådana avgifter bli jämförelsevis betungande för varven. 

De garantier som är hänförliga till Svenska Varvs fartygsinnehav ingår 

sedan år 1978 i en särskild ram (prop. 1978/79: 49 s. 16. NU 1978/79: 17, 
rskr 1978/79: 115). För dessa garantier utgår en avgift om I% på utestående 

garantibelopp. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret har genom beslut av riksdagen bemyndi

gats att till utgången av år 1983 ikläda staten garantier avseende den 

svenska varvsindustrins produktion intill ett vid varje tidpunkt samman

lagt belopp av högst 23665 milj. kr. (prop. 1979/80: 165, NU 1979/80:69, 
rskr 1979/80: 405). Den 30 juni 1981 uppgick riksgäldskontorets samman

lagda garantiåtagande för varvsindustrin till 14095 milj. kr. Som säkerhet 

för garantierna ligger praktiskt taget alltid botteninteckningar i fartygen. 

Avgifterna för garantierna betalas till och förvaltas av riksgäldskontoret. 

Överskottet - sedan nämndens för fartygskreditgarantier administrations

kostnader har täckts - överförs till statsbudgetens inkomstsida. Detta 

överskott uppgick för budgetåren 1977/78-1980/81 till 94 milj. kr. För 

budgetåret 1981/82 beräknas överskottet till 71 milj. kr. Utgifter i form av 

infriade garantier har sedan budgetåret 1977/78 uppgått till 102 milj. kr. 

Risk finns för att ytterligare garantier kan behöva infrias. 
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Garantiavgiftens storlek påverkar de finansieringsvillkor som svenska 

varv kan erbjuda sina kunder. I många fall tar beställare av fartyg upp egna 

Jå_n, garanterade av staten. för att finansiera beställningen. Sådana lån 

lämnas av AB Svensk Exportkredit till en fast ränta vid export och i vissa 

fall även vid inhemska beställningar. Enligt en särskild överenskommelse 

inom ramen för OECD får ränta på fartygskredit som omfattas av statlig 

garanti inte understiga 8 %. För svenska beställare är räntan f. n. 0, 75 

procentenheter högre med hänsyn till att de erhåller en längre kredittid och 

en högre kreditandel av köpeskillingen. Utöver räntan betalar beställaren 

den garantiavgift om 0,25 % som jag tidigare nämnt. Också i de fall varven 

lämnar en kredit till beställaren och refinansierar sig med hjälp av statliga 

garantier belastar garantiavgiften ytterst beställaren. För att underlätta 

exporten av fartyg har räntestödet via AB Svensk Exportkredit varit 

ungefär lika stort som det som kommer de svenska varvens utländska 

konkurrenter till del. 

Föredraganden 

Nu gällande riktlinjer för lämnande av statliga kreditgarantier till svensk 

varvsindustri innebär bl. a. att en avgift utgår med 0,25 % per år, beräknat 

på det statliga garantiåtagandet. För de garantier som är hänförliga till 

Svenska Varvs fartygsengagemang utgår dock en avgift om I% på ute

stående garantibelopp. 

Mot bakgrund av det ansträngda statsfinansiella läget och med hänsyn 

till förlustriskerna på de statliga garantierna anser jag att den nuvarande 

avgiften bör höjas. Denna höjning bör enligt min mening ske successivt till 

en marknadsmässig nivå. För fartygskreditgarantier där kontrakt har teck

nats efter den I juli 1982 bör avgiften sålunda uppgå till 0,5 % per år på det 

utestående garantibeloppet. Senast vid utgången av år 1983 bör avgiften ha 

höjts ytterligare. Riktpunkten bör härvid vara att avgiften för nya garanti

åtaganden då skall uppgå till I % på det utestående garantibeloppet. 

För att höjningarna skall kunna genomföras fordras att regeringen in

hämtar riksdagens godkännande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de ändrade riktlinjer för avgifter på fartygskreditga

rantier som jag har förordat. 
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Bihan~ I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för 
oljeprodukter 

Härigenom föreskrivs att 2 ~lagen (1973: 1216) om särskild beredskaps

avgift för oljeprodukter1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 *2 
Särskild beredskapsavgift utgår 

för bensin med sjutton öre för liter 
och för motorbrännolja, eldningsol
ja och bunkerolja med åttionio kro
nor för kubikmeter. 

Särskild beredskapsavgift utgår 
för bensin med sjutton öre för liter 
och för motorbrännolja. eldningsol
ja och bunkerolja med etthundraar
ton kronor för kubikmeter. 

Denna lag träder i kraft den I april 1982. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 275. 
2 Senaste lydelse 1981: 572. 
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Bihang 2 

OKE:s förslag till organisationsschema och till precisering av upp
gifter för statens energiverk 

Den av organisationskommitten (l 1981: 04) för statens energiverk m. fl. 

organ inom energiområdet (0KE) föreslagna organisationsmodellen för 

statens energiverk framgår av följande organisationsschema. Siffrorna 

inom parentes anger OKE:s bedömning av resursdimensioneringen för de 

olika enheterna. 

OKE föreslår att verkets styrelse. chef och enheter skall ha föijande 

uppgifter. 

Styrelse: 

Chef: 

Styrelsen avgör viktigare författningsfrågor. viktigare frågor 
om organisation, arbetsordning, ekonomi. personal och pla
nering. Beslut rörande löpande forskningsärcndcn fattas av 
utvecklingsnämnden. 
En generaldirektör är chef för verket och ingår i dess styrelse. 

PLANERINGSKANSLI 

Arbetsfält 

Huvudansvar för att initiera tvärprojekt som innefattar viktiga avväg
ningar mellan olika enheters verksamhetsområden, såsom verksamhets
plan. vissa energipolitiska översikter och analyser, utvärdering av oljeer
sättningsprogrammet m. fl. energipolitiska program. Betydande delar av 
detta arbete utförs inom sakenheterna. 



OKE:s förslag till organisationsschema för statens energiverk 

Verkets övriga 
beslutande organ: 

!Utvecklings- l 
I namnden _ 

Krigsskyddsnämn
den för kraft
anläggningar 

Nämnden för värde
ring av eldistri
butionsanläggning 
m.m. 

Statens prisregle
ringsnämnd för 
elektrisk ström 

Verket är chefs
myndighet för: 

Statens elek
triska inspektion 

-

....._ 

~ 

I 
Enhet l 
Bränslen 
m.m. -

(36) 

A. Stöd till 
FoU. OEF-
ärenden 1 >--

B. Myndig-
hets- och 
utrednings- >--
uppgifter 

>--

STATENS ENERGIVERK 

Styrelse I 

GD I 
(2) 

I I 
Enhet 2 Enhet3 
El, värme Eldistri-
m.m. bution m.m .. 

el säkerhet 

(35) <37) 

A. Stöd till A. Eldistri-
FoU, OEF- bution 
ärenden 1 m.m . 

B. Myndighets- B. Elsäker-
och utred- het 
ningsupp-
gifter om 
kommunal 
energi-
planering 

C. Myndighets- och 
utredningsupp-
gifter, övrig 
el och värme 

1
Stöd till forskning och utveckling, oljeersättningsfond~ärenden 

Planeringskansli I 
(5) 

I I 
Enhet 4 Enhet5 
Energianvänd- Adm. enhet 
ning, prognoser. 
information. -
utbildning m .m. 

(25) (26) 

A. Energianvänd- A. Ekonomi. 
ning. analys adm. 
och prognoser - service 

B. Information 
och utbild- y B. Personal 
ning 

Verkets 
rådgivande organ: 

Energihushållnings
rådet 

Eldistributions
rådet 

Verket biträder 
med vissa admini
strativa uppgifter 
åt följande myndig
heter: 

Kärnbränsle
nämnden 

::r = '!=' .... 
I,() 
00 -00 
~ -g 

~ ;-
IJQ = --..I 
..... = Q. 

= "' .... ., 
Q; 
tl> 

"Cl = ., 
;;-

= tl> = -tl> -
t·...> 

-..t 



Prop. 1981/82: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 218 

Uppgifter 

- Sammanhållande och initierande avseende vissa utvärderings- och styr
medelsprojekt som berör flera områden. t. ex. i samband med ompröv
ningar av oljeersättningsprogrammet, energihushållningsprogrammet 
och forskningsvcrksamheten 

- Sammanhållande av övergripande plan för oljecrsättningsfondens verk
samhet 

- Samordning av arbete med långsiktig bedömning av energiutvecklingen 
kopplad till samhällsekonomisk analys 

- Initiera bedömningar av olika slag av störningar på energiområdet (kris
påverkan) 

- Sammanhållande beredningsansvar för verksledningsfunktioner. t. ex. 
verksamhetsplanering 

- Samordning av verkets roll i internationellt samarbete 
- Sammanhållande för utredningar om kärnkraftavveckling 

ENHET I 

Arhetsfii/t 

Analys av bränslealternativ. samlade bedömningar av bränslens och 
bränslegruppers tillgänglighet, miljöeffekter, kvalitet och priser inom och 
utom landet, utvinnande av bränslen, infrastrukturfrågor 
Teknik för utnyttjande av bränslen 
Forskning och utveckling i nämnda avseenden 
Oljeersättningsprogrammet vad avser bränslekonvertering 
Internationell utveckling av energimarknader 

Uppg{fier 

Enhet I A 
Uppgifter inom delprogrammen Skogsbränsle - Torv, Energiodling, 

Bränsleförädling samt Tillförselsystem (nära samverkan med enhet 2 A i 
fråga om delprogrammet Tillförselsystem) 
- Insatsplanering 
- Samordning med andra stödgivande organ 
- Projektinitiering 
- Projektberedning 
- Föredragning för utvecklingsnämnden 
- Utarbetande av beslutsbrev/beställning 
- Löpande uppföljning av projekt 
- Avslutande av projekt 
- Utvärdering av resultat 
- Resultatöverföring och viss kontaktverksamhet 

Sekrctariatsuppgifter för utvecklingsnämnden 
Beredning av ärenden för oljeersättningsfonden !kol, kolmiljö. skogs

energi. torv, förädling av restoljor samt alternativa drivmedel) 
Sammanställning av data för standardisering av bränslen och bränsle

hantering 

Enhet I B 

Myndighetsuppgifter 
- Frågor om prospekteringsstöd 
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Utredningsuppgifter 
- Ta initiativ till överläggningar med andra myndigheter och med avnä

markategorier för att ffi till stånd ökad användning av inhemska bränslen 
- Studera utvecklingen på energimarknader bl. a. med hänsyn till inbör

des beroenden och till alternativ anviindning av råvaror (t. ex. kol-olja, 
strukturfrågor på oljemarknaden. raflinadcriindustrins utveckling, 
brännved-industrived) 
Upprätta och leda genomförande av introduktionsplan för alternativa 
drivmedel 

ENHET2 

Arhet.1falt 

El- och värmeproduktion 
Kommunal energiplanering 
Industrier med stark återverkan på lokal encrgiförsörjning (process- och 
spillvärme) 
Solvärme och värmepumpar 
System för värmcdistribution 
Oljccrsättningsprogrammct vad avser användning av cl som substitut för 
olja för värmeförsörjning 
Storstädernas värmeförsörjning 

Uppgifter 

Enhet2A 

Uppgifter inom delprogrammen Förbränningsanläggningar och Vindencrgi 
- Insatsplanering 
- Samordning med andra stödgivande organ 
- Projektinitiering 
- Projektberedning 
- Föredragning för utvccklingsnämndcn 
- Utarbetande av bcslutsbrev/bcställning 
- Löpande uppföljning av projekt 
- Avslutande av projekt 
- Utvärdering av resultat 
- Resultatöverföring och viss kontaktverksamhet 

Samverkan med enhet I A i fråga om delprogrammet Tillförselsystem 
Beredning av ärenden för oljcersättningsfonden (förbränningsanlägg

ningar, solvärme och värmepumpar, industrins prototyper och demonstra
tionsanläggningar samt små vattenkraft verk) 

Sammanställning av data för standardisering av förbränningsanläggning-
ar 

Enhet 2 B 

M yndighetsuppgifter 
- Uppföljning av kommunernas energiplanering genom bl. a. samman

ställning av information om cnergiförsörjning och mcdclsbehov. identi
fiering av informations- och rådgivningsbehov, identifiering av utbild
ningsbehov och målgrupper etc. 

- Konkretisering av riktlinjer och framtagande av underlag som förutsätt
ningar för kommunernas energiförsörjning 

- Rådgivning avseende kommunal energiplanering om tillvägagångssätt. 
omfattning. innehåll etc. 
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- Prövning av frågor i anslutning till lagen om allmänna värmesystem 
lefter ändring av lagen /1976: 838/ om allmänna tjärrvärmeanläggningar) 

Utredningsuppgifter 
- Regionala energiförsörjningsutredningar 
- Energiförsörjningsutredningar för storstadsområden 
- Initiativ till samarbete mellan kommuner samt mellan kommuner och 

industrier 

Enhet2C 

Myndighetsuppgifter 
- Dispensgivning. samråd och tillsyn i anslutning till lagen ( 1981: 599) om 

utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle 
- Lokaliseringsprövning och tillsyn från energisynpunkt enligt ~ 136 a 

byggnad slagen 
- Frågor om ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 
Utredningsuppgifter 
- Överväganden i samband med kärnkraftavveckling och ersättande el

produktion. Samarbete med övriga enheter och med planeringskansliet 
- Bedömning av planer för. och diskussioner med. kraftföretag och viss 

industri avseende möjligheter till elproduktion 
- Följa och fullgöra vissa uppgifter i det s. k. Sol 85-programmet 

ENHET 3 

Arbetsfält 

Eldistribution. m. m. 
Säkerhetsfrågor m. m. i anslutning till produktion, distribution och an
vändning av elenergi 

Uppgijier 

Enhet 3 A 

Eldistribution. m. m. 

- Tillståndsfrågor i anslutning till el\agen (1902: 71) och lagen (1976: 240) 
om förvärv av eldistributionsanläggning 

- Ärenden om stöd åt landsbygdens elförsörjning 
- Bereda ärenden enligt lagarna om reglering av priset på elektrisk kraft 

( 1979: 46 7), värdering av eldistributionsanläggning ( 1976: 242) och sär
skilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar ( 1978: 166) 

- Tillståndsfrågor i anslutning till lagen ( 1978: 160) om vissa rörledningar 
- Planerings- och utredningsuppgifter i anslutning till ovanstående 
- Sekretariatsuppgifter för cldistributionsrådet 

Enhet 3 B 

Elsäkerhet 

- Utarbeta säkerhetsföreskrifter i anslutning till starkströmskungörelsen 
(1957: 60) 

- Utarbeta bestämmelser om kontroll av elektrisk materiel i anslutning till 
elmaterielförordningen (1977: 585) 

- Utarbeta föreskrifter i anslutning till kungörelsen ( 1972: 384) om åtgär
der mot radiostörningar 

- Meddela behörighet och främja utbildning i anslutning till elinstallatörs
förordningen (1975: 967) 
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- Frågor i anslutning till myndighetens chefskap för statens elektriska 
inspektion 

- Planerings- och utredningsuppgifter i anslutning till ovanstående 
- Delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete 

ENHET4 

Arbet.1fiilt 

Samordning och initiativtagning på energihushållningsområdet. Sam
manhållande funktion för utredningar om avvägning av tillförsel och an
vändning av energi samt ekonomiska överväganden i samband därmed. 

Uppföljning och omprövning av energihushållningsprogrammet. 
Planering och genomförande av verkets externa information och utbild

ning. 
För energiverket gemensam statistik- och prognosfunktion. 

Uppgifter 

Enhet 4 A 
Bevakning av energianvändning 
Analyser och prognoser 

- Bevaka energianvändning och förklaringsfaktorer till energianvändning 
inom resp. delsektorer och sammanställa rapporter därom 

- Kortsiktiga översikter avseende försörjning, energipolitik. programupp
följning. Försörjning på längre sikt. Prognosverksamhet 

- För energiverket gemensam statistik- och prognosfunktion 

Enhet 4 B 

Information och utbildning 
- Uppföljning och omprövning av energihushållningsprogrammet 
- Sekretariatsuppgifter för energihushållningsrådct 
- Initiera och stödja utbildning av vissa yrkesverksamma avseende energi 

och energihushållning 
- Identifiera utbildningsbehov och förmedla önskemål därom till ansvari

ga för reguljär utbildnings verksamhet 
- Samordna sektoransvariga myndigheters verksamheter beträffande 

främst information, särskilt till kommunerna. och utbildning 
- Allmän information om användning och tillförsel 
- Riktad information om tillförsel 
- Förkriskampanjcr 
- Uppgifter enligt förordningen (1979: 735) om vissa åtgärder inom stats-

förvaltningen för att minska förbrukningen av energi 
- Information om verkets verksamhet 
- Biträda oljeersättningsfonden i informationsfrågor 

ENHET 5 

Arbetsfält 

Ekonomiadministration 
Pcr:.onaladministration 
Juridik 
Administrativ rationalisering och service 
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Registratur för hela energiverket 
Administrativa uppgifter i anslutning till energiverket~ chefskap för statens 
elektriska inspektion 
Löncadministration och matrikelföring samt utbetalning och bokföring åt 
energiforskningsnämnden. oljecrsättningsfonden och kärnbränslenämn
den. Enhet 5 biträder i övrigt dessa myndigheter i administrativa frågor 

Uppgifter 

Enhet SA 

Ekonomiadministration 
- Redovisning inkl. projektredovisningssystem (Energiverket förutsätts 
inte ha några uppgifter i anslutning till låncadministrationssystcm för ol
jeersättningsfonden) 
- Ekonomisk planering och resultatanalys 
- Utveckling av ekonomiadministrativa metoder och tekniker 
- Administrativ samordning av arbetet med anslagsframställning, intern-

budget och verksamhetsplan 
Administrativ rationalisering och service 
- Planering och genomförande - i samarbete med berörd enhet - av 

administrativa rationaliseringsåtgärder 
- Intendentur. inköp och inventarieredovisning 
- Lokalfrågor och lokalvård 
- Bibliotek 
- Vaktmästeri och reproduktionscentral 
- Telefonväxel och reception 
- Biträde med kansligöromål åt krigsskyddsnämnden för kraftanläggning-

ar. nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. samt sta
tens prisregleringsnämnd för elektrisk ström (nämnderna förutsätts - i 
likhet med vad de nu gör - arvodera sekreterare med juristkompetens) 

Enhet 5 B 

Personal administration 
- Underlag för långsiktig personaladministrativ planering och underlag för 

utformning. utveckling och uppföljning av verkets personalpolitik 
- Beredningsorgan för verket i arbctsrättsfrågor och lokala löneförhand-

lingar 
- Arbetsordning, befattningsbeskrivningar och bemanningsplaner 
- Personalutveckling och personalutbildning 
- Personalsocial verksamhet och arbetsmiljöfrågor 
- Rekrytering. löne- och anställningsvillkor 
- Löneadministration 
- Personalregistrering och personalstatistik 
- Intern information 
Registratur för hela energiverket 
- Registratur 
- Arkivfrågor 

Verkets jurist bör enligt OKE:s mening organisatoriskt tillhöra cnhets
ledningen för enhet 5. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

11 A. Industridepartementet 
11 Industridepartementet 
12 Jndustriråd/industriattache 
12 Kommitteer m. m. 
13 Extra utgifter 
14 Bidrag till vissa internationella organisationer 
14 Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län 

15 B. Industri m. m. 
Statens industriverk: 

25 Förvaltningskostnader 
27 Utredningar m. m. 
30 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 
30 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos regionala 

utvecklingsfonder 
30 Täckande av förluster i anledning av statliga industrigarantilån 

m.m. 
30 Sprängämnesinspektionen 
32 Branschfrämjande åtgärder 
41 Kostnader för räntebefricbe vid strukturgarantier till företag 

inom vissa industribranscher 
43 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag 

inom vissa industribranscher 
44 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för 

textil- och konfektionsindustrierna 
45 Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa 

företag 
46 Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin 
47 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 
48 Främjande av hcmsli.~den 
50 Medelstillskott till Norrlandsfonden 
51 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk 

Exportkredit 
52 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investerings

bank AB 
54 Lån till investeringar inom manuell glasindustri 
55 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för 

manuell glasindustri 

56 C. Regional utveckling 
Regionalpolitiskt stöd: 

56 Bidragsverksamhet 
56 Lokaliseringslån 
5f> Åtgärder i glesbygder 
56 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i 

~lesbygder m. m. 
5f> Atgärder m. m. i anslutning till liinsplanering 

57 0. Mineralförsörjning m. m. 
Sveriges geologiska undersökning: 

57 Geologisk kartering samt information och dokumentation 
57 Uppdragsverksamhct 
57 Prospektering m. m. 
57 Utrustning 
57 Bergsstaten 

Statens gruvegendom: 
57 Prospektering och brytvärdhetsundersökningar 
57 Egendomsförvaltning m. m. 
58 Delegationen för samordning av havsresursverksamhcten 

*Beräknat belopp 

223 

31247000 
554000 

18 800000 
447000 
401000 

1750000 
53199000 

18991000 
3717000 

*95000000 

*I 000 

*75000000 
1000 

54085000 

1000 

10000000 

3 500000 

I 000 
I 000 

22000000 
4284000 

30000000 

380000000 

20000000 
3 000000 

2000000 
721582000 

*402 200000 
'600000000 
* 100000000 

• 1000 
•35 000000 

1137201000 

*3%17 000 
*I 000 

*7969000 
*5 000000 
*1799000 

*72 077 000 
*6371000 
2213000 

131047000 
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60 E. Energi 
72 Höjning av den särskilda beredskapsavgiften på oljeprodukter 
74 Höjning av ramen för bidrag till prospektering efter olja. naturgas 

eller kol. m. m. 
78 Ny myndighetsorganisation inom energiområdet 

Statens energiverk: 
85 Förvalmingskostnader 
93 Utredningar m. m. och information 
96 Statens elektriska inspektion 
98 Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi 

101 Främjande av landsbygdens ekktri!iering 
102 Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 
103 Ersiittning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 
104 Oljeersättningsfondcn 

Statens kärnkraftinspektion: 
110 Förvaltningskostnader 
114 Kärnsäkerhetsforskning 
117 Åtgärder för hantering av-radioaktivt avfall 
118 Statens vnttenfallsvcrk: Kraftstationer m. m. 
152 Visst internationellt energisamarbete 
152 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AH 

154 1-·. Teknisk uh·eckling m. m. 
Styrelsen för teknisk utveckling: 

160 Teknisk forskning och utveckling 
165 Drift av forskningsstationer 
166 Utrustning 
167 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 
175 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhct 
175 Bidrag till statens provningsanstalt 
175 Statens provningsanstalt: Utrustning 
177 Marintckniska institutet: 
178 Uppdragsverksamhet 
182 Bidrag till verksamheten 
·1s2 Utrustning 
183 Bidrag till lngenjörsvetcnskapsakadcmkn 
184 Bidrag till Standardiscringskommissionen 
185 Encrgifurskning 
192 Bidrag till verksamheten vid Studsvik F.nergiteknik AB 
192 Avveckling av forskningsrcaktorn Rl 
193 Byggnadsarbete för teknisk utveckling m. m. 
195 Stöd till industriellt utvecklingsarbete 
196 Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete 

197 G. Statsägda företag 
202 Ersättning till domiinverkcts fond för utgifter för övertalig 

personal 
202 Kostnader för kronotorp 
203 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning 
210 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAB 

Svenskt Stäl AB 
211 Täckande av förluster på grund av garantier till den statliga 

varvskoncernen 
211 Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AB 
212 Räntestöd till varvsindustrin 
213 Avgifter för fartygskreditgarantier 

Totalt för industridepartementet 

*Beräknat belopp 

224 

21357000 
11691000 
n.32000 

1000 
4500000 

I 060000 
215 000000 

1000 

1000 
I 000 
I 000 · 

2 836000000 
7900000 
7000000 

3111745000 

588000000 
I 000 

14 600000 
210000000 

*l 000 
*33 189000 

*6000000 

1000 
5162000 
1500000 
3 200000 
8495000 

I 000 
*80000000 
• 10000000 

6633 000 
150000000 
37 500000 

1154283000 

46000 
2 100000 

65000000 

41 100000 

I 100000000 
100000000 
120000000 

1428 246000 

7737 303000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 



Bilaga 18 till budgetpropositionen 1982 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1981/82: 100 
Bilaga 18 

Till kommundepartementet hör främst fri1gor som riir den kommunala 

sjiilvstyrelsen. den statliga länsförvaltningen. riiddningstjiinsten samt svens

ka kyrkan och andra trossamfund. allt i den mi\n sådana frf1gor inte 

ankommer pt1 n{1got annat departement. Som en väsentlig del i departemen

tets uppgifter ingår att biträda med samordning av regeringspolitiken i fr{1gor 

som rör kommunal och landstingskommunal verksamhet. Departementet 

har ocksil ett siirskilt ansvar för fri1gor som rör folkrörelserna. 

Arbetsomddet omfattar vidare civilbcfiilhavarna. de lokala skattemyn

digheterna och kronofogdemyndigheterna. ärenden om kommunernas och 

landstingskommunernas beredskap. oljebekämpning till havs och förebyg

gande åtgiirder mot brand samt frägor enligt allmänna ordningsstadgan och 

lagen om allmiinna sammankomster. 

Departementet är <1rganiserat med ett sakomrfak för förhållandet mellan 

stat och kommun. kommunal indelning m. m .. ett för kommunal demokrati 

och folkrörelser. tvfi för liinsstyrelserna m. m .. ett för svenska kyrkan, andra 

trossamfund och förh{11landet stat-kyrka samt ett för räddningstjänst. 

förebyggande i1tgiirder mot brand och kommunal beredskap. Departemen

tets planerings- och budgetsekretariat svarar ocksii för ärenden om 

kommunal ekonomi och för internationella ärenden. 

De förslag till utgifter inom kommundepartementets verksamhetsomr[1de 

som nu läggs fram för budgetäret 1982/83 omfattar ca 2 900 milj. kr. Den 

största utgiftsposten utgörs av kostnader för liinsstyrelserna, de lokala 

skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. För samtliga anslag 

inom departementets verksamhetsomriidc föreslils att det s. k. huvudalter

nativet tilliimpas. För anslaget Länsstyrelserna föreslås Järutöver en 

besparing pi"1 17.4 milj. kr. 

Kommunal indelning 

Den kommunala självstyrelsen är av stor betydelse för vårt lands styrelse

skick. En huvudlinje i samhällsutvecklingen har varit att lägga ansvaret för 

väsentliga samhiillsuppgifter pii kommunerna och landstingskommuncrna. 

Reformverksamheten har därigenom kunnat utformas med hänsyn till lokala 

förhållanden och under direkt medverkan av förtroendevalda. Denna 

princip för svensk samhiillsförvaltning kommer till uttryck i det reformarbete 

som pågår på olika kommunala områden. 

I Riksdaf(en J98Ji8:!. i sam/. Nr 100. Bil. 18 
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En ändring av den kommunal indelningen har under de senaste åren 
diskuterats i flera kommuner. Regeringen beslutade år 1979 om delning av 

Motala och Åsele kommuner. Genom att Vadstena och Dorotea därigenom 

blev självständiga kommuner uppgår antalet kommuner nu till 279. En 

utvärdering av genomförda kommundelningar har gjorts (Ds Kn 1981 :21 ). 

Kommunstrukturen den 1 januari 1981 framgår av följande tabell. 

Invånarantal Antal Procent Folkmängd Procent av 
kommuner i 1 000-tal rikets 

invånare folkmängd 

- 9 999 61 22 468 6 
10 000 - 19 999 101 36 1407 17 
20 000 - 117 42 6 443 77 

279 100% 8 318 100 % 

I regeringsförklaringen den 6 oktober 1981 sägs att framställningar om 

kommundelningar skall prövas positivt. Regeringen har beslutat om delning 

av Botkyrka, Vaxholms, Vara, Norsjö och Vännäs kommuner. Härigenom 

ökar antalet kommuner till 284 fr. o. m. år 1983. 

Riksdagen beslöt år 1978 att anslå medel för ett forskningsprogram om 

utvärdering av kommunindelningsrcformen. Ett 15-tal forskningsrapporter 

har lagts fram. En sammanfattning av projektet kommer att presenteras 

under våren. 

Statlig styrning av kommuner och landstingskommuner m. m. 

Kommunerna och landstingskommunerna spelar en central roll i samhälls
ekonomin. Tillsammans tar de i anspråk en fjärdedel av landets samlade 

produktion och sysselsätter ca I milj. människor eller en fjärdedel av antalet 
sysselsatta. Under de senaste decennierna har en betydande expansion av 

den kommunala verksamheten ägt rum. 
Mot den bakgrunden har frågorna om statens styrning av kommunernas 

0ch landstingskommunernas verksamhet samt de kommunalekonomiska 

frågorna kommit att kräva allt större uppmärksamhet från kommundepar

tementets sida. Stat-kommungruppens (Kn 1980:03) arbete med att se över 

den statliga tillsynen och kontrollen har därvid en s!or betydelse. 

Stat-kommungruppen har lagt fram förslag om förenklingar i den statliga 

tillsynen inom omsorgsvården och inom arbetsmiljösektorn. Förslag har 

också presenterats rörande förenklad provning av elmätare m. m. (Os Kn 

1981 :3) och om besparingar och förenklingar inom kollektivtrafiken (Os Kn 

1981:11). I en särskild rapport (Os Kn 1981:4) Statsbidragen till kommuner 

och landstingskommuner har arbetsgruppen lämnat en samlad redovisning 
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av de specialdestinerade statsbidragen till kommuner och landstingskom
muner. 

Den statliga styrningen av kommunerna och landstingskommunerna sker i 

stor utsträckning genom att statliga myndigheter utfärdar föreskrifter och 

allmänna råd. Utvecklingen mot ett allt större inslag av ramlagstiftning har 

inneburit att myndigheternas normgivning fått ökad betydelse för använd

ningen av den kommunala sektorns resurser. De statliga myndigheterna har 

med anledning härav genom en särskild förordning (1981:305) ålagts att se 

över de föreskrifter, anvisningar och råd som särskilt riktar sig till kommuner 

och landstingskommuner i syfte att minska den statliga tillsynen och 
detaljkontrollen. Regler som inte längre behövs skall upphävas. Syftet med 

översynen är också att få till stånd en ökad terminologisk klarhet genom att 

begreppet anvisningar skall mönstras ut. En ändring (SFS .1981 :306) har 

dessutom gjorts i allmänna verksstadgan ( 1965 :600) som innebär att 

myndigheterna skall sträva efter en minskad statlig detaljkontroll av 

kommuner och landstingskommuner. Vid översynen skall myndigheterna 

samråda med stat-kommungruppen. En samlad redovisning av de frågor som 

är aktuella i sammanhanget har presenterats av stat-kommungruppen som 

underlag och vägledning för myndigheternas översynsarbete (Ds Kn 

1981:16). Översynsarbetet beräknas pågå under hela budgetåret 1982/83. 

Myndigheterna har ålagts att redovisa resultaten av översynen för regeringen 

senast den 1 juli 1983. 

I det fortlöpande översynsarbete som pågår i fråga om samhällsförvalt

ningen intar den statliga utredningsverksamheten en central plats. Olika 

initiativ har därför tagits för att frågan om ökad kommunal självstyrelse skall 

behandlas i samband med att olika sakområden utreds. En ändring 

(1981:307) har gjorts i kommitteförordningen (1976:119) så att det i 

!Jetänkanden som behandlar kommunala och landstingskommunala verk
samhetsområden skall redovisas en bedömning av vilka effekter kommittens 

förslag medför för den kommunala självstyrelsen. Vidare har kommittedi
rcktiv (Dir 1981:42) om begränsning av statlig normgivning utfärdats. I 
direktiven anges att kommitteer och särskilda utredare bör inrikta utred

ningsarbetet på åtgärder som leder till ökad kommunal självstyrelse och 
kostnadsbesparingar i den kommunala verksamheten. 

Stat-kommungruppen har i en särskild rapport (Ds Kn 1981 :20) till 

regeringen lämnat en redovisning av det hittillsvarande utredningsarbetet 

med att åstadkomma besparingar och förenklingar för den kommunala 

sektorn. Arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet även under budgetåret 

1982/83 och skall avge sin slutrapport till regeringen under hösten 1983. 

På kommunallagstiftningens område pågår ett reformarbete som syftar till 

att fullfölja 1977 års kommunallagsreform. 

Kommunalrättsutrednmgen rår Stockholm (Kn 1977:06) har lagt fram 

betänkandet (SOU 1981 :53) Stockholms kommunala styrelse - en partiell 

översyn av kommunallagen. Betänkandet remissbehandlas f. n. Utrednings-
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arbete pågår ocksä bl. a. beträffande kommunala företag. kommunalbesviir 

samt sammanförande av vissa speciallagar om den kommunala kompetens

en. Utredningsfiirslag i dessa ämnen väntas under v{1ren 1982. Vidare har en 

särskild utredare (Kn 1981:01) tillkallats med uppdrag att se över lagen om 

kommunalfiirbund m. m. 

Inom det kommunalekonomiska omddet har utredningen (Kn 1980:01) 

om inomregional skatteutjämning lagt fram sitt slutbetiinkande (SOU 

1981 :93) Inomregional skatteutjämning. Aetänkandct kommer att remissbe

handlas i början av ;lr 1982. 

Kommunal demokrati m. m. 

Frt1gor om demokrati och medborgarinflytande samt om kontakterna i 

allmänhet mellan de enskilda och samhällets organ intar en framtriidande 

plats i departementets arbete. 

P[1 det kommunaldemokratiska omr;idct fortsätter utrcdningsarbetet 

genom kommunaldemokratiska kommitten ( Kn 1977:07). Under viiren 1982 

beräknas kommitten liigga fram förslag som syftar till att förbättra de 

förtroendevaldas arbetsvillkor. Kommitten har också i uppdrag att utviirdcra 

den försöksverksamhet som bedrivs enligt lagen ( 1979:408) om lokala organ i 

kommunerna. 

I december 1981 publicerades en inom kommundepartementet utarbetad 

rapport. Lokala organ - Ett sätt att förbiittra den kommunala demokratin"" 

Rapporten inne häller bl. a. en redovisning av den nu p;lgiicnde försöksverk

samheten. 

Demokratifrågorna har niira anknytning till folkrörelsernas roll i samhäl

let. Det översynsarbete angäcnde relationerna mellan samhiillet och 

folkrörelserna som har pitgMt under senare i\r drivs vidare i nära samverkan 

med folkrörelserna genom en siirskild referensgrupp. Referensgruppen har 

under {u 1981 medverkat vid anordnadet av folkrörelsekonferensen F 81 

Folkrörelserna och forskningen. Under år l 9X2 kommer inom referensgrup

pens ram att anordnas en konferens om kvinnor bland miin i folkrörelser-

na. 

lnom ramen för folkrörelsearbetet utarbetas inom departementet fortlö

pande rapporter i syfte att fånga upp och sprida kunskap om aktuella 

folkrörelsefrägor. Under ;lr 1980 utgavs rapporterna Folkrörelserna och 

demokratin och Folkrörelserna och kommersialismen. Våren 19HI presen

terades rapporten I morgon kooperation - ett folkrörelsealternativ. 

Vidare har år 1981 getts ut tvä handböcker för föreningslivet. niimligen 

Regler för föreningen - juridisk handbok för föreningslivet och Bevara din 

historia- handbok för föreningsfolk. Den senare handboken har framstiillts i 

samarbete med Folkrörelsernas arkivförbund. I december 1981 publicerades 

en omarbetad upplaga av skriften Statliga anslag till folkrörelserna. I den nya 

upplagan tas för första gimgcn iiven med kommunernas och landstingskom-
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munernas bidragsgivning. En rapport om folkrörelserna och det nya 

informationssamhället samt en handbok om kooperationsfriigor kommer att 

ges ut av referensgruppen under år 1982. 

En särskild arbetsgrupp (Kn 1978:A) har utarbetat en handbok för 

samhiillsinformation, Samhällsguiden. som gavs ut första gängen år 1979. En 

ny omarbetad upplaga gavs ut våren 1981. Den nya Samhällsguiden finns nu 

ockst1 som talbok. Syftet är att på ett lättillgiingligt siitt ge allmiinheten 

information om riittighetcr och skyldigheter samt om bestiimmclser som 

giiller pf1 olika onmlden. 

Under hösten 1981 har inom departementet utarbetats en promemoria ( Ds 

Kn l '-181: 19) K1immunal kontroll över spelhallar- en oHimplig ungdomsmil

jii. I promemorian föreslas kommunerna fä ökad möjlighet att bestämma 

över etablering av spelhallar. Promemorian remissbchandlas f. n. och 

avsikten iir att den under våren 1982 skall kunna liiggas till grund för en 

proposition. 

Länsst~orelserna m. m. 

Den regionala förvaltningen har ökat i betydelse under de senare 

decennierna. Detta iir en följd bl. a. av att statsmakterna i stigande 

utsträckning har lagt ansvaret för viktiga samhiillsuppgifter pä lokal och 

regional nivt1. 

Länsstyrelserna fungerar sedan läng tid tillbaka som den samlande 

företriidaren i liinet för de statliga intressena inom olika samhällssektorer. 

1-färigenom piiverkas Hinsstyrelsens arbetsförhi1llanden omedelbart av för

iindring:ar och neddragningar av den centrala verksamheten. Kommunde

partementets arbete under budgl'ti\ret 1981182 har alltmer koncentrerats till 

att förbättra samordningen av regeringens åtgärder i de delar som berör 

länsstyrelsen. Fn annan sida av denna strävan iir att fortsiitta delegeringen av 

beslut frim regeringen till länsstyrelserna och att g.e liinsstyrelsernas 

organisationsnämnd (I .ON) en mer aktivt stödjande roll i förhi'illande till 

liinsstyrelserna. 

[ktydande föriindringar av den statliga liinsförvaltningens uppgifter och 

struktur har skett under senare tid. Linsdemokratikommittcn ( Kn 1976:04 ). 

som utreder formerna för ökad liinsdemokrati. avser att lägga fram ett 

sluthetiinkande under ;lr 1982. Linsdomstolskommitten (Kn 1977:01) har i 

sitt slutbetänkande (SOU 1981:75) behandlat fr~lgorna om liinsrätternas 

m~llomri1den och ett administrativt tväpartsförfarande. Genom dessa betiin

kanden kommer statsmakterna att fä underlag för att kunna ta ställning till 

den regionala samhiillsförvaltningcns framtida roll. uppgifter och struk

tur. 

Utredningen ( Kn 1980:112) om redovisningssystemet för exekutionsviisen

det ( REX) har i juni 1981 övl'rliimnat betänkandet ( Ds Kn 1981 :5) Datorstiid 

för exekutionsviisl'ndet med bilaga A ( Ds Kn 1981 :6) Utviirdcringsrapport 
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av det på försök drivna ADB-baserade redovisningssystemet för exekutions

väsendet (REX) och bilaga B (Ds Kn 1981 :7) Alternativa driftsstrukturer för 

exekutionsväsendets ADB-system. Betänkandet med tillhörande bilagor har 

remissbehandlats och läggs nu till grund för förslag till riksdagen. Det 

föreslås att REX-systemet införs i samtliga kronofogdedistrikt under en 

två-årsperiod med början år 1983. 

Länsstyrelserna har en betydelsefull roll inom skatteadministrationen. 

Ökade insatser görs nu för att förstärka länsstyrelsens revisions- och 

kontrollverksamhet. Med anledning av den bristande balansen i skattekon

trollen, behovet av att öka statens intäkter samt vikten av att den nyligen 

beslutade skattereformen kombineras med en utökad kontroll :iv de mera 

komplicerade deklarationerna förstärks mervärdeskattekontrollen och 

resurserna för den kvalificerade revisionen i den direkta skattekontrollen. 

Till stor del finansieras förstärkningen genom att rationaliseringsvinsten från 

uppbördsreformen återförs. 

Anslaget till civilbefälhav.arna tas upp med ett beräknat belopp i avvaktan 

på en proposition om totalförsvaret som läggs fram under våren 1982. 

Räddningstjänst m. m. 

Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl 

kommunerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Resurser för 

räddningstjänst finns uppbyggda på många olika håll i samhället. Genom en 

förbättrad samordning av resurserna kan räddningstjänsten effektiviseras. 

Dessa frågor har under de senaste åren fått stor aktualitet. Räddningstjänst

kommitten (Kn 1979:01) har lämnat ett principbetänkande (SOU 1981:82) 

Samhällets räddningstjänst, som behandlar frågan om huvudmannaskapet 

för den framtida rädd~ingstjänsten. Förslaget remissbehandlas f. n. En 

proposition i huvudmannaskapsfrågan kommer att läggas fram för riksdagen 

under år 1982. 

I räddningstjänstkommittens uppdrag ingår också frågorna om ersättning 

till enskilda på grund av naturkatastrofer samt om geotekniska undersök

ningar och förebyggande åtgärder mot jordskred. Kommitten beräknas 

lämna förslag i båda dessa frågor under början av år 1982. 

Med syfte att följa upp allvarliga olyckshändelser och tillbud till sådana 

händelser, har regeringen tillsatt en kommitte (Kn 1981 :02), som har fått till 

uppgift att göra kompletterande undersökningar beträffande säkerhetsåtgär

der och räddningsinsatser. Avsikten är att erfarenheterna snabbt skall 

sammanställas för att samhällsinsatserna skall kunna förbättras. 

En särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet har överarbetat det förslag 

(Ds Kn 1979:5) till en förbättrad och utvidgad brandförsvarsutbildning som 

år 1979 avlämnades av sakkunniga för översyn av brandförsvarsutbildningen 

m. m. Efter remissbehandling av arbetsgruppens förslag avses en proposition 

i frågan bli framlagd för riksdagen .under år 1982. 
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Riksdagen har vid behandling av propsitioncn om miljösäkrare sjötrans

porter (prop. 1980/81:119, CU 1980/81:38, rskr 1980/81:376) godkänt 

regeringens förslag om förstärkning av beredskapen för bekämpning av 

miljöfarliga utsläpp till havs samt i kustvattnen, Vänern och Mälaren. Enligt 

beslutet har statens brandnämnd fått medel för att påbörja uppbyggnaden av 

regionala förråd av bekämpnings- och saneringsmateriel. Till statens 

brandnämnd har vidare lämnats uppdrag att närmare utreda frågan om 

organisation av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. 

Kustbevakningens resurser för olje bekämpning till havs har under år 1981 

ytterligare förstärkts genom tidigareläggning av beställning av två miljö

skyddsfartyg, anskaffning av nya strandbekämpningsbåtar samt projektering 

av ombyggnad av ytterligare två fartyg. 

Arbetet med ett särskilt handlingsprogram för miljösäkra sjötransporter 

på Vänern och Göta älv (Ds Kn 1981:1) har slutförts. Flera av utrednings

förslagen behandlas i årets budgetproposition. 

Inom regeringskansliet och på myndighetsplanet bedrivs ett arbete med 

syfte att marinens resurser skall kunna utnyttjas effektivare vid större olje

och kemikaliebekämpningsoperationer. Arbetet har lett till att en samver

kansplan har tagits fram gemensamt av kustbevakningen och marinen. I 

samband med det avsiktliga utsläpp av olja som vid årsskiftet 1980-1981 

inträffade på västkusten togs initiativ från regeringen till att följa upp 

händelsen i syfte att effektivare kunna ingripa mot avsiktliga oljeutsläpp. 

Detta sker i samarbete med de berörda nordiska länderna. 

Inom räddningstjänstområdet pågår även ett betydande internationellt 

samarbete. Bl. a. förekommer samverkan mellan de nordiska länderna inom 

ramen för 1971 års Köpenhamnsavtal, mellan Nordsjöstaterna enligt 1969 års 

Bonnöverskommelse och mellan Östersjöstaterna enligt 1974 års Helsings

forskonvention. Ett mera vidsträckt samarbete förekommer dessutom inom 

FN:s fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor (IMCO). Sverige deltar aktivt i 

det internationella samarbetet på räddningstjänstområdet. Genom detta 

samarbete får länderna tillfälle att utbyta erfarenheter om bekämpning av 

marina föroreningar och tillgodogöra sig forskningsresultat i andra länder. 

Det blir också möjligt att samla olika länders resurser för att bekämpa 

oljeutsläpp. 

Svenska kyrkan och andra trossamfund 

På det kyrkliga området har ett flertal utredningar under år 1981 slutfört 

sitt arbete och avgett betänkanden, som efter remissbehandling avses ligga 

till grund för propositioner till riksdagen eller skrivelser till det allmänna 

kyrkomöte som regeringen har kallat samman till den 15 april 1982. 

Kvinnoprästutredningen (Kn 1979:02) har lagt fram betänkandet (SOU 

1981 :20) Omprövning av samvetsklausulen - Män och kvinnor som präster i 

svenska kyrkan. En proposition på grundval av utredningens betänkande 
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läggs fram för riksdagen. Förslaget om att upphäva lagen ( 1958:514) om 

kvinnas behörighet till priisterlig tjänst och förslaget till en ny lag om tillfällig 

upplåtelse av kyrkorum skall underställas 1982 [1rs allmänna kyrkomöte. 

Utredningen (Kn 1979:04) om bcgravningsverksamheten har Himnat betiin

kandet (SOU 1981 :36) Begravningsverksamhctcn. Betänkandet har remiss

behandlats och kommer tillsammans med remissyttrandena att understiillas 

kyrkomötet för yttrande. 

Vidare har ett betänkande (SOU 1981:6) Översyn av lagen om försam

lingsstyrelse avlämnats. I samband med att detta betänkande har sänts p[1 

remiss har ocksä promemorian (Ds Kn 1981 :9) Valbarhet till kyrkvärdsupp

drag remitterats. Diiri redovisas den utredning av fri\gan som har verkställts 

inom kommundepartementet efter framställning från riksdagen (mot. 

1979/80:1050. KU 1980/81:5, rskr 1980181:15). En proposition med förslag 

till ny lag om församlingsstyrelse avses bli förelagd riksdagen våren 1982. 

Kyrkofondsutredningen (Kn 1980:05) har lagt fram delbetänkandet (SOU 

1981 :88-89) Ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan. I detta föreslås ett 

enhetligt system för ekonomisk utjämning mellan de kyrkliga kommunerna 

via kyrkofonden. Systemet avses att med början i januari 1983 i princip 

ersätta både det nuvarande statliga skatteutjämningssystemet och den 

inomkyrkliga utjämning som sker via kyrkofonden. Det föreslagna systemet 

utgör en första grundläggande etapp i utredningens arbete. Den andra 

etappen för utredningen iir att p<'1 grundval av en närmare undersökning av de 

kyrkliga kommunernas kostnadsstruktur överarbeta det föreslagna syste

met. 

1979 års kyrkomötcskommittc (Kn 1979:06) har lagt fram förslag om 

reformerat kyrkomöte. kyrklig lagstiftning m. m. (SOU 1981: 14). Förslaget 

har rcmissbehandlats och övervägs f. n. inom regeringskansliet. 

De nu nämnda utredningarna berör väsentliga delar av svenska kyrkans 

organisatoriska och ekonomiska förhiillandcn. Men även beträffande 

kyrkans gudstjänstliv har förslag till reformer lagts fram. Sålunda har 1969 

års psalmkommitte (U 1970:47) lämnat delbetänkandet (SOU 1981:49-52) 

Den svenska psalmboken. band 1-4. Vidare har 1968 års kyrkohandboks

kommitte (U 1969:4) avgett betänkandet (SOU 1981:65-68) Svenska 

kyrkans gudstjiinst. band 5 Kyrkliga handlingar. med bilagorna 3-5. Efter 

remissbehandling av betänkandena kommer kyrkomiitet att fä yttra sig över 

förslagen. 

Det av kyrkohandbokskommittcn tidigare liimnade betänkandet (SOU 

1979: 12) Svenska kyrkans gudstjänst, band 4. Evangelieboken. har remiss

behandlats. En arbetsgrupp inom kommundepartementet har överarbetat 

kommittcförslaget med beaktande av den kritik och de synpunkter som har 

kommit fram vid remissbchandlingen. Arbetsgruppens förslag ( Ds Kn 

1981: 14 ). Ny cvangcliebok. avses ocks{1 bli framlagt för 1982 {1rs kyrkomöte 

för yttrande. 
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Anslagen för budgetåret 1982/83 

För nästa budgetar begiirs anslag pä 2 922 milj. kr. för verksamheten inom 

kommundepartementets omr{1de. 

Länsstyrelserna m. m. 

För att förbättra merviirdeskattekontrollcn och kontrollen av sv<1rgran

skade sjiilvdeklarationer förstiirks länsstyrelsernas merviirdeskatteenheter 

och personalresurserna för den kvalificerade revisionen. 

Kyrkliga ändamål 

Medel beräknas för restaureringsarbeten pa domkyrkorna 

. Strängniis och Västertis samt Vadstena klosterkyrka. 

Visby . 

Räddningstjänst m. m. 

::Vledel beriiknas för statens brandnämnds fortsatta uppbyggnad av 

regionala förri1d av oljehckämpningsmateriel och för kustbevaknin)!ens 

fortsatta anskaffning av bekiimpningsanordningar och bekiimpningsmcdel 

m.m. 

Sammanställning 

Anslagsföriindringarna inom kommundepartementets verksamhetsomri1-

de i förhällande till statsbudgeten för budgett1ret 1981/82 framgär av följande 

sammanställning (milj. kr.). 

A. Kommundepartementet rn. rn. 
B. Uinsstyrelserna rn. m. 
C. Kvrkliga iindarnitl 
0. Riiddningstjiinst rn. 111. 

To111/1 ji)r ko11111111111frp11r1e1111'11le/ 

Anvisat 
1981iX2 

20.~ 

2 597.7 
li-U1 
35.6 

2 718,7 

Fiirslag 
l 91'2!83 

18.H 
2 79fV1 

116.'I 
38.1 

2 922,.i 

Fiiriindring 

2.0 
+ 2110.'! 
+ 2.3 
+ 2.5 

+ 203,7 
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KOMMUNDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Boo 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser 
kommundepartementets verksamhetsområde 

Femtonde huvudtiteln 

A. KOMMUNDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommundepartementet 

1980/81 

1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

9 751 252 

10 587 000 
Il 099 000 

1981182 Beräknad ändring 
1982/83 

Personal 57 

Anslag 
Förvaltningskostnader · 
(därav lönekostnader) 

10587 000 
( 9551000) 
10 587 000 

+512 000 
( +474 000) 
+512000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 11 099 000 kr. Anslaget har beräknats enligt huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommundepartementet för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 099 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 957 296 

10 000 000 

7 500 000 

Reservation 8 658 516 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 7 500 000 kr. för nästa budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

182 853 

175 000 

175 000 

Reservation 195 944 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1982/83 anvisa ett reservations

anslag av 175 000 kr. 
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B. LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna, B 3. Kronofogde· 

myndigheterna och B 4. Civilbefälhavarna 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 liinsstyrelscr svarar för den statliga förvaltningen i länen. De 

har till uppgift att friimja resp. läns utveckling och befolkningens hiista samt 

att verka för att statlig. kommunal och lanclstingskommunal verksamhet 

samordnas och anpassas till de regionalpolitiska m<llcn. 

Uinsstyrelsernas arbetsuppgifter är mångskiftande och omfattar bl. a. den 

regionalpolitiska planeringen. den fysiska riksplaneringcn. plan- och bygg

nadsviisendct, fastighctsregistreringen, naturvården. miljöskyddet. livsme

delskontrollen. kulturminnesvarclcn. den allmänna hälsov{irden. den sociala 

omv<lrdnadcn. viig- och trafikväsendet. elen civila försvarsbcrcdskapen. 

riiddningstjiinsten. hcskattningsviisendet, uppbördsväsendct. exekutionsvii

sendct. folkbokföringen samt den konsumentpolitiska verksamheten. Inom 

resp. liin är länsstyrelsen högsta polismyndighet samt huvudman för 

priskontorsve rksamheten. 

Uinsstyrclsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande och 

med 14 andra ledamöter. Landshövdingen iir chef för liinsstyrelscn. Som 

stiillföretriidarc för landshövdingen fungerar i Stockholms liin en länsöver

direktiir och i övriga Hin en av avdelningscheferna. Med undantag för 

liinsstyrelsen i Stockholms Hin iir länsstyrelserna organiserade med tv{1 

avdelningar nämligen planeringsavdelningen och skatteavdelningen. Avdel

ningschef iir ett länsråd. Dessutom finns en allmän enhet och en administrativ 

enhet. Ulnsstyrelsen i Stockholms liin har följande avdelningar: plancrings

avdelningen. taxeringsavclelningcn. förvaltningsavdelningen och administra

tiva avdelningen. I alla Hinsstyrelser utom Hinsstyrelsen i Gotlands län finns 

en liinspolischefsexpcdition. I Gotlands liin fullgör länsstyrelsen de uppgifter 

som ankommer på länsbostadsnämnd. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndigheter

na. kronofogdemyndigheterna. polisviiscnckt och civilförsvaret. 

Antalet tjiinster hos liinsstyrelserna uppgår till ca LJ 500. 

Om man bortser friin siirskilt beriiknade uppbiirdsmedel. uppgi1r medcls

anvisningen för innevarande budgetar till ca 1 51:10 milj. kr. 
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Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkstiiller mantalsskrivning. uppriittar 

allmän röstlängd. tar hefattning med taxeringsarbete samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m .. hestiimmer pensinnsgrundande inkomst samt utövar 

kontroll över att viss uppgiftsskyldight't inom den allmänna försiikringen 

fullgörs. 

Linsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skaltl~myndigheterna i 

liinet. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsomdde iir fögderiet. 

Chd för lokal skattemyndighet är en fögch:riehd. 

Antalet tjiinster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till 

ca 4 400. 

Om man bortser från särskilt beriiknade uppbör(lsmedel. uppgår medels

anvisningcn för innevarande budget[1r till ca 650 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmiinnas fordringar för 

skatter. böter. allmänna avgifter m. m .. dels ärenden som anhängiggörs av 

enskilda rättsägare. Den förra iirendegruppen dominerar. Kronofogdemyn

dighet handliiggcr arbetsuppgifter enligt utsiikningsbalken ( 1981 :744) diiri

bland exekutiv försäljning av fast egendom. Dessutom är kronofogdemyn

dighet skyldig att handlägga ärenden enligt lagen ( 1970:741) om statlig 

lönegaranti vid konkurs. Fr. o. m. den I januari 1980 iir vissa kronofogde

myndigheter tillsynsmyndigheter enligt 42 ~ konkurslagen ( 1921 :225) och 

har i denna egenskap tillsyn över förvaltningen i konkurser. 

För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 

kronofogde som chef. Riksskatteverket är centralmyndighet för administra

tion av kronofogdemyndigheterna. 

Antalet tjänster inom de .'\I kronofogdedistrikten uppgär till ca 2 800. 

Om man bortser från siirskilt beriiknade uppbördsmedel. uppg?tr meclels

anvisningen för innevarande budget är till ca -150 milj. kr. 

Ch·ilbefälharnrna 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom resp. 

civilomr[1de planliiggs s{1 att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 

enhetlig inriktning samt s;I att största möjliga försvarseffekt uppnäs. 

Förutom uppgifkn att samordna viss planliiggning har civilbefälhavaren att 

leda övningar. utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter 

i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 

För dessa uppgifter bitriids civilbefälhavaren av ett kansli. vilket iir förlagt i 

anslutning till en länsstyrelse. 
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Civilbefälhavarkanslierna har inemot 40 anställda. 
Medelsanvisningen för innevarande budgetår uppgår till ca 9.7 milj. kr. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd är centralt rationaliserings-, sam

ordnings- och utbildningsorgan för länsstyrelserna. Nämnden bistår länssty

relserna i frågor som rör arbetsformer, personal- och ekonomiadministration 

och intern planering. Nämnden verkar för samordning mellan länsstyrelser

na samt mellan länssty·relserna och andra statliga myndigheter. I samråd med 

länsstyrelserna planlägger och anordnar nämnden utbildning och konferen

ser för länsstyrelsepersonal. Nämnden fastställer formulär till vissa blanket

ter för länsstyrelserna. Ett revisionskontor och en redovisningscentral för 

länsstyrelserna är knutna till nämnden. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd består av ordförande, vice ordföran

de och fem andra ledamöter. Antalet anställda hos nämnden är ca 30. 

Nämnden disponerar för innevarande budgetår ca 9.9 milj. kr. för sin 

verksamhet. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

Framställningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret 1982/83 innehåller 

som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- och löneomräknat anslag 
för budgetåret 1981182 minskat med 2 %. Medelsbehovet enligt detta 
alternativ ökar med följande belopp. 

Länsstyrelserna 
Lokala skattemyndigheterna 
Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

101 147 000 kr. 
53 310 000 kr. 
90 347 000 kr. 

244 804 000 kr. 

Inom flera områden av länsstyrelsernas verksamhet pågår rationaliserings

arbete. Detta kan emellertid inte förväntas leda till besparingar av sådan 

storlek som huvudförslaget kräver. Länsstyrelserna anser att en fortsatt 

minskning av resurserna, enligt huvudförslaget, inte i någon större omfatt

ning kan mötas med sänkt ambitionsnivå utan att kraven på service och 

rättssäkerhet allvarligt eftersätts. Länsstyrelsernas verksamhet styrs i hög 

grad av kr<,tv och efterfrågan från allmänheten, kommuner och statliga 
myndigheter. Verksamheten utgörs i huvudsak av uppgifter som länsstyrel

sen har ålagts i lag eller annan författning. För att klara besparingar är 

länsstyrelserna beroende av författningsändringar. Förslag härom har 

lämnats i länsstyrelsernas långtidsbedömningar. Länsstyrelserna finner det 

ytterst angeläget att sådana författningsändringar initieras och understryker 
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starkt vikten av att regeringen, genom dessa ändringar. skapar utrymme för 

en mer övergripande rationalisering av verksamheten. 

Åtskilliga länsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster, men 

redovisar det behov av sådana som anses föreligga. Länsstyrelsernas 

yrkanden och önskemålen om personalökningar m. m. innebär att medels

behovet ökar med följande belopp utöver nyss redovisat huvudförslag. 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

32 885 000 kr. 

45 640 000 kr. 

20 923 000 kr. 

99 448 000 kr. 

De begärda personalökningarna hos länsstyrelserna omfattar ca 40 

ytterligare tjänster varav ca två tredjedelar avser tjänster för handläggare. 

Behovet avser inom planeringsavdelningarna bl. a. planeringskanslierna (2 

tjänster), naturvårdsenheterna (4 tjänster), planenheterna (1 tjänst). lant

mäterienheterna (6 tjänster), regionalekonomiska enheterna (3 tjänster)och 

försvarsenheterna (1 tjänst). För skatteavdelningarna redovisas behov bl. a. 

för taxeringscnhcterna (5 tjänster), revisionsenheterna (1 tjänst). besvärscn

heterna (I tjänst). mervärdeskatteenheterna (1 tjänst), uppbördsenheterna 

( 4 tjänster) och dataenheterna (7 tjänster). Administrativa enheterna har 

behov av ytterligare två tjänster. Länspolischefernas expeditioner behöver 

förstärkas med en tjänst. Flera länsstyrelser har dessutom hänvisat till de 

resultat som kan komma fram genom de översyner som genomförs av 

riksskatteverket beträffande länsstyrelsernas besvärsenheter och mervärde

skatteenheter. 
De personalförstärkningar som begärs för de lokala skattemyndigheterna 

avser dels tjänster för fortsatt utbyggnad av granskningsorganisationen för 
taxering i första instans dels förstärkning på grund av ökade ärende- och 
arbetsvolymer. För dessa ändamål redovisas ett behov av 154 tjänster. varav 

drygt hälften avser tjänster för handläggare. 
Det redovisade behovet vid kronofogdemyndigheterna (ca 70 tjänster) 

avser till övervägande del biträdestjänster (ca 45 st). I det redovisade 
behovet ingår ett antal tjänster för ekonomer avsedda för speciella uppgifter 
bl. a. i samband med åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. 

Remissyttrandena 

Remissytttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts 

av rikspolisstyrelsen beträffande länspolischefsexpeditionerna, civilförsvars

styrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar beträffande försvarsen

heterna, socialstyrelsen beträffande länsstyrelsernas uppgifter enligt lagen 

(1977:293) om handel med drycker och enligt socialtjänstlagen (1980:620) . 

trafiksäkerhetsverket beträffande bil- och körkortsregistren. riksskattever-
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ket beträffande skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheterna. riksan

tikvarieämbetet beträffande kultunninnesvårdens regionala organisation. 

lantbruksstyrelsen och statens livsmcdelsverk beträffande länsvcteriniirerna, 

statens naturviirdsverk beträffande naturv{1rdsenhctcrna. statens pris- och 

kartellnämnd betriiffande priskontnren, konsumentverket betriiffandc hem

konsulenterna. statens planverk betriiffandc planenheterna samt statens 

lantmäteriverk betr:iffandc lantmiiterienheterna. 

Rikspolisstyre/sen konstaterar att länsstyrelserna inte har fört fram några 

yrkanden om personalförstärkningar vid länspolischefsexpcditionerna. Sty

relsen anser att rnigra mera genomgripande föriindringar i den regionala 

polisorganisationen inte torde kunna göras i avvaktan pt1 resultatet av den 

polisberedning som har ptibörjat sitt arbete hösten 1981. 

Cii·ilförsrnrsstyrelsen anser att länsstyrelsernas insatser för civilförsvars

verksamheten inte kan uppriitthållas i den omfattning som förutsattes vid 

omorganisationen av försvarscnheterna {1r 1978. Resursbristen har bl.a. lett 

till att viss övningsverksamhet. som skulle ha genomförts av länsstyrelserna. 

har instiillts. Styrelsen framhi1ller att planering och genomförande av en 

eventuell överg<'mg till kommunal ledning av det lokala civilförsvaret 

kommer att ställa särskilda krav på länsstyrelserna. Detta kommer pi1 sikt att 

medföra att försvarsenhetcrna i större omfattning får uppgifter av inrikt

nings- och tillsynskaraktär. 

Socialstyre/sen anser att intresset för och den intensiva debatten inom hela 

det sociala området inkl. alkoholfrågor måste tas tillvara och utnyttjas för att 

minska problemen i framtiden. Att i detta läge skiira ned länsstyrelsernas 

tillsyn på omriidct skulle fa klart negativa effekter och motverka de insatser 

statsmakterna i övrigt vidtar. Styrelsen finner det diirför synnerligen 

angeläget att de besparingar av olika slag som eventuellt vidtas inte påverkar 

länsstyrelsernas handläggning inom vare sig det alkoholpolitiska eller det 

sociala omriidet. Styrelsen finner det ocksii viisentligt att de handläggartjiin

ster för alkoholärenden. som riksdagen har avsatt medel för. används. I den 

m{m nf1gon liinsstyrclse inte anser sig ha behov av tilldelade resurser borde 

anmiilan hiirom omgående göras till kommundepartementet. Ifrågavarande 

resurs borde därefter föras över till en annan länsstyrelse. diir arbetsbelast

ningen inom omrädet är hög. Styrelsen bedömer det vidare vara synnerligen 

viirdcfullt om kommundepartementet. i samarbete med styrelsen. utarbetar 

närmare anvisningar för hur verksamhetsplaneringen inom de sociala 

funktionerna skall utformas. 

Trafiksiikerhets1•erke1 uppger att antalet registrerade fordon har ökat med 

ca 128 000 och antalet registerförda körkort med ca 96 000. Verket konsta

terar att liinsstyrelserna, trots en beräknad fortsatt ökning av fordonsparken, 

inte har yrkat medel för inrättande av nya tjänster. Detta ser verket som 

uttryck dels för de allmiinna besparingsstriivandena dels för de förhoppning

ar som ställs p(1 utfallet av den för länsstyrelsernas räkning kommande 

terminalupphandlingen. 
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Riksskattei·erket hävdar att den regionala och lokala skatteförvaltningen 

skall undantas från en anslagsnivå enligt huvudförslaget. Enligt verket finns 

det inte något nämnvärt utrymme för ytterligare rationaliseringar till 

underlag för hegränsningar av mcdclstilldclningcn med oförändrade såväl 

materiella som administrativa regler för beskattningsvcrksamheten. En 

tillämpning av huvudförslaget för budgetåret 1982/83 kan beräknas motsvara 

en resursminskning för skatteförvaltningen om sammanlagt niirmare 300 

årsarbetskrafter jämfört med vad som förutsattes vid utformningen av den 

nya organisationen. 

Huvuddelen av skatteförvaltningens arbetsuppgifter kännetecknas av en 

hård styrning genom lagstiftning, anvisningar och administrativa regler. 

Detta innebär att resursminskningar inte kan genomföras utan att även 

regclsystcmet samtidigt iindras. Verket har tidigare pekat på den oförenlig

het som för närvarande råder mellan rcgelstyrning och resursstyrning inom 

skatteförvaltningen. Enligt verket är det en grundläggande förutsättning för 

rationaliseringsverksamheten inom skatteförvaltningen att inte enbart myn

digheterna uppmanas att p~1 alla sätt förenkla och förbilliga sin verksamhet 

utan att också statsmakterna med samma mål ser över de regler som styr 

myndigheternas verksamhet. Eventuella resursminskningar måste annars 

kanaliseras till tva områden. nämligen servicen till allmänheten och-framför 

allt - den offensiva kontrollvcrksamheten. 

I fråga om länsstyrelserna tillstyrker riksskatteverket samma medclstill

delning för tillfällig personal som gäller för budgetåret 1981/82 omräknat 

med hänsyn till löne- och prisutveckling. Verket föreslår vidare att de 

arvodestjänster som inrättades tillfälligt för fastighetstaxering omvandlas till 

plantjänster. Samma förfarande som tillämpades vid 1981 års allmänna 

fastighetstaxering kommer nämligen att tillämpas vid de särskilda fastighets

taxeringarna fr.o.m. ar 1982. Enligt verket är det angeläget att revisionsen

heterna vid tvä länsstyrelser förstärks för utökade arhetsuppgifter för 

ekonomiska utredningar m.m. i samarbete med kronofogdemyndighet, polis 

och åklagare. Verket tillstyrker inte någon förstärkning av besvärsenheterna 

och uppbördsenheterna. 

I fråga om dataenheterna tillstyrker riksskatteverket att två länsstyrelser 

(Uppsala och Älvshorgs) tilldelas medel för tillsammans 30 personmiir.ader 

för efterbehandling under den bråda tiden november - januari. För två 

länsstyrelser föreslås minskning av medel för vardera med fem personmå

nader eftersom dubbla dataanläggningar inte längre används i dessa län 

(Kalmar och Örebro). Enligt verkets mening skall beslut om överföring av 

registreringsutrustning frän länsstyrelse till lokal skattemyndighet eller vice 

versa åtföljas av motsvarande heslut om bemanning av utrustningen. Detta 

är aktuellt för tre länsstyrelser. I avvaktan på statsmakternas ställningsta

gande till den i ÖBO-projektet (Översyn av hesvärsenheternas organisation) 

föreslagna samlade översynen av arvs- och gåvobeskattningen vill riksskat

teverket inte föreslå eller tillstyrka några ytterligare resurser för gävobe-

2 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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skattningen. Verket avser att ta initiativ till en översyn av länsstyrelsernas 

organisation för vägtrafikskatt. Mot bakgrund av detta avstyrke_r verket att 

två länsstyrelser (Uppsala och Kopparbergs) nu tilldelas medel för detta 

ändamål. 

Riksskatteverket anser det vara ett oavvisligt krav att de lokala skatte

myndigheterna tillförs de resterande 160 tjänsterna för granskningsorgani

sationen. Verket anser vidare att om denna utbyggnad inte genomförs 

kvarstår behovet av övcrgångsvis bemanning oförändrat. 

Riksskattevcrket kan i fråga om kronofogdemyndigheterna inte till någon 

del godta att huvudförslaget genomförs på annat sätt än genom att de 

besparingsmöjligheter som verket föreslår prövas. I luvudförslaget skulle för 

kronofogdemyndigheternas del innehära en nedskärning med 60 årsarhcts

krafter. Riksskatteverket föreslår i stället att kronofogdemyndigheterna 

tillförs resursförstärkningar. En generell nedskärning skulle enligt verket få 

ytterst olyckliga följder. Kronofogdemyndigheterna är mycket heterogena 

både i fråga om storlek och arbetsbelastning. En nedskärning jämsöver alla 

kronofogdemyndigheter med 2% skulle bl.a. innebära att de minsta 

myndigheterna inte skulle kunna komma i fråga dels därför att en viss 

minimibemanning - oavsett arhetsbelastning - är nödvändig för att 

upprätthålla alla funktioner, dels därför att en hel årsarbctskraft kan sparas 

först vid myndigheter med en personalstyrka överstigande 40 personer. 

Andra myndigheter med stor arbetsbelastning kan å andra sidan drabbas på 

ett mycket kännbart sätt av en nedskärning om 2'1f;,_ Effekterna på 

indrivningsresultatet kan i det senare fallet bli mycket allvarliga och i 

praktiken innebära ett inkomstbortfall för staten som vida överstiger den 
inbesparade lönekostnaden. En eventuell nedskärning hos kronofogdemyn

digheterna måste ske på ett selektivt sätt. Riksskatteverket har därför 

föreslagit ett antal områden där besparingar kan åstadkommas. Bland dessa 

s.k. sparområden nämner riksskattcvcrkct. en- och tvåmansstationeringar, 

kronofogdemyndigheter som har överkapacitet. sammanslagning av vissa 

mindre kronofogdemyndigheter. rationaliseringsvinstcr till följd av REX. 

Riksskatteverket framhåller att volymökningarna inom kronofogdemyn

digheterna alltjämt är stora. Belopp att driva in har också ökat. Det s. k. 

levererade beloppet ökar nominellt men minskar procentuellt sett. Verket 

anser att det är av särskild vikt i indrivningsarbetet att komma tillrätta med 

större gäldenärer t.ex. företag där de restförda s.k. företagarskatterna 

ständigt ökar. Erfarenheterna av det arbetet har, enligt verket, visat att 

tillgången till ekonomisk kompetens inom kronofogdemyndigheterna är av 

stor betydelse. Riksskatteverket föreslår att samtliga myndigheter i landet 

bör få tillgång till sådan kompetens. 

Riksskatteverket tillstyrker. efter en mycket stram bedömning, att 

kronofogdemyndigheterna förstärks med ytterligare 36 årsarbctskrafter. De 

förstärkningar som riksskatteverket har föreslagit är riktade till sådana 

myndigheter hos vilka arbetsvolymerna har ökat till en nivå, som gör att 
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verksamheten inte längre kan bedrivas på ett försvarbart sätt och där 

ytterligare rationaliseringsvinster inte torde vara möjliga att utvinna. Större 

delen av de föreslagna förstärkningarna bedömdes redan i föregående års 

yttrande från verket som mycket angelägna. 

Riksantikl'arieämhetet betonar att länsantikvariernas resursheov såsom de 

har beskrivits i ämbetets tidigare yttranden kvarstår oförändrade. Detta 

innebär att handläggarkapaciteten måste byggas ut så att den motsvarar de 

faktiska uppgifterna i resp. län. I avsaknad av tillräckliga handläggarresurser 

kvarstår länsantikvariernas behov av särskilda medel för olika aktualiserade 

ändamål. Ämbetet anser att detta måste tillgodoses. Medel för slutförande 

av programarbete för kulturminnesvården samt för planering och säkerstäl

lande av byggnadsvård är då särskilt angelägna. 

Lanthruksstyrelsen anser att frågan om medel för arbetskraftsförstärkning 

åt länsvcterin~irerna hör anstå i avvaktan på ställningstagande till det förslag 

om organisationen och finansieringen av djurens hälso- och sjukvård 

(SOU 1981 :57). som har lämnats den 16 september 1981 av djurhälsoutred

ningen. 

Statens li1·smedels1·erk framhåller att länsveterinärerna har angelägna 

uppgifter inom livsmedelskontrollen och att verket därför tidigare har 

tillstyrkt önskade förstärkningar. Med hänsyn till nuvarande budgetdirektiv 

bör enligt verket förstärkningar beträffande länsveterinärerna nu anstå. 

Statens naturvård.~verk betonar att behoven av miljövårdsinsatser på 

regional nivå fortfarande är stora. Statsmakternas ambitioner i lagstiftning 

och utredningsuppdrag är ~törre än resurstilldelningen. Förutsättningarna i 

rådande läge med restriktiva budgetdirektiv är emellertid sådana att verket 

måste vara återhållsamt i sina önskemål. Verket måste dock samtidigt peka 

på de resursbehov som finns på regional nivå och som har redovisats i en 

utredning av länsstyrelsernas örganisationsniimnd, Översyn av naturvårds

enheterna. En schablonmässig besparing på detta verksamhetsområde 
verkar mot den bakgrunden därför inte rimlig. Verket stöder de äskanden 

som har förts fram från länsstyrelserna och som rör tjänster för allmän 

naturvärd. Dessutom vill verket att länsstyrelserna i Kalmar och 1 Iallands län 

får personalförstärkningar i stället för medel för konsulter för att klara 

ifrågavarande arbetsuppgifter. Med de förstärkningar som har skett på 

miljöskyddsområdet under innevarande budgetår vill verket tills vidare låta 

sig nöja. För övrigt förutsätter verket att Ml-01 förs in i ytterligare fyra län 

under budgetåret 1982/83. 

Statens pris- och kartellnämnd föreslår att de 21 extra handläggartjänster 

som f. n. finns i priskontorens organisation extra ordinariesätts. Nämnden 

framhåller vidare att några möjligheter att spara resurser genom att inte 

återbesätta vakanta tjänster eller genom att senarelägga tjänstetillsättningar 

vid priskontoren inte finns. Genom föreskrivet samrådsförfarande mell!in 

länsstyrelserna och nämnden finns möjligheter att genom omfördelningar 

mellan priskontoren utnyttja de sammanlagda personalresurserna på pris-
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kontoren på effektivaste sätt. De nedskärningar och vakanshMlningar av 

tjänster som har förts fram av länsstyrelserna i Siidermanlands. Älvsborgs 

och Gävleborgs län kan alltså inte realiseras. Nämnden hemställer dessutom 

att länsstyrelsen i Malmöhus län skall få medel för att i\terbesätta två 

assistenttjänster. Framställningen från länsstyrelsen i Gotlands län om medel 

för vikarier tillstyrks av nämnden. Dessutom betonar niimnden att tillräck

liga resurser för resor måste ställas till kontorens förfogande. 

Ko11sument1-erket hemställde i skrivelse till regeringen den 9 juni 1981 att 

en samlad bedömning av det regionala resursbehovet på konsumentsidan 

skulle göras och att i avvaktan härpå inga hemkonsulenttjänstcr skulle dras 

in. Detta krav accentueras ytterligare med anledning av länsstyrelsernas 

anslagsframställningar. Verket motsätter sig med bestämdhet att de av 

länsstyrelserna föreslagna indragningarna av hemkonsulenttjänster genom

förs. En samlad bedömning av det regionala resursbehovet måste göras. 

innan ställning kan tas till eventuella nedskärningar. Verket erinrar om det 

nära samarbete mellan länsstyrelserna och konsumentverket som förutsattes 

i 1979 års riksdagsbeslut om inriktningen av den regionala konsumentpoli

tiska verksamheten. Detta kräver att verket i god tid orienteras om planerade 

förändringar av länsstyrelsernas konsumentverksamhet. 

Överstyre/sen för ekonomiskt fiir.l"l'llr finner att länsstyrelserna i sina 

anslagsframställningar beaktat påg{1ende utredningar avseende medverkan i 

försörjningsberedskapen och tillstyrker i avvaktan på dessa utredningars 

resultat gjorda anslagsframställningar. 

Statens planverk ser med oro på de negativa konsekvenser som besparingar 

kan medföra. siirskilt om de sker pf1 ett slumpmiissigt sätt. Pä sikt är det 

särskilt allvarligt eftersom ytterligare besparingar kommer att innebiira 

minskade möjligheter att friimja liinens utveckling och att verka för att 

planeringen samordnas inom länet och anpassas efter uppställda miil. Verket 

uppfattar de i anslagsframstiillningarna angivna resursproblemen som 

oroande. Inför de nya eller växande uppgifterna i samband med energi- och 

stadsförnyelsefrågorna. den fortsatta fysiska riksplaneringen och introduk

tionen av en helt ny plan- och byggnadslagstiftning är en ytterligare 

minskning av resurserna på planenheterna orimlig. Snarare torde resursför

stärkningar behövas. framför allt pii de mindre enheterna. 

Lantmiiteri1·erket framför pä nytt sitt tidigare framlagda förslag om att en 

utredning snarast bör tillsättas för att fastställa lantmäterienheternas 

långsiktiga resursbehov. Enligt verket är de arbetsuppgifter som åvilar 

lantmäterienheterna till stor del författningsenliga förpliktelser och kan 

därför inte skäras ned. En nedskärning av anslaget måste diirför drabha de 

inte författningsreglerade verksamheterna. En sådan nedskärning bedöms få 

allvarliga konsekvenser. Verket stöder yrkandet om inrättande av en tjänst 

som biträdande överlantmätare i Blekinge Hin. Vidare tillstyrker lantmiite

riverket medelstilldelning för tjänster vid 16 länsstyrelser för registerfunk

tionens och arkivvårdens behov. I s{1dana län där lantmäterienheternas 
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personalinlåning iir hetydligt större än utlåningen föresbr verket att 

obalanserna regleras genom inriittande av nya tjänster på lantmäterienheten 

eller omplaccring. Fyra län har redovisat behov av att inrätta eller omplacera 

sammanlagt åtta tjiinster. Verket framhMler att det är nödvändigt att 

lantmiitcrienheterna far tillräckliga resurser för framstiillning och ajourhåll

ning av registerkartor. En betydande eftersläpning råder enligt verket pä 

detta område och flertalet län har anfört behov hänförliga till upprustning av 

rcgisterkartor. Verkct understryker starkt kraven om inrättande av tjänster 

och medel för arkivvärden i tio län. Verket anser det synnerligen angeläget 

att de p;lbiirjade insatserna för förbiittringar av fastighetsstrukturen inom 

jord- och skogsbruket i Kopparbergs län kan drivas vidare under budgetåret 

1982/83. Verket tillstyrker sålunda länsstyrelsens yrkande om ett belopp inte 

understigande 500 000 kr för hudgetäret 1982/83. 

Civilbefälhavarnas anslagsframställningar 

Framställningarna 

Civilbefälhavarnas anslagsframstiillningar för budgetåret 1982/83 innehiil

ler som huvudförslag en an slagsnivå som utgör pris- och löneomräknat anslag 

för budgetäret 1981182 minskat med 2 r;,. Medelsbehovet enligt detta 

alternativ innebiir en ökning med I 075 000 kr. Civilbefälhavarna lägger 

ocks{t fram ett alternativ som innebär en förstärkning av organisationen med 

sju tjänster samt ökad övningsverksamhet. Medelsbehovet enligt .detta 

alternativ innebär en ökning med 1 726 000 kr. utöver huvudförslaget. 

Remissyttrandena 

Remissyttranden över civilbefälhavarnas anslagsframställningar har 

avgetts av civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

Civilför.n·ars.\'fyrelsen delar civilbefälhavarnas uppfattning att civilbefälha

varnas kansliresurser inte svarar mot de uppgifter som regeringen har ålagt 

civilbefälhavarna i instruktion och i anvisningar. En förstärkning av 

kanslierna får dock - enligt styrelsens mening - inte ske pa bekostnad av 

resurserna för lägre regional eller central niv;l. 

Örerstyre/sen för ekonomiskt försvar anser att civilbefälhavarna i sina 

anslagsframstiillningar har beaktat p<lgående utredningar avseende deras 

medverkan i försiirjningsberedskapen och tillstyrker i avvaktan pi1 resultatet 

av dessa utredningar de gjorda anslagsframställningarna. 
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Beslut och utredningar som berör länsstyrelserna m. m. 

Översyn av länsstyrelsernas mervärdeskatteenheters 
organisation 

22 

Regeringen uppdrog i skrivelse den 29 mars 1979 åt riksskatteverket att 
göra en översyn av länsstyrelsernas mervärdeskatteenheters organisation. 
Riksskatteverket lämnade i april 1981 en rapport med förslag till ändrade 
arbetsformer, nytt ADB-system. ny organisation och ändrad bemanning för· 

länsstyrelsernas mervärdeskatteenheter.En sammanfattning av riksskatte
verkets rapport torde fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 
18:1. 

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av riksförsäkringsverket, 
statskontoret, riksrevisionsverket, riksarkivet, samtliga länsstyrelser efter 

hörande av de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna i 
resp. län, länsstyrelsernas organisationsnämnd, postgirot, mervärde

skatteutredningen. utredningen om säkerhetsåtgärder m. m. i skatteproces
sen, Bankbranschens Riksförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska 

Byggnadsentreprenörföreningen, Sveriges Grossistförbund, Centralorgani
sationen SACO/SR, TCO:s statstjänstemannasektion. Svenska Bankman
naförbundet och Föreningen Sveriges taxeringsrevisorer. En sammanställ
ning av remissyttrandena torde fogas till protokollet i detta ärende som 

underbilaga 18:2. 

Datorstöd för exekutionsväsendet 

Regeringen bemyndigade den 10 april 1980 chefen för kommundeparte
mentet att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågan om utformning
en av ett ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsendet. Med 
stöd av detta bemyndigande tillkallades riksdagsmannen Larz Johansson 
som utredare. Utredaren har i juli 1981 lämnat över betänkandet Datorstöd 
för exekutionsväsendet (Ds Kn 1981:5) jämte två rapporter: Utvärdering av 
det på försök drivna ADB-baserade redovisningssystemet för exekutionsvä

sendet (Ds Kn 1981 :6) samt Alternativa driftstrukturer för exekutionsväsen
dets ADB-system (Ds Kn 1981 :7). En sammanfattning av betänkandet torde 
fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 18:3. 

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av datainspektionen, 

statskontoret, datamaskincentralen för administrativ databehandling 
(DAFA), riksrevisionsverket, riksskatteverket. samtliga länsstyrelser utom 

länsstyrelsen i Kronobergs län efter hörande av kronofogdemyndigheterna i 
länet, riksförsäkringsverket, televerket, trafiksäkerhetsvcrkct, centrala 

studiestödsnämnden, datalagstiftningskommittcn, skatteindrivningsutred
ningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Centralorganisa
tionen SACO/SR, JUSEK, TCO:s statstjänstemannasektion ST/KFM samt 
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Föreningen Sverigcs kronofogdar. En sammanställning av remissvaren torde 

foga~ till protokollet i detta ärende som undcrbilaga 18:4. 

Föredraganden 

Länsstyrelserna och civilhcfälhavarna har i sina anslagsframställningar 

redovisat ett huvudförslag som utgör pris- och löneomräknat anslag för 

budgetåret 1981/82 minskat med 2 9(. Jag anser att medel till länsstyrelserna, 

de lokala skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och civilbefälha

varna för nästa budgetår bör beräknas med utgångspunkt från detta förslag. 

Även medelstilldclningen till länsstyrelsernas organisationsnämnd bör 

beräknas enligt huvudförslaget. 

Riksdagen har hegärt att regeringen undersöker praxis inom länsstyrel

sernas styrelser vid tillämpningen av 3 ~ förordningen (1977:625) om 

information till ersättare i statliga styrelser och nämnder samt att regeringen 

därefter prövar behovet av särskilda regler om suppleanters närvarorätt i 

länsstyrelsernas styrelser. Enligt denna paragraf bör ersättare där det 

bedöms lämpligt kallas till sammanträden även när den ordinarie ledamoten 

inte har förfall. Denna möjlighet bör särskilt beaktas i det inledande skedet 

av ersättarens förordnande, när en ersättare besitter särskild sakkunskap och 

när hans närvaro av annat skäl är önskvärd.Med anledning av riksdagens 

begäran har länsstyrelserna ombetts att besvara vissa fragor om närvarorätt 

för suppleanter. Av svaren framgår att samtliga länsstyrelser tillställer såväl 

ledamöter som suppleanter material till styrelsernas sammanträden. Ungefär 

en tredjedel av länsstyrelserna kallar suppleanterna till det första samman

trädet i varje ny mandatperiod medan andra länsstyrelser kallar supplean

terna till ett styrelsesammanträde en till två gånger per år. Flera länsstyrelser 

uppger att den främsta anledningen till att de icke tjänstgörande supplean
terna har kallats till styrelsesammanträden har varit att informera dem om 

länsstyrelsens verksamhet. I de fall suppleanterna har kallats till vanliga 

arbetssammanträden har anledningen varit att de har besuttit särskild 

sakkunskap av betydelse för behandling av ärenden vid sammanträ

dena. Flertalet litns~tyrelser anser att det är värdefullt att suppleanterna är 

närvarande vid styrelsesammanträdena. Detta medför bl.a. att suppleanter

na är bättre informerade om länsstyrelsens verksamhet. Dessutom kan 

suppleanterna tillföra styrelsen speciell sakkunskap och kontaktytan mot 

andra samhällsfunktioner kan breddas. 

Enligt min uppfattning visar undersökningen att suppleanterna i länssty

relsernas styrelser redan i dag, med gällande bestämmelser. deltar i 

länsstyrelsernas arbete på ett ändamiilsenli~t sätt. Deras speciella sakkun

skap tas väl tillvara, de informeras fortlöpande om länsstyrelsens verksamhet 

och d~ kallas till sammantriiden da deras niirvaro bedöms vara värdefull. Jag 

finner därför inte att det finns behov av att föreslå särskilda regler om 

suppleanters närvarorätt i länsstyrelsernas styrelser. 
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Riksdagen har beslutat (prop. 1980/81:150. FiU l98l)l81:40. rskr 1980/ 

81:420) om besparing i statsbudgeten om l2 miljarder kr. lnom kommunde

partementets verksamhetsomrade räknar jag med besparingar. sammanlagt 

2.4 milj kr.. på medel som anvisas för samhällsinformation. för inventeringar 

inom kulturminncsvärdsomradet samt för viss utbildning hos länsstyrels1.:r

nas organisationsnänmd. Besparingarna i fråga om kulturminncsvårdsområ

det har avräknats i anslagsposten Diverse ändamål i sammanställningen B 1. 

Länsstyrelserna. Jag räknar vidare med ytterligare besparingar. Möjlighe

terna att förverkliga dem är dock beroende av ändringar i föreskrifter. 

författningar etc .• vilka tillhör andra departements verksamhetsområden. 

Dessa besparingar är 1. Förenklad handläggning bl. a. inom bil- och 

körkortsrcgistret och av utskänkningsärendcn samt ärenden om utlänningars 

fastighetsförvärv. verkställighet av utvisning och vissa medborgarskapsären

den (3,0 milj kr.). 2. Besparingar inom priskontorens verksamhet 

(3.0 milj. kr.). 3. Del av besparingar till följd av förenklad handläggning av 

ärenden om yrkesmässig trafik (0.5 milj kr.). 4. Minskad arbetsbelastning på 

biträdcstjänstcrna om läm.veterinärorganisationens uppgifter förs över till 

lantbruksnämnden (0.5 milj. kr.). 5. l avvaktan på proposition om totalför

svaret förenklingar och omprioritering av uppgifter inom försvarsenheterna 

(8.0 milj. kr.). Jag förordar således nämnda besparingar som för länsstyrel

serna uppgår till ca 17.4 milj. kr. Som jag tidigare har anfört fordrar ett 

genomförande av besparingarna vissa ändringar i författningar och lagar som 

kräver riksdagens medverkan. I huvudsak ankommer det emellertid pa 

regeringen och de centrala ämbetsverken att vidta de åtgärder som behövs 

för att genomföra besparingarna. Jag vill också nämna att avgiftsfriheten för 
stat. kommun och landstingskommun beträffande exekutionsavgifter har 

upphört att gälla fr.o.m. den 1 januari 1982. vilket kan beräknas ge ett 

medelstillskott på ca 10 milj. kr. under budgetåret. 

Jag kan f. n. inte förutse vilka personalkonsekvenser som kan följa av de 
föreslagna besparingarna. Det maste ankomma på resp. länsstyrelse - sedan 

erforderliga lagändringar m. m. har gjorts- att bemöda sig om att genomföra 

besparingsåtgärderna på sadant sätt att endast s. k. naturlig avgång kommer i 

fråga om tjänster måste dras in. 

För att uppfylla de av statsmakterna beslutade besparingarna väljer 

myndigheterna i vissa fall att vid tjänstetillsättningar rekrytera personal. som 

redan är anställd hos myndigheten. En del av denna personal kan redan ha 

utbildning som är anpassad till den nya tjänsten. medan annan personal kan 

sakna utbildning för denna. Enligt min mening är det angeläget att ytterligare 

underlätta och främja omflyttning av personal inom länsstyrelserna. de 

lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. För att möjlig

göra nödvändiga omställningar är det också angeläget att planera långsiktigt 

och med god framförhållning. Planeringen måste riktas in sä att den 

befintliga personalens kunskaper, kompetens och ambitioner tas tillvara och 

utvecklas. Myndigheternas utbildningsverksamhet bör sålunda planeras med 
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utgfogspunkt även från förväntade konsekvenser av besparingsåtgärder. 

Företriide bör ges åt utbildning och andra personalutvecklande insatser som 

underlättar ett genomförande av sådana besparingar. I myndigheternas 

anslag ingår medel för bl. a. sådana insatser. Länsstyrelsernas organisations

nämnd har beslutat om vissa förändringar i sin utbildning fr.o.m. inneva

rande budgctär i syfte att bl. a. underlätta omflyttning av personal. Niimnden 

erbjuder nu till största delen utbildning inom de olika sakomd1den som ingår 

i liinsstyrelsernas verksamhetsomr{1de. 

Enligt beslut av riksdagen vid 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82:30 

bil. 4. SkU 1981/82:13. rskr 1981/82:60) införs ett nytt system för invcste

ringsavdrag för inventarier. Det tidigare systemet för stimulans av närings

livets inventarieanskaffning ersätts med ett avdragssystem som samordnas 

med mervärdeskatteuppbörden. De nya reglerna gäller investeringar i 

inventarier som levereras under år 1982. För kontroll av detta merviirde

skatteanknutna investeringsavdrag förordar jag att merviirdeskatteenheter

na vid 22 länsstyrelser tillförs sammanlagt 35 handläggartjänster för tiden 1 

juli 1982 till 31 mars 1983. Därefter föresl{1s tjänsterna fä användas till att 

förstärka mervärdcskatteenheternas kontrollverksamhet. i huvudsak enligt 

riksskattcvcrkcts förslag. Vidare förordar jag för handläggning av ärenden 

om investeringsavdrag ett medclstillskott av L.9 milj.kr. för tillfällig arbets

kraft under tiden 1 juli 1982 till 31 mars 1983. Det behov av persnnalför

stärkning för denna kontroll som kan uppst?1 redan under innevarande 

budgetår avser n:geringen att tillgodose genom att medge de anslagsöver

skridanden som behövs. 

Riksskatteverkct har lagt fram förslag till ändrade arbetsformer. nytt 

ADB-system. ny organisation och bemanning för liinsstyrelsernas mervär

deskatteenhcter. Förslaget innebär en ny registrcringsrutin för de skattskyl

diga till mcrvärdeskatt och ett nytt uppbördssystem för merviirdcskatt. 

Vidare föreslås ett nytt informationssystem för informationsutbyte mellan 

mervärdeskatt och inkomstskatt och ett nytt ADB-system för mervärdcskatt . 

. byggt på direktminnesteknik. Förslaget innebär inga förändringar avseende 

ansvars- och arbetsfördelning mellan länsstyrelse och skattechef. I fråga om 

organisation av mcrvärdeskatteenhctcrna förordas att den omliiggning till 

arbete i grupp som har påbörjats inom skatteförvaltningen iivcn skall giilla 

inom merviirdeskatteenhetcrna. För liinsstyrclscrna i Stockholms. Malmö

hus samt Göteborgs och Bohus län föreslt1s att mervärdeskatteenheterna 

indelas i sektioner. Ett förslag till hjälpmedel för bemanningsberiikning 

(bemanningsmodell) och ett förslag till bemanning av varje enskild 

mervärdeskatteenhet läggs fram. Det föreslagna ADB-systemet för merviir

deskatten beräknas ge ett överskott och har tidigare denna dag redovisats av 

chefen för budgetdepartementet. Bctriiffande övriga förändringar iir det 

omfattningen av mervärdcskattekontrollen som har den största ekonomiska 

betydelsen. Genomförandet av de föreslagna förändringarna beriiknas ske 

successivt under tiden 1983-1986. 
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Flertalet liinsstyrelser och Centralorganisationen SACO/SR tillstyrker i 

allt viisentligt de i rapporten framlagda principförslagen och de föreslagna 

riktlinjerna för det fortsatta utredningsarbetet. Länsstyrelsernas organisa

tionsnämnd anser att rapporten inte ger tillräckligt underlag för en 

bedömning av de olika systemalternativen. Riksrevisionsverket. som iir 

tveksamt till om skatteförvaltningen i nuvarande arbetssituation mäktar med 

ytterligare genomgripande förändringar av arbetsformer och bemanning. 

anser det angeläget att viss försöksverksamhet igångsätts och att tillriickliga 

resurser avdelas för detta. 

De flesta rcmissinstanserna tillstyrker det nya registreringssystemet. 

Statsko~torct anser emellertid att man borde ha överviigt att lägga 

registreringsfunktionen på de lokala skattemyndigheterna. För egen del 

anser jag att denna fråga bör behandlas vidare i det fortsatta utvecklingsar

betet. Det ankommer pä regeringen att ge närmare direktiv för detta 

arbete. 

Förslaget om införande av ett nytt besöksinstitut. mervärdeskattebesök. 

godtas av flertalet remissinstanscr. Lantbrukarnas riksförbund betonar 

vikten av att det av den kommande lagstiftningen framgär att det inte är fråga 

om skatterevision. För egen del anser jag att denna fråga bör behandlas 

vidare i det nyss nämnda utvecklingsarbetet. 

Samtliga remissinstanser är eniga om behovet av ökad kontroll av 

mervärdeskatten. Även jag anser att en skärpning av mervärdeskattekon

trollen är mycket angelägen. För innevarande budgetår har länsstyrelserna i 

Stockholms. Malmöhus samt Göteborgs och Bohus liin i detta syfte tillförts 

27 handläggartjänster. För att ytterligare förstärka mervärdeskattekontrol
lcn föreslår jag nu att länsstyrelserna, utöver de 35 nya handläggartjänsterna 

som jag tidigare har förordat och som inledningsvis skall användas för 

handläggning av ärenden om investeringsavdrag. tillförs 5 milj. kr. till 

förstärkning av kontroll verksamheten inom mervärdeskatteenheterna. För

delningen på Hin av dessa medel avser jag att föreslå regeringen i samband 

med beslut om regleringsbrev för budgetiiret 1982/83. 

Beträffande fö~slaget till system för informationsutbyte mellan mervär

deskatt och inkomstskatt anser jag att det är mycket angeläget att förbättra 

detta system och att frägan bör utredas vidare i det kommande utv·ecklings

arbetet. 

Tre länsstyrelser anser. i motsats till förslaget. att ansvars- och arbetsför

delningen för mervärdeskatten bör ändras. För egen del anser jag att nägra 

· skäl inte har framkommit som motiverar en ändring av nuvarande 

ordning. 

Att utformningen av den inre organisationen av mervärdeskatteenheten 

får bestämmas av den berörda myndigheten själv tillstyrks av statskontorct 

och nägra länsstyrelser. För egen del instämmer jag i detta. Förslaget innebär 

ocksä att merviirdeskatteenheterna vid länsstyrelserna i Stockholms. Mal

möhus samt Göteborgs och Bohuslän skulle delas in i sektioner. För egen del 
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är jag tveksam till behovet av sektionsindelning. Det fortsatta utvecklings

arbetet bör omfatta även denna fråga. 

Sju länsstyrelser tillstyrker den föreslagna bemanningen av mervärdeskat

teenheterna. Vissa av dessa framhåller att resursförstärkningen bör genom

föras redan budgetåret 1982/83. Åtta länsstyrelser och TCO:s statstjänste

mannasektion framhåller att det kan bli nödviindigt med en omprövning av 

bemanningen sedan utvärderingen av försöksverksamheten har genomförts. 

Sex länsstyrelser hemställer att bemanningen av mcrvärdeskatteenhctcrna 

skall ökas. För egen del anser jag. som jag tidigare har redovisat, att en 

kraftig personalförstärkning bör göras budgetåret 1982/83 men är inte nu 

beredd att ta ställning till det slutliga bemanningsförslaget. Det får bedömas 

då ytterligare underlag har erhållits. 

I fråga om kostnader och intäkter anser statskontorct, nio länsstyrelser och 

TCO:s statstjänstemannasektion att de förväntade rationaliseringseffekter

na bör bedömas med största försiktighet. För egen del anser jag att man i det 

fortsatta utveeklingsarbctct noga bör följa effekterna av gjorda förändringar 

och att riksskatteverket fortlöpande bör avrapportera detta till regeringen i 

samband med anslagsframstiillningen. 

Sju länsstyrelser tillstyrker förslaget om etappvis utbyggnad. För egen del 

förordar jag detta. Härigenom skapas bättre förutsättningar för att kunna 

påverka systemets utformning och ges bättre möjligheter att bemästra 

övergångsproblem. Detta bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbctct. 

Chefen för budgetdepartementet har tidigare i dag föreslagit att ett 

utvecklingsarbcte för ett nytt ADB-system för mervärdeskatten påbörjas i 

huvudsaklig överensstämmelse med det av riksskatteverket föreslagna 

alternativet 1, med ett etappvis genomförande. Jag har beräknat 2 milj. kr. 

under anslagsposten Till regeringens disposition för fortsatt utrednings- och 

utvecklingsarbete. Jag har härvid beaktat att vissa resurser successivt kan 
frigöras. 

I fråga om den övriga skattekontrollen vid länsstyrelserna anser jag att det 

är mycket angeläget att ytterligare intensifiera insatserna vad gäller 

svårkontrollerade deklarationer och förordar i detta syfte att personalresur

serna för kvalificerad revision förstärks. Detta bör samtidigt innebära 

förbättrade möjligheter att biträda i kampen mot den ekonomiska brottslig

heten. För detta ändamål föreslår jag därför ett medelstillskott av I 0 milj. kr. 

Fördelningen på län avser jag att föreslå regeringen i samband med beslut om 

regleringsbrev för budgetåret 1982/83. 

De uppgifter som f. n. ankommer på överexekutor förs över till 

kronofogdemyndigheterna den 1 januari 1982. Jag räknade för innevarande 

budgetår, prop. 1980/81:100 bil. 18 s. 27, med en reduktion av länsstyrelser

nas anslag med ca 6 milj. kr. Detta motsvarar kostnader för årsarbetskraftcr 

för övcrcxekutorsiirendcn för ett halvt budgetar. Även för budgetåret 

198~/83 har jag riiknat med en reduktion av liinsstyrelsernas anslag med. 6 

milj. kr. 
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Genom beslut ar 1980 har regaingcn fastställt ny uppbörclsoq:rnnisation 

fiir både länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. Den nya 

organisationen innebiir att viss personal i den befintliga organisationen blir 

övertalig. Övertalig tjiinst skall enligt beslutet dras in när tjiinsten blir 

vakant. För budgetiirct 1982/83 räknar jag med en rationaliseringsvinst 

genom p[1 detta sätt indragna tjänster av ca JO milj.kr. Resterande 

rationaliscringsvinst - ca 1-l milj .kr. - räknar jag med skall utfalla under det 

kommande budgett1ret. Rationaliseringsvinsten på uppbördsrdormcn för 

budgct:"iret 1982/83 kan sitledes finansiera en stor del av de ytterligare insatser 

som föresliis för att förstiirka skattekontrollen för budgetäret 1982/83. 

Jag vill avslutningsvis vad gälkr skattekontrollen framhålla att jag räknar 

med att de insatser som jag föreslår tillsammans med det nya ADB-system 

för merviirdeskattekontrolkn som budgetministern tidigare denna dag har 

föreslagit bör inncbiira att skattekontrollen ytterligare förbiittras. 

Enligt planerna för den s.k. RS-organisationen återstår 160 tjänster för att 

organisationen vid de lokala skattemyndigheterna skall vara fullt utbyggd. 

Tjänsterna är avsedda för granskning av löntagardeklarationer. Riksskatte

verket har tillstyrkt en utbyggnad med 160 tjänster. Jag anser att de lokala 

skattemyndigheterna f. n. inte bör tillföras ytterligare tjänster för granskning 

av löntagardeklarationer. Chefen för budgetdepartementet har tidigare 

denna dag utvecklat skiilen till detta. 

De lokala skattemyndigheterna utför arbetsuppgifter för den allmänna 

försäkringen och far därför crsiittning fr~m allmiinna pensionsfonden. Detta 

arbete kräver mindre arbetsinsatser sedan nuvarande ADB-system inom 

skatteförvaltningen har genomförts. Jag har diirför riiknat med minskad 

ersättning frfm den allmiinna pensionsfonden med knappt 10 milj.kr. 

Kronofogdemyndigheternas arbetsbörda har ökat de senaste åren. Anta

let inkomna s.k. allmiinna mål tenderar dock fr.0.111. 1979 att minska till 

antalet. Antalet s.k.enskilda mål fortsätter dock att öka. De enskilda m[tlen 

utgör ungefär 25 (;~ av kronofogdemyndigheternas totala mtilmiingd. Hand

liiggningcn av målen anses kriiva ungefär hiilftcn av kronofogdemyndighe

ternas totala resurser. 

Enligt riksdagens beslut vid riksmötet 1977178 ( prop. 1977/ 

78: 129. CU 11177/78:26. rskr 1977178:253) fick landets kronofogdemyndighe

ter bl.a. en ny arbetsorganisation. Den nya organisationen genomfördes den 

1 juli 1978 för kronofogdemyndigheten i Stockholm och den I januari 1979 

för övriga kronofogdemyndigheter. 1 samband med omorganisationen 

konstaterades att vissa distrikt hade överkapacitet i fr:lga om personella 

resurser och att dessa borde omfördelas till mer arbetstyngda distrikt. I littills 

har omfördelningen skett i den takt som denna överkapacitet har kunnat 

avvecklas genom att lämpliga tjiinster har blivit lediga. Möjligheterna till 

indragningiomfördclning av övertalighet får inte full effekt beroende p<i att 

speciella förhttllanden kan ri\da som motiverar att berörd kronofogdemyn

dighet far i'lterbesiitta tjänst. Ökningen av mM och iircnden har varit st1dan att 
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enbart möjligheterna att omfördela personella resurser inte har riickt till för 

att [1stadkomma tillriicklig balans mellan arbetsmängd och personalresurser. 

De mest arbetstyngda distrikten har därför först:irkts med nya tjänster. 

Eftersom vissa distrikt fortfarande har iivcrkapacitct förordar jag att även i 

fortsättningen resurser omfördelas enligt de principer som hittills har 

tilHimpats. 

För att åstadkomma rationellare arbetsformer har ett försöks- och 

utvecklingsarbcte i fråga om nyttjande av ADB för exekutionsväsendct 

bedrivits sedan början av 1970-talet. Försöksverksamheten började i 

blygsam omfattning. Allt eftersom erfarenheter av utvecklingsarbetet har 

vunnits, har försöksverksamheten med det ADB-haserade redovisningssys

temet (REX) byggts ut. Försöksvcrksamheten har omfattat endast krono

fogdemyndigheternas handliiggning och redovisning av de allmänna mitten. 

Redovisningssystemet REX är f.n. infört vid kronofogdemyndigheterna i 

Stockholms. Uppsala. Södermanlands. Malmöhus och Göteborgs och Bohus 

län. 

Med anledning av den omfattande försöksverksamheten tillkallade jag i 

april 1980 efter regeringens bemyndigande en siirskild utredare som fick i 

uppdrag att utreda frt1gan hur ett ADB-system för exekutionsväsendet borde 

vara utformat. I uppdraget ingick bl.a. att göra en utvärdering av det pi1 

försök drivna redovisningssystemet. 

Exekutionsväsendct har enligt utredningen ett mycket stort hehov av 

datorstöd och utredningen föreslår att REX genomförs för hela landet. 

Remissinstanscrna har genomgående tillstyrkt datorstöd till exekutions

viisendct. Samtliga anser att REX med sin nuvarande utformning skyndsamt 

skall genomföras i hela riket. Åtskilliga remissinstanser betonar i likhet med 

utredningen att ett gl'nomförande av REX inte för innehära att ADB-stödets 

utformning diirmed för sin slutliga lösning. Pä sikt hör en regional lösning 

eftersträvas. Uinsstyrclsen i Jönköpings län förordar att Wnsdatorcrna borde 

utnyttjas bättre och att därför ett regionalt alternativ blir väljas. 

För egen del delar jag utredningens och remissinstanscrnas åsikt att 

kronofogdemyndigheterna är i behov av ett datorstöd. I likhet med 

riksrevisionsvcrket kan jag konstatera att REX har fungerat bra och att de 

problem som har varit förenade med utvecklingen av andra ADB-system i 

statsförvaltningen i stort sett inte har giillt REX. Utredningen har 

presenterat tvli regionala och två centrala alternativ. Enligt utredningen är de 

regionala alternativen dyrare än de centrala alternativen samt fordrar längre 

tid att genomföra. Även om det av olika skäl vore önskviirt att viilja ett 

distribuerat system vill jag med hiinsyn till det ekonomiska läget och p<l grund 

av det angelägna behovet av datorstöd till kronofogdemyndigheterna inte 

motsiitta mig ett centralt system. Jag förordar cHirför att det ADB-hascrade 

redovisningssystemet for exekutionsväscndct ( R EX) genomförs vid samtliga 

kronofogdemyndigheter i landet i hurndsak enligt utredningens förslag. Jag 
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finner det angeläget att betona att när det blir aktuellt att ersätta nuvarande 

centrala system bör man sikta mot distribuerade lösningar. 

Utredningen har beräknat att personalresurser motsvarande 375 arsar

betskraftcr vid kronofogdemyndigheterna kan frigöras om REX införs. 

Remissinstanserna ställer sig tveksamma till om det över huvud taget är 

realistiskt att dra in resurser pä kronofogdemyndigheterna med hänsyn till de 

senaste {uens kraftiga volymökningar. 

Även om rationaliseringsvinsten inte helt kan förverkligas därför att vissa 

resurser måste återföras på grund av de senaste årens volymökningar räknar 

jag ändå med kostnadsbesparingar. Jag förordar att vissa besparingar görs 

under nästa budgetår. Jag har räknat med en reduktion av REX

myndigheternas anslag med 4,6 milj. kr. motsvarande kostnaderna för drygt 

40 årsarbetskrafter. 

Utredningen har föreslagit att genomförandet av REX bör ske i två 

etapper med början niista budgetår. Det bör inledas med de 24 kronofog

demyndigheter i län som gränsar till nuvarande REX-liin. Resterande 35 

myndigheter bör anslutas till systemet budgetåret 1983/84. Remissinstanser

na har inte haft några invändningar i fråga om genomförandetakten. Jag 

förordar att REX genomförs i den takt som utredningen har föreslagit. 

Utredningen har ingående behandlat frågan om ADB-säkerhet. informa

tionsutbyte mellan myndigheter med ADB-system och säkerställande av den 

enskildes integritet. Nagon förändring i nuvarande systemuppbyggnad har 

inte ansetts nödvändig enligt utredningen. Beträffande dessa frågor samt 

tillgången till uppgifter ur kronofogdemyndigheternas dataregister har 

utredningen ansett att de bör regleras i särskild författning. Remissinstan

serna delar utredningens uppfattning. Utredningen har vidare föreslagit att 

det s. k. länsslutna systemet. som innebär att kronofogdemyndigheterna har 

tillgång till en fullständig skuldbild endast för gäldenärer i eget län. skall 

upphöra. För egen del anser jag att de här nämnda säkerhetsfragorna skall 

regleras i författning. Jag kan också ansluta mig till utredningens uppfattning 

att den nuvarande länsslutenheten bör upphöra. Jag återkommer till 

regeringen i denna fraga. 

Som jag tidigare har framhållit omfattar REX endast de allmänna målen. 

En projektgrupp med representanter för riksskatteverket och kronofogde

myndigheten i Göteborg har utarbetat förslag i fråga om bl. a. registrering i 

REX av de enskilda målen. Den manuella hanteringen av dessa är 

synnerligen resurskrävande. I syfte att åstadkomma rationellare arbetsme

toder i fråga om registrering, bokföring och redovisning av de enskilda målen 

förordar jag att vissa resurser avsätts för fortsatt försöks- och utredningsar

bete av rutinerna för enskilda mål. 

Chefen för budgetdepartementet har i dag föreslagit att kronofogdemyn

digheterna bör få terminalatkomst till vissa uppgifter i det centrala 

skatteregistret. Han är dock inte beredd att nu i detalj ta ställning till 

omfattningen av denna terminalåtkomst. Eftersom det är angeläget att visst 
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förberedelsearbete påbörjas förordar jag att medel anslås för inköp av bl.a. 

viss teknisk utrustning. Jag har beräknat prelimin~irt 500 000 kr. för detta 

ändamål. 
Som jag har anfört i det föregående förordar jag att kronofogdemyndig

heterna tilldelas anslag med utgångspunkt i huvudalternativet. Detta bör 

kunna genomföras utan men för indrivningen och samtidigt leda till en 

ytterligare effektivcring och förstärkning av exekutionsväscndet om det 

kombineras med de insatser i form av datorstöd och terminalatkomst i det 

centrala skatteregistret som jag har förordat. Härutöver bör naturligtvis en 

neddragning av resurserna inte ske i de mest arbetstyngda distrikten utan i 

möjligaste mån tas i de distrikt som har överkapacitet. 

Kronofogdemyndigheterna utför vissa arbetsuppgifter för den allmänna 

försäkringen och får därför ersättning från allmänna pensionsfonden. Sedan 

nuvarande ADB-system har genomförts hos skattemyndigheterna har 

kronofogdemyndigheternas arbete härmed blivit mindre. Jag har därför 

räknat med minskade intäkter för kronofogdemyndigheterna. 

Kronofogdemyndigheterna i Stockholm. Malmö och Göteborg bör, 

liksom för innevarande budgetår, tilldelas sär:.kilda medel för att bekämpa 

den s. k. ekonomiska brottsligheten genom en cffcktivcrad indrivning av 

främst skatter och avgifter. Jag förordar därför - i likhet med innevarande 

budgetår - att 1.5 milj. kr. anvisas för detta ändamål. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag. vilka redovisas 

närmare i det följande. innebär, med bortseende från de under resp. anslag 

beräknade uppbördsmcdlcn, en medelsanvisning om sammanlagt 

2 877 .0 milj. kr. Ökningen i förhållande till innevarande budget{ir uppgår till 

188.0 milj. kr. Av totalbeloppet avser I 685,0 milj. kr. länsstyrelserna. 

692.8 milj kr. de lokala skattemyndigheterna och 489.4 milj. kr. kronofog

demyndigheterna. De särskilda uppbiirdsmedlen under dessa anslag beräk

nar jag för länsstyrelserna till 16.6 milj. kr.. för de lokala skattemyndighe

terna till 49.9 milj. kr. och för kronofogdemyndigheterna till 11.9 milj. kr. 

dvs. totalt 78.4 milj. kr. Det innebär en minskning med 13.7 milj. kr. i 

förhållande till innevarande år. Beträffande civilbefälhavarnas förslag har 

jag. i avvaktan pa särskild proposition i ämnet. tagit upp ett beräknat belopp 

av 9.7 milj. kr. 
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Sammanställning av anslagsberäkningarna 
(I 000-tal kronor) 

B 1. Länsst~·rclserna 
Personal 

Ansla~ 
Förval tningskoslnadcr 
Diir<ll' , 

lö11ekos11wdcr 
e11gängs111g~(1cr 

Lokalknstnaclcr 
Sarnhiilbinf1irrnatiun 
K u ngi.irc lsea n nonse ri ngskos l nadL·r 
Lantrniiterienhclen 
Diverse iindamäl 

U pphördsmedcl 
Ersiittning från allmiinna 
pensionsf~)nckn 
Ersiittning för ltppdrag vid 
dataenheterna 

\'ettllulgift 

B 2. Lokala skattemyndi~heterna 

Personal 

Ansla~ 
Fiirvaltningskost nadcr 
Diirm· -

lii11ck11s111ad1•r 
1·11gångs111giJier 

Lokalkostnader 
Diverse iindamiil 

l'ppbiirdsmcdcl 
Ersiittning fran allrniinna 
pensionsf~inden 

'.\cttoutgift 

111fW82 

9 500 

I 181 0113 

I 1110 2-\7 
11!5 

228 863 
3 622 
9 1)()8 

59 556 
46-\72 

I 578 624 

8 08-l 

6 -\29 

1564111 

4400 

5-ll 351 

5181168 

87 8711 
lli 38-l 

645 605 

59 256 

586 349 

I Summan iir ej fiinklad på liinsslyrdserna. 

[kriiknad iindring l 9X2i83 

I .iins- Före-
styrelserna drag.anden 

+ 39 

+ I !Il 355 

9-\ Il.\!) 
7 781 

+ 2ll 78-\ 
+ 3 222 
+ 8110 
+ I) 5-\3 
4- I tillh 

+ 152 310 

+ 2 288 

211-l 

+ 150 226 

4- 154 

+ 77 828 

69 8Yi 
-l 36-l 

+ 15 1-\1 
3 351 

+ 89 618 

IJ 332 

+ 9!1950 

+ -~5 

+ 75 1!18 

70 886 
I 137 

+ 23 29'1 

+ 5 728 
+ 17 81-\ 

+ 122 459 

- HillOOl 

+ 2 288 

21l-l 

+ 104 375 

+ YlOll\ 

37 2-l3 
375 

+ 1-\ 41!7 
(, 7(12 

+ 47 206 

9 332 

+ 56 538 

32 
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1981182 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

Personal 2 853 

Anslag 
Förvaltningskostnader 350 221 
Därav 

lönekostnader 329 340 
engångswgifter 

Lokalkostnader 59 590 
Ex.:kutiva förrättningskostnader 4 076 
Diverse ändamål 41 203 

455 090 

Uppbördsmedel 
Ersättning frän allmänna 
pensionsfonden 18 354 

Nettoutgift 436 736 

3 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelserna 

+ 72 

+ 42 895 

35 652 
3127 

+ 6 996 
+ 1 498 
- 1 250 

+ 50139 

- 6470 

+ 56 609 

Före
draganden 

+ 24 994 

23 771 

+ 6 766 
+ I 198 
+ 1380 

+ 34338 

- 6470 

+ 40 808 

33 
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Stockholms län 

Länsstyrelsen l 98li82 Bcriiknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Dära1· ~ 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörclscannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

I 548 

190 909 

180917 
85 

35 774 
423 

I 935 
5 402 

234 443 

Läns
styrelsen 

+ 19 329 

14 380 
2 950 

+ 5 161 
+ 37 

+ 903 

+ 25 430 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 16 743 000 kr. 

Före
draganden 

+ 

+ Il 781 

11 495 
25 

+ 3090 

+ 484 

+ 15 355 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +4 597 000 kr.). 

3. För införande av ADB-stöd vid handels- och föreningsregistret yrkas 

medel. ( + 1500000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. (+I 687 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 437 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +466 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag dc..:t likade meddsbe

hovet för länsstyrelsen till 15 355 000 kr. Jag har därvid beräknat 636 000 kr. 

för fem handläggartjiinster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har iiven beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

iindamål. För engångsutgifter för införande av ADB-stöd vid handelsregi

stret samt inköp av inventarier till vissa nya lokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition ber'iiknat preliminärt l 800 000 kr. 

För engångsutgifter för kartor för fastighetstaxering har jag beräknat 

100 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Dära1· , 

länl'ko.\"/nader 
eng<lngsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

946 

I 10 426 

105 676 

18 542 

128 968 

Beräknad ändring l 982iK3 

Uins- Före-
styrelsen draganden 

+ 5K 

+ 21 523 + 5 914 

20 608 5 502 
200 

+ J 736 + 3 721 

+ 25 259 + 9635 
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I. Lönc- och prisomräkning m. m. I 0 285 000 kr. 

2. f\,kd anledning av volym- och ärendeökningar yrkas försfiirkning med 

19 handläggare och 39 assistenter. Vidare yrkas medel för tillfällig personal 

övergängsvis. ( + 11 932 000 kr.). 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +2 842 ()()()kr.). 

4. Omkostnaderna heräknas öka. ( + 200 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammans@lningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 138 603 000 kr. Jag har därvid beräknat en 

rationaliseringsvinst inom upphiirdsområdet med 3 000 000 kr. Vidare har 

jag under anslagspostcn Till regeringens disposition beräknat prcliminiirt 

75 000 kr. för inköp av gardcrohsinredning till lokala skattemyndigheten i 

Stockholms fögderi. 

Kronofogdcmyndighctern;1 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
F örvai t ni ngskost nade r 
Därm· 

/önekos111ader 
engäng1111gijier 

Lokalkostnader 
Exekutiva förriittningskostnad<:r 

678 

!D801 

79 565 

l'J 804 
1 400 

105 005 

Lins-
styrelsen 

+ 11 

+ 9 007 

7 812 

+ 1 094 
+ 600 

+ 10701 

I. Löne- och prisomriikning m. m. 6 439 000 kr. 

Före-
dragandcn 

+ 4008 

3 786 

+ 1 094 
+ 300 

+ 5402 

2. Arbetsvolymerna har ökat kraftigt under senare år och distrikten bör 

förstärkas med personella resurser. Huddinge. Norrtälje och Stockholms 

distrikt bör tillföras var sin kronofogdesekreterartjiinst, Handen, Nacka, 

Sollentuna, Södertälje och Tiihy distrikt bör få ytterligare biträdcspersnnal. 

(+I 213 000 kr.). Länsstyrelsen yrkar vidäre att distrikten undantas från 

besparingsalternativet. 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +3 049 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelshehovet för 

kronofogdemyndigheterna till I llJ 407 000 kr. Jag har därvid räknat med en 

reduktion av myndigheternas anslag med 2,2 milj .kr. med anledning av den 

effektivcring av verksamheten som REX har medfört. 
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Uppsala län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Dära1' 

lönekostnader 
e11gå11gs11tgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonscringskostnader 
Lantmäterienheten 

262 

33 609 

31 222 

8 423 
11 l 
84 

I 276 

43 503 

Uins
styrelsen 

+ 7 

+ 3 157 

2 858 
255 

58 
+ 64 
+ 21 
+ 101 

+ 3 285 

1. Löne- och prisomräkning m. m. l 966 000 kr. 

Före
draganden 

+ 

+ 2 149 

2 050 
5 

58 

+ 113 

+ 2204 

2. Till taxeringsenheten yrkas en byrådirektörstjänst för fortlöpande 
kvalificerad uppföljning av fastighetstaxeringen. En tjänst som förste 

taxeringsintendent yrkas till besvärsenheten med anledning av ett ökat antal 
besvär från skattskyldiga. För den ökade uppbördsverksamheten yrkas en 
förste byråsekreterartjänst till uppbördsenheten. Vidare yrkas till dataenhe
ten tre operatörstjänster för registreringsarbete och en operatörstjänst för 
efterbehandlingsarbete. ( +820 000 kr.). 

3. Medel begärs för tillfällig personal. ( + 150 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +248 000 kr.). 
5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 101000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medclsbe
hovet för länsstyrelsen till 2 204 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 
för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 
Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Dära1' 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981182 

105 

12 885 

12 283 

2 206 

15 091 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 7 

+ 2 553 + 1 071 

I 917 I 037 
476 

+ 401 + 401 

+ 2 954 + 1472 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. 1153 000 kr. 

2. Till Enköpings fögderi begärs en tjänst som assistent på gransknings

enheten. en expeditionsvakt och en telefonist. Tierps fögderi behöver 

förstärkas med en biträdestjänst för främst arbetet med fastighetstaxering. 
För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs tre 

handläggartjänster till Uppsala fögderi. På grund av volym- och ärendeök

ningar yrkas vidare till Uppsala fögderi en handläggartjänst och fyra 

biträdestjänster alternativt medel motsvarande fem årsarbetskrafter. 

( + l 230 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +571 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 16 563 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 412 000 kr. för 

utbyte av telefonväxlar hos lokala skattemyndigheterna i Enköpings och 

Tierps fögderier. 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därai· 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva rörrättningskostnader 

1981/82 

60 

7 108 

6664 

1 317 
53 

8478 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 373 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelsen 

+ 7 

+ 1 282 

I 205 
30 
50 

+ 12 

+ 1244 

Före
draganden 

+ 797 

767 

- 50 
+ 12 

+ 759 

2. Myndighetens arbetsvolym har fortsatt att öka och fr.o.m. den 1 januari 

1982 tillförs kronofogdemyndigheten nya arbetsuppgifter. Distriktet behö
ver förstärkas med sammanlagt sju tjänster ( +834 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +37 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheten till 9 237 000 kr. 
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Södermanlands län 

Länsstyrelsen 1981182 Bcriiknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 291 + 
Anslag 
Förvaltningskostnadcr 37 086 + J 254 + 2 427 
Därav 

lönekostnader 34 634 2817 2 094 
engångsurgifler 45 311 

Lokalkostnader 5 844 + 688 + 767 
Samhällsinformation 128 + JO 
Kungörelseannonseringskostnadcr 431 95 95 
Lantmäterienheten I 211 + 185 + 91 

44 700 + 4042 + 3 190 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 258 000 kr. 

2. Till förstärkning av resurserna för vård och förvaltning av naturreservat 

m. m. samt för naturinventering yrkas en förste byråinspektör till natur

vårdsenheten. ( + 110 000 kr.). 

3. För underhållsbesiktning av skyddsrum yrkas en förste byråingenjör. 

(+115000kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. (+374 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Lönc- och prisomräkning m. m. 84 000 kr. 

b) För framställning av nya registerkartor yrkas en tjänst som arkivassis

tent. För kartlagning och aktrenovering yrkas två tjänster som kartlagarc. 

( + 321 000 kr.). Vidare yrkas att en kartteknikcrtjänst förs över till 
lantmäterienheten från överlantmätarmyndighetcn. 

c) Omkostnaderna beräknas minska. (-220 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 190 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därai· 

lönekostnader 
engångsurgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

112 

14 104 

13437 

2 869 

16 973 

Beriiknad iindring J 982/83 

Läns
styrelsen 

+ 886 

RB 

+ 463 

+ I 349 

Före
draganden 

+ I 16:! 

I 130 

+ 447 

+ 1609 

1. Löne- och prisomräkning m. m. l 349 000 kr. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 18 582 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 1981/82 

Personal 76 

Ans la~ 
Förval tningskostnadcr 9 296 
/Järai· 

lönekostnader 8 702 
engå11g.1·urgifier 

Lokalkostnader 1 078 
Exekutiva fiirrättningskostnadcr }Q 

10456 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 869 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelsen 

+ 780 

629 
105 

+ 19-1 
+ 8 

+ 982 

Före
draganden 

+ 303 

265 

+ 193 
+ 8 

+ 504 

2. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 113 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 10 960 000 kr. Jag har därvid räknat med en 

reduktion av kronofogdemyndigheternas anslag med 500 000 kr. med 

anledning av den effektivering av verksamheten som REX har medfört. Jag 

har vidare under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat 

preliminärt HJO 000 kr. för utbyte av telefonväxel hos kronofogdemyndighe

ten i Eskilstuna distrikt. 
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Östergötlands län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 393 + 2 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 49 586 + 3 093 + 3 224 
Därav 

lönekostnader 46028 2 790 3105 
engångsutgifter 45 10 

Lokalkostnader 6485 + 908 + 984 
Samhällsinformation 142 + 11 
Kungörelscannonseringskostnader 350 
Lantmäterienheten I 832 + 97 + 110 

58 395 + 4109 + 4318 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 012 000 kr. 
2. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 97 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mcdclsbe

hovet för länsstyrelsen till 4 318 000 kr. Jag har därvid beräknat 268 000 kr. 
för två handläggartjänster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 
Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 
ändamål. 

Länsstyrelsen har hemställt om regeringens ställningstagande till omloka
lisering av statlig verksamhet inom länet. Enligt min mening är det inte 
möjligt att ta ställning till denna hemställan på grundval av det material som 
är framlagt. Detta gäller speciellt i kostnadshänseende. 

Lokala skattemyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

166 

20697 

19 832 

2 517 

23 214 

Läns-
styrelsen 

+ 1 762 

1 645 
50 

+ 427 

+ 2189 

1. Löne- och prisomräkning m. m. I 709 000 kr. 

Före-
draganden 

+ 1 749 

1670 
35 

+ 421 

+ 2170 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning me.d 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +430 000 kr.). 
3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +50 000 kr.). 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 41 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 25 384 000 kr. 

Kronofogckmyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångswgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

112 

13 345 

12 550 

1 793 
52 

15 190 

Läns-
styrelsen 

+ 3 

+ 1669 

I 551 
20 

+ 262 
+ 5 

+ 1936 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. I 055 000 kr. 

Före-
dragandcn 

+ 1 184 

I 137 

+ 262 
+ 5 

+ 1451 

2. Linköpings distrikt är hårt belastat på biträdessidan och en tjänst bör 

inrättas. Vidare bör en tjänst som ekonom inrättas i utbyte mot de medel som 

anvisades för innevarande budgetår. Norrköpings distrikt behöver förstärkas 

med en tjänst som förste kronoassistent och vidare bör medel för anställning 

av en ekonom anvisas. ( +510 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. (+371000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdclsbchovet för 

kronofogdemyndigheterna till 16 641 000 kr. 
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Jönköpings län 

Uinsstyn:lscn l 98J!82 Beriiknau iinuring 1982/83 

Personal 

Ansla~ 
För\'al tn in gskos l nadcr 
Diirar " 

lii111'kos111ada 
e11gå11gs111gijier 

Lokalkostnackr 
Samh~l\lsinformali<1n 
K u n giirc lse a nnnnsc' ri n gsk ost n ade r 
Lant~niitericnheten " 

41 676 

38 594 
."i 

7 235 
L\8 
307 

I 888 

512+1 

Lins-
styrelsen 

+ 3 

+ s 366 

4 673 
345 

+ 'J57 
+ 13 
+ 30 
+ 162 

+ 6528 

I. Löne- och prisomriikning m. m. 3 391 000 kr. 

Fön:-
draganckn 

+ 2 

+ 2 963 

2 757 
55 

+ 908 

+ 118 

+ 3 989 

2. Uinsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 r;-;) inte 

skall tilliimpas. ( + l l 17 non kr.) 

3. För arbetsuppgifter inom regionalekonomiska enheten yrkas en tjiinst 

som byri"tdirektör. ( + 256 000 kr.). 

4. För att uppn[1 den ökning i kontrollverksamhetcn som statsmakterna 

eftersträvar yrkas en tjiinst som byrfaiirektör till uppbördsenheten. 

( + 135 ()()() kr.). 

5. Medel begärs för tillfällig personal m. m. ( + l 075 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beriiknas öka. ( +392 OUO kr.). 

7. Lantmiiterienheten. a) Löne- och prisomriikning m. m. 121 UOO kr. 

h) Omkostnaderna lleräknas öka. (+41 000 kr.). 

föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag det ökade mcdclsbe

hovet för liinsstyreben till 3 989 000 kr.Jag har diirvid beräknat 268 000 kr. 

för tv{1 handliiggartjiinster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamf1l. 

För engångsutgifter för utrustning av nya kurslokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beriiknat preliminärt 75 000 kr. 
För engångsutgifter för renovering av inventarier i personalmatsal har jag 

beräknat -15 000 kr. 
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Lokala skattemyndigheterna Beriiknad iindring I 9~Q/8J 

Personal 

Anslag 
Fiirvaltningskostnad.:r 
Därm· 

lönekostriuder 
1'11gångs111gif1er 

Lokalkostnatkr 

163 

19 <i40 

[8 7'J8 

3 2.'i7 

22 897 

Lins-
styrels.:n 

+ 4 

+ 2 054 

l '135 
20 

+ 525 

+ 2 579 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. I 672 000 kr. 

Fiire-
dragamkn 

+ I 61)8 

I 565 

+ .'i24 

+ 2 B2 

2. Till Jönköpings fögderi hcgiirs en handWggare och tvi! hitriiden inom 

arbetsomr~lclcna fastighetstaxering och service till a\lm[inheten. Rcftele 

fögderi behöver förstärkas med ett biträde. ( + 375 IJ()(J kr.) 

3. Länsstyrelsen yrkar att hurndalternativet (minskning med 2 r.:.;-) inte 

skall tilliimpas. ( + 500 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +32 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelshehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 25 029 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvait ningskostnader 
Diirm· 

lii11ekos111adcr 
e11gt111gs111i;iff1'r 

Lokalkostnader 
Exekutiva förriittningskostnader 

1981/82 

85 

rn 236 

9 57-l 

I 458 
42 

11 736 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 8118 000 kr. 

Ikriiknad ändring 1982!83 

Lins- Fiire-
styrclst:n dragandcn 

+ 5 

+ l 438 + 89[ 

1 284 851 
25 

+ 202 + 202 
+ 41) + 40 

+ 16110 + I LU 

2. Eksjö distrikt hiir förstärkas med tv;'\ biträden. Jönköpings distrikt med 

en ekonom jiimtc ett bitriide och Viirnamo distrikt med td biträden. 

(+491 nou kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 381 000 kr.). 

Fiiredraganden 

Med hänvi~ning till sammanstiillningen bcr;iknar jag medelsbchllvct för 

kronofogdemyndigheterna till 12 8<i1J 000 kr. 
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Kronobergs län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 251 + 
Anslag 
Förvaltningskostnader 31 451 + 1 987 + 2078 
Därav 

lönekosmader 29 161 I 808 I 983 
e11gång.1·111gifter 5 

Lokalkostnader 5 814 + 46 + 151 
Samhällsinf1irmation 109 + 8 
Kungörclseannonseringskostnader 193 + 15 
Lantmäterienheten 2 419 + 58 + 181 

39986 + 2114 + 2410 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 056 000 kr. 

2. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 58 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 2 410 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Diirai· 

lönekostnader 
engt1ngswgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

96 

11 464 

10 970 

I 270 

l2 734 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 905 000 kr. 

Föredraganden 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 681 + 946 

642 922 

+ 224 + 223 

+ 905 + 1169 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 13 903 000 kr. 
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Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Dära1' 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1981/82 

47 

6 047 

5 575 

670 
24 

6 741 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 427 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns-
styrelsen 

+ 

+ 471 

434 

+ 62 
+ 2 

+ 535 

Före
draganden 

+ 630 

599 

+ 62 
+ 2 

+ 694 

2. Växjö distrikt bör tillföras en tjänst som förste kronoassistent på grund 

av att arbetsvolymen ökat. ( + 108 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

kronofogdemyndigheten till 7 435 000 kr. 
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Kalmar län 

I .iinsstvrl'iscn 1981182 Bcriiknad iindring I 982!8J 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni n gskostn adcr 
Oärm· ' 

lö11eko.1·t1wda 
e11gä11g.1·111gijier 

Lokalkostnadc·r 
Sa 111 hii I lsinforrn a tinn 
K u n l!iire lse an nonscri n gskos t nade r 
Lant,rniitcrienhcten ' 

314 

YJ28X 

[Il 807 
133 
320 

2 516 

5.~ 064 

Lins-
styrelsen 

+ 

+ 3 !114 

2 68!1 

89!1 
+ 34 
+ 45 
+ 51!1 

+ 2 704 

1. Löne- och prisomriikning m. m. I ).'i 1 000 kr. 

Fiire-
dragandcn 

+ 

+ 2 351 

2 323 
22 

890 

+ 193 

+ J 654 

2. Till försvarsenheten yrkas en byrildirektörstjänst för handläggning av 

ärenden om beredskapen mot kärnkraftsPlyckor. ( + 1 )() 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfiillig personal, praktikanter m. m. 

( + 502 000 kr.). 

4. Lantmiiterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 208 000 kr. 

bl Omkostnaderna beräknas öka. (+293 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för liinsstyrelsen till 1 654 non kr. Jag har diirvid beriiknat 141 ()()()kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har iiven beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engangsutgifter för inköp av piirmar till dataenheten har jag 

beräknat 17 000 kr. 

LPkala skattemyndigheterna llJ81!82 lkriiknad iindring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förva ltninl!skostnadcr 
Diira1· , 

li!nekos11111der 
e11gå11gs111gi(1er 

Lnkalkostnadc·r 

118 

14341 

13 (1113 

2 251 

16 592 

Lins-
styrelsen 

+ 5 

+ 2 1188 

1 950 
35 

+ 317 

+ 2 405 

l. Löne- och prisomriikning m. m. 1 19-1 OUO kr. 

Fiire-
draganden 

+ 1 181 

l 143 

+ 315 

+ 1496 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen hegiirs 
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förstärkning med fem handHiggare till liinets fögderier. Vidare yrkas medel 

för tillfällig personal. praktikanter m. m. (+I 165 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +46 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbehovct för 

lokala skattemyndigheterna till 18 088 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
FörvaltningskostnadL'r 
Diir<H" -

liinckostnader 
t:'11gå11gs11rgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva forriittningskostnader 

1981182 

74.S 

l) Jl)l 

8 .:'71 

I 152 
(i() 

10 -103 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 729 000 kr. 

Hcriiknad ;indring I '182,'83 

1.;ins- Före-
styrelsen draganden 

+ I 

+ I 264 + 827 

I 071 788 

+ 146 + 137 
+ 15 

+ I -110 + 979 

2. För att kunna effektivisera indrivningsarbctct yrkas en eknnomtjiinst 

vid myndigheten i Kalmar distrikt. Behov föreligger av extra insatser i 

samband med arbetstoppar. ( + 570 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 111 tlOO kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag mcdelshehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 11 382 nno kr. 
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Gotlands län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därai• -

/iinekosmader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungiirelseannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

113 

15 857 

l-H125 

1 518 
56 
41 

699 

18 171 

Läns
styrelsen 

+ 

+ 2 036 

1668 

+ 347 
+ 365 
+ 4 
+ 621 

+ 3373 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1314000 kr. 

Före
draganden 

+ 934 

889 
55 

+ 353 

+ 4..,.., ,__ 

+ 1709 

2. Till naturvardsenheten yrkas en byrådirektörstjänst för den allmänna 

naturvården, särskilt avsättande av naturreservat. ( + 136 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig personal. praktiktjänstgöring m. m. 

( +646 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +656 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 47 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +574 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till I 709 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för 

tillfälligt anställd kanslipersonal för kontrollen av investeringsavdrag för 

inventarier. För engångsutgifter för inköp av utrustning för reproduktion har 

jag beräknat 55 000 kr. För engångsutgifter för utrustning för kartlagning och 

för flyttning har jag beräknat 370 000 kr. 

Lokala skattemyndigheten 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 30 + 3 

Anslag 
Förvaltningskostnader 4 025 + 993 + 336 
Därar 

lönekostnader 3 856 952 329 
engångsu1giji1•r 18 

Lokalkostnader 550 - 85 - 85 

4 575 + 908 + 251 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 164 000 kr. 

2. Med hänsyn till volymökning yrkas tre handläggare. Vidare yrkas medel 

för tillfällig personal. ( + 716 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 28 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

lokala skattemyndigheten till 4 826 000 kr. 

Kronofogdemyndigheten 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Däral' 

lönekostnader 
engångswgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1981/82 

19 

2 257 

2 142 

235 
7 

2499 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. 171 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelsen 

+ 

+ 239 

228 

+ 25 
+ 3 

+ 267 

Före
draganden 

+ 305 

293 

+ 25 
+ 3 

+ 333 

2. Kraftig ökning av arbetsvolymen medför behov av en biträdestjänst. 

( +96 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheten till 2 832 000 kr. 

4 Riksdagen 198I/82. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Blekinge län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Dära1' 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

207 

27 098 

25 034 

3 267 
118 
162 

1 394 

32 039 

Läns
styrelsen 

+ 2 

+ 3 846 

3 371 

+ 408 
+ 286 

+ 517 

+ 5057 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 060 000 kr. 

Före
draganden 

+ I 501 

I 434 
20 

+ 467 

+ 102 

+ 2070 

2. För handläggning av gåvoskatteärenden yrkas en tjänst som förste 

byråsekreterare till uppbördsenheten. ( + 120 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig pers9nal m. m. ( + 1 738 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +622 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 112 000 kr. 

b) För att sköta den utrednings- och serviceverksamhet som kräver 

specialkunskap i lantmäterifrågor yrkas en tjänst som biträdande överlant

mätare. Vidare yrkas en assistentjänst till enhetens expedition. 

( + 278 000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 127 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 2 070 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för 

tillfälligt anställd kanslipersonal för kontrollen av investeringsavdrag för 

inventarier. För engångsutgifter för inköp av viss utrustning till bilregistret 

har jag beräknat 20 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Dära1· 

lönekostnader 
erigångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

74 

9 620 

9 201 

I 959 

Il 579 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 7 

+ 1 794 + 801 

1650 780 
56 

+ 390 + 388 

+ 2184 + I 189 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 987 000 kr. 

2. Till Karlshamns fögderi begärs förstärkning med en telcfonisttjänst. 

Ronneby fögderi yrkar en tjänst för arbetsuppgifter inom televäxel, 

vaktmästeri m. m. Karlskrona fögderi behöver en handläggare och en 

assistent för arbetsgivarkontroll. Vidare yrkas gemensamt för fögderierna tre 

årsarbetskrafter för långtidssjuka och havandeskapslediga m. m. och tre 

handläggare för granskningsorganisationen. ( + 1 086 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 111 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sam!11anställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 12 768 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Läns-
styrelsen 

Personal 46 + 3 

Anslag 
Förvaltningskostna<ler 
Däral' 

5 678 ' + 1 056 

lönekostnader 
engångslllgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

5 333 

745 
30 

6453 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 499 000 kr. 

866 
34 

+ 142 
+ 59 

+ I 257 

Före-
draganden 

+ 506 

485 

+ 136 
+ 59 

+ 701 

2. Med anledning av ökade arbetsvolymer behövs två biträdestjänster i 

Karlskrona distrikt. Vidare yrkas förstärkning med en tjänst som expedi

tionsvakt. Medel bör även ställas till länsstyrelsens förfogande för vikariats

kostnader. ( + 529 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +229 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 7 154 000 kr. 
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Kristianstads län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 352 + + 2 

Anslag 
Förvaltningskostnader 43 184 + 2 660 + 2 990 
Därav 

lönekostnader 40 144 2 423 2872 
engångsutgifter 10 

Lokalkostnader 11 797 + 1234 + I 579 
Samhällsinformation 134 + 10 
Kungörelseannonseringskostnader 421 107 107 
Lantmäterienheten 2 508 + 360 + 238 

58 044 + 4157 + 4700 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 3 797 000 kr. 

2. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 195 000 kr. 

b) Till lantmäterienheten yrkas en tjänst som assistent för kartlagning. 

( +96 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +69 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbc

hovct för länsstyrelsen till 4 700 000 kr. Jag har därvid beräknat 268 000 kr. 

för två handläggartjänster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 
Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för skåp för fastighetsregisterkartan har jag 
beräknat 30 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaitningskostnadcr 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifier 

Lokalkostnader 

1981/82 

135 

16 196 

15 483 

1646 

17 842 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 8 

+ 1902 + 1 331 

1 846 1 295 

+ 547 + 547 

+ 2449 + 1878 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1538000 kr. 

2. För gransl\ningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas till 

fögderierna gemensamt åtta handläggare. ( +911 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 19 720 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Fiirvaltningskostnadcr 
D1/n11· 

lönekos111ader 
erzgångsurgift<'r 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1981/82 

96.5 

11 552 

10 855 

I 030 
56 

12 638 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 869 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns-
styrelsen 

+3 

+ 1 144 

971 

+ 96 
+ l3 

+ 1253 

Före
draganden 

+ 1248 

1198 

+ 96 
+ 13 

+ 1357 

2. Kristianstads distrikt bör förstärkas dels med en kronofogdetjänst dels 

en byråassistenttjänst. Vidare yrkas att en ekonomtjänst inrättas i stället för 

de särskilt anvisade medlen under innevarande budgetår. Länsstyrelsen 

yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte skall tillämpas. 
( +267 ()()()kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 117 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 13 995 000 kr. 
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Malmöhus län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

746 

91 837 

86147 
35 

20677 
227 

1139 
3 047 

116 927 

Läns
styrelsen 

+ 8 902 

7 167 
520 

+ 3 102 
+ 50 
+ 285 
+ 282 

+ 12 621 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 8 472 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. ( +3 867 000 kr.). 

Före
draganden 

+ 3 

+ 5 620 

5 333 
75 

+ 2502 

+ 223 

+ 8345 

3. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 216 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +66 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe
hovet för länsstyrelsen till 8 345 000 kr. Jag har därvid beräknat 396 000 kr. 
för tre handläggartjänster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 
Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 
ändamål. För engångsutgifter för inköp av arkivskåp och kortregisterskåp 
har jag beräknat 60 000 kr. För engångsutgifter för lagning av äldre akter har 
jag beräknat 50 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

407 

49 546 

47 825 

11630 

61 176 

Läns-
styrelsen 

+ 5 117 

3 968 
595 

+ 2 221 

+ 7 338 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 5 003 000 kr. 

Före-
draganden 

+ 3 275 

3 157 
10 

+ 2 130 

+ 5405 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 
skall tillämpas. ( + 1350000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +985 000 kr.). 
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Föredraganden 

!'vted hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 66 581 000 kr. Jag har därvid beräknat en 

rationaliseringsvinst inom uppbördsområdet med 800 000 kr. Vidare har jag 

under anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 

415 000 kr. för bl.a. flyttning av lokala skattemyndigheten i Trelleborgs 

fögderi. 

Krnnofogd..:myndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaitningskostnadcr 
Däru1· 

liineko.stnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1981/82 

280.5 

34 879 

32 902 

7 167 
900 

42 946 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 3 838 + I 977 

2 730 1865 
595 

+ I 323 + 1184 
+ 250 + 235 

+ 5411 + 3396 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 342 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +945 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka beroende på bl.a. att kronofogdemyn

digheten i Trelleborgs distrikt ska flytta in i nya lokaler. ( + 1124 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 46 342 000 kr. Jag har därvid räknat med en 

reduktion av myndigheternas anslag med 900 000 kr. med anledning av den 

effektivering av verksamheten som REX har medfört. 
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Hallands län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekosmader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

298 

37 253 

34 659 

9 358 
110 
115 

2 266 

49 102 

Läns-
styrelsen 

+ 

+ 4 595 

3 738 
472 
840 

+ 3 
+ 9 
+ 203 

+ 3970 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1587000 kr. 

Före-
draganden 

+ 

+ 2 389 

2 196 
90 

+ I 066 

+ 166 

+ 3621 

2. För handläggning av fastighetstaxerings- och därmed sammanhängande 

ärenden yrkas en byrådirektörstjänst. ( + 152 000 kr.). 

3. Vidare begärs medel för tillfällig personal m. m. ( + 1 431 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +597 000 kr.) 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 153 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +50 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medclsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 621 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för inköp av klädskåp och linjetagarväxel har 

jag beräknat 85 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därm· 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

111 

13 280 

12 737 

1 807 

15 087 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 762 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 4 

+ 3 051 +I 087 

3009 1060 

+ 272 + 270 

+ 3323 + 1357 

2. Till Halmstads fögderi begärs två assistenttjänster för dataregistrering. 

Kungsbacka fögderi behöver förstärkas med två handläggare på gransknings-
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enheten. Vidare yrkas medel motsvarande 16 ärsarbctskrafter. 

(+I 953 000 kr.). 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( + 276 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +332 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 16 444 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaitningskostnader 
Dära1• 

lö11ekosmader 
engä11gs111gifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förriittningskostnader 

1981/82 

65 

7 597 

7 125 

908 
32 

8 537 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 666 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelso:n 

+ 4 

+ I 279 

I 207 
21 

+ 355 
+ 86 

+I 720 

Föro:
draganden 

+ 757 

726 

+ 350 
+ 86 

+ I 193 

2. Halmstads kronofogdedistrikt bör förstärkas med en ekonom- och en 

biträdestjänst. Varbergs distrikt bör tillföras en kronofogdetjänst i utbyte 

mot en kronofogdesekreterare, en kronoassistenttjänst och en biträdes

tjänst. Vidare yrkas att huvudalternativet (minskning med 2 %·)inte skall 

tillämpas. ( + 770 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +284 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 9 730 000 kr. 
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Göteborgs och Bohus län 

Uinsstvrc.:lsen 1981/82 Beräknad iimlring 1982/83 

Lins- före-
styrelsen draganden 

Personal 755 + 3 

Anslag 
Förvaltningskostnader 91 947 + 5 799 + 5 065 
Diira1' 

lö11ekost11ader 86 214 5 361 5 561 
engiingrncgifter 35 15 

Lokalkostnader 15 513 + 2 167 + 2 350 
Samhiillsinformation 224 + 17 
K ungöre lsca nnons..:ringskostnade r I 042 + 146 
Lani'iniiterienh..:ten ,_ 4 019 + 269 + 315 

112 745 + 83911 + 8330 

l. Löne- och prisomräkning m. rn. 8 129 000 kr. 

2. Lantmätc:rienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 269 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medclsbe

hovt:t för länsstyrelsen till 8 '.BO 000 kr. Jag har därvid beräknat 396 000 kr. 

för tre handläggartjänster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskoslnadcr 
Därm· 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

472 

62 458 

60 210 

10 714 

73172 

Beräknad ändring 1982183 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 3 866 + 3 080 

3 690 2 968 

+ 2 327 + 2 307 

+ 6193 + 5387 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 5 423 000 kr. 

2. På grund av inflyttning i nya lokaler för Kungälvs och Uddevalla 

fögderier beräknas omkostnaderna öka. (+ 770 000 kr.). 

Föreclragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 78 559 000 kr. Jag har därvid beräknat en 

rationaliseringsvinst inom uppbördsområdct med I 900 000 kr. 
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Kronofogdemyndigheterna 1981/82 Beräknad iindring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Dära1' 

lönekosmader 
engångrntgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnadcr 

300 

36 650 

34 688 

6 008 
851 

43 509 

Läns
styrelsen 

+ 2 760 

2 607 

+ 965 
+ 179 

+ 3 904 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 3 904 000 kr. 

Föredraganden 

Fiire
draganden 

+ I 880 

I 773 

+ 933 
+ 179 

+ 2992 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 46 501 000 kr. Jag har därvid räknat med en 

reduktion av myndigheternas anslag med I 000 000 kr. med anledning av den 

effektivering av verksamheten som REX har medfört. 
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Alvsborgs län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni ngskos tnade r 
Därav 

lii11ekost11ader 
i'IZ!/tlllgsutgifter 

Lok;ilkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörclscannonseringskostnadcr 
I .antmätcrienhcten 

465 

56400 

52 630 

Il) 789 
209 
583 

2 405 

70 386 

Läns-
styrelsen 

+ 

+ 4 968 

3 814 

+ I 617 
+ 26 
+ 87 
+ 242 

+ 6 940 

L Löm:- och prisomräkning m. m. 5 140 000 kr. 

Före-
dragandcn 

+ 2 

+ 3 654 

3 407 
95 

+ I 457 

+ 188 

+ 5 299 

2. Länsstyrelsen yrkar att få de i regleringshrev för hudgetåret 1981/82 

indragna medlen åter. ( +420 000 kr.) 

3. Till dataenheten yrkas en tjänst som byråassistent på grund av 

föriindrade arbetsuppgifter. ( + 111 000 kr.). 

4. Vidare hegärs medel för tillfällig personal. ( +80 000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka. ( +947 000 kr.). 

6. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 242 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för liinsstyrelsen till 5 299 000 kr. Jag har därvid heriiknat 268 000 kr. 

för två handläggartjänster för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamM. För engångsutgifter för inköp av ny tjänstebil har jag beräknat 

85 000 kr. 

Lokala 'kattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaitningskostnader 
Diirm· 

lii11ekost1111d1'r 
<'1Z)/1l11gs111gijier 

Lokalkostnader 

1981/82 

201 

24 173 

23 113 

3 934 

28 107 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ ]() 

+ 6 485 + 1911.7 

6 246 I 939 
90 

+ 693 + 690 

+ 7 178 + 2677 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 089 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas tio 

handläggare för fögderierna gemensamt. Vidare begärs medel motsvarande 

581 personmånader övergängsvis. ( +4 829 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 260 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclshehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 30 784 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 1981/82 Beräknad iindring 1982/8.3 

Personal 

An sia~ 
Förval tn i ngskos t nade r 
Däral' 

lö11ekostnader 
e11gå11gswgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förriittningskostnader 

112 

13 639 

12 761 

1 751 
58 

15 448 

Läns-
styrelsen 

+ 7 

+ 2 086 

I 830 
137 

+ 263 
+ 9 

+ 2358 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 461 000 kr. 

Före-
draganden 

+ I 313 

1 259 

+ 263 
+ 9 

+ 1585 

2. För att arbetet på kronofogdemyndigheterna skall fungera tillfredsstäl

lande hör samtliga distrikt i länet förstärkas med sammanlagt sju tjänster. 

Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte skall 

tillämpas. ( + 728 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 169 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 17 033 000 kr. 
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Skaraborgs län 

Länsstyrelsen 1981/82 Bcriiknad iindring J 9fQ/83 

Personal 

Anslag 
Förvalt ni ngskostnadc r 
Därm· 

lönekosmada 
engång.1·11tgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonscringskostnader 
Lantmäterienheten 

:m 

40 544 

37 740 

7 083 
126 
305 

3 170 

51 228 

Läns
styrelsen 

+ 7 

+ 6 909 

4 821 
I 280 

+ I 091 
+ 315 

+ 30 
+ 374 

+ 8 719 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 263 000 kr. 

Flirc
draganden 

+ 

+ 3 095 

2 743 
10 

+ 959 

+ 287 

+ 4341 

2. Länsstyrdsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas. ( + 1137 000 kr.). 

3. Vidare yrkar länsstyrelsen att en extra tjänst som biträdande länsarki

tekt ersätts med en fast tjänst. ( + 152 000 kr.). 

4. Till plancringskansliet yrkas två assistenttjänster för priskontroll. 

( + 222 000 kr.). 

5. En inrättad extra tjänst som assistent vid naturvårdsenhetens expedition 

yrkas ersatt med en tjänst inom personalplanen. ( +93 000 kr.). 

6. I stället för den extra inrättade tjänsten på taxeringscnheten som 

kontaktman för 1981 års allmänna fastighetstaxering yrkas inrättande av en 

motsvarande fast tjänst på personalplan. Till cfterbehandlingsfunktionen på 

dataenheten yrkas en tjiinst som operatör. ( + 245 000 kr.). 

7. Till läm.polischefens expedition yrkas en assistenttjänst. 

( +93 000 kr.). 

8. Vidare begärs medel för tillfällig personal. ( + 50 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 2 090 000 kr.). 

10. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 303 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 71 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovct för länsstyrelsen till 4 341 000 kr. Jag har därvid beräknat 268 000 kr. 

för två handläggartjän~tcr för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag !iar även beräkna~ medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

iindamål. För engångsi.itgifter för telefonväxel i ny förvaltningshyggnad har 

jag under anslagsposten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 

210 000 kr. 
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Lokala skattemyndigheterna 1981/82 Hcriiknad iindring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Diira1· 

lö11ekos11111der 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

132 

15 948 

15 231 

I 751 

17 699 

Uins-
styrelsen 

+ 9 

+ 3 321 

2 780 
440 

+ 456 

+ 3777 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 383 000 kr. 

Före-
dragandcn 

+ 1 325 

1 283 

+ 455 

+ 1 71!0 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs nio 

handläggare. Vidare yrkas medel motsvarande sju ärsarbetskrafter. 

( + 1 565 000 kr.) .. 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 l,"[,) inte 

skall tillämpas. ( + 389 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +440 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 19 4 79 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 300 000 kr. för 

flyttning av lokala skattemyndigheterna i Lidköpings och \1ariestads 

fögderier. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Fiirvaltningskostnadcr 
Dtira1· 

/öneko.1·111ader 
engå11gs111gi(1er 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrtittningskostnader 

1981/82 

75 

9 33-1 

8 589 

I 629 
31 

10 994 

Beräknad iindring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen drag.anden 

+ 3 

+ I 990 + 833 

I 365 789 
490 

+ 270 + 267 
+ 9 + 9 

+ 2 269 + 1 109 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 087 000 kr. 

2. Kronofogdemyndigheten i Skövde distrikt behöver en ekonomtjänst. 

Vidare bör niimnda distrikt liksom Lidköpings distrikt tillföras biträdcspcr

sonal. ( +406 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka med anledning av planerad flyttning av 

kronofogdemyndigheten i Lidköpings distrikt. ( + 776 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 12 103 000 kr. 
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Värmlands län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982183 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 327 + 
Anslag 
Förvalt ni ngskos t nadc r 40681 + 6456 + 3 110 
Därav 

lönekosmader 37 648 5 03') 2 529 
engc1ngsutgijier 130 

Lokalkostnader 5 771 + 896 + 846 
Samhiillsinfcirmation 144 + 14 
Kungörelseannonseringskostnader 398 + 40 
Lantmiiterienheten 2406 + 490 + 175 

49 400 + 7 896 + 4 131 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 3 333 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 o/r) inte 

skall tillämpas. ( + 1 080 OOU kr.). 

3. Medel yrkas för tillfällig personal. praktikanter. ersättning för konsult-

uppdrag m. m. ( + 1 773 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 1 220 000 kr.) 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 208 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +282 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 4 131 000 kr.Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

För engfmgsutgifter för mappautomater m. m. har jag beräknat 

125 000 kr. För engångsutgifter för viss utrustning till lantmäterienheten i 

samband med flyttning har jag beräknat 25 000 kr. 

Lokala skattrn1yndigheterna 

Personal 

Anslag 
Fiirvallningskostnadcr 
/).Jra1· 

liinek11s111ader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

149 

18 112 

17 216 

2 910 

21 022 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganclen 

+ 2 206 + 1516 

I 908 1446 
112 25 

+ 580 + 578 

+ 2 786 + 2094 
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l. Löne- och prisomrtikning rn. m. l 636 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för tillfällig personal. vikarier, praktikant

tjänstgöring m. m. ( +480 000 kr.) 

3. Vidare yrkas att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte skall 

tillämpas. ( +462 OOU kr.). 

4. Omkostnaderna beriiknas öka. ( +208 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

lokala skattemyndigheterna till 23 116 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 75 000 kr. för 

flyttning av lokala skattemyndigheten i Säffle fögderi. 

Kronofogdernyndighctcrna 

Personal 

Anslag 
Fiirvaltningskostnader 
Uärm• 

lö11eko.1·m11der 
e11gå11gs11tgifier 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnadcr 

1981/82 

88 

10 658 

10 016 

I 491 
36 

12 185 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 866 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns-
styrelsen 

+ 4 

+ I J39 

I 193 
81 

+ 191) 

+ 23 

+ I 561 

Före
draganden 

+ 919 

879 

+ 199 
+ 23 

+ 1141 

2. Samtliga distrikt i länet bör förstärkas med hiträdespersonal. 

( +850 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas minska. (-155 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 13 326 000 kr. 

5 Riksdagen 1981182. I .rnml. Nr 100. Bil. 18 
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Örebro län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 19fC/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därai• 

lönekosmader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonseringskostnader 
Lantmäterienheten 

329 

40 427 

37 776 
5 

7 443 
132 
442 

I 608 

50 052 

Läns-
styrelsen 

+ 

+ 4 695 

4 258 
137 

+ 789 
+ 90 

43 
+ 221 

+ 5 752 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 431 000 kr. 

Fiirc-
draganden 

+ 

+ 2 572 

2464 
40 

+ 1 005 

43 
+ 154 

+ 3688 

2. För tillsyn och övervakning av SAKAB:s verksamhet yrkas en 

byrådirektörstjänst. ( + 159 000 kr.). 

3. Medel yrkas för tillfällig personal, ersättning för uppdrag m. m. 

( + 1819000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 122 000 kr.) 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 105 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 116 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 688 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för inköp av pärmar till dataregistret m. m. har 

jag beräknat 35 000 kr. För engångsutgifter för registerkartor och specialblad 

har jag beräknat 40 000 kr. Under anslagsposten Till regeringens disposition 

har jag preliminärt beräknat medel för tillfällig förstärkning på grund av 

SAKAB:s verksamhet. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Däral' 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

123 

14 774 

14 142 

1 838 

16 612 

Beräknad iindring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 6 

+ 2 529 + 1 272 

1 857 1191 
607 50 

+ 246 + 246 

+ 2 775 + I 518 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 168 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs sex 

handläggare. Vidare yrkas medel för tillfällig personal. ( +990 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +617 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 18 130 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 300 000 kr. för 

flyttning av lokala skattemyndigheten i Hallsbergs fögderi. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Dära1• 

lönekostrzuder 
engångswgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1981/82 

76 

8 979 

8 488 

1 396 
32 

10 407 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 666 000.kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns-
styrelsen 

+ 9 

+ 2 222 

1840 
320 

+ 104 
+ 74 

+ 2400 

Före
draganden 

+ 815 

782 

+ 97 
+ 74 

+ 986 

2. Kronofogdemyndigheterna i länet behöver förstärkas ined sammanlagt 

nio tjänster. ( + 1319 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka bl.a. med anledning av att kronofogde

myndigheten i Hallsbergs distrikt planerar flytta in i nya lokaler. 

( +415 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 11 393 000 kr. 
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Västmanlands län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen dragancten 

Personal 299 + 
Anslag 
Förvaltningskostm1der 37 013 + 2 727 + 2 352 
Dära1· 

lönekostnader 34 608 2 132 2 151 
engångsutgifter 120 

Lokalkostnader 7 590 + 132 + 968 
Samhällsinformation 132 + 107 
Kungörelseannonseringskostnader 172 
Lantmäterienheten 1440 + 237 + 88 

46 347 + 3203 + 34011 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 277 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. ( +689 000 kr). 

3. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 90 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 147 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 408 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 
ändamål. 

För engångsutgifter för inköp av mappautomater har jag beräknat 

115 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Dära1· 

lönekostnader 
rngångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981/82 

118 

14 220 

13 590 

1 872 

16 092 

Beräknad ändring 1982i83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 3 

+ I 653 + I 236 

1459 1146 
122 60 

+ 290 + 290 

+ 1943 + 1526 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 128 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs till 

Västerås och Sala fögderier tre handläggare. ( + 332 000 kr.). 
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3. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. (+351000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 132 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 17 618 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 73 + 4 

Anslag 
Förvaltningskostnader 8 825 + I 336 + 752 
Däral' 

Wnekosmader 8 352 1240 725 
engång.mtgifier 

Lokalkostnader 918 + 628 + 628 
Exekutiva förrättningskostnader 59 + 61 + 61 

9 802 + 2025 + 1441 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1150 000 kr. 

2. Västerås och Köpings distrikt bör få personalförstärkning. Sammanlagt 

fyra tjänster bör inrättas. ( + 547 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +328 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
kronofogdemyndigheterna till 11 243 000 kr. 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 70 

Kopparbergs län 

Länsstyrelsen 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen dragandc.:n 

Personal 338 + 
Anslag 
Förvaltningskostnader 41 305 + 5 855 + 2 880 
Därav 

lönekostnader 38 023 3315 2 567 
engångsutgifter l 547 140 

Lokalkostnader 11 302 + 881 + 1 003 
Samhällsinformation 166 + 517 
Kungörelseannonseringskostnader 367 + 29 
Lantmäterienheten 3 909 + 1218 + 548 

57049 + 8500 + 4431 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 636 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +835 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +2 811 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 372 000 kr. 

b) Medel yrkas för överflyttning av tre tjänster från överlantmätarmyn

digheten till lantmäterienheten samt för tillfällig inlåning av personal. 
( + 361 000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka. ( +485 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 4 431 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för inventarier till ombyggda lokaler har jag 

under anslagsposten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 

1 000 000 kr. För engångsutgifter för inköp av ny tjänstebil samt skriv

automat har jag beräknat 135 000 kr. För engångsutgifter för skåp för 

registerband m. m. har jag beräknat 250 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

1981182 

145 

17 331 

16 535 

2 958 

20 289 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 2 151 + 1561 

1 372 I 392 
568 125 

+ 231 + 230 

+ 2382 + I 791 
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 311 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( + 358 000 kr.) 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 713 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 22 080 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 300 000 kr. för 

flyttning av lokala skattemyndigheten i Mora fögderi. 

Kronofogdemyndigheterna 1981/82 

Personal 81 

Anslag 
Förvaltningskostnader 9 995 
Dära1· 

/önekosmader 9 322 
engångswgifter 

Lokalkostnader 2 163 
Exekutiva förrättningskostnadcr 52 

12 210 

1. Liine- och prisomräkning m. m. 925 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelsen 

+ 2 016 

902 
944 

+ 168 
+ 29 

+ 2 213 

Före
draganden 

+ 876 

835 

+ 150 
+ 29 

+ I 055 

2. Omkostnaderna beräknas öka med anledning av att kronofogdemyn

digheterna i Falu. Mora och Avesta distrikt beräknas flytta in i nya lokaler. 

( + 1 288 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelshehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 13 265 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 200 000 kr. för 

kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i Avesta. 
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Gävleborgs län 

Länsstyrelsen 1981182 Beräknad ändring 1982183 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 
Därai• -

lönekostnader 
engångsutgifler 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörclscannonseringskostnader 
Lantmiiterienheten 

325 

.W-175 

36 610 

7 237 
131 
2-17 

2 681 

49 771 

Lins-
styrelsen 

+ 2 

+ 2 980 

2 609 

+ -155 
+ 2 

+ -13 
+ 307 

+ 3787 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 905 000 kr. 

Fiire-
draganclcn 

+ 

+ 2 562 

2 -1-1-1 
5 

+ 9-17 

+ 193 

+ 3 702 

2. Till taxeringsenheten yrkas en fast tjänst som byrådirektör för 

fastighetstaxering istället för den tillfälliga tjiinst som inriittadcs inför 1981 

års allmänna fastighetstaxering. För efterbehandling inom datordriften yrkas 

en assistenttjänst. ( + 246 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. ( + llO 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 219 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 247 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( +60 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag dd ökadt: mt:delsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 702 000 kr. Jag har därvid bt:räknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. 

Lokala skattemyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 142 + 4 

Anslag 
18 409 1 615 + 1527 Förvaltningskostnadcr + 

Dära~· 
lönekostnader 17 608 1 502 I 490 
engångrntgi(ter 

2 194 Lokalkostnader + 241 + 240 

20 603 + 1856 + 1 767 
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I. Löne- och prisomräkning m. m. I 365 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

fyra handläggare. (+424000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +67 000 kr.) 

Föredraganden 

\.led hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag mcdclshehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 22 370 000 kr. 

Kronofogdcrnyndigheterna 

Personal 

Anslag 
Förvaltnin!!skostnadcr 
[)ärm· ' 

lö11ekus111ader 
engJngsutgijier 

Lokalkostnader 
Exekutiva forriittningskostnader 

1981/82 

l)J 

11 562 

10 771 

I :'i42 
65 

13 169 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 806 000 kr. 

fkrtiknad iindring 1982/8J 

Liins
styrelsen 

+ 756 

+ 95 
+ ]() 

+ 861 

Fiin:
dragandcn 

+ 8811 

+ 85 
+ 10 

+ 981 

2. Omkostnaderna heräknas öka. ( +55 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclshehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 14 150 000 kr. 
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Västernorrlands län 

Linsstyn:lscn 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Persona\ 334 + 
Anslag 
Förval tningskost nader 40904 + 3 789 + 2 907 
/)ärav 

/ö11ekos111ader 37 847 2 950 2 527 
l'ngängswgifl<'r 50 

Lokalkostnader 7 106 + 858 + 953 
Samhällsinformation 149 + 284 
Kungörelseannonseringskostnader 287 + 107 
Lantmäterienheten 3 124 + J82 + 283 

51 570 + 5 420 + 4 14., 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 607 000 kr. 

2. Medel yrkas för tillfällig personal m. m. ( +590 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas lika. ( +841 000 kr.) . 

..\.Lantmäterienheten. a) Uine- och prisomräkning m. m. 382 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 4 1..\3 000 kr. Jag har därvid beräknat 1..\1 000 kr. 

för ~n handläggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för plåtskåp. arkivinredning m. m. har jag 

beräknat 45 000 kr. 

Lok~1la skattemyndigheterna 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 
i 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Däim· 

liinekostnader 
e11gå11gs11rgifrer 

Lokalkostnader 

131 

17 150 

16 342 

2 037 

19 187 

Lins-
styrelsen 

+ 8 

+ 3 364 

.1 125 
126 

+ 359 

+ 3723 

1. Löne- och prisomräkning m. m. I 434 000 kr. 

Före-
dragamkn 

+ 1 470 

1 381 
50 

+ J58 

+ 1828 

2. Kramfors fögderi behöver förstiirkas med en telefonist. Till Sundsvalls 

fögderi begiirs en expeditionsvakt och sex biträdestjänster. 

( + 739 ()()() kr.). 

3. Vidare yrkas gemensamt för fögderierna medel för tillfällig personal. 

(+l 384 ()()()kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 166 000 kr.) 
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Föreclraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

lokala skattemyndigheterna till 21 015 000 kr. 

Kronofogdemyndigh.:tcrna 19Sl/82 

Personal 94 

Anslag 
Förvaltningskostnader 11 542 
Därav 

lönekostnader 10 814 
engå11gs111gif1er 

Lokalkostnader 1441 
Exekutiva förriittningskostnaclcr 42 

13 025 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 908 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns
styrelsen 

+ 804 

7119 

+ 272 
+ 3 

+ I 079 

Fiire
dragandcn 

+ 984 

940 

+ 272 
+ 3 

+ I 259 

2. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 171 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 14 284 000 kr. 
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Jämtlands län 

Linsstyrelsen 1981/82 Heriiknad ändring I 982i8J 

Liins- Före-
styrelsen draganden 

Personal 220 + 
Anslal? 
Fiirvaltningskostnadcr 28-107 + 2 558 + I 829 
/)iirai· 

/iinek11stnadPr 26 087 2 265 I 7J5 
cngdngsutg(/ier 5 

Ltikalkostnader 6 1'!9 + Il J6 
Sarnhiillsin formation % + I-I 
K u ngl.ire lse an nonse ri ngskost nackr 183 + 67 
l .antmätcrienhcten 2 173 + 53-1 + 405 

37 0511 + 3 1114 + 2 198 

I. Lönt:- och prisomriikning m. m. I 915 000 kr. 

2. Mt:dcl yrkas för tillfällig personal m. m. ( + 735 000 kr.). 

3. Lantmät<:rit:nhcten. a) Uine- och prisomriikning m. m. 284 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 250 000 kr.). 

Fi.ir<.'draganden 

Mt:d hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 2 198 000 kr. Jag har diirvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjänst för kontroll av inv<.:steringsavdrag för inventarier. 

Jag h;1r ~ivcn beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För <.:ngångsutgifter för framtagning av viss del av fastighetsregis

t<.:rkartan har jag bt:riiknat 100 000 kr. 

Lokal~1 skattemyndigheten 

Personal 

Anslag 
För\'aitningsk11stnadcr 
[)ijr.11· 

/r)nekostnadcr 
1•11gt111gs11tg(fi1·r 

l_okalkostnadcr 

1981/82 

69 

8 697 

8 267 

7% 

9 493 

1. Lönc- och prisomräkning m. 111. 736 000 kr. 

Fiiredraga11ile11 

Beräknad ändring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 542 + 721 

-186 699 

+ 19-1 + 193 

+ 736 + 914 

\1cd hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbchovet för 

lokala skattemyndigheten till I 0 407 ()()() kr. 
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Kronofogdemyndigheten 1981/82 Hcriiknad iindring 1982!83 

Liins- FiirL'-
styrelsen dragandcn 

Personal -18 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 5 763 + fin + 613 
Diira1• 

lönekosmader 5 374 565 586 
e11gå11gs11tgifcer 

Lokalkostnader 432 + -13 + -13 
Exekutiva förriittningskostnadcr 24 + 15 + 15 

6 219 + 680 + 671 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 441 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. ( +239 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbchovet för 

kronofogdemyndigheten till 6 890 000 kr. 
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Västerbottens län 

Lin~styn;lst'n 1981182 Ikriiknad ;indring I ')82/83 

Personal 

Anslag 
Förval tningskostnader 
Diirav -

lönekostnader 
e11gå11gs11tgif1er 

Lnkalk11stnadcr 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonscringskostnaclcr 

. Lantmätcricnhckn 

303 

38 920 

35 643 

8572 
136 
184 

2 263 

50 075 

Läns
styrelsen 

+ 7 

+ -~ J20 

2 940 
50 

+ 831 
+ 344 
+ 87 
+ 568 

+ 5150 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 318 000 kr. 

före
draganden 

+ 

+ 2 J86 

2 246 
45 

+ 984 

+ 221 

+ 3 591 

2. Till taxeringsenheten yrkas en byrådirektörstjänst för fastighetstax

eringsfragor. För ekonomiskt utredningsarbcte, samarhetc med polis och 

åklagare yrkas en tjänst som länsrevisor till revisionsenheten. Till mervär

deskatteenheten yrkas en byrådircktörstjänst på grund av utökade arbets

uppgiftt.-r. ( +431 000 kr.}. 

3. Till administrativa enheten för personalsociala uppgifter yrkas en tjänst 

som personalkonsulent. ( + 120 000 kr.}. 

4. Vidare yrkas medel för tillfällig personal. ( + 180 000 kr.}. 

5. Omkostnaderna beräknas öka ( +533 000 kr.). 

6. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 222 000 kr. 

b) Till enheten yrkas tre karttcknikertjänster. ( +346 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbe

hovet för länsstyrelsen till 3 591 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handläggartjfö1st för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har även beräknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

ändamål. För engångsutgifter för inköp av kontorsdator har jag beräknat 

40 000 kr. För engångsutgifter för kartskåp har jag beräknat 20 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

Personal 

AnslaJ! 
För\'altningslwstnaJer 
Diiru1· • 

lönekosmader 
e11gångswgif1cr 

Lokalkostnader 

1981/82 

125 

15 -195 

1-1691 

2 317 

17 812 

Beräknad iindring 1982/83 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+ 10 

+ 2 461 + I 285 

2 301 I 247 
70 

+ 353 + 353 

+ 2 814 + 1638 
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l. Lönc- och prisomriikning m. m. 1 313 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas fem 

handHiggare och tre tjänster som taxcringsassistent. Till Lycksele fögderi 

begärs en biträdestjänst. Umd fögderi behöver förstärkas med tre 

biträdestjänster. Vilhelmina fögderi yrkar tvii bitriidestjänster. 

( + 1 401 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 19 450 000 kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Ansla~ 
Förvalt n in gskost nader 
lJiirar ' 

lönekostnader 
engängsucgifter 

Lokalkostnader 

1981182 

66,5 

8 337 

7 654 

1 158 
Exekutiva förriittningskostnader 35 

9 530 

I. Lönc- och prisrnnräkning m. m. 665 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Lins
styrelsen 

+ 3 

+ I 067 

885 
10 

+ 144 

+ 1211 

Fiirc
dragandcn 

+ 670 

632 

+ 144 

+ 814 

2. För att bl.a. på ett tillfredsstiillande sätt fungera som tillsynsmyndighet i 

konkursärenden bör myndigheten i Umeft distrikt förstärkas med en 

ekonomtjänst. Myndigheten bör vidare förstärkas med en exekutiv tjänst 

samt en hiträdestjänst. ( +416 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 130 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 10 344 000 kr. 
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'.\orrbottens län 

Liinsstyrelscn 1981/82 lkriiknad iindring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Fiir\'aitningskost11<1der 
Dtlra1· , 

/ii11ck1ist1111der 
cngångs111gifter 

Lokalkostnader 
Samhiillsinformation 
K u nl!öre I se an nonseri n gskost nadc r 
l .ani'miitcrienhcten ' 

41 %5 

7 259 
148 
200 

J l)()() 

57 653 

Uins-
styr.:lsen 

+ 5 

+ 5 ()fi() 

4 162 
rn 

7 
+ 601 

+ 711 

+ 6 365 

l. Löne- och prisomräkning m. m. -l 032 000 kr. 

Före-
dragamkn 

+ 

+ 2 ll)l) 

I 981 
81) 

+ 944 

+ 430 

+ 3 573 

2. För planerings- och utvccklingsarbete med utg{mgspunkt i regionens 

naturresurser yrkas en tjänst som Hinsgeolog. En byrildircktiirstjänst yrkas 

till n.:gionalekonomiska enheten för handliiggning av energifrågor. 

( + 312 ()()() kr.)' 

3. Till uppbördsenheten yrkas en tjänst som förste byri1sekreterare för 

gåvoskatteärenden. ( + 117 000 kr.). 

-l. Till administrativa enheten yrkas en byradirektörstjänst för utveeklings-

och rationaliseringsarbetet inom det administrativa omrt1det. 

( + 1-l3 00() kr.), 

5. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. ( +-l8 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka. (+I 002 UOO kr.). 

7. Lantmäterienheten. a) Lönc- och prisomriikning m. m. 400000 kr. 

h) En tjiinst som kartritningsbiträde yrkas till enheten ( +85 000 kr.). 

c) Om kostnaderna beräknas öka. ( + 226 000 kr.). 

FiircdraRandcn 

\1ed hiim·isning till sammanställningen beräknar jag det ökade medclshe

hovet för Hinsstyrclsen till 3 573 000 kr. Jag har därvid beräknat 141 000 kr. 

för en handliiggartjänst för kontroll av investeringsavdrag för inventarier. 

Jag har iiven beriiknat medel för tillfälligt anställd kanslipersonal för detta 

iindamål. För cngimgsutgifter för minidator, arkivutrustning m. m. har jag 

beriiknat 75 000 kr. 

Lokala skattermmlighl'tl'rna 

Personal 

Anslag 
För\' al tningskostnader 
D<irill' , 

/ii11ekos111ader 
e11g<i11gs111gifi1•r 

Lokalknstnackr 

llJ8UC 

1:111 

18 3611 

17 422 

4 045 

22 405 

lkriiknad iindring I 9H2/8J 

Lins- Flire-
Sl\'rl'lsen draganden 

+ 3 

+ 3 231 + I :'i60 

2 154 I 471 
779 20 
'267 275 

+ 2964 + I 285 
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1. Löne- och prisornräkning rn. m. I 622 000 kr. 

2. För granskning av rörelsedeklarationer avseende bl.a. renägare yrkas 

en handläggare till Kiruna fögderi. Haparanda och Piteå fögderier behöver 

förstärkas med vardera en biträdestjänst. Vidare yrkas gemensamt för 

fögderierna medel motsvarande fyra ärsarbetskrafter. ( + 700 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( +642 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

lokala skattemyndigheterna till 23 690 000 kr. Jag har vidare under anslags

postcn Till regeringens disposition beräknat preliminärt 500 000 kr. för bl.a. 

flyttning av lokala skattemyndigheterna i Arvidsjaurs och Gällivare fögde

rier. 

Kronofogdemyndigheterna 1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångslllgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

107 

13 950 

12 953 

2 304 
53 

16 307 

Läns-
styrelsen 

+ 3 

+ 2430 

1883 
315 

6 
+ 8 

+ 2432 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1 332 000 kr. 

Före
draganden 

+ 1 020 

967 

6 
+ 8 

+I 022 

2. Förstärkning av Bodens och Luleå distrikt yrkas med sammanlagt en 

tjänst som byrådirektör, en tjänst som assistent/kansliskrivare och en 

kontoristtjänst. För kronofogdedistrikten gemensamt yrkas dessutom tre 

årsarbetskrafter. ( +643 000 kr.). 

3. Om kostnaderna beräknas öka. ( +457 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

kronofogdemyndigheterna till 17 329 000 kr. Jag har vidare under anslags

posten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 225 000 kr. för 

kostnader i samband med flyttningar av stationeringen i Övertorneå. 

6 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Diverse ändamål 

1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Länsstvrelserna 
Maski~hyra för dataenheterna 
Utrustning för dataenheterna 
Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

därav kostnader för revisionskonto
rets verksamhet 

Landshövdingarnas tjänstebostäder 
Kostnader vid anstånd med omstatio
nering m. m. 
Blanketter 
Bidrag till kostnader för fastighetsbild
ningsförrättningar m.m. 
Till regeringens disposition 

Lokala skattemyndigheterna 
Till regeringens disposition 

Kronofogdemyndigheterna 
Utbildning av personal vid kronofogde
myndigheterna 
Kostnader för datamaskintid 
Blanketter 
Bokföringsmaskiner 
Till regeringens disposition 

Föredraganden 

61 082 
3 090 
9 855 

40 
220 

1 098 
800 

294 
20033 

96 472 

16 384 

16 384 

4132 
21 884 
2 338 

600 
12 249 

41203 

Mynd. 

+ 6458 
+ 1 117 
+ 582 

5 
+ ]()() 

+ 300 

+ 18 
- 6 969 

+ I 606 

- 3 351 

- 3351 

+ 3 269 
+ 481 
+ 715 

65 
- 5 650 

- 1250 

Före-
dragandcn 

+ 6 ~58 
+ 1 117 
+ 376 

5 
+ 11 

+ 300 

+ 10 
+ 9 542 

+ 17 814 

- 6 762 

- 6 762 

+ 240 
+ 3 581 
+ 230 

400 
- 2 271 

+ I 380 

Maskinhyror för dataenheterna beräknas öka med 6 458 000 kr. på grund 

av prisomräkning på kostnaderna för underhåll av befintlig utrustning samt 

hyres- och underhållskostnader för ny utrustning. Vidare beräknas kostna

derna för utrustning för dataenheterna öka med 1117 000 kr. med anledning 

av prisomräkning samt ersättningsanskaffning av skärmaskiner och utökat 

behov av magnetband. För länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag 

beräknat en ökning med 376 000 kr. Kostnaderna för landshövdingarnas 

tjänstebostäder beräknas öka med 11 000 kr. Kostnaderna för blanketter 

beräknas öka med 300 000 kr. på grund av prisomräkning samt modernise

ring och revidering av blanketter. Bidrag till kostnader för fastighetsbild

ningsförrättningar beräknas öka med 10 000 kr. 

Posten Till regeringens disposition under anslaget till länsstyrelserna har 

jag beräknat totalt till 29 575 000 kr. till övervägande del hänförliga till 

kostnader för inventarier och utrustning i nya lokaler hos länsstyrelserna. I 

beloppet ingår även 2 milj. kr. för dels maskinkostnader för riksskattever

ket. dels merkostnader för utveckling av nytt ADB-system med systemstruk

tur, enligt riksskatteverkets förslag. I beloppet ingår också medel för 

förstärkning av kvalificerad revisionsverksamhet samt förstärkning av 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 83 

kontrollvcrksamhctcn vid mervärdeskatteenheterna. Vidare ingår i beloppet 

medel för vissa inventarier i landshövdingarnas tjänstebostäder. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition för de lokala skattemyn

digheterna har jag beräknat medel bl.a. för viss övertalig personal hos lokala 

skattemyndigheten i Stockholms fögderi och för de under respektive län 

särskilt redovisade engångsutgifterna. 

Under anslagsposten kostnader för datamaskintid för kronofogdemyndig

heterna har jag beräknat ytterligare 3 581 000 kr. för införande av REX i 

Östergötlands, Blekinge. Kristianstads, Hallands, Älvsborgs, Örebro, 

Västmanlands och Gävleborgs län. Vidare har jag i anslagsposten beräknat 

medel för visst försöks- och utvecklings<:irbete för ADB-stöd beträffande de 

s.k. enskilda målen. Under anslagspostcn Till regeringens disposition har jag 

beräknat medel för bl.a. de under respektive län redovisade engångsutgif

terna. 
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8 4. Civilbefälhavarna 

Civilbefälhavaren Södra civilområdet 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

5 

1 326 

1 150 
11 

150 
689 

Myndighet Före-

+ 150 

31 
27 

+ 14 
+ 5 

draganden 

2 165 + 169 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 87 000 kr. 
2. Civilbefälhavaren yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 % ) inte 

skall tillämpas. ( +44 000 kr.). 
3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet för krigsplacerad 

personal beräknas öka. ( +5 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 33 000 kr.). 

Civilbefälhavaren Västra civilområdet 1981/82 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

3 

776 

668 
22 

1()() 

218 

I 094 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 108 000 kr. 

Beräknad ändring 1982/83 

Myndighet Före-

+ 73 

64 

+ 47 
+ 162 

+ 282 

draganden 

2. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamhet för krigsplacerad 

personal beräknas öka. ( + 162 000 kr.). 
3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 12 000 kr.). 
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Civilbefälhavaren Östra civilområdet 1981/82 Beräknad ändring 1982/83 

Myndighet Före-

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

6 

I 587 

l 446 
10 

239 
665 

+ 2 

+ 287 

276 

+ 152 
+ 396 

2 491 + 835 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 82 000 kr. 

draganden 

2. Civilbefälhavaren anser att kansliets personalresurser är otillräckliga 
och därför bör kansliet tilldelas en byråassistent och en extra tjänsteman. 

Vidare bör en tjänst som assistent och en tjänst som expeditionsvakt inrättas 
som extra ordinarie inom personalplanen. ( + 188 000 kr.) 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 
personal beräknas öka. ( + 396 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 169 000 kr.). 

Civilbefälhavaren Bergslagens civil
område 

1981/82 Beräknad ändring 1982183 

Myndighet Före-

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

3 

771 

668 

30 
410 

+ 159 

59 

+ 5 
+ 516 

l 2ll + 680 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 61 000 kr. 

draganden 

2. Kostnader för utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad 

personal beräknas öka. ( + 516 000 kr.). 
3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 103 000 kr.). 
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Civilbefälhavaren Nedre Norrlands 
civilområde 

1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Myndighet Före-

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

3 

805 

668 

139 
398 

+ 2 

+ 253 

230 

+ 20 
+ 257 

1342 + 530 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 91 000 kr. 

draganden 

2. För planläggningsuppgifter såsom alarmering, transporter och försörj

ning fordras en förstärkning med en förste byråsekreterare. Vidare yrkas en 

assistent för expeditions- och skrivarbeten m. m. ( + 174 000 kr.). 
3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas öka. ( + 257 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka. ( +8 000 kr.). 

Civilbefälhavaren Övre Norrlands 
civilområde 

1981182 Beräknad ändring 1982/83 

Myndighet Före-

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övningsverksamhet 

3 

877 

752 
9 

103 
221 

+ 

+ 270 

228 

+ 9 
+ 26 

1 201 + 305 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 121 000 kr. 

draganden 

2. Kansliet behöver förstärkas med en byråinspektör bl.a. för att kunna 
uppfylla sina uppgifter enligt gällande instruktion. Vidare yrkas inrättande 

av en tjänst som assistent/kansliskrivare i utbyte mot en befintlig extra tjänst. 

( + 140 000 kr.). 
3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas öka. ( +26 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 18 000 kr.). 
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Föredraganden 

1978 års försvarskommittc lämnade i november 1981 betänkandet 

Totalförsvaret 198211987(DsFö1981:14). 

Ställningstagande till förslaget kommer att redovisas i särskild proposition 

under år 1982. I avvaktan på denna proposition tar jag nu upp anslaget till 

civilbefälhavarna med ett beräknat belopp. 1 

1 Anvisat belopp enligt regleringshrev för budgetåret 1981/82. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

88 

1. till Länsstyrelserna för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslags
anslag av 1 668 486 000 kr. 

2. till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1982/83 anvisa 
ett förslagsanslag av 642 887 000 kr. 

3. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1982/83 anvisa ett 
förslagsanslag av 477 544 000 kr. 

4. i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Civilbefälhavarna 

för budgetåret 1982/83 beräkna ett förslagsanslag av 9 704 000 

kr.. 
dels bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört i det föregående om praxis inom 

länsstyrelsernas styrelser vid tillämpningen av 3 § förordningen (1977:625) 
om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C I. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Fiirrnltningskostnader 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 988 026 

10 229 000 

11133000 

Från detta anslag bestrids de kostnader för domkapitlen. stiftsnämnderna. 

iirkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgiir av samman

ställningen i det följande. 

l varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna hiirom finns i lagen 

(1936:567) om domkapitel (ändrad senast 1975:956). I varje stift utom i 

Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handlägger 

ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna hiirom 

finns i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 1975: 1322). 

Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myndighetsfunktioner. 

dels förvaltningen av prästlöncfondsfastigheterna och skogen på löncbostäl

Iena i stiftet. I Stockholms stift fördelas dessa uppgifter mellan stiftsniimn

derna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan staten. kyrkofonden och de olika stiftens förvaltning 

av priistlönefondsfastighctcr och bostiillsskog. På kyrkofonden och niimnda 

förvaltning faller enligt nuvarande förclelningsprinciper hälften av de under 

ll. Övriga domkapitel beräknade kostnaderna för löner. sjukv{1rd. lokaler 

och expenser samt hälften av de beräknade kostnaderna under 111. Tillfällig 

personal hos domkapitlen m. m. enligt regeringens bestämmande. Dessutom 

faller på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade kostnaderna under 

IV. Stiftsnämnderna. Övriga kostnader som har beräknats under Il. Ö1·riga 

domkapitel samt hiilften av de beräknade kostnaderna för tillfällig personal 

betalas av staten. Denna fördelning grundar sig på uppfattningen att 

kostnaderna för stiftsnämnderna helt skall betalas av kyrkofonden eller. om 

kostnaderna avser förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och boställs

skog, av inkomsterna fran denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapitel 

och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal. dels stiftsjägmiistare och viss 

annan skoglig personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt anställd 

personal. Även i den sist niimnda gruppen kan ingå kanslipersonal. 
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De anslag till lönekostnader som beräknas i det följande avser samtliga 

lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjiigmiis

tarna och den förut niimnda skogliga personalen hos stiftsnämnderna. I den 

mån dessa Mda personalgrupper anlitas för förvaltningen av prästlönefonds

fastigheter eller hoställsskog skall däremot svarande lönekostnader tas upp 

som uppbördsmedel. Dessa upphördsmcdel skall beriiknas av stiftsnämncler

na. Detta kan ske först efter utgången av hudgetfiret 1982/83. Med hiinsyn 

hiirtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlcn endast beräknas prelimi

närt. Det belopp som kan antas bli aktuellt uppskattar jag till minst I milj. kr. 

för budgetåret 1982183. I detta sammanhang har jag inte belastat förvalt

ningen med kostnader för arvoden m. m. till stiftsniimndsledamiiter. 

Tilläggas hör att jag inte tar upp något anslag till lön iit den personal för vilken 

lönen helt skall bestridas ur inkomsterna fran förvaltningen av prästli.ine

fondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller oeksit för 

stiftsniimnds övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas upp 

som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 

bostiillsskog beriiknar jag preliminärt till 200 llOO kr. för budgetåret 1982! 

83. 
I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt pä staten. 

Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller helt 

pä kyrkofonden. .r 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 

1981/82 Beräknad iindring 1982/83 

Domkapitlen Förcdragan-
den 

Personal 170 + It + 
Anslag 

Utgifter 

/. Domkapit!Ft i Siuckho/m 

Förvaltningskostnadcr 605 800 + 7600() + -l8 90() 
Lokalkostnader 219 000 + 29 000 + 21) flOO 

//. Ö1,riga domkapitel 

Förvaltningskostnader 15 285 300 + I 860000 -t- I 313 900 
Lokalkostnader 2 530 600 + -lh6llll0 + -lM800 

///. Ti/(/il/lig persvnal hos dom-
kapitlen m.m. enligt rege-
ringens be.Hiimnwnde .tOllOOO + -lflOOO + 33 ()()() 

/\/. Stif!sniimnderna 

Förvaltningskostnader 6 890 700 + 713 0110 + 580 700 
Lokalkostnader 159 ]()(I + 55 6()() + 55 (1()() 
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1981/82 Beräknad iinuring 1982!!0 

Domkapitlen 

V. Ä rkebiikopens kansli 

Förvaltningskostnader 842 400 + 216 (1(1() 

V/. Kyrkoherdar fiir diirn 

Förvaltningskostnader I 265 600 + 469 900 

Upphördsmedel 

Bidrag från kyrkofonden 16 969 500 + 2 413 100 
Från förvaltningen av prästlö-

ncfonusfastighcter och bo-
ställsskog l 000 000 + 200 000 

Nettoutgift 10 229 000 + 1314000 

Domkapitlen 

l. Pris- och löneomräkning m. m. + 2 995 700 kr. 

Föredragan
den 

+ 113 100 

+ 271000 

+ I 806 000 

+ 200 000 
+ 904 000 

2. Huvudförslaget innebär för domkapitlens del huvudsakligen personal

inskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdarna för 

döva främst minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att förslagets 

genomförande skulle medföra stora svårigheter för stiftsmyndigheterna att 

fullgöra sina åligganden. 

3. Domkapitlen i Linköping, Strängnäs, Karlstad och Visby föreslar att en 

halvtidstjänst för personaladministrativa uppgifter m. m. inrättas vid resp. 

domkapitel ( + 254 770 kr.). Domkapitlen i Skara, Västerås, Lund och 

Göteborg, vilka redan har var sin sådan halvtidstjänst, föreslår att dessa 

ändras till heltidstjänster ( + 254 770 kr.). Domkapitlet i Unköping anhåller 

om en ny kontoristtjänst. domkapitlet i Striingniis om en tjänst som assistent 

och domkapitlet i Visby om en halvtidstjänst som kansliskrivare 

( + 245 581 kr.). Vidare anhåller domkapitlet i Uppsala att en heltidstjiinst 

och en halvtidstjänst som kontorsbiträde inrättas vid ärkebiskopens kansli 

( + 145 625 kr.). Domkapitlet i Lund anhåller att en halvtidstjänst som 

sekreterare åt biskopen i Lund inrättas och domkapitlet i Växjö att en 

halvtidstjänst som assistent vid stiftsnämnden ändras till heltidstjiinst 

( + 107 062 kr.). 

4. Sverige är sedan den 1 juli 1965 uppdelat i sex distrikt för kyrklig 

verksamhet bland döva, nämligen Stockholms distrikt_ Lunds distrikt, 

Vänersborgs distrikt. Örebro distrikt, Härnösands distrikt och Luleå distrikt. 

I varje distrikt finns en tjänst som kyrkoherde för döva. 

Domkapitlet i Stockholm föresbr att ett nytt distrikt. Linköpings distrikt 

bildas genom ändring av nuvarande Stockholms och Örebro distrikt. 
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Domkapitlet föreslår vidare att en tjänst som kyrkoherde för döva inrättas i 

Linköpings distrikt och att en tjänst som komminister för döva inrättas i 

Örebro distrikt ( + 268 400 kr.). Innehavaren av komministertjänsten skulle 

ha som uppgift att svara för den kyrkliga verksamheten bland döva ungdomar 

i Örebro och på Sveriges dövas riksförbunds kursgård i Leksand. 

Domkapitlets förslag tillstyrks av kammarkollegiet och Sl'enska kyrkans 

diakoni nämnd. 

Föredraganden 

I regleringsbrevet för innevarande budgetår har anslaget till domkapitlen 

och stiftsnämnderna i likhet med flertalet andra myndighetsanslag förenk

lats. Under rubriken //. Övriga domkapitel har de tidigare anslag.sposterna 

till lönekostnader, arvoden och särskilda ersättningar. sjukv[1rd, reseersätt

ningar, lokalkostnader. expenser och publikationstryck ersatts av endast tvä 

anslagsposter, Förvaltningskostnader och Lokalkostnader. Samtliga beräk

nade kostnader under dessa anslagsposter biir av praktiska skäl delas mellan 

staten, kyrkofonden och förvaltningen av prästlöncfondsfastighcter och 

boställsskog. Detta innebär en ökad kostnad för kyrkofonden. Denna kan till 

större delen uppvägas genom att de under ///. Tillfällig personal hos 

domkapitlen m. m. enligt regeringens bestämmande beräknade kostnaderna 

helt får bestridas av staten. Vid min beräkning av medelsbehovet för nästa 

hudgetitr har jag därför utgått från att staten helt svarar för dessa 

kostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11 133 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en ny tjänst som kyrkoherde 

för döva. 

Upphördsmedlen från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 

hoställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt 

beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidragen från 

denna förvaltning - vilken beräkning kan ske först under andra halvåret 

1983 - visa sig att förvaltningen hör belastas med andra belopp än jag har 

antagit. bör regeringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofondens. 

bidrag som föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. till Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskost~ 

nader för budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 

11 133 000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 

bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 
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C 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

209 817 
140 (Il)() 

140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersiittningar till domkyrkor och 

förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningscrsättningar till 

vissa domkyrkosysslomän. 

Tidigare utgick sammanlagt omkring I 500 ersättningar till egentliga 

församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 

Efter medgivande av kyrkomötet (kskr 1946:6) och enligt beslut av riksdagen 

(prop. 1947:46, SU 1947:65. rskr 1947: 168) drogs emellertid flertalet ersätt-
' ningar, som hade utgått ur anslaget, in vid utgången av budgetåret 1946/47. 

Undantag har gjorts för domkyrkor samt de förutvarande domkyrkorna i 

Kalmar och Mariestad. Möjlighet finns för regeringen att om särskilda skäl 

föreligger låta församlingskyrka bchälla sin ersättning eller fä gottgörelse för 

denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kyrkorm. m. för budgetåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

s osu 737 

5 051 000 

5 051 000 

Enligt 11 ~lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader (ändrad 1975:1323) 

skall från staten för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 

5 050 737 kr. för prästerskapets till staten indragna tionde m. m. Ersättning

en bestrids från detta anslag, som för innevarande budgetår iir uppfört med 

ett avrundat belopp av S 051 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersä1t11i11gar till kyrkofonden för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av S OS I 000 kr. 
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C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1980/81 
1981182 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

970 805 

958 000 
l 028 ()()() 

l)-1 

Enligt kyrkomusikerförordningen ( 1950:375; omtryckt 1973:681. ändrad 

semtst 1978:877) skall kantorstjiinst som regel vara inrättad i kyrkomusiker

distrikt med lägre invånarantal än 5 000. Kantorstjänsl kan vara antingen 

skolkantorstjänst. dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundskolan för 

klass på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrkokantorstjänst, som är en 

självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikcrdistrikt. där 

kantorstjänst av organisatoriska skiil inte lämpligen kan inrättas eller 

behållas. får s. k. orgelspelare anställas. 

För utbildning av kantorer anordnas varje är särskilda sommarkurser, som 

i första hand är avsedda för elever vid liirarhögskolans lågstadie- och 

mellanstadielärarlinjer och för lärare som genomgått utbildning vid dessa 

linjer. Varje kurs får omfatta högst 2-1 deltagare. I anslutning till kurserna 

förriittas organist- och kantorsexamen. som utgör det kyrkomusikaliska 

bchörighetsvillkorct för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjiinst krävs utöver den kyrkomusikaliska 

behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För 

avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser. vilka utgörs av 

brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik 

jämte övningsundcrvisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden. rese kostnadsersiittningar 

och traktamenten till kursledare. examinatorer och censorer samt andra 

utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår har 

vidare under detta anslag beräknats 165 000 kr. som bidrag till kurser för 

orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens 

styrelse, som har tillsyn över kurserna. 

Afusikaliska akademiens sryrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 86 000 kr. Av detta belopp avser 63 000 kr. 

pris- och löneomräkning och 23 000 kr. höjning av bidraget till kurser för 

orgelspelare. 

Föredraganden 

Anslaget bör hiijas med 70 000 kr. med hänsyn till de likade kostnader-

na. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Kurser för 11thilda11de av kyrko11111sikC'r m. m. för budgetåret 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av I 028 000 kr. 
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C 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1980/81 Utgift 2 568 000 Reservation 12 495 

1981/82 Anslag 2 790 000 

1982/83 Förslag 2 280 000 

Från anslaget bestrids innevarande budgetf1r kostnader för restaurering av 

domkyrkorna i Skara och Visby. För nästa budgetår har anslag begärts till 

restaurering av domkyrkorna i Skara. Striingniis. Västerås och Visby. 

1. För yttre restaurering av Skara domkyrka har för budgetåren I 978! 

79- 1981182 anvisats sammanlagt 4 858 000 kr. För inre restaurering av 

domkyrkan har under samma tidsperiod anvisats 250 ()()()kr. 

Skara domkyrkas restaureringskommiuc' anhåller för budgetclret 1982/83 

om statsbidrag med 1 840 000 kr. för inre restaurering av domkyrkan. Den 

planerade inre restaureringen avser huvudsakligen byggnadsarbeten på 

väggar och valv. I valven förekommer rörelser som medför att flagor av färg 

och delar av kalkbruk faller ned i kyrkan. För att förhindra fortsatt nedfall 

skulle valven i mittskcpp och tvärskepp förstärkas med stag. sprickor i valven 

bilas och lagas samt lös puts ersiittas med ny puts. Kostnaderna för den inre 

restaureringen beriiknas till 3 929 000 kr. i prisliiget den 1 januari 1981. 

Enligt den kostnadsfördelning som tidigare tilbmpats skulle av detta belopp 

3 143 000 kr. falla på staten och 786 000 kr. pä församlingen. Arbetena 

beräknas ta en tid av 16 - 20 manader. 

Domkapitlet i Skara understryker angelägenheten av att dessa åtgärder 

kommer till utförande och att detta sker enligt tänkt tidsplan i så nära 

anslutning till pågående yttre rcstaureringsarbeten som möjligt. Domkapit

let hemställer att medel anvisas för budgetåret 1982/83 med av kommitten 

begärda 1 840 000 kr. 

2. Riksdagen har för budgetåret 1979/80 anvisat 400 000 kr. till projekte

ring och genomförande av en begränsad etapp av yttre restaureringsarbeten 

pa Srriinw1äs domkyrka (prop. 1978/79:100 bil. 18. KrU 1978/79:21. 

rskr 1978/79:204). Denna etapp omfattar arbeten på tak. takkonstruktion 

och fasader inkl. fönster i domkyrkans sydvästra del. 

Domkapitlet i Striingnäs anhiiller om statsbidrag för budget{1rct 1982/!G 

med 840 000 kr. för genomförande av en andra etapp av restaureringsarhe

tet. Av det begärda beloppet avser 210 000 kr. av domkyrkan förskotterade 

kostnader för arbeten som har utförts under i\r 198 l. Den andra etappen 

beräknas kunna omfatta resterande takytor över domkyrkans sydsida fram 

till koret samt murytor och fönsterpartier pa ungefär hiilften av motsvarande 

sträcka. Bland de skador som bedöms vara allvarligast och mest kostnads

kriivande att reparera nämns de omfattande rötskadorna och insektsangrep

pen i takstolarna. Vidare är rcparationsarbctena pil de ytmässigt stora 

fönstren mycket krävande. Domkapitlet framhåller att det är av synnerlig 

vikt att restaurcringsarbetena kan fortlöpa utan avbrott. 
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3. Riksdagen har för budgetärct 1980/81 anvisat 500 000 kr. för repara

tionsarbeten på Västerås domkyrka ( prop. 1979/80: 100 bil. 18. KrU 1979/ 

80:25, rskr 1979/80:246 ). Statsbidraget har täckt ca 20 % av kostnaderna för 

vissa brådskande reparationsarbeten på domkyrkans tak och vind. 

Västerås kyrkliga samfällighet framhåller att det är angeläget att repara

tionsarbetena får fullföljas med reparation av domkyrkans torn och spira. 

Kostnaderna för dessa arbeten beräknas till ca 4 850 000 kr. 

Domkyrkokommissionen i Västerås anhi1llcr om statsbidrag med 20 % av 

de beräknade kostnaderna för dessa arbeten eller 970 000 kr. 

4. Riksdagen har för budgetåren 1980/81 och 1981/82 anvisat sammanlagt 

1950000 kr. för restaurering av Visby domkyrka (prop. 1979/80: 100 bil. 18, 

KrU 1979/80:25, rskr 1979/80:246 och prop. 1980181:100 bil. 18. KrU 

1980/81:20, rskr 1980/81:168). De utförda arbetena har bl. a. omfattat 

restaurering av yttertaken och vissa fasadarbeten. Arbetena utgör en del av 

en planerad omfattande restaurering av domkyrkan. Kostnaderna för 

restaureringen har beräknats till 19,6 milj. kr. i prisläget den I april 1979. 

Visby församling anhåller för budgetåret 1982/83 om högsta möjliga bidrag 

för en ny etapp av restaureringen. dock liigst 2 749 000 kr. motsvarande två· 

tredjedelar av de beräknade kostnaderna. Denna etapp omfattar främst 

glasarbeten och fortsatta arbeten pä fasaderna. Församlingen framhåller att 

den på grund av att statsbidraget innevarande budgetår varit otillräckligt 

måst ta upp ett lån på en miljon kr. för att förskottera kostnader för 

restaureringen. 

Föredraganden 

Skadorna på Visby domkyrka är delvis av den art att en fördröjning av 

restaureringsarbetet kan leda till att redan existerande skador allvarligt 

förvärras. Av ekonomiska skäl är det angeläget att de yttre restaureringsar

betena kan fortsätta utan avbrott. Jag tillstyrker att statsbidrag för nästa 

budgetår får utgä med I 790 000 kr. för rcstaureringsarbeten på Visby 

domkyrka. 

Bidrag bör vidare utgå med 210 000 kr. för restaurering av Strängnäs 

domkyrka och med 280 000 kr. för reparationsarbeten på Västerås domkyr

ka. 

Jag beräknar däremot inte några medel för restaurering av Skara 

domkyrka. 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 

2 280 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för hudgetii.ret 

1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 2 280 000 kr. 
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C 6. Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2117595 

I 800 000 

I 800 000 

Reservation 3 779 380 

LJ7 

Med stöd av Kungl. Maj: ts bemyndigande den I 0 december 1971 

tillkallade dåvarande statsrådet Myrdal samma dag professorn Nils Ahrbom 

som sakkunnig för att utarbeta förslag till restaurering av Vadstena 

klosterkyrka. Den sakkunnige avlämnade sitt förslag i mars 1975 (Ds U 

1975:6). Av förslaget framgår att kyrkans murverk är allvarligt skadat av 

fukt. som bl. a. genom salt- och frostsprängningar försvagat den yttre 

bärande konstruktionen. Kostnaderna för restaureringen har i betänkandet 

beräknats till 9 milj. kr. i prisläget elen I april 1975. 

Genom beslut den 18 maj 1978 medgav regeringen att byggnadsstyrelsen 

fick disponera 705 000 kr. för fortsatt projektering av restaureringsarbe

tena. 

Genom beslut elen 21 december 1978 uppdrog regeringen åt byggnadssty

relsen att utföra vissa braclskande rcstaureringsarbetcn på klosterkyrkan 

inom en kostnadsram av I 655 000 kr. i prisliiget den 1 april 1978. 

Enligt beslut av riksdagen skall statsbidrag utgå för ytterligare restaure

ringsarbeten pa Vadstena klosterkyrka (prop. 1979/80: HJO bil. 18, KrU 

1979180:25. rskr 1979180:246). Kostnaderna för dessa arbeten har beräknats 

till 8.2 milj. kr. i prisläget elen 1 april 1979. Enligt avtal mellan staten och 

Vadstena församling skall staten svara för nio tiondelar av kostnaderna för 

ifrågavarande arbeten och församlingen för en tiondel. 

Genom beslut elen 26 juni 1980 uppdrog regeringen åt byggnaclsstyrelscn 

att utföra restaureringsarbetcn på klosterkyrkan inom en kostnaclsram -

cxkl. kostnader för utredning och projektering - av 8 275 000 kr. i prisläget 

den I april 1979. De beslutade arbetena har piihörjats i oktober 1980 och 

skulle enligt tidigare beriikningar kunna avslutas i december 1982. 

Byggnadssryrelsen räknar för dessa tidigare beslutade restaureringsarbe

ten med en medelsförbrukning av för budgetåret 1981/82 5.5 milj. kr. och för 

budgetåret 1982/83 2.2 milj. kr. Den I juli 1981 fanns ca 3.8 milj. kr. kvar av 

tidigare anvisade anslag. Ytterligare 1.8 milj. kr. har anvisats för budgetåret 

1981/82. För budgetåret 1982/83 skulle därför enligt byggnadsstyrelsens 

beräkningar erfordras ett anslag av ca 2.1 milj. kr. 

De planerade restaurcringsarbetena omfattar bl. a. vitkalkning av kyrkans 

valv. Niir de första förberedelserna för dessa arbeten vidtogs under 

sensommaren 1981 visade det sig helt oväntat att medeltida puts med målad 

dekor fanns bevarad. 

Riksantikl'arieämhetet framhåller att det inte är möjligt att genomföra en 

7 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 1110. Bil. 18 
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nykalkning enligt restaureringsförslaget utan att delar av den medeltida 

dekoren skadas, vilket av kulturhistoriska skäl måste undvikas. I fråga om 

arbetena på valven finns två alternativ. Det ena är att man helt avstår från att 

behandla valven. Det andra är att frilägga den medeltida putsen och 

restaurera målningarna. Det första alternativet kan inte anses tillfredsstäl

lande varken ur antikvariska eller estetiska synpunkter. Det andra alterna

tivet skulle innebära att valven fick tillbaka sitt ursprungliga utseende. 

Kyrkorummet skulle framträda i ett skick som betydligt bättre motsvarade 

ordensgrundarens intentioner samtidigt som den särpräglade arkitekturen 

väsentligt bättre kom till sin rätt. En friläggning och konservering av 

målningarna skulle dessutom medföra ett återställande av ett huvudmoment 

inom sengotikens dekorativa måleri i Sverige. 

Byggnadsstyrelsen anmäler att framtagning och konservering av målning

arna pågår i tre av kyrkans 15 takvalv. Med ledning av de erfarenheter som 

vunnits vid provframtagningen av valvmålningarna beräknar byggnadssty

relsen kostnaden för fullständigt återställande av valvdekoren till 3 milj. kr. i 

prisläget den 1 januari 1981. En del av dessa kostnader kan täckas genom 

besparingar och förenklingar i det ursprungliga programmet. För att täcka 

resten av dessa merkostnader behöver kostnadsramen för den pagående 

restaureringsetappen höjas med 1,8 milj. kr. till 11. 7 milj. kr. i prisläget den 

1 januari 1981. Församlingen förväntas betala en tiondel av kostnaderna för 

framtagning av målningarna. Statsbidraget behöver enligt prisläget den 

1 januari 1981 räknas upp med 1.5 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. 

Föredraganden 

Restaureringen av Vadstena klosterkyrka kommer att ta ungefär ett år 

längre tid än som tidigare beräknats om de nu upptäckta målningarna skall 

tas fram i samtliga valv. Medelsbehovet för nästa budgetår påverkas diirför 

inte av om valvmålningarna tas fram eller ej. 

Frågan om hur valven skall restaureras bör diskuteras med församlingen. 

En del av kostnaderna för ett eventuellt framtagande av valvmålningarna kan 

finansieras genom förenklingar i restaureringsprogrammet. Om församling

en önskar att valvmålningarna tas fram bör förhandlingar tas upp med 

församlingen om finansieringen av dessa arbeten. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av Vadsrena klosterkyrka för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

1800000 kr. 
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C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1980/81 

1981/82 
1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

380 000 

380 000 

515 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Svenska ekumeniska 

nämnden med 300 000 kr. för bestridande av Sveriges årsavgift till Kyrkornas 

världsråd. till Nordiska ekumeniska institutet med 30 000 kr. och till ett av 

Konfcrenz Europäischer Kirchen upprättat program om mänskliga rättighe

ter med 50 000 kr. 

Svenska ekumeniska nämnden framhåller att Kyrkornas världsråd för 

budgetåret 1982/83 beg~ 380 OOQ__k_!. _! l~_!?idr_agl!_?11_Sverige. Världsrådet 

har under senare år tvingats operera med en mycket stram budget och 

personalen har måst reduceras. Eftersom nämnden är medveten både om 

världsn'tdets ekonomiska behov och den finansiella återhållsamhet som 

påbjudits här hemma anhåller nämnden om statsbidrag med 330 000 kr. för 

bestridande av årsavgiften till Kyrkornas världsråd för budgetåret 1982/ 

83. 

Kyrkornas världsråd anordnar sin sjätte generalförsamling i Vancouver 

den 24 juli - den 10 augusti 1983. Från Sverige har begärts ett bidrag på 

390_QOO kr. för g~_nt!ralfq_r;amlingen. Biskopsmötet har föreslagit att rikskol-· 

lekt skali utgå för ändamålet. Rikskollekten beräknas emellertid bara kunna 
~ .__,_._ 

täcka en del av Sveriges._bidrag. Svenska ekumeniska nämnden anhåller 

därföratt 200 000 kr. anvisas över statsbudgeten för ifråg~nde ända

mål. 

Nordiska ekumeniska institutet förklarar att det för att upprätthålla och 

utöka verksamheten vid institutet behövs ökade anslag. Institutet anhåller 

om anslag för budgetåret 1982/83 med 40 000 kr. 
Ärkebiskopen anhåller om ett oförändrat anslag av 50 000 kr. till det av 

Konfcrenz Europäischer Kirchen upprättade programmet om mänskliga 

rättigheter. 

Föredraganden 

Regeringen har beslutat att rikskollekt under år 1982 skall tas upp för 

Kyrkornas världsråds sjätte generalförsamling i Vancouver. Eftersom 

rikskollekten inte beräknas täcka hela medelsbehovet tillstyrker jag att 

statsbidrag får utgå för ifrågavarande ändamål med 100 000 kr. för nästa 

budgetår. 

Jag tillstyrker vidare att det ordinarie bidraget till Svenska ekumeniska 

nämnden höjs med 30 000 kr. och att bidraget till Nordiska ekumeniska 

institutet höjs med 5 000 kr. Bidrag till kyrkornas program om mänskliga 

rättigheter bör utgå med ett oförändrat belopp av 50 000 kr. 

1 I 
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Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 135 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk i·erksamlw för budgetåret 1982/83 

anvisa ett anslag av 515 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svensirn utlandsförsamlingarna 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

340 000 

421 000 

510 000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966:34, SU 1966:51. rskr 1966: 158) 

utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingarna. Beslutet 

avsåg de svenska församlingarna i Paris, London. Berlin, Köpenhamn. Oslo. 

Helsingfors och Bucnos Aires. för vilka Kungl. Maj :t har fastställt 

kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetar utgår 396 000 kr. som 

bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på församlingarnas 

pastorsexpeditioner. medan 25 000 kr. utgör gottgörelse iit den svenska 

församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgifter. 

Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som hör 

beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräkningar 

till 955 200 kr. budgetåret 1982/83. Domkapitlet hemställer, att bidraget för 

avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp. dvs. till 477 600 kr. 

Vidare föreslår domkapitlet. att gottgörelsen till den svenska församlingen i 

London även för nästa budgetår skall utgöra 25 O()(l kr. 

Föredraganden 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträden och 

kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetär höjs med 

89 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de s1·e11.~ka 11tlandsf iirsamli11garna för budgetåret 

1982/83 anvisa ett anslag av 510 000 kr. 

C 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsför
samlingarnas kyrkobyggnader 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

300 000 I 

40 ()()() 

340 000 

Reservation 

1 200 000 kr. anvisade på tilliiggshudgct I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 
(prop. 1980/81:25. KrU 1980/81:1.'.i. rskr 1980/81:125). 
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Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparationsarbeten på 

svenska kyrkan i London. 

För nästa budgetår har anslag begärts för reparationsarbeten på de svenska 

kyrkorna i London. Berlin och Oslo. 

Svenska församlingen i London anhåller om statsbidrag med 203 225 kr. 

för arbeten på svenska kyrkan i London. Värme-och varmvattenpannorna iir 

i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. För att åstadkomma en bättre 

värmeekonomi behöver fastighetens fönster. diir så iir möjligt, göras 

dubbelglasade. Vissa delar av fastigheten iir också i stort behov av att målas 

om. 

Kammarkollegiet tillstyrker att för budgetåret 1982/83 statsbidrag får utgå 

med 185 000 kr. för reparationsarbeten pt1 svenska kyrkan i London. 

Svenska församlingen i Berlin anhåller om statsbidrag med 50 000 kr. för 

reparation av kyrkobyggnaden och klockstapeln vid svenska kyrkan i Berlin. 

Kyrkan uppfördes i mitten av 1950-talet. Det rädde då stor brist på 

förstklassigt byggnadsmaterial och grundisoleringen blev därför inte tillräck

ligt effektiv. Kyrkobyggnaden är nu i stort behov av att fä ny isolering av 

grunden. Kostnaderna för reparation av fuktskadorna beräknas till drygt 

69 000 DM och kostnaderna för reparation av klockstapeln till 

50000 DM. 

Svenska församlingen i Oslo anhåller om statsbidrag med sammanlagt 

170 000 kr. Av detta belopp avser ca 45 000 kr. kostnader för arbeten på 

värmeanläggningen; reparation av kyrkorgeln samt reparation och renove

ring av glasmålningar. För reparationsarbetcn pil kyrkoherdebostaden i 

samband med byte på kyrkoherdeposten räknar församlingen med ett 

medelsbehov av 125 000 kr. 

Föredraganden 

De föreslagna reparationsarbetena på de svenska kyrkorna i London, 

Berlin och Oslo iir till större delen av sådan karaktär att de bör utföras snarast 

möjligt. Jag tillstyrker att statsbidrag nästa budgetår får utgå med samman

lagt 340 000 kr. för reparationsarbeten p!1 dessa kyrkor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reparationsarbeten pä de svenska utlandsförsam

lingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 340 000 kr. 

C 10. Bidrag till trossamfund 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

30 980 000 Reservation 

31 ()()() ()()() 

31 930 noo 

50 000 
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Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet 

(verksamhetsbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till vissa 

trossamfund (ändrad senast 1980:480). Yerksamhetsbidrag utgår till försam

ling som 1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingär i 

grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan. 2. är 

anslut!'!t till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med rådet och 

3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som 

betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling som inte uppfyller 

villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om regeringen har förklarat att det 

trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga för statsbidrag enligt 

nämnda kungörelse. Sådana beslut föreligger beträffande anglikanska 

kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan. de förenade islamiska försam

lingarna, katolska kyrkan, de mosaiska församlingarna, de ortodoxa 

kyrkorna och ungerska protestantiska församlingen. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare för 

alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller 

samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till församling 

inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbetsnämn

den inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna 

delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är represen

terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma i 

fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 

regeringen. 
Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt 

ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt 

ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 28,8 milj. kr. 

som allmänt verksamhetsbidrag och 2 milj. kr. som bidrag till andlig vård vid 

sjukhus m. m. Vidare står 0,2 milj. kr. till regeringens disposition. 

Sveriges frikyrkoråd 

Frikyrkorådet anhåller för nästa budgetår om en uppräkning av anslaget 

Bidrag till trossamfund med 4,5 milj. kr. Frikyrkorådet framhåller att den 

helt övervägande delen av verksamhetsbidraget går till kostnader för löner 

och hyreskostnader för lokaler. Genom utveckling.en av löne- och hyreskost

naderna har bidraget redan kraftigt urholkats. För att undvika kraftiga 

nedskärningar i verksamheten krävs en höjning av verksamhetsbidraget med 

ca 3 milj. kr. 
Utöver verksamhetsbidraget har sedan budgetåret 198()181 utgått ett 

särskilt bidrag för andlig vård vid sjukhus. Ett intensivt uppbyggnadsarbete 

har ägt rum på detta område. Vid utgången av budgetåret 1980/81 hade 

34 tjänster som sjukhuspastorer på hel- eller halvtid tillsatts. Frikyrkoradet 
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anhaller om en uppräkning av bidraget till andlig vård vid sjukhus med 

1.5 milj. kr. för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av denna verksam

het. 

Föredraganden 

Införandet av anslagen till de fria trossamfunden och utvecklingen av 

statens stöd till dessa trossamfund har bl. a. motiverats med jämförelser som 

gjorts med statens stöd till svenska kyrkan. 

Svenska kyrkans församlingar har under senare år fått en allt mindre del av 

sina kostnader täckt av statsbidrag. Enligt beslut av riksdagen skall 

skatteutjämningsbidragen till svenska kyrkan år 1982 minskas med 40 pro

cent av föregående ftrs bidrags belopp (prop. 1980/81 :20, FiU 1980/81: 13, rskr 

1980/81 :88). En jämförelse med statens stöd till svenska kyrkan skulle därför 

kunna anföras som skäl för en minskning av anslagen till de fria 

trossamfunden. 

Det är emellertid av flera skäl svårt att göra rättvisa jämförelser mellan 

statens stöd till svenska kyrkan och statsbidragen till de fria trossamfunden. 

Jämförelse bör i stället göras med andra bidragsanslag och anslagen till 

trossamfund behandlas på liknande sätt som dessa. 

De ökade kostnaderna motiverar en uppräkning av förevarande anslag 

med 930 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trossamfimd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av 31 930 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1980/81 

198li82 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11 800 000 Reservation 

11 800 000 

12 150 000 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös 

verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som enligt bestäm

melserna i förordningen kan få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget 

c 10). 

Lokalbidrag far utgå för I. anordnande av lokal genom nybyggnad, 

ombyggnad eller köp. 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och 

3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokal

bidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd utgår 

ei11igt kungörelsen ( 1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

(omtryckt 1976:794). 
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Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 

verksamhetsbidragen. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utg<h 10.8 milj. kr. 

som lokalbidrag och 1 milj. kr. som bidrag till handikappanpassning av 

lokaler för trossamfund. 

Sveriges frikyrkoråd 

För budgetåret 1981/82 har det kommit in 85 ansökningar om bidrag till 

anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad på ca 114 milj. kr. 

Någon avmattning i lokalhyggnadstaktcn väntas inte inför 1982/83. Lokal

bidragets värde är på väg att snabbt urholkas genom höjda byggnadskost

nader. För att undvika en fortsatt försämring begär frikyrkor:"tlkt att 

lokalbidraget räknas upp med 3.2 milj. kr. till 14 milj. kr. 

Det nyinrättade bidraget till handikappanpassning av lokaler för trossam

fund har fördelats för första gången under budget{1ret 1980!8 l. För 

budgetåret 1981/82 har 45 ansökningar om bidrag kommit in. Den totala 

kostnaden för dessa projekt uppgår till ca 4.7 milj. kr. Många församlingar 

måste med nuvarande anslagsnivå vänta tvft eller tre iir p<I att fä bidrag till 

handikappanpassning av äldre gudstjänstlokaler. För att minska väntetider

na föreslår frikyrkorådet att bidraget till handikappanpassning för budget

året 1982/83 räknas upp med 1 milj. kr. till 2 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till kostnadsökningarna för nästa budget?1r 

räknas upp med 350 000 kr. till 12 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskajfande 111· lokaler för trossamjimd för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett reservationsanslag av 

12 150 ()()() kr. 
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D. RÄDDNINGSTJÄNST M. M. 

Under littera D. Riiddningstjänst bestrids kostnader för statens brand

nämnds verksamhet. Anslagen under D. avser ocks:'1 ersättningar för 

verksamhet vid riiddningstjiinst enligt hrandlagen och kostnader för skogs

brandbevakning. Vidare anvisas medel för generaltulbtyrelscns beredskap 

för olje- och kcmikaliebekämpning till havs. m. m. 

Regeringen uppdrog i beslut den 9 augusti 1979 fil liinsstyrclserna i 

Göteborg och Bohus liin. Älvsborgs liin. Skaraborgs län och Viirmlands liin 

att i samarbete med berörda myndigheter och organisationer upprätta ett 

siirskilt handlingsprogram för miljösiikra sjötransporter p{1 Viincrn och i 

Giita iilv. Liinsstyrelserna har i bctiinkandet (Ds Kn 1981:1) Viin Tur -

handlingsprogram för miljösiikra sjötransporter pa Vänern och Oiita iilv 

redovisat ett 20-tal förslag till [1tgiirdcr för miljösäkrare sjötransporter. 

Bctiinkandct har remissbehandlats. Förslagen i betiinkandet har mottagits 

överviigande positivt av remissinstanserna. 

Jag vill erinra om att regeringen i propositionen ( 19X0/81: 119) om 

miljösäkrare sjötransporter lade fram ett handlingsprogram som var inriktat 

pa såväl förebyggande t1tgärder. dvs. Mgärdcr för att förhindra utsliipp. som 

;ltgiirder för att minska skadcverkningarna för miljön niir utsliipp viil har 

intriiffat. I propositionen togs upp flera av de förslag som liiggs fram ocks{1 i 

betänkandet Vän Tur. Det giillcr bl. a. frägor om trafikföreskrifter i olika 

former. lotsning. farledst1tgiirder. arbetsmiljön ombord. statistik över 

miljöfarliga sjötransporter. regionala förråd av bckiimpningsmatericl och 

styrmedel för att stimulera anviindningen av miljösiikrare fartyg. Riksdagen 

har tagit stiillning i dessa fr~1gor (TU 1980/81:31. .ToU 1980/81:33. CU 

19XWXI :3X. rskr l9Xtl/Xl :375. 376 1xh 422). 

Som framgär av propositinncn om miljösiikrarc sjötransporter mi1ste de 

insatser som görs för att iika siikerheten och minska miljl.iskadorna till sjöss 

ske kontinuerligt. Handlingsprogrammet skall cHirför ses som ett led i ett 

l<0

111gsiktigt arbete. 

De förebyggande ittgiirder som föreslås i betiinkandct Vän Tur iir i regel av 

s{1dant slag att det krävs generella <\tgärdcr och inte i'ttgiirder som giiller 

endast Viinern och Göta iilv. I vissa fall iir det fdgor som behandlas i det 

internationella samarbetet inom I \1CO (I ntcr-(lovernmental Maritimc 

Consultative Organization ). Jag har fri111 chefen för kommunikatinnsdcpar

temcntet inhämtat att ett fortsatt arbete med de förebyggande fögiirderna 

bedrivs i enlighet med vad som förutsattes i propositionen om miljiisiikrare 
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sjötransporter. Arbetet bedrivs bl. a. inom sjöfartsvcrkct och inom ramen 

för IMCO- och Östersjöarbetet. 

I fråga om beredskapen för att minska skadcvcrkningarna av miljöskadliga 

utsläpp till sjöss har kraftfulla insatser gjorts under senare ;\r. De förslag som 

lades fram i propositionen om miljösäkrare sjötransporter gällde hc:la landet 

och allts{1 iiven Viinern och Göta iilv. Bl. a. föreslogs att ett regionalt förr:'1d 

av bekämpningsmatericl skulle uppriittas i Göteborgsregionen och att detta 

skulle lokaliseras med hänsyn till behovet av korta insatstider i Viinern. Vid 

min följande behandling av anslagen under D. Räddningstjänst m. m. 

kommer jag att ta upp förslag om ytterligare insatser för att förstärka 

beredskapen för bekämpningen av miljöskadliga utsläpp i Vänern och Göta 

iilv. 

Den kommunala och landstingskommunala beredskapsplanliiggningen 

enligt lagen ( 1964:63) om kommunal beredskap kommer att avslutas under 

budgett1ret 1981/82. Planläggningen som halls aktuell genom översyn och 

revision prövas i samband med lcdningsövningar vart tredje ar. Riksnämn

den för kommunal beredskap begär särskilda medel för budgetåret 1982/83 

för ledningsövningarna. Frågan om särskilda medel till riksnämnden för 

ledningsövningar kommer att prövas i annan ordning. Med anledning hiirav 

föreslås inte nu några medel till riksnämnden för budgetåret 1982/83. 

D I. Statens brandnämnd 

1980/81 

1981182 

1982/83 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 768 181 
14 049 ()()() 

15 412 000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighct tillsyn över 

brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal och 

skorstensfejare. Genom annan uthildningsverksamhet samt försöks- och 

utvecklingsarbete skall brandnämnden främja sädan riiddningstjiinst som 

ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall liimna rad och anvisningar 

till liinsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor om räddningstjänst och om 

förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämnden bl. a. biträda 

länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt verka för att 

brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandförsvaret ordnas 

iindam{1lsenligt i olika delar av riket. 

Nämnden består av en överdirektör. som iir nämndens ordförande. och 

fyra särskilt utsedda ledamöter. Övcrdirektören är chef för nämnden. I los 

nämnden finns ett kansli som består av en administrativ enhet. en enhet för 

riiddningstjänst och en utbildningscnhct. 
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Personal 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 
(därai· lönekosmader 
och engå11grntgifter) 
Lokalkostnader 
Ersältning till kommuner för 

lokaler och materiel. drivme
del m. m. 

Visst försöks- och utvecklingsar
bete m. m. 

Regionala förråd 

Uppbördsmedel 
Försäljning av publikationer 

m.m. 
Nettoutgift 

Statens brandnämnd 

198 l/82 

33 

10 193 500 
(8079 OOIJ) 

(300 00(1) 
I 690 500 

315 000 

270 000 
1700000 

14 169 000 

120 000 
14 049 000 

Bcriiknad iindring 1982/iD 

13rand
niimnden 

+ 9-19 500 
(+ 890 UOO) 

(-) 

+ -102 500 

+ 27 000 
+I 270 000 
+ 2 649 000 

+ 2 649 000 

F<1rl'drag
anden 

+ 7-10 500 
(+ 699 000) 

(-) 

+ -102 500 

+ 20 000 
+ 200 000 
+ 1363000 

+ 1363000 

1. Pris- och löncomräkning m. m. I 649 000 kr. 

2. Nämnden redovisar ett huvudförslag vilket bl. a. innebär en minskad 

utbildningsverksamhet och en fördröjning av nödviindiga anvisningar. 

Minskad resurstilldelning drabbar i första hand den centralt och regionalt 

bedrivna utbildningsverksamheten genom att klasser och kurser inställs. 

Detta får till följd att redan nu rädande bristsituation på brandpersonal 

förvärras. (- 308 000 kr.). 

3. Uppbyggnad av regionala förrttd för oljebekämpning pågitr. Brand

nämnden begär att anslaget för denna uppbyggnad ökas med I 000 000 kr. 

under budgetåret 1982/83. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet bcriiknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Diirutöver har jag beräknat medel för 

crsiittningsanskaffning av materiel för praktisk utbildning i räddningstjänst 

och för regionala räddningstjänstövningar dels till lands. dels för samordning 

av insatserna såviil till lands som till sjöss. Jag har också beräknat medel för 

fortsatt uppbyggnad av regionala förr{1d. 

I betänkandet Vän Tur (Ds Kn 1981: l) har som ett led i {1tgärdcrna för att 

höja beredskapen mot miljöfarliga utsliipp i Viinern och Giita älv föreslagits 
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att en iiversyn görs av ansvarsförh<'tllanden och rutiner för alarmering liings 

Giita iilv och vid Vänern, att regelbunden övning sker av larm kedjorna samt 

att speciella insatsplaner för ätgiirder upprättas för utsliipp i Giita iilv. 

Statens brandnämnd har på regeringens uppdrag i skrivelse den 29 .iuni 

1981 redovisat förslag till rutiner som kan leda till en bättre samordning av 

alarmeringen mellan olika riiddningstjänstomradcn. I vissa fall har brand

niirnndens förslag lett till nya rutiner. och i andra fall krävs ett fortsatt arbete. 

Regeringen har i beslut den 26 november 1981 uppdragit :1t brandnämnden 

att som sammanhållande organ fortsätta arbetet med att förbättra samord

ningen och rutinerna för alarmering av samhällets räddningsorgan. 

I fråga om alarmeringen Hings Giita älv och vid Vänern fordras en översyn 

och förslag till rutiner som kan leda till en bättre samordning. Jag har för 

avsikt att senare lägga fram förslag för regeringen att ge statens brandnämnd i 

uppdrag att inom ramen för sin verksamhet genomföra en sådan översyn. 

Vad gäller övning av larmkedjorna bör detta ske i samband med den 

övningsverksamhet som jag har beräknat medel för. I propositionen 

(1980/81: 119) om miljösäkrare sjötransporter har frågan om beredskapspla

ner för olje- och kemikalieutsläpp tagits upp. Som jag framhöll i proposi

tionen är planläggningen en uppgift som det enligt 24 *brandstadgan åligger 

Hinsstyrelserna att genomföra. Det finns enligt min mening anledning att utgil 

från att erforderliga atgiirder för att förbättra planläggningen vidtas 

självmant av länsstyrelserna. I planläggningen behandlas bl. a. utnyttjande 

av andra resurser iin kustbevakningens och brandförsvarens. vilket har 

berörts i betänkandet Viin Tur. Det kan tilläggas att Svenska kommunför

bundet har päbörjat ett utredningsarbete om den kommunala beredskapen 

för marina olje- och kemikalieolyckor. De nu behandlade fragorna är 

sälunda föremål för åtgärder av olika slag. Jag har därför inte beräknat nagra 

särskilda medel för ändamiHet. 

Med hiinvisning till sammanst;illningen hemställer jag att regeringen 

föreslitr riksdagen 

att till Statens lmmdntlmnd för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

försl:tgsanslag av 15 412 000 kr. 

D 2. Beredskap för oljehekämpning till havs m. m. 

1980/81 Utgift 19 073 245 

198 l/82 Anslag 14 396 000 

1982/83 Fiirslag 15 718 ()()() 

Enli12t instruktionen ( 1973:884. ändrad senast 1976: 135) svarar tullverket 

för i1tg;irder till havs och i kustvattnen. Viinern och Mälarcn för att avviirja 

eller begriinsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som iir skadligt. 

Frirn anslaget betalas bl. a. anskaffning av bekämpningsmaterieL visst 

tekniskt utn:cklingsarbete samt drift och underhåll av materiel för bekämp-
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ning av miljöfarliga utsläpp. Vidare far tullverket förskottsvis betala 

bckämpningsåtgiirder som har utförts av tullverket eller på uppdrag av 

gencraltullstyrclsen. Förskottsmedel ~om :1terhetalas tas upp som uppbörd 

under anslaget. 

Kostnader för hekiimpningsope-
rationcr 

Kostnader för anlitande av kon
sulter och annan expcrtis 

Anskaffning av hekämpningsan
ordningar och hekiimpnings
mcdcl m. m. 

Tekniskt utvecklingsarbete och 
forskning bctriiffande medel 
och metoder för hck~impning 
av miljöfarliga utsliipp till havs 
samt i kustvattnen. Vänern och 
Miilaren 

Drift och underhall av teknisk 
matericl för bekiimpning av 
miljöfarliga utsläpp 

Generalt11llstyrelse11 

!98UC 

111011 

396000 

61100 011(1 

I .+99 000 

6 500 000 
14 396 000 

13cr~iknad ändring I <J~C/83 

CicrH:raltull
styrelscn 

+ .+00110 

+ 6965000 

+ 7211100 

+ .'\ 192 000 
+ 10 918 000 

Föredrag
anden 

+ Jl 000 

+ 500000 

+ 91 0011 

+ 700000 
+ I 322 000 

I. Pris- och löneomriikning m. m. I 437 000 kr. 

2. Huvudförslaget medför en inte godtagbar fördröjning av beredskaps

upphyggnaden. 

3. Anslagsposten till kostnader för anlitande av konsulter och annan 

expertis prisomriiknas endast. 

4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmatericl 

m. m. samt ersiittning av föräldrad och försliten bekämpningsmateriel med 

ny sådan medför ökat medelsbchov. ~lcdcl har beriiknats för bl. a. 

nyanskaffning av sju mindre arhetshiitar. en bärplansförseclcl sjiisliide samt 

anskaffning av operativ fjärranalysutrustning. ( + 6 %5 (){)() kr.) 

5. Anslagsposten till tekniskt utvccklingsarbete och forskning betriiffande 

medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsHipp till havs samt i 

kustvattnen, Vänern och Miilaren ökas med 721 000 kr. 

6. Leverans av nya miljöskyddsfartyg och utrustning medfiir iikadc drift

och underhållskostnader. En modernisering av iildre miljiiskyddsfartyg iir 

nödvändig samtidigt som behovet av underhttll av äldre materiel utiikas. 

( + 3 192 nno kr.) 
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Fiircdraga11dc11 

Beredskapen för bekämpning av miljöfarliga utsliipp till havs samt i 

kustvattnen. Vänern och :vtiilaren har under senare {1r förstiirkts. Det 

utredningsarbete som har bedrivits pa detta område har nu till stora delar 

avslutats. Vid beh:mdlingen av propositionen ( 1980/81: 119) om miljösäkrare 

sjötransporter har riksdagen den 25 maj 1981 fastställt den mera långsiktiga 

inriktningen av och formerna för en fortsatt förstärkning av den svenska 

beredskapen. Jag har mot denna bakgrund beräknat medel bl. a. för en 

fortsatt ny- och crsättningsanskaffning av oljebekämpnings- och kcmikalie

skyddsmateriel och arbetsbtitar samt för ytterligare utbyggnad av den i 

Sverige utvecklade fjiirranalysutrustningen för spaning efter oljeutsläpp. 

I betiinkandet Viin Tur ( Ds Kn 11J8l:1) har som en ytterligare åtgiird för att 

stärka insatsberedskapen vid oljeutsläpp föreslagits att mobila containerför

råd med bekämpningsmatcriel utplaceras hos vissa kommuner vid Vänern. 

Jag har tidigare beräknat medel för materielanskaffning. För att möjliggöra 

snabba och effektiva insatser hiir kustbevakningen inom ramen för anvisade 

medel under två till tre {1r successivt bygga upp mobila containcrförrtid som 

förläggs till vissa av kommunerna vid Vänern. En samordning bör kunna ske 

med annan förrådshållning för att i största möjliga utsträckning begränsa 

kostnaderna för förrf1dshållningen. 

Anskaffning av miljöskyddsfartyg har under senare t1r skett som tidigare

läggning av statliga beställningar. Anskaffning av ytterligare miljöskyddsfar

tyg bör även i fortsättningen kunna prövas som tidigareläggning av statliga 

beställningar. 

Jag hemställer att regeringen föresl<ir riksdagen 

att till Rcredskap för oljcbekämpning till hm·.1· m. m. för budget~lrct 

1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 15 718 000 kr. 

D 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1980/81 Utgift 25 884 337 

1981/82 Anslag 5 155 000 

1982/83 Förslag 5 155 ()()() 

Från anslaget bestrids kostnader för skogsbrandbcvakning. Vidare utgar 

från anslaget ersiittning dels enligt 20 § brandlagen ( 1974:80. iindrad senast 

1979:404) när länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddningsingripan

de. dels enligt 21 § första stycket för räddningstjänst vid oljeutflöde och för 

sanering av oljeskada samt dels enligt 21 § tredje stycket efter regeringens 

bestämmande för räddningsinsatser som har dragit siirskilt stora kostna

der. 

Brandniimnden utreder fr:'igan om effektiviteten i och nyttan av skogs

brandbevakning. 
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Statens hra11d11iim11d 

Brandniirnnden yrkar oföriindrat anslag. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för 1·erksamhet 1·id riiddningstjänst m. m. för 

budgetåret 1982/83 anvisa ett förslagsanslag av 5 155 000 kr. 

D 4. Strandbekämpningshåtar 

1981182 

1982183 

Anslag 

Förslag 

Genera I tu I Is ty rclsc: 11 

I 500 000 

1800000 

Det är angeläget att kustbevakningen ges möjlighet till viss anskaffning av 

strandbekiimpningsMtar. Enligt kustbevakningens nuvarande plan erford

ras totalt 12 Mtar. För medel anvisade för budgetaret 1981/82 beräknas tre 

båtar kunna anskaffas. En båt finns i prototyp. Anskaffning av ytterligare 

fyra strandbekämpningshåtar medger placering av två sådana hatar i varje 

tullregion. 

Föredraganden 

Genom regeringens beslut den 8 oktober 198 l har statens brandnämnd fött 

i uppdrag att i samråd med general tullstyrelsen och i samarbete med Svenska 

kommunförbundet utreda friigan om fortsatt anskaffning av strandbekämp

ningshittar. Det gäller att undersöka hur mfinga bätar som kan behövas, vilka 

typer av båtar som kan vara lämpliga och hur båtarna skall kunna utnyttjas 

när de inte anviinds för insatser mot olja. Utredningen skall redovisas senast 

den 31 mars 1982. 

Enligt min mening hör medel anvisas för fortsatt anskaffning av 

strandhekiimpningsbåtar. Jag beräknar 1 800 non kr. för iindamiilct. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strandbckiimpningsbåtar för budgetåret 1982/83 anvisa ett 

reservationsanslag av I 800 000 kr. 
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Undcrhilaga 18: I 

Sammanfattning av riksskattewrkets rapport Övers~·n av läns
styrelsernas mervärdeskattecnheters organisation 

Förslaget till nya arhetsformer inneh:-ir ämlradc registreringsrutiner, ett 

nytt upphördssystem. utlikad kontrollverksamhct och ett nytt system för 

informationsutbyte mellan merviirdcskatt och inkomstskatt. 

Samordningen mellan merviirdcskatteregistreringen och registrerings

funktioner avseende andra skatter och avgifter betonas. Vidare framhiills 

mcrvärdeskatteregistreringcns stora betydelse. För att förhiittra kontrollen 

bl.a. vid nyregistrering föresltis att i lagen om mervärdeskatt införs ett 

besöksinstitut, merviirdeskattcbcsök. motsvarande taxerings lagens tax

eringshesök. 

Det nya uppbi.irdssystemet pii merviirdeskatteomradet innebär att möjlig

het införs att betala mervärdcskatt iiven via bank/bankgiro och att 

deklarationerna dagligen levereras friin postgirot. Efter beredning registre

ras samtliga deklarationsuppgifter. Deklarations- och heslutsuppgifter lagras 

på direktminne for löpande riikenskapsär och för de tre föregaende 

räkenskapsåren. Ett alternativ till förvaring pä direktminne är förvaring 

enligt huntstiillningsmetoden. Försöksverksamhet avses genomföras innan 

systemet tas i drift. 

Den löpande materiella kontrollen av deklarationerna bör i första hand 

riktas mot de fall där risken för skatte bortfall iir stor och där snabb kontroll iir 

nödvändig. Den materiella kontrollen i övrigt avses ske inom ramen för en 

planenlig kontrollverksamhet byggd pä avslutade räkenskapsär. Målet är att 

samtliga skattskvldiga skall kontrolleras i någon form inom faststiillelsepe

rioden. En förutsiittning för denna kontroll är att ADH anviinds som ett 

hjälpmedel. Skatterc\'ision iir den mest cljupgäende men ocksa den mest 

resurskrävande kontrollmetoden. Revision hiir därför framförallt anviindas i 

de fall diir risken för skattebortfall är stor och diir utredning inte kan ske på 

annat sätt. 

Ett system för informationsutbyte mellan mervärdeskatt och inkomstskatt 

föreslås. Fortsatt utredningsarbete inklusive försöksverksamhet biir bedrivas 

för att t1staclkomma liimpliga rutiner för informationsiiverföring. 

I rapporten föreslås ett nytt ADB-system för mervärdeskatt byggt pii 

direktminnesteknik. Merviirdeskatteregistret föresläs enbart föras av skatte

myndigheterna och ingå i riksskatteverkets och länsstyrelsernas skatteregis

ter. Tv~1 driftstrukturer redovisas. I alternativ l. som projektet förordar. 

lagras mervärcleskatteuppgifterna primärt i företagsskatteregistret. som 

ingi1r i det centrala skatteregistret och sekundiirt hos liinsstyrclserna i 

regionala företagsskatteregister. \1er\'iirdeskatteenheterna for terminali1t

komst till lagrade merdrdeskatteuppgifter och till iinig företagsskatteinfor

mation. I alternativ 2 lagras merviircleskatteuppgifterna länsvis vid de 
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regionala anläggningarna. För att täcka behovet av riksomfattande mervär

deskatteuppgifter lagras grunduppgifter även centralt på riksskatteverkets 

dator. Inom mervärdeskattesystemet skapas ett eget terminalsystem. På 

mervärdeskatteenheten måste också finnas terminaler kopplade till riksskat

teverkets dator. 

Båda alternativen är relativt omfattande. Ett genomförande bör ske 
successivt under perioden 1983 - 1986. Enligt alternativ 1 kan omläggningen 

ske enligt följande. 
År 1983 införs nya systemavsnitt för registerföring. Funktionen omfattar 

registerföring av grunduppgifter för skattskyldiga till mervärdeskatt. Vidare 

tas delar av systemavsnittet för uppbörd och bokföring i drift. Avsnittet i sin 

helhet innebär följande: Från postgirot erhålls uppgifter om likvider som 

avser mervärdeskatt på magnetband vilka maskinellt bokförs i företagsskat

teregistret. Förutom bokföring av likvider innehåller avsnittet rutiner för 

avstämning av erhållna likvider mot deklarationsuppgifter och registrerade 

beslut, framställning av förelägganden att betala skatter och avgifter samt 

framställning av kontroll- och avstämningsförteckningar. Terminalrutiner 

kommer att ingå i avsnittet för frågor samt registrering av betalningsanstånd, 

rättelser och omföring av likvider som inte kunnat identifieras eller haft 

felaktig identitet. 

År 1984 tas resterande delar av systemavsnittet för.uppbörd och bokföring 

i drift. 
År 1985 tas delar av systemavsnitt för mervärdeskattekontroll i drift. I 

·avsnittet ingår registrering av deklarationer via terminal och registrerings

utrustning. De registrerade deklarationerna kontrolleras och jämförs med 

tidigare redovisningar, vissa uppgifter för aktuell bransch, övriga uppgifter 

om företaget från andra skatte- och avgiftsfunktioner. Vidare tas systemav
snitt som har samband med det ADB-baserade redovisningssystemet för 
exekutionsväsendet, REX, i drift. 

År 1986 tas ytterligare systemavsnitt för mervärdeskattekontroll i drift. 
Utvecklingen av nya ADB-system sker normalt enligt en särskild 

systemutvecklingsprocess. Denna process skall innehålla bl.a. förstudie och 
huvudstudie. De analyser och förslag till nytt ADB-system som lämnas i 

rapporten uppfyller inte till alla delar kraven på en huvudstudie. Rapporten 

bedöms ändå kunna utgöra underlag för beslut om nytt ADB-system för 

mervärdeskatten. För att statsm<J.ktema skall ges bättre möjligheter att 

överblicka, följa och påverka användningen av ADB krävs inte enbart 

beslutsunderlag i form av huvudstudie. Beslutsfattarna bör löpande erhålla 

information om utvecklingen för att kunna styra och påverka utformning och 

ambitionsnivå. 

Utvecklingen av det nya mervärdeskattesystemet föreslås ske enli!!t 
följande modell för varje etapp av genomförandet: 

8 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 
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- en fördjupad utredning och förslag till ADB-lösning med detaljerad 

tidsplan 

- löpande kontakter med användare 

- rapportering till regeringen 

- beslut av regeringen 

- detaljutformning 

- utbildning 

- genomförande 

I rapporten diskuteras utformningen av den inre organisationen inom 

mervärdeskatteenheterna. Därvid förordas att den omläggning till arhctc i 

grupp som har påbörjats inom skatteförvaltningen även skall gälla inom 

mervärdeskatteenheterna. I rapporten diskuteras olika former för indelning i 

och sammansättning av arbetsgrupper. Någon formell förändring av 

organisationen föreslås inte för andra länsstyrelser än länsstyrelserna i 

Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohuslän. I fråga om dessa län 

föreslår projektet att mervärdeskatteenheterna delas in i sektioner. 

Projektet föreslår ingen förändring avseende mervärdeskatteenheternas 

ansvar.inom mervärdeskatteområdet. Behovet av ökat samarbete mellan 

mervärdeskatteenheterna och övriga enheter kan ske inom ramen för en 

oförändrad principiell arbetsfördelning. 

I rapporten redovisas ett förslag till hjälpmedel för hemanningsberäkning 

(bemanningsmodell) och ett förslag till bemanning av varje enskild 

mervärdeskatteenhet. Med hjälp av hemanningsmodellen kan samtliga 

mervärdeskatteenheter jämställas i hemanningshänseende. Modellen anger 

den bemanning som bedöms vara erforderlig för att under normala 

förutsättningar driva verksamheten. I bemanningsförslagen har hänsyn tagits 

till förväntade rationaliseringseffekter. 

Flertalet länsstyrelser har under utredningsarbetet i stort accepterat den 

föreslagna beräkningsmetoden och hemanningsresultatet. Länsstyrelserna 

understryker dock att osäkerhet föreligger med hänsyn till att konsekven

serna för förändrade arbetsformer och utökat ADB-stöd i verksamheten inte 

till fullo kan överblickas. Länsstyrelsernas synpunkter medför inte att 

bedömningen av resursbehov m. m. nu kan göras säkrare utan betonar 

fastmera nödvändigheten av uppföljning och utvärdering. En uppföljning av 

förslagen bör genomföras. Riksskatteverket avser bl.a. att till regeringen 

lämna över rapporter avseende utvärdering av försöksverksamhet m. m. 

I rapporten redovisas förslag till bemanning för varje enskild mcrvärde

skatteenhet. Projektet föreslår att denna bemanningsberäkning får ligga till 

grund för att fastställa personalplaner. 

Bemanningsförslaget innebär att mervärdeskatteenhetens personal ökar 

från 639 tjänster till 797 tjänster. Antalet handläggare ökar från 362 (56 % ) 

till 535 (67 % ). 

Förslaget till nytt ADB-system för mervärdeskatt beräknas ge ett årligt 
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överskott på ca 4 miljoner kr. Utöver dessa monetärt beräknade effekter 

medför ett nytt ADB-system även andra icke mätbara effekter. t.ex. ökat 

stöd och ökade förutsättningar för en effektiv kontroll. snabbare och säkrare 

handläggning. 

Beträffande övriga förändringar är det omfattningen av mervärdeskatte

kontrollen som har den avgörande ekonomiska betydelsen. En direkt 

jämförelse mellan kostnader och intäkter bedöms härvid inte vara möjlig 

eftersom intäkterna eller nyttan av ökad kontrollvcrksamhet endast till viss 

del kan mätas i kronor. Den årliga kostnaden för personalförstärkningar 

inom kontrollen beräknas till ca 28,5 miljoner kr. Härutöver tillkommer 

engångskostnader för inköp av inventarier och maskiner på 1.2 miljoner kr. 

Kostnaden för vidareutveckling av arbetsformer och förberedelser för 

genomförandet av förändrade arbetsformer bedöms under perioden 1981/ 

82 - 1984/85 uppgå till ca l .O miljon kr. per år. Intäkterna eller nyttan av ökad 

kontrollverksamhet utgörs av dels direkta intäkter genom beslut på grundval 

av kontrollen. dels den preventiva effekten. dels kontrollens viktiga roll att 

bevara skattens konkurrensneutralitet. Den direkt mätbara inkomstökning

en genom den ökade kontrollinsatsen beräknas vida överstiga kostnader

na. 

Projektet föreslår att de förändringar som redovisas i rapporten genomförs 

successivt under perioden 1983 - 1986. Genomförandet av nya arbetsformer 

kommer i stor utsträckning att ske i takt med att ADB-systemet genom

förs. 

Omläggningen av den inre organisationen sker redan under budgetåret 

1982/83. Nya personalplaner behöver härvid fastställas. Personalstyrkan bör 

successivt anpassas till den föreslagna nivån. Den första etappen bör 

genomföras under budgetåret 1982/83. 

Riksskatteverket påpekar i missivskrivelsen till rapporten med förslagen 

att dessa i vissa avseenden endast är beskrivna på principiell nivå. Detta 

gäller bl.a. det nya ADB-systemet för mervärdeskatt, metoder och 

hjälpmedel i mervärdeskattekontrollen och informationsutbyte mervärde

skatt - inkomstskatt. I dessa avseenden förutsätts ett fortsatt utredningsar

betc som omfattar bl.a. försöksverksamhet. I rapporten påtalas dessutom 

behovet av kontinuerlig uppföljning och utvärdering under genomförandet 

av föreslagna förändringar. Riksskatteverket avser att bedriva fortsatt 

utveckling m. m. i enlighet med rapportens förslag samt löpande följa upp 

och utvärdera de förändringar som förslaget kan leda till. 
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Underbilaga 18:2 

Sammanställning av remissyttranden över riksskatteverkets 
rapport Översyn av länsstyrelsernas mervärdeskatteenheters 
organisation 

Remissammanställningen följer i huvudsak uppställningen i rapporten. 

Allmänt 

Statskontoret anser att det hade varit värdefullt om utredningen mer 

förutsättningslöst hade utrett var i skatteadministrationen olika arbetsupp

gifter borde förläggas. 

Riksrevisionsverket (RRV) anser att mervärdeskattekontrollen behöver 

förbättras. RRV är dock inte övertygat om att skatteförvaltningen i 

nuvarande arbetssituation mäktar med ytterligare genomgripande föränd

ringar av arbetsformer, bemanning och ADB-rutiner. Erfarenheter från 

hittills genomförda förändringar av taxering, uppbörd och revisionsverksam

het visar att skattemyndigheterna har problem med att genomföra planlagda 

höjningar av ambitionsnivå och att realisera förväntade rationaliseringsvin

ster. RRV konstaterar dessutom att riksskatteverket till regeringen angett att 

det inom verkets drifttekniska avdelning för närvarande finns resurser endast 

för det löpande arbetet avseende befintligt ADB-system. Ett genomförande 

av ett ADB-system enligt alternativ 1 skulle enligt förslaget kräva 45 

årsarbetskrafter varav fem skulle kunna tillgodoses med konsultinsatser. 
Mot denna bakgrund ifrågasätter RR V om det är möjligt att planlägga och 

genomföra förslaget enligt angiven tidsplan. Vissa av de föreslagna 

arbetsformerna för mervärdeskattekontrollen som finns angivna i förslaget 

samt i mervärdeskatteutredningens delbetänkande bör kunna prövas bl. a. i 

olika försöksprojekt. Det gäller även de förslag till förenklingar av insamling. 

registrering och avisering av företagsskattedata inom skatteförvaltningen 

som en projektgrupp inom riksskatteverket nyligen har lagt fram. RRV ser 

det vidare som angeläget att försöksverksamhet sätts igång och att tillräckliga 

resurser avdelas för detta. Resultatet av försöksverksamheten bör ställas 

S:!mman och analyseras och utgöra grund för kravanalys. l kravanalysen bör 

personal som deltagit i försöken få tillfälle att framföra önskemål om 

arbetsformer, ADB-stöd, utdata från datasystemet m. m. Först därefter bör 

förslaget till ADB-system utformas och för- och huvudstudie presenteras för 

statsmakterna. Med detta som grund bör såväl ambitionsnivå. bcmannings

beräkningar, kostnads- och intäktsbedömningar samt kalkylerade rationali

seringsvinster kunna anges säkrare än i nuvarande rapport. 

Flertalet länsstyrelser tillstyrker i allt väsentligt de i rapporten framlagda 

principförslagen och de föreslagna riktlinjerna för det fortsatta utrednings

arbetet. Länsstyrelsernas organisationsnämnd anser att rapporten inte ger 
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tillräckligt underlag för en bedömning av olika systemalternativ. Det saknas 

enligt nämnden en fördjupad utredning bl. a. vad gäller de administrativa 

konsekvenserna beträffande bl. a. arbetsmiljön. Vidare är övertalighetspro

blemen samt kostnaderna härför otillräckligt belysta. 

_ TCOs statstjänstemannasektion instämmer i behovet av en förstärkning av 

mcrvärdcskattckontrollen. Den indirekta skatten har blivit alltmer betydel

sefull och därmed också försöken att undgå beskattning på detta område. 

Sådana resursförstärkningar är försvarbara rent ekonomiskt-också i tider då 

budgetdiskussionen i första hand koncentreras på besparingar. Centralorga

nisario11e11 SA COISR tillstyrker förslaget. 

Afrfl'ärdeskatteutredningen menar att erfarenheterna från administratio

nen av mervärdeskatten ställer krav på en bättre organisation. Åtgärder i 

syfte att effektivera denna organisation genom bättre resurser i förening med 

rationaliseringar bör genomföras snarast. 

Registrering m.m. 

Statskontoret anser att utredningen borde ha övervägt att lägga registre

ringsfunktionen på lokal skattemyndighet. Den förstärkning som utredning

en föreslår skulle enligt verket även kunna gagna andra verksamheter vid 

exempelvis utfärdande av B-skattsedcl och debitering av preliminära 

arbetsgivaravgifter. 

Länsstyrelserna i Kronobergs och Kristianstads län delar uppfattningen att 

registreringskontrollen bör tillmätas större vikt än vad som för närvarande 

görs. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att registreringen även bör ges 

rättsverkan med innebörden att den blir styrande även för andra slag av 

skatter och avgifter. Detta förutsätter ett direkt stöd i författning. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller att prövningen av 

registreringsfrågan måste ankomma på mervärdeskatteenheten eftersom 

registreringsbeslutet innebär en prövning av frågor om skattskyldighet till 

mervärdeskatt, eventuell tillämpning av reduceringsreglerna m. m. 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län är tveksam till att ansvaret för en samordnad 

registerföring läggs ut på de olika lokala skattemyndigheterna. Bättre 

samordning och större enhetlighet i hanteringen kan troligen erhållas om en 

för hela länet gemensam registreringsfunktion inrättas hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att oavsett hur frågan om 

registreringens rättsverkan löses bör giltighetstiden för registreringsbeviset 

tidsbegränsas. På så sätt förhindras eller i vart fall försvåras att gamla, icke 

gällande registreringsbevis används i syfte att vilseleda uppdragsgivare. 

I fråga om utredningens förslag om införande av ett nytt besöksinstitut, 

mervärdeskattebesök, godtas detta av de flesta remissinstanserna. Mervär

deskatteutredningen finner det värdefullt att länsstyrelsen ges tillfälle till 

personliga sammanträffanden med den skattskyldige för diskussioner på 
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platsen i vissa frågor som har aktualiserats i samband med den skattskyldiges 
redovisning av skatt. Lantbrukarna.1· riksförbund vill dock betona vikten av 

att det av kommande lagstiftning klart framgår att det inte är fråga om 

skatterevision. Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser att besök i 

många fall kan vara befogat men i vissa fall torde en personlig information 

utan anknytning till en kontrollverksamhet vara tillfyllest. Detta skapar 

troligtvis ett bättre förhållande mellan den skattskyldige och myndighe

ten. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ser det som nästan uteslutet att vid den 

löpande granskningen av mervärdeskatt tillämpa ett institut som motsvarar 

taxeringsbesök. Så snart en komplettering behövs och skriftväxling inte är 

tillräcklig bör skatterevision tillämpas. Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller 

att mervärdeskattebesöket. oavsett om det har föregåtts av någon förfrågan, 

bör vid registreringskontroll få avse samtliga uppgifter i registreringsanmä

lan. Vid löpande kontroll bör besöket få avse samtliga uppgifter i 

deklarationen, i vart fall för senste redovisningsperiod. Länsstyrelsen i 

Östergötlands län vill starkt understryka att möjligheterna till en mera allmän 

användning av mervärdeskattebesök i samband med deklarationskontroll 

bör undersökas. Länsstyrelsen i Kronobergs län ifrågasätter om besöken 

regelmässigt bör registreras i det nya ADB-systemet. Länsstyrelsen i 

Hallands län framhåller att det bör räcka om besöken dokumenteras genom 

någon form av enklare anteckningar. Annars förlorar besöket den smidighet 

och informella karaktär som avses. 

Uppbörd 

Förslaget att inbetalning av skatt skall kunna ske såväl över post/postgiro 
som bank/bankgiro tillstyrks av bl. a. stats kontoret, Lantbrukarnas riksf ör

bund och Svenska bankmannaförbundet. Bankgirocentra/en framhåller att 
den serviceförbättring som nu föreslås för inbetalare av mervärdeskatt också 
välkomnas av alla bank/bankgirobetalande företag och företagare. Praktiskt 

taget alla skattskyldiga till mervärdcskatt är kunder i bankgirot och 

bankerna. Dessa kunder drabbas i dag av betydande besvär, merkostnader 

och ränteförluster genom att de måste använda en från deras ordinarie 

betalningsrutin avvikande särrutin för inbetalningar av mervärdeskatt. 

Centralen anser att en snabbare leverans av skattemedlen till statsverket 

skulle kunna erhållas om Bankgirocentralen fick rätt att sätta in beloppen 

direkt på myndighetens konto i riksbanken med redovisning direkt till 

myndigheten. En skatteinbetalning gjord en måndag skulle då i normalfallet 

kunna sättas in på myndighetens konto i riksbanken pa tisdag. Direkt 

redovisning av penningmedlen till riksbankskonton skulle inte bara ned

bringa den totala administrativa processen från den enskilde skattebetalaren 

till statsverket utan skulle också enligt Bankgirocentralen medverka till en 

väsentlig reducering av det statliga upplåningsbehovet. 
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Postverket framhåller det för verket väsentliga i att postgirot får svara för 

hanteringen av mervärdeskatteuppbörden. Detta. liksom uppbörden av 

övriga skatter och avgifter, är av väsentlig betydelse för postverkets 

ekonomi. Verket menar att det redan i nuvarande system finns möjlighet att 

betala mervärdeskatt via bank även om metoden inte är nämnd i RSV:s 

föreskrifter om mervärdeskatt. 

Inbetalning av mervärdeskatt på bankkontor kan enligt postverket 

vidarebefordras till postgirot på två olika sätt. 

- Direkt till postgirot från bankkontoret i s. k. bankmissiv den dag 

betalningen görs. En enkel och snabb rutin som innebär att betalningarna 

redovisas av postgirot lika snabbt som om de gjorts på postkontor, hos 

lantbrevbärare eller hade girerats från postgirokonto. Bankmissivrutinen 

används i dag av ett stort antal bankkontor för insändning av mottagna 

postgiroinbetalningskort till postgirot. 

- Från bankkontoret till bankgirot, som vidarebefordrar betalningarna till 

postgirot. Baserat på erfarenhet från inbetalning av direkt skatt, kan 

sistnämnda alternativ komma att innebära att redovisningen till postgirot 

fördröjs en dag för en del av betalningarna varvid statsverket åsamkas 

ränteförluster. En följdkonsekvens skulle bli att vissa sista dag-betalningar 

kommer till postgirot för bokföring en dag senare än som är tillåtet i nu 

gällande regler för betalning av mervärdeskatt. 

Postverket anser att RSV:s nuvarande föreskrifter för inbetalning av 

mervärdeskatt är tillräckliga. Om ändring av föreskrifterna ändå skulle 

genomföras föreslår postverket, att bankerna på 'lämpligt sätt uppmanas 

sända mervärdeskatteinbetalningar till postgirot i den särskilda bankmissiv

rutinen. 

Postverket framhåller vidare att postgirot skulle kunna utföra följande 

arbetsuppgifter för uppbörden av mervärdeskatt i det nya systemet.: 

- utskrift av deklarationer 

- utskrift och distribution av påminnelser 

- registrering av deklarationer 

- redovisning av inte förkodade inbetalningskort i datamedium. 

Postverket anser att länsstyrelserna i första hand bör koncentrera sina 

resurser på kontroll av mervärdeskatteuppbörden och lämna över de ovan 

angivna rutinmässiga arbetsuppgifterna på postgirot som har utrustning, 

kapacitet och tidigare erfarenhet av uppdrag som innehåller mycket stora 

datavolymer. 

Kontroll 

Statskontoret menar att den inriktning av kontrollverksamheten som 

utredningen föreslår förefaller vara välmotiverad. RSV och länsstyrelserna 
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måste enligt verket utforma en kontrollstrategi som anpassas till befintliga 

resurser i länet och de kontrollbehov som föreligger. Större ansträngningar 

kan också behöva göras för att ta vara på de erfarenheter som finns, för att 

löpande förändra inriktningen av kontrollverksamheten så att bästa effekt 
erhålls av insatta resurser. 

Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att ansvaret för den övergripan

de kontrollen av de större företagen skall åvila revisionsenheten. Denna 

kontroll bör så långt möjligt ske genom integrerad revision. Länsstyrelsen i 

Södermanlands län menar att mervärdeskattekontrollen utgör en del av den 

totala skatte- och avgiftskontrollcn och därför inte får ses isolerad från 

kontrollen av andra skatter och avgifter. Därför måste kontrollresurserna 

riktas in på att systematiskt och med flexibel metodik spåra upp väsentliga 

fall av oredovisade underlag för debitering av skatter och avgifter. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län biträder förslaget om kraftigt utökad 

bemanning på kontrollfunktionen jämte effektivare maskinell kontroll. 

Länsstyrelsen framhåller dock vikten av att mervärdeskatteenheterna 

tilldelas egna revisionsresurser för korta, snabba skatterevisioner. Länssty

relsen i Örebro län anser att mervärdeskattekontrollen inte har fått någon 

tillfredsställande lösning i utredningen. Man är synnerligen tveksam till om 

den uppställda ambitionsnivån för kontrollverksamheten under överskådlig 

tid skall kunna uppnås. Det mesta talar för att mervärdeskattekontrollen 

kommer att försämras ytterligare under de närmaste åren. 

Mervärdeskatteutredningen delar utredningens uppfattning att kontrollen 

av redovisningen från de största företagen måste bygga på planenliga 

revisioner. Svenska byggnadsentreprenörföreningen instämmer i kravet på en 
effektiv skattekontroll. För byggnads- och anläggningsbranschen är det 

nämligen ett allvarligt problem att oseriösa företag med hjälp av skatte
undandragande kan konkurrera ut seriösa företag vid exempelvis anbuds
givning. I första hand bör därför tillgängliga resurser koncentreras på 
kontroll av oseriösa företag. 

Informationsutbyte mervärdeskatt - inkomstskatt 

Stats kontoret tillstyrker att en avstämningsrutin mellan mervärdeskatt och 

inkomstskatt tillskapas. Man föreslår att i föreslagen försöksvcrksamhet 

noga prövas om ansvaret för denna rutin kan läggas på mervärdeskatteen

heten. Verket stöder också förslaget om att en frivillig avstämningsrutin för 

de skattskyldiga bör prövas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län ifrågasätter om det är lämpligt att föra över 

uppgifter från samtliga mervärdeskattedeklarationer till inkomstskattc

granskningen. Länsstyrelsens tveksamhet avser skattskyldiga som redovisar 
mervärdeskatt hel- resp. halvårsvis dvs. med en omsättning som inte 

överstiger 200 000 kr. För denna kategori torde det bli fråga om en relativt 
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överslagsmässig kontroll. Länsstyrelsen i Kronobergs län framhåller att i 

nuvarande utformning är inkomstdeklarationens uppgifter inte tillräckliga 

för mervärdeskattekontrollcn. En i vissa avseenden mera detaljerad 

redovisning och i vissa fall en utökning av uppgiftsskyldigheten i inkomst

deklarationen är önskvärd från mervärdeskattcsynpunkt. Länsstyrelsen 

uttalar även sin tveksamhet beträffande möjligheterna att tillföra taxerings

nämnderna ytterligare arbetsuppgifter i den omfattning som ett avstämnings

förfarande innebär. Länsstyrelsen i Göteborgs och Boh1L5 län anser att det är 

av utomordentlig vikt att ett välutvecklat informationssystcm finns mellan 

skatteslagen. Den generella information som granskaren av inkomsttax

eringen skulle få genom överföring av mervärdeskattens deklarationsdata 

kan vara av stor betydelse som urvalsgrund i ett framtida system med varvad 

granskning. Man vill vidare förorda att ställning redan nu tas så att inte 

ytterligare tid går till spillo för försöksverksamhet. Länsstyrelsen i Västman

lands län anser att vid utvecklingen av det nya ADB-systemet för 

mcrvärdeskatt bör man bygga upp ett system för ökat maskinellt informa

tionsutbyte som ger såväl mervärdeskatteenheten som taxcringsenheten 

granskningssignalcr på ett bättre sätt än i dag. Dessa signaler bör också på ett 

enkelt sätt kunna ändras från tid till annan. Därigenom kan granskningen 

göras mer differentierad och i större utsträckning även branschinriktad. 

Länsstyrelsen är tveksam till överföring av s. k. avgiftsinformation från 

mervärdeskatteenheten till taxeringsnämnderna. Tveksamheten grundar sig 

på farhågor att ett alltför ohämmat informationsflöde kan upplevas som 

betungande i stället för att vara ett värdefullt hjälpmedel vid granskning

en. 

Mervärdeskatteutredningen framhåller ·som sin bestämda uppfattning att. 

med det starka samband som föreligger mellan mervärdeskatt och inkomst
skatt rent redovisningstekniskt. måste en generell informationsöverföring av 

mervärdeskatteredovisningen vara av grundläggande betydelse för en 

meningsfull skattekontroll totalt sett. Registreringen, som nu sker av 

uppgifterna i mervärdeskattedeklarationerna bör byggas ut till att generellt 

omfatta även av länsstyrelsen meddelade beslut om fastställelse av skatt. 

Dessa uppgifter borde sedan för helt beskattningsår skrivas ut på en särskild 

avi, som sorteras in i den skattskyldigcs inkomstdeklaration och i fortsätt

ningen följer deklarationen. 

ADB-systemet 

Riksförsäkringsverket. som tillstyrker utredningsförslaget. vill starkt 

understryka nödvändigheten av att utvecklingen av ADB-systemet för 

arbetsgivaravgifter integreras med företagsskatteregistret i enlighet med vad 

som ursprungligen planerades. Statskontorct anser att med hänsyn till att 

belastningen på centraldatorn är större än vad utredningen räknat med bör 
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alla möjligheter tas tillvara att förlägga satsvisa bearbetningar regionalt. 

Verket anser vidare att avsteget från normal handläggningsordning i detta 

fall kan motiveras av praktiska och tidsmässiga skäl. Riksrevisio11s1wket 

anser att utredningen inte uppfyller kraven på underlag för beslut om 

investeringar i statliga ADB-system enligt gällande bestämmelser. Bl. a. 

saknas en beskrivning av ett handlingsalternativ som utgår frän befintliga 

resurser och nuvarande ambitionsnivå i verksamheten (s. k. nollalterna

tiv ). 

Utredningens förslag om ett centralt ADB-system godtas av nästan 

samtiga länsstyrelser. Endast tre länsstyrelser är tveksamma. Länsstyrelsen i 

Östergötlands län anser att värdet av ökad ADB-användning i själva 

kontrollarbetet inte skall överskattas. Beträffande värdet av ADB i den mera 

kvalificerade skattekontrollen råder fortfarande viss osäkerhet. Eftersom 

det finns en medveten och allvarligt menad strävan att decentralisera den 

statliga datordriften i framtiden maste det vara av viisentlig betydelse hur de 

under 80-talet tillkommande ADB-systemen utformas. En decentralisering 

av ADB-systemet inom folkbokföring och beskattning mi1ste försvåras i 

samma mån som centraliseringen drivs vidare. Länsstyrelsen i Skaraborgs län 

framhåller att sårbarheten i ett centralt system inte har beaktats tillräckligt. 

Störningar i ett centralt system drabbar samtliga län med dyrbara avbrott som 

följd. Vid ett regionalt system skulle länen kunna hjälpa varandra om 

problem skulle uppstå i något län. Man kan inte heller bortse från sabotage 

eller liknande där ett centralt system är känsligare. Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län anser att frågan om systemalternativ bör utredas vidare. 

Därvid bör kostnadssidan ytterligare studeras och kopplas samman med 

frågan om den eventuella nödvändigheten att om några år regionalisera 

ADB-systemet på inkomstskattcsidan. Enligt länsstyrelsernas organisations

nämnd ger rapporten inte tillräckligt underlag för en bedömning av de olika 

systemalternativen. Det saknas bl. a. en fördjupad utredning om de 

administrativa konsekvenserna för bl. a. arbetsmiljön. Ett eventuellt utveck

lingsarbete av ADB-systemet bör ske i nära samarbete med länsstyrelserna 

och länsstyrelsepersonal inlånas i så stor utsträckning som möjligt. 

TCO:s statstjänstemannasektion framhåller att vid utvecklingen av 

datateknik är det grundläggande i vilken omfattning tekniken kan anpassas 

till användarnas krav och behov. Det gäller såväl vid datasystemets införande 

som när det väl är i drift. Dessa krav på flexibilitet får ofta stå tillbaka för krav 

på enhetlighet och snabb lagring av stora mängder information. Det finns 

därför all anledning enligt TCO:s statstjänstemannasektion - inte minst 

effektivitetsmässigt - att kontinuerligt ·utveckla datasystemet så att de 

anställda ges större förutsättningar att förstå och förändra teknikanvänd

ningen utifrån egna behov. Nära de direkt herörda anställda måste därför 

finnas tillräcklig ADB-kompetens. Men för att sädan kunskap på sikt ska 

kunna utvecklas. utnyttjas och bibehållas måste systemet tillåta förändringar 
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och anpassning efter viss mervärdeskattcenhets behov. Centra/organisatio

nen SA COISR anser det viktigt att personalorganisationerna får medverka 

vid utvecklingen av de olika delsystemen. som innan de används bör testas i 

några Hin. 

Ansmrs- och arbetsfördelning 

Länsstyrelserna i Södermanlands. Göteborgs och Bolws. Kopparbergs och 

Jämtland.i· liin anser att ansvarsfördelningen bör vara enhetlig för inkomst

skatt och mervärdcskatt. Tre av dessa anser att skattechefen bör få ansvaret 

även för mervärdeskatteenhetcns verksamhet. 

Organisation 

Enligt förslaget skall myndigheterna själva få besluta om den inre 

organisationen av mervärdeskatteenhetcrna. Statskontoret anser att detta 

förslag kan antas. Varje myndighet bör i så stor utsträckning som möjligt 

kunna påverka sin inre organisation. Statsmakternas styrning av verksam

heten till organisationsutformningen bör kunna minska till förmån för en 

förbättrad uppföljning av produktivitet och verksamhet. Länsstyrelserna i 

Kalmar och Kristianstads län delar uppfattningen att myndigheten själv bör 

bestämma organisationen i detalj. 

Bemanning 

Statskontoret anser att den använda bcmanningsmodellen är ett bra 

instrument - framför allt när man på ett rättvist sätt skall fördela befintliga 

resurser mellan olika organisatoriska enheter. Den slutliga bedömningen av 
hur stora resurser som totalt skall reserveras för mcrvärdcskattcomrädct kan 

dock inte göras enbart utifrån en matematisk modell. Man måste därutöver 

bedöma vilka effekter som uppkommer om förslaget genomförs och ställa 

dessa i relation till kostnaderna för förslaget. Även faktorer som uthildnings

kapacitet och rekryteringsmöjligheter bör vägas in i beslutsunderlaget. 

Statskontoret är inte berett att nu tillstyrka totalramar enligt utredningens 

förslag till bemanning. Efter första utbyggnadsetappen bör en prövning ske 

av vilka effekter resursförstärkningarna har fått eller beräknas få. Resurser 

får tillföras eller omfördelas till verksamhetsområden i enlighet med de 

bedömningar som man varje år får inom skatteförvaltningen. Statsmakterna 

bör svara för totalramar och myndigheterna får de operativa prioriteringarna 

av befintliga resurser. Myndigheternas verksamhet och produktivitet bör i 

ökad utsträckning följas upp genom en förbättrad verksamhetsrapporte

ring. 

Länsstyrelserna i Uppsala. Södermanlands. Kalmar. Kristianstads. Göte

borgs och Bohus. Örebro och Kopparbergs län tillstyrker den i rapporten 
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föreslagna bemanningen. Vidare framhåller länsstyrelserna i Östergötlands, 

Kalmar, Örebro och Kopparbergs län att de föreslagna resursförstärkning

arna bör genomföras redan budgetåret 1982/83. 

I fråga om antalet tjänster har länsstyrelserna i Östergötlands, Kronobergs, 

Hallands, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län framhållit att det kan bli nödvändigt med en omprövning av 

bemanningen sedan utvärderingen av försöks- och utvecklingsverksamheten 

enligt förslaget har genomförts. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbot

tens län påpekar att bemanningsförslaget inte har tagit hänsyn till förväntade 

lagändringar. Sådana ändringar kan komma att päverka behovet av 

personal. Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Malmö

hlls, Hallands. Älvsborgs och Jämtlands län hemställer att bemanningen av 

mervärdeskatteenheten skall ökas. Enligt länsstyrelsen i Stockholms län fä.r 

bemanningsförslaget ses som ett övergångsarrangemang, i den mån det har 

gjorts utifrån det besvärliga ekonomiska läge som f. n. råder. Som en 

permanent lösning kan det dock inte accepteras. Strävan måste bl. a. vara att 

få till stånd en likformad mervärdeskattekontroll i landet. Enligt länsstyrel

sens uppfattning innebär det nu föreliggande förslaget, att det, som hittills, 

blir lättare att undgå en kontroll i Stockholms län än på andra håll. 

Länsstyrelsen vidhåller därför att länet i det läge som nu är bör tilldelas fler 

tjänster. Enligt länsstyrelsen i Södermanlands län leder förslaget till en 

mindre lämplig allokering av handläggartjänster till län med många 

småjordbruk och andra mindre företag. Dessa grupper av skattskyldiga - i 

regel helårs- eller halvårsredovisande - har begränsad omsättning och hör till 

branscher. som inte inrymmer nämnvärda redovisningsproblcm. /,änsstyrel

sen i Gotlands län anser att bemanningsmodellen bör korrigeras med någon 

form av smålänsfaktor. Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasätter den 

begränsning som har gjorts för storstadslänen i förhållande till bemannings

planen från det tidigare genomförda RS-projektet. Att storstadsfaktorn 

skulle göra sig mindre påmind på mervärdeskatteenheten än andra enheter 

inom skatteavdelningen kan knappast hävdas. Länsstyrelsen anser att s. k. 

storlänstjänster är sa pass grundligt och sakligt motiverade att någon 

begränsning inte får komma i fråga. Enligt länsstyrelsen i Hallands län hör 

mervärdcskatteenheten tillföras resurser utöver bemanningsförslaget med 

hänsyn till att den s. k. storstadsfaktorn hör tillämpas också för Hallands län. 

Bosättningen i Kungsbacka kommun av skattskyldiga med komplicerade 

inkomst- och förmögenhetsförhållanden är markant och tenderar att öka. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län vill understryka att bemannings

modellen endast kan ses som en metod att beräkna personalbehovet. Varje 

länsstyrelse bör få anviinda sina resurser på det sätt som är lämpligt med 

hänsyn till bl. a. näringslivsstruktur och kontrollbehov inom respektive län. 

Det mäste finnas möjlighet att omdisponera resurserna mellan olika 

enheter. 
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Länsstyrelsernas organisationsnämnd vill understryka nödvändigheten av 

en kontinuerlig uppföljning och utvärdering efter genomförandet av 

bemanningsmodellen så att eventuella brister åtgärdas. 

Utredningen om säkerlzet.wltgärder m. m. i skatteprocessen anser att den 

föreslagna ökningen av antalet tjänster endast kan få marginella effekter. 

Det hade varit önskvärt med alternativa förslag beträffande bemanningen 

med olika ambitionsnivåer i fråga om kontrollen, som klart visade vilken 

kontrollintensitet som erhålls med olika resursinsatser för att kunna bedöma 

inom vilka ekonomiska ramar man borde röra sig. 

TCOs statstjänstemannasektion betonar att förslaget till bemanning är 

beräknat utifrån dagens regelsystem och dagens arbetsmängder. Varje 

lagförslag som berör mervärdeskatteenheternas arbetsuppgifter måste 

således resursberäknas så att beslutsfattarna antingen tillför ytterligare 

resurser eller är medvetna om att tidigare bemanningsberäkningar, och 

därmed ambitionsnivåavvägningar, sätts ur spel. Centra/organisationen 

SACO/SR konstaterar att ärendemängden, främst avseeQde nytillkomman

de skattskyldiga, har ökat avsevärt och redan nu avviker starkt från tidigare 

gjorda mätningar, som ligger till grund för bemanningsberäkningarna. Detta 

måste beaktas, liksom mervärdeskattens ökade statsfinansiella betydelse, 

vid det slutliga ställningstagandet i dimensioneringsfrågorna 

Kostnader oclz intäkter 

Enligt statskontoret är det från besparingssynpunkt angeläget att systemet 

införs även om rationaliseringseffekterna i samband med införandet av ADB 

skall bedömas försiktigt. Länsstyrelserna i Uppsala, Gotlands, Blekinge. 

Kristianstads, Hallands, Örebro, Västmanlands, Gä1,leborgs och Norrbottens 

liin anser att de förväntade rationaliseringseffekterna bör bedömas med 
största försiktighet. Länsstyrelsen i Hallands län anser att eventuella 

rationaliseringsområden bör konstateras först sedan de nya arbetsformerna 

har presenterats och det nya ADB-systemets inverkan på tidsåtgången har 

utvärderats. Länsstyrelserna i Uppsala och Norrbottens län bedömer att de 

eventuella rationaliseringsvinsterna med stor sannolikhet kommer att 

konsumeras av nytillkommande arbetsuppgifter. 

Enligt TCOs statstjänstemannasektion visar erfarenheten att rationalise

ringseffekterna i samband med förändringar av ADB-system ofta bedöms 

fel. Alltför ofta överskattas intäkterna och underskattas kostnaderna. När 

det gäller bemanningen innebär det att man dels tenderar att överskatta 

mängden arbetsuppgifter som minskar eller försvinner, dels underskattar 

mängden arbetsuppgifter som tillkommer. Sektionen anser det därför viktigt 

att man i samband med det nya ADB-systemet först konstaterar den 

eventuella faktiska rationaliseringseffekten och först därefter gör m()tsva

rande förändring av medelstilldelningen till länsstyrelserna. 
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Genomförandet 

Enligt statskontorets mening bör totalramen för mcrvärdeskattccnheter

nas utbyggnad inte nu låsas fast. En utbyggnad av föreslagen etapp I bör 

följas upp så att effekterna av en förstärkt kontroll kan studeras innan hcslut 

om eventuell ytterligare utbyggnad av denna del av skatteadministrationen 

fattas. Statskontorct biträder utredningens förslag om ett successivt genom

förande av förslagen rörande arbetsformer och ADB-stöd. Liksom utred

ningen betonar statskontoret behovet av uppföljning. Erfarenheterna från 

RS-projektets genomförande visar att det kan vara stora svarighcter att 

omvandla förslag till verklighet. Det fordras uppföljning och styrning från 

såväl regional som central nivå. En genomförandegrupp bör bildas för att 

följa det fortsatta genomförandet och ge förslag till åtgärder. Effekter av 

vidtagna åtgärder bör årsvis redovisas till regeringen. Riksskatteverket bör 

tillsammans med mervärdeskatteenhcterna försöka precisera målen för varje 

enhets verksamhet under visst år. Uppföljning bör därefter ske som en 

jämförelse mellan mål och utförd verksamhet. En mer enhetlig redovisning 

av respektive enhets verksamhet. uttryckt i statistik. nyckeltal m. m .. skulle 

underlätta jämförelser mellan olika mcrvärdeskatteenhcter. En öppen sådan 

redovisning kan sporra till bättre resultat om den kombineras med 

uppföljning och erfarenhetsöverföring. RSV bör utarbeta ett enhetligt 

system för hur verksamheten skall redovisas. Genomförandet bör om möjligt 

ske något snabbare än vad utredningen har föreslagit även om projektkost

naderna härigenom ökas något. Riksrevisionsverket ser det som positivt att 

det tänkta systemet planeras bli genomfört i etapper. Ett successivt 
genomförande hör innebära en mindre belastning på hela skatteförvaltning

ens resurser. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som utvecklings

arbetet. 
Länsstyrelserna i Kronoberg~. Kristianstads, Göteborgs och Bohus. 

Älvsborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län tillstyrker förslaget 

om etappvis utbyggnad. Härigenom skapas förutsättningar för mcrvärde

skatteenhctcrna att lättare bemästra övcrgångsproblem samtidigt som 

personalen ges bättre möjlighet att påverka systemets utformning. Läns.ny

relsema i Kalmar, Blekinge samt Göteborgs och Bohu.1· län framhåller att det 

krävs speciella resurser för genomförandet av förslaget. Enligt länsstyrelsen i 

Göteborgs och Bohus län är det angeläget att försöksvcrksamheten ges 

tillräckliga resurser och att i genomförandeplanen läggs in kontrollpunkter så 

att nödvändiga ändringar kan genomföras på ett tidigt stadium. Länsstyrelsen 

i Värmlands län ifrågasätter om utmätt tid på försöksverksamheten räcker 

och om det slutliga genomförandet kan hinnas med enligt den uppgjorda 

planen. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att ett genomförande av nya 

arhetsformer samtidigt som det löpande arbetet måste fortgå ställer stora 

krav på planering. För att genomföra och vidareutveckla förslaget är det 

nödvändigt med en aktiv medverkan från riksskattevcrket. 
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TCOs statstjänstemannasektion framhåller att beskrivningar av förslagens 

effekter begränsas till uppskattningar av konkreta prestationsfaktorer. 

Resultatet blir effekter i begrepp som bemanningsnormer. rationaliserings

vinster. frekvens av kontrollinsats o. d. Självklart utgör sådana effektbe

dömningar viktiga komponenter när det gäller att avgöra den samlade 

effektiviteten i verksamheten. Men bilden blir inte komplett förrän mer 

svårmätbara effekter pa arbetsorganisation, arbetsinnehåll och arbetsmiljö 

beskrivs och bedöms. Inte minst viktigt blir detta d[1 användningen av 

datateknik avsevärt förändras. Det råder ingen oenighet kring det faktum att 

en verksamhets effektivitet är beroende av en mängd faktorer. Definitionen 

av effcktivitetsbcgrcppct i medbestämmandeavtalet på det statliga området 

(MBA-S) ger uttryck för detta. Utgimgspunkten är att arbetsresultatet är en 

produkt av samtliga arbetsförhållanden. De förväntade samlade effekterna 

av utredningsförslagen redovisas på ett par sidor och utgörs av ökade 

skatteintäkter, bättre preventiva effekter samt förbättrat beslutsundcrlag för 

olika kontrollinsatser. Detta skall spegla effektiviteten i verksamheten sådan 

den blir om förslagen genomförs. Men underlaget för denna bedömning iir 

inte komplett i och med att det saknas effektanalys beträffande arbetsinne

håll etc. Denna brist är enligt TCOs statstjänstemannasektions mening 

allvarlig. Det är i samband med utvecklingen av datateknik av avgörande 

betydelse hur arbetssituationen för de anställda påverkas. 

Nedan anges några exempel på frågor som borde ha besvarats i 

rapporten: 

- Hur förändras de anställdas möjligheter att påverka arbetsfördelning och 

arbetsplanering 

-·Hur förändras förutsättningarna för informationsspridning i organisatio-

nen 

- Hur påverkas de reella och formella beslutsnivåerna i organisationen 

- Hur förändras den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

- Hur förändras förutsättningarna för gemenskap i arbetet. grupparbete 

och självständigt arbete 

- Hur förändras kunskapskraven och kunskapsnivän i organisationen? Och 

hur förändras sättet att "utnyttja de anstiilldas kunskaper" 

Denna typ av frågor bör man försöka belysa under det fortsatta utrednings

och genomförandearbetet. 

I rapporten föreslås både en kontinuerlig och sa småningom en samlad 

uppföljning/utvärdering. Det är enligt TCOs statstjiinstemannascktions 

mening mycket angeläget att dessa förslag förverkligas. Då stäms verklighe

ten av mot de förväntade effekterna och eventuella korrigeringsåtgiirder 

sätts in. Därför är det då ocks[1 viktigt att förväntade effekter pä 

arbetsinnehåll etc. finns med. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län understry~cr vikten av att personalen får 



Prop. 1981/82:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 128 

en grundlig utbildning innan den nya organisationen träder i kraft. Detta 

gäller såväl rena skattefrågor som administration och ADB. För många 

befattningshavare kommer den nya organisationen att innebära förändrade 

och annorlunda arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Det är därför viktigt 

att man jämsides med införandet av nya metoder och rutiner kompletterar 

med kontinuerlig information och utbildning. Lämstyrelsen i Jämtlands län 

framhåller att det kvarstår såväl utvecklingsarbete som försöksverksamhet. 

Detta kommer att ta avsevärd tid i anspråk för utbildning av personalen. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att det är svårt att med dagens resurser 

klara den löpande verksamheten och samtidigt bedriva omfattande försöks

verksamhet och utbildning. Länsstyrelsen anser det därför nödvändigt att 

den föreslagna etappvisa utbyggnaden vad gäller personalsidan omgående 

kommer till stånd eller i vart fall att medel anvisas för rekrytering av 

handläggare som får genomgå erforderlig utbildning inför omorganisatio

nen. Centralorganisationen SACOISR vill poängtera vikten av att all personal 

utbildas i såväl ADB. mervärdeskattebestämmelser som revision. Utbild

ningen bör påbörjas snarast. 
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Underbilaga 18:3 

Sammanfattning av betänkandet Datorstöd för exekutionsväsendet, avgett av 
utredningen om redovisningssystemet för exekutionsväsendet (REX) (Ds Kn 

1981 :5, 6, 71 

Utredningens huvuduppgift har varit att utreda frågan om hur ett 

ADB-system för exekutionsväsendet bör vara utformat. Uppdraget har 

också omfattat en utvärdering av det på försök drivna redovisningssystemet 

för exekutionsväscndet (REX). I de bedömningar som har gjorts har frågor 

om decentraliserade verksamhetsformer och den enskildes integritet ingått 

liksom även frågan om hur kronofogdemyndigheternas skiftande storlek 

skall beaktas. 

Utredningsarbetet har bedrivits med största skyndsamhet. Arbetet har 

k~ncentrerats på att utvärdera REX och att utreda alternativa driftstrukturer 

till REX. Dessutom fastställdes i början av utredningsarbetet följande 

förutsättningar. Ett ADB-stöd var ofrånkomligt för exckutionsväsendet. 

Arbetsinriktningen för kronofogdemyndigheterna bedömdes förbli i huvud

sak oförändrad liksom även distriktsindelningen och arbetsorganisationen. 

Dessutom behölls REX ambitionsnivå i de alternativa driftförslagen som 

med hänsyn till den korta utredningstiden begränsades till två centrala och 

två regionala förslag. 

Utvärderingen av REX har gjorts av en särskilt anlitad expert medan de 

alternativa driftstrukturerna har utretts av statskontoret. Rapporterna har 

bifogats betänkandet som bilagorna A och B. 

Utvärdering av REX 

Syftet med ett ADB-system för exekutionsväsendet var att för kronofog

demyndigheterna skapa ett administrativt stödsystem med möjligheter till 

rationellare organisation och arbetsmetoder särskilt i fråga om arbetsupp

gifter av rutinkaraktär. Utvecklingsarbetet på ett ADB-baserat datasrtem 

för exekutionsväsendet inriktades därför tidigt på att ersätta kronofogde

myndigheternas resurskrävande manuella arbetsrutiner med förenklade 

ADB-baserade rutiner. Systemet skulle dessutom vara ett stöd vid planering 

och uppföljning av verksamheten för kronofogdemyndigheterna. 

Utvecklingsarbete och försöksverksamhet i fråga om utnyttjande av ADB 

för exekutionsväsendet har bedrivits under hela 1970-talet. 

Försöksverksamheten omfattar samtliga kronofogdemyndigheter (22 st) i 

Stockholms, Uppsala, Södermanlands. Malmöhus samt Göteborgs och 

Bohus län. 

Det ADB-baserade redovisningssystemet (REX) bygger på att informa

tion om gäldenärer och deras skulder samt vidtagna iltgärder avseende s.k. 

9 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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allmänna mål (främst skatter och böter) samlas i riksomfattande register. All 

datorbearbetning utförs av centralt placerade datorer vid datamaskincentra

len för administrativ databehandling (DAFA). REX omfattar fem register 

(databaser) - centralregistret, transaktionsregistret. namnregistret. post

nummerregistret och behörighetsregistret. Centralregistret är huvudregi

stret. Kronofogdemyndighe~erna har direkt åtkomst till registrerade uppgif

ter med hjälp av bildskärmar kompletterade med sJ.;.rivutrustning. För att 

kunna kontrollera och reglera användningen av REX bildskärmar har dessa 

anslutits till ett speciellt behörighets kontrollsystem. För detta ändamål 

används behörighetsregistret i vilket datorn kontrollerar om det använda 

behörighetskortet är giltigt. Endast den säkerhetsansvarige vid respektive 

kronofogdemyndighet har befogenhet att markera behörighet respektive 

uppbörd behörighet. Vidare är centralregistret länsslutet dvs. kronofogde

myndigheten har endast tillgång till samtliga uppgifter om gäldenärer i det 

egna länet. För gäldenär som är registrerad vid kronofogdemyndighet i annat 

län ges endast uppgift om hos vilken kronofogdemyndighet handläggning 

pågår och hos vilken uppgifter vid behov kan inhämtas antingen skriftligen 

eller per telefon. 

Enligt utredningen har REX kunnat anpassas väl till den nya arbetsorga

nisationen och till de målfördelningsrutiner som förekommer vid olika 

kronofogdemyndigheter. Det har också kunnat konstateras att den nya 

arbetsorganisationen i kombination med REX medför enhetligare arbetsru

tiner vid kronofogdemyndigheten. Det är lätt att besvara förfrågningar från 

gäldenärer och myndigheter, eftersom ADB-systemet innehåller notering 

om samtliga typer av mål och ärenden som förekommer vid kronofogde

myndigheten. Personalen upplever en större säkerhet med materialet i REX. 

Kreditering av betalningar, avkortningar samt registrering av anstånd m.m. 

hinns med dag för dag. Några arbetsbalanser förekommer inte längre vilket 

är mycket vanligt i det manuella systemet. Bevakningsrutinerna uppfattas 

som effektiva. särskilt rutinerna för avbetalningsplaner. Kronofogdemyndig
heternas uppfattning är enligt utredningen att avbetalningsplanerna följs upp 

mycket bättre än med motsvarande rutiner i det manuella systemet. 

Myndigheterna får ett effektivt underlag för planering, handläggning och 

uppföljning. Personalen får bättre överblick och kan koncentrera sig på de 

gäldenärers mål som är mest angelägna att bearbeta. REX ger i detta 

avseende helt andra möjligheter till styrning av det exekutiva arbetet mot 

väsentligheter än det manuella systemet. 

Systemet omfattar f.n. 54 % av de s.k. allmänna målen och 46 % av de s.k. 

enskilda målen vid kronofogdemyndigheterna. De enskilda målen är endast 

summariskt noterade för samordningen av verkställigheten av de s. k. 

allmänna målen. 

REX beräknas frigöra personalresurser motsvarande 375 årsarbetskrafter 

vid kronofogdemyndigheterna. Dessutom beräknas personalresurser vid 
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länsstyrelsernas uppbörds- och dataenheter samt bitregister frigöras motsva

rande ca 50 arsarbetskrafter. 

Av utvärderingsrapporten framgår att REX-kronofogdemyndigheterna 

under åren 1979 och 1980 drivit in uppskattningsvis 110 resp. 126 milj. kr. 

mer än om man inte hade haft REX. 

Säkerställande m· den enskildes integritet 

De exekutiva tvångsåtgärder som kronofogdemyndigheterna har till sitt 

förfogande medför alltid intrång i gäldenärens egen rättssfär. Det är därför 

för den enskildes rättssäkerhet av särskild vikt att de uppgifter som ligger till 

grund för kronofogdemyndigheternas åtgärder är rättvisande och fullständi

ga. 

REX innehåller inte nagra sekretessbelagda uppgifter. Försöksverksam

heten med REX har visat att det inte är erforderligt att registerföra sådan 

uppgifter. Något krav från användarna att tillföra systemet sådana uppgifter 

som omfattas av sekretesskydd har inte heller framställts. Under utredning

ens gång har emellertid förts fram att ett ADB-system för exekutionsväsen

det även skulle omfatta uppgifter av betydelse för indrivningsarbetet från 

andra myndigheters datasystem. 

För att kunna bevaka att den enskilde inte utsätts för integritetskränk

ningar av registeranvändarna är det enligt utredningsmannen nödvändigt att 

ändamålsbestämma ett ADB-registers funktion. I det sammanhanget erinrar 

han om att ett ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsendet skall 

vara ett stöd för de administrativa rutinerna i indrivningsarbetet. Det sätt på 

vilket kronofogdemyndigheterna i REX har avskärmats från registerinne

hållet beträffande gäldenärer i andra län än det egna kan inte anses vara i 

överensstiimmelse med REX ändamål. Det har kommit fram att det s.k. 

länsslutna systemet medför arbetskrävande rutiner. Enligt utredningsman

nen saknas anledning att tillgodose den enskildes integritetsskydd i detta 

sammanhang på bekostnad av ett rationellt fungerande ADB-stöd för 

exekutionsväsendet så länge som uppgifterna inte används i strid med 

ändamålet med registret. 

Exekutionsväsendet är för många statliga myndigheter det verkställande 

organet när det är fråga om att driva in pengar som inte frivilligt har erlagts. 

Många myndigheter är beroende av uppgifter om betalningar för sin egen 

verksamhet. I de manuella handläggningsrutinerna vid kronofogdemyndig

heterna har frågan lösts genom omfattande och resurskrävande kontakter 

per brev eller telefon mellan myndigheterna. ADB-tekniken erbjuder mera 

rationella metoder. Enligt utredningsmannen skall uppdragsgivare till 

kronofogdemyndigheterna ha tillgång till uppgifter ur kronofogdemyndighe

ternas ADB-register som rör de egna ärendena. 
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Alternativa drijistrukwrer 

Statskontoret har i sin rapport Alternativa driftstrukturer för exekutions

väsendcts ADB-system närmare redogjort för fyra alternativ. Dessa är 

centralt system med drift vid DAF i\ (C 1 ), centralt system med egen drift vid 

RSV (C 2), regionalt system med driftställen p[1 kronofogdemyndighet i ort 

där länsdator finns (R 1) samt regionalt system med driftställen vid 

länsstyrelsernas datacentraYer (R 2). Dessutom redovisas ett nollalternativ 

som avspeglar nuvarande omfattning av REX. 

De totala bemanningsresurserna i personiir för drift, dataregistrering och 

systemunderhåll samt kostnaderna för de olika alternativen har av statskon

toret beräknats enligt följande 

Altcrna- Person- lnvcstc- Projekt- Drift- Totalt 
tiv år ring kostn. kostn. (mkr) 

(mkr) (mkr) (mkr) 

c I 481 17 1..1 277 .. 203 

c 2 70 29 14 21(1 176 
R I 93 (25) 2 38 26 252 208 
R 2 84 (16) 2 37 26 243 202 
Nollalt 41 8 () 200 141 

1 exklusive DAFA-pcrsonal 
2 inom parentes anges regionalt placerad driftpersonal 

Om respektive driftstruktur genomförs pä det siitt som föreslås av 

statskontoret kan genomförandet vara avslutat vid följande tidpunkter 

c 1 1985 

c 2 1986 
R 1 1988 

R 2 1988 

Tiden för genomförandet iir förhållandevis knappt tilltagen för samtliga 

alternativ utom C 1. En försening på ett till två år kan uppstå. 

DAFA och RSV har beretts tillfälle att ge synpunkter pi\ statskontorets 

rapport. De underhand avgivna synpunkterna har gett anledning till en 

revidering av de kalkyler som har presenterats i rapporten. En sammanfatt

ning av de ackumulerade nuvärdesummorna för de olika alternativen 

framgår av följande tabell (belopp i mkr) 

Alternativ 

Nollalternativ 
Cl 
c 2 
R l 
R 2 

Nuvärde-
summa 

139 
192 
185 
222 
215 

Merkostnad tvfcrkostnad 
i förhållande i förhållande 
till nollalt till alt C 2 

53 7 
..lh 
83 37 
76 30 
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Osäkerheten i kalkylerna är troligen större än skillnaderna mellan 

alternativen C I och C 2. Det är dock klart att de regionala alternativen är 

dyrare än de centrala. 

Datorstödets utformning 

Exekutionsväsendet har ett mycket stort behov av datorstöd. Med hänsyn 

till den avsevärda tid som krävs för att utveckla. testa och bedriva 

försöksverksamhet med nya datasystem är REX enligt utredningen det 

alternativ som ligger närmast till hands och som är det bästa. De regionala 

alternativen som beskrivs i statskontorets rapport är enligt utredningsförsla

gct lösningar som för den exekutiva verksamheten på sikt kan vara fullt 

likvärdiga REX. De kan även ge fördelar framför REX. Utredningen 

framhåller att ett införande av REX får därför inte innebära att ADB-stödets 

utformning därmed har fått sin slutgiltiga lösning. En utveckling mot ett 

eventuellt distribuerat datasystem bör göras möjlig och den tillgodoses bäst 

om driften av REX tills vidare förliiggs till DAFA. 

Utredningen föreslår således att REX genomförs för hela landet. Någon 

ändring i nu gällande systemuppbyggnad är inte nödvändig, inte heller 

förordas någon ändring av systemets registerinnehåll. I ett avseende föreslas 

emellertid en modifiering. Det s.k. länsslutna systemet föreslås upphöra. 

Systemets tillgänglighet för användarna bör ökas genom särskilda åtgär

der. En sil.dan åtgärd kan vara att hos DAFA förlägga driften av 

kronofogdemyndigheternas datasystem till en särskild dator.För att närmare 

kunna reglera ett informationsutlämnande till andra myndigheter föreslås att 

tillgången till uppgifter ur kronofogdemyndigheternas dataregister regleras i 

särskild författning. Utformningen av en sådan författning torde kunna ingå i 

den översyn av indrivningslagstiftningen som nu har påbörjats. För det 

särskilda informationsutbytet mellan olika myndigheters ADB-system bör i 

första hand väljas möjligheten att med hjälp av en minidator ( kommunika

tionsdator) förmedla uppgifter mellan myndigheterna sil att samkörningar av 

registren kan undvikas. Genom en s{1dan teknisk lösning får myndigheterna 

tillgäng till erforderliga uppgifter ur varandras dataregister över de egna 

tenninale rna. 

Kronofogdemyndigheter. uppdragsgivare - främst länsstyrelserna -. per

sonalorganisationerna inom exekutionsväsendet samt DAFA bör ha möjlig

het att påverka systemets utformning. För detta iindamill föreslås att ett 

särskilt samrådsorgan bildas där företrädare för de olika intressenterna samt 

RSV ingår. 

Genomförande 

Genomförandet bör ske snarast möjligt dels för att ge kronofogdemyn

digheterna den resursförstärkning som de iir i triingande behov av. dels för att 
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REX ger möjlighet att öka indrivningsresultatet med betydande belopp. 
Genomförandet föreslås ske i två etapper och föreslås inledas under 

budgetåret 1982/83 med 24 kronofogdemyndigheter i län som gränsar till 

nuvarande REX-län. Resterande 35 kronofogdemyndigheter ansluts till 

systemet budgetåret 1983/84. Anslutningarna till REX sker för etapp I 

den 1mars1983 och för etapp 2 den I mars 1984. 

Effektvinster och kostnader 

Utredningen visar att de personalvinster som påvisades i RSVs rapport i 
november 1975 är realistiska - 375 årsarbetskrafter. Dessa frigjorda perso

nalresurser torde dock i sin helhet ford~as för att kompensera det 

arbetskraftsbehov som råder inom exekutionwäsendet med anledning av de 

senaste årens volymökningar för vilka per~"Dnalförstärkningar inte har 

erhållits i tillräcklig omfattning. 

Om de frigjorda personalresurserna avvecklas innebär detta ett lönebort

fall för staten på ca 26 milj. kr. årligen. Vid beräkningen har då förutsatts att 

70 procent av effektvinsten har kunnat realiseras. En minskning av personal i 

motsvarande omfattning beräknas medföra lägre indrivningsresultat på 

uppskattningsvis ca 195 milj. kr. 

Beräkningar visar - såsom förut har nämnts - att REX-kronofogdemyn

digheterna under 1979 och 1980 med bibehållande av de frigjorda personal

resurserna har drivit in uppskattningsvis 110 respektive 126 milj. kr. mer än 

om de inte hade haft REX. Med den föreslagna genomförandetakten 
beräknas det ökade indrivningsresultatet för 1982 uppskattningsvis bli 138 
milj. kr., för 1983 196 milj. kr. och för 1984 255 milj. kr. 

Kostnader för att genomföra REX har beräknats till 45,2 milj. kr. för 1982. 
32,8 milj. kr. för 1983 samt 33,3 milj. kr. för 1984. Nettovinsten för de tre 

åren omräknad till nuvärde efter en kalkylränta på tio procent utgör 
sammanlagt 392.9 milj. kr. Under en tioårsperiod 1982-1991 blir vinsten, 
med motsvarande omräkning, 817,9 milj. kr. 

Särskilt yttrande har avgetts av sakkunnige Nils Ryden som förordar att 

någon form av regional drift på sikt kommer till stånd bl.a. av integritets

hänsyn. 
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Underbilaga 18:4 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Datorstöd för exeku· 

tionsväsendet jämte rapporter (Ds Kn 1981:5, 6, 71 

Remissutf allet i stort 

Utredningens förslag har fått ett positivt mottagande under remiss behand

lingen. Remissinstanserna är överens om att kronofogdemyndigheterna är i 

stort behov av datorstöd. REX bör genomföras och driften bör tills vidare 

vara förlagd till DAFA. Enligt flertalet länsstyrelser är det angeläget att 

ADB-verksamheten utformas så att en övergång till en regional driftstruktur 

på sikt kan genomföras. Remissmyndigheterna ifrågasätter om rationalise

ringsvinster kan realiseras med hänsyn till de senaste årens volymökning

ar. Utredningen konstaterar att informationsutbytet mellan kronofogde- och 

taxeringsmyndigheter är väsentligt. Såväl länsstyrelserna som kronofogde

myndigheterna betonar att ett förbättrat informationsutbyte mellan krono

fogdemyndigheter och länsstyrelser bl.a. är en förutsätt~ing för en effekti

vare indrivningsverksamhet. 

Allmäflt i fråga om datorstöd till exekution.n•äsendet 

Datainspektionen konstaterar att kronofogdemyndigheterna är stort 

behov av datorstöd. Inspektionen anser att det är möjligt att uppnå en 

godtagbar ADB-säkerhet i ett centralt system men påpekar att centrala 

lösningar i regel nödvändiggör bl.a. större krav på dataskydd än regionala 

· system. En ny utredning om ett regionalt alternativ bör därför tillsättas. 

snarast. Statskontoret stöder utredningens förslag att REX bör införas 
snarast och att driften tills vidare bör vara förlagd till DAFA. DAFA biträder 

i huvudsak utredningens förslag. De regionala alternativen anser DAFA är 

både svårgenomförbara och kostsamma. Förutsättningen för att en regiona

lisering skall kunna genomföras utan alltför stora kostnadsökningar är att 

flera system samordnas. Riksrevisionsverket konstaterar att REX har 

fungerat väl vid berörda myndigheter och de problem som varit förenade 

med utveckling av andra ADB-system i statsförvaltningen torde i nuläget 

endast i begränsad utsträckning gälla REX. Verket behandlar i första hand 

de ekonomiska aspekterna på den föreslagna utformningen av ett datorstöd 

och av en regionalisering av REX. Riksrevisionsverkct anser sig inte ha 

underlag att bedöma vilka skäl som skall vara avgörande vid det slutliga valet 

av ADB-system för exekutionsväsendet. Riksskatteverket anser att det är 

angeläget att REX med sin nuvarande utformning skyndsamt genomförs i 

hela riket. Enligt riksskatteverket kräver även ett regionalt system någon 

form av riksomfattande gäldenärsrcgister. Lii11sstyrelse11 i Stockholms län 

tillstyrker utredningens förslag med två väsentliga förbehåll. Driften skall 
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tills vidare förläggas till DAFA. men begränsas i tiden. En ny utredning med 

uppgift att förbereda en övergång till en regional drift måste enligt 

länsstyrelsen tillsättas eftersom utredningen av tidsskäl inte har analyserat de 

regionala alternativen på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen i Uppsala 

län tillstyrker utredningsförslaget som länsstyrelsen bedömer som viil 

underbyggt och väl motiverat. Länsstyrelsen i Södermanlands län delar 

utredningens uppfattning att samtliga kronofogdemyndigheter så snart som 

möjligt bör få tillgång till ADB-teknik i sin verksamhet. Enligt länsstyrelsens 

mening är det angeläget att ADB-verksamheten vid kronofogdemyndighe

terna ges en sådan organisation att en övergång till ett regionalt system 

framdeles inte omöjliggörs. Länsstyrelsen i Östergötlands län delar utred

ningsmannens uppfattning att kronofogdemyndigheterna snarast möjligt hör 

ges ett ADB-stöd. På grund av kronofogdemyndigheternas gjorda investe

ringar i REX-systemet samt med hänsyn till behovet av en skyndsam 

resursförstärkning i indrivningsverksamheten vill länsstyrelsen inte motsätta 

sig en lösning tills vidare med central drift vid DAFA. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län anser att det är ytterst angeläget att samtliga kronofogde

myndigheter ansluts till datasystem och att detta sker utan onödigt dröjsmiil. 

Frågan är enligt länsstyrelsens uppfattning inte om samtliga myndigheter bör 

anslutas utan när och till vilken typ av datasystem. centralt. regionalt. 

Länsstyrelsen förordar att länsdatorer borde utnyttjas bättre och därför bör 

ett regionalt alternativ väljas. Detta borde kunna realiseras endast ett eller 

högst två år senare än utredningen gör gällande för de tva centrala 

alternativen. Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrker förslaget men anser att pa 

sikt bör en regional lösning eftersträV<is. Länsstyrelsen i Gotlands liin anser 
att fördelarna med REX är så stora att det bör genomföras vid samtliga 

kronofogdemyndigheter. Länsstyrelserna i Rlekinge och Kristianstads liin 

anser det som synnerligen angeläget att REX genomförs sa snart som möjligt 

och tillstyrker därför utredningsförslaget. Enligt liinsstyrt'lsens i .Malmöhus 

län mening bör ett ADB-system föras in i hela landet sä snart det över 

huvudtaget är möjligt. De regionala alternativen bör snarast ingående 

utredas. Enligt länsstyrelsens mening kan de regionala alternativen ge en 

bättre koppling mellan de olika leden i taxeringsprocessen. nämligen 

folkbokföring, taxering, uppbörd och indrivning. Länsstyrelsen i Hallands 

län anser att det är synnerligen angeläget att alla kronofogdemyndigheter sa 

snart som möjligt får ADB-teknik till hjälp i sin verksamhet och tillstyrker 

förslaget. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bolws län framhåller att det är 

angeläget, att kronofogdemyndigheterna ges ett datorstöd. Länsstyrelsen 

beklagar, att utredningstiden varit så knapp. att alternativa system till det pä 

försök inrättade REX inte kunnat övervägas. Länsstyrelsen föreslår att en 

utredning snarast sätts igång för att utreda ett regionalt system. Det finns 

ingenting som talar mot ett regionalt system och att verksamheten med ett 

sådant system hos kronofogdemyndigheterna inte skulle kunna bedrivas på 
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ett fullt tillfredsställande sätt. Län.myrelsen i Älvsborgs län anser med hänsyn 

till tidsaspekten att det nu befintliga och väl utprovade REX-systcmet skall 

genomföras enligt utredarens förslag. Länsstyrelsen i Skaraborgs län anser 

att centraldrift vid DAFA i ett inledningsskede är överlägset andra 

alternativ. dels för att fä ett snabbt genomförande. dels därför att systemet är 

prövat och har visat sig ha hög funktionsgrad. I längre tidsperspektiv kan 

andra lösningar. enligt länsstyrelsen. vara bättre liimpadc att tillgodose 

behoven. En utvärdering av systemet bör därför snarast påbörjas. Länssty

relsen i "Viirmlamls län ansluter sig principiellt till de slutsatser som har 

kommit fram i betänkandet. I utredningen har man dock av tidsskäl inte ens 

analyserat de regionala alternativen. Länsstyrelsen anser detta som mycket 

otillfredsställande och efterlyser en samlad helhetssyn på ADB inom 

statsförvaltningen diir regionala lösningar ges möjlighet till rättvisa jämfö

relser. Länsstyrelsen i Örebro liin ansluter sig till utredningens förslag. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län föreslår att REX snarast införs på sätt som 

utredningen föreslär. Enligt länsstyrelsens mening är det från teknisk 

synpunkt olämpligt att använda länsdatorcr för flera komplexa system 

(taxering/uppbörd och exckutionsväsendets ADB-system). Arbetstoppar i 

de båda nämnda systemen intriiffar ofta samtidigt. Länsstyrelsen i Koppar

bergs län tillstyrker utredningens förslag men framhåller att val av central 

drift inte ger några betänkligheter för framtida låsningar eftersom dess 

ADB-tekniska livstid är begränsad. Länsstyrelsen i Gävleborgs län delar 

utredningens uppfattning att samtliga kronofogdemyndigheter med det 

snaraste måste fä ta ADB-tekniken till hjälp i sin verksamhet. Länsstyrelsen 

pekar på att REX har stort samband med skattesystemet och att en 

integrering med länsstyrelsernas databassystem är motiverad. På sikt kan. 

om så är önskvärt. datasystemen för taxering. uppbörd. mervärdeskatt och 

indrivning göras åtkomliga genom samma terminaler. Det är därför 

angeläget att man redan nu planerar för likartad systemuppbyggnad för de 

olika områdena. Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län tillstyrker 

utredningens förslag. Man hör dock sträva efter en lösning så att en eventuell 

övergimg till ett regionalt system inte försvåras. Liimstyrelsen i Norrbottens 

län tillstyrker utredningsförslaget. På sikt bör dock ett decentraliserat system 

övervägas. Samtliga kronoj(Jgdemyndigheter tillstyrker utredningens förslag 

och förordar att på sikt bör driften föras över till en central dator på 

riksskatteverket. Myndigheterna betonar vikten av riksåtkomst av ett 

gäldenärsregister. Enligt rik.1f6rsäkringsverkets uppfattning bör ett ADB

system för exekutionsväsendct organiseras och administreras på samma sätt 

som i nuvarande REX-system. Verket tillstyrker förslaget. Den centralise

rade driften är enligt verket självklart en fördel till andra system med central 

systemlösning. Trafiksäkerhetsverket tillstyrker att det nuvarande REX

systcmet snarast möjligt genomförs för hela landet. 

Centrala studiestödsnämnden (CSNJ understryker betydelsen av att vid en 
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eventuell decentralisering av REX-systemet rationella möjligheter utvecklas 

för samordning mellan ett centralt datasystem som studiestödets informa

tionssystem (SIS) och ett distribuerat REX-system. Data/agstiftningskom

mitth1 (DALKJ konstaterar att driften inte sker tillsammans med andra 

system. vilket enligt DALK är en fördel. Vid en samlad bedömning finns. 

enligt DALK:s mening. inga avgörande invändningar mot den förordade 

driftstrukturen. Skatteindrivningsutredningem· (SIV) uppfattning är att 

genomförandet av REX inte bör ytterligare försenas. SIU biträder förslaget 

att REX inlcdningsvi~ bör genomföras med drift av DAFA. Si·enska 

komm11nförh11ndet och Landsting.1förh11ndet anser att det är angeliigct att 

exekutionsväscndct effektiviseras genom att snarast införa ett ADB-system 

och tillstyrker förslaget. Centra/organisationen SACOISR. JUSEK vill 

kraftigt understryka utrcdni.ngcns uppfattning att ett datorstöd hör tillföras 

exekutionsväsendet. TCOs sratstjiinstemannasektion. ST!KFM anse.r att 

datorstöd för exekutionsväsendet bör genomföras snarast möjligt för 

samtliga kronofogdemyndigheter. Inga svåra negativa konsekvenser i 

systemets nuvarande utformning har kunnat skönjas. Föreningen Sveriges 

kronofogdar vill erinra om att nya och delvis mycket kvalificerade 

arbetsuppgifter har ålagts kronofogdemyndigheterna genom utsökningsbal

ken och att datorstöd är en förutsättning för att intentionerna i balken skall 

kunna förverkligas. Föreningen tillstyrker förslaget att ett datasystem av 

REX-typ snarast bör införas för exekutionsväsendet i hela landet. 

Datasäkerhets/rågar h/. a. den enskildes integritet och kommunikation mellan 

REX och andra offentliga ADB-register. 

Datainspektionen förväntar sig många krav på samkörningar med ett 

centralt system. Detta gäller inte bara krav från den offentliga sektorn utan 

även privatföretag inom t.cx. kreditupplysnings- och inkassobranscherna. 

Datainspektionen anser att hanteringen med ett framtida ADB-stöd för 

exekutionsväsendet kräver författningsstöd. Författningen bör reglera 

registeransvar. förfoganderätt. registerinnehåll. ändamål. utlämnande. rät

telserutiner. sekretess och gallringsrcgler. Stats kontoret finner att man 

genom att vidta åtgärder kan tillgodose rimliga krav på integritetsskydd. 

DAFA framhåller att utbytet av information mellan olika system kan 

tillhandahållas genom dataväxel. Länsstyrelsen i Stockholms län har på 

försök erhållit tillstånd att ansluta en bildskärmsterminal till REX. och är 

positiv till ett utvidgat informationsutbyte mellan olika myndigheters 

ADB-system. Länsstyrelsen anser att det finns behov av särskilda informa

tionscentraler som ett led i bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. 

I dag finns värdefull information samlad p{1 olika myndigheter. Ett problem 

är att handliiggande myndighet i dag inte känner till pä vilken eller vilka 

myndigheter för ärendet betydelsefull information finns att fä. Länsstyrelsen 
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anser att fragan om informationscentraler bör utredas. Kronofogdemyndig

heten i Swckholms distrikt m.fl. kronoji.Jgdemyndigheter anser att frän 
integritctssynpunkt iir det länsslutna systemet utan värde dii kronofogde

myndigheterna kan erhälla de aktuella uppgifterna genom att ta telefonkon

takt med berörd myndighet. Uin.1·s(vre/sen i Uppsala län vill understryka att 

de praktiska och kostnadsbcsparande liittnader som kan erhållas genom 

informationsutbyte mellan AFB- och REX-systemen i samband med bl. a. 

skönstaxeringar och mervärdeskattehanteringen bör nyttjas för effektivering 

av kontrollarbetet och erhMlande av säkrare hcslutsunderlag. Enligt 

länsstyrelsens i Östergötlands län mening bör det exempelvis vara möjligt att 

till rimliga kostnader ge liinsstyrelsernas taxeringsenheter och åtminstone de 

större lokala skattemyndigheterna terminalåtkomst till KFM-registren. 

Länsstyrelsen i Blekinge län förordar att för informationsutbyte mellan 

myndigheter bör så långt tekniskt är möjligt datateknik utnyttjas. Liins.1ty

relsen i Göteborgs och Bohus län anser att skyddet för den personliga 

integriteten minskar om utredningsförslaget går igenom. Detta skall 

jämföras med att man i AFB-systemet inte genom terminal kan erhålla 

taxeringsuppgifter för skattskyldig i annat län än det egna. Länsstyrelsen i 

Älvsborgs län anser att stora rationaliseringsvinster förmodligen skulle 

uppnås vid ett informationsutbyte via terminal mellan skatteregistret och 

REX-systemcts register. Problemet med sekretessen i skatteregistret torde 

kunna lösas "på så sätt att vissa spärrar införs för andra användare än 

skattemyndigheterna. Länsstyrelsen i Västmanlands län delar utredningens 

uppfattning att REX ej bör vara länsslutet. Erfarenheten från skattesyste

met, där vissa rutiner är länsbundna. visar att arbetets behöriga gång 

förhindras i inte få fall. Inskränkningar i åtkomst av data i REX-systemet 

medför enligt länsstyrelsens uppfattning effektivitetsförluster utan nämnvär

da vinster i integritetshänseende. Visst skydd mot missbruk av uppgifter i 

REX finns redan i den omständigheten att terminaltransaktionerna registre

ras och kan spåras till terminalanvändaren. Lämstyrelsen i Koppar/Jerg.1· liin 

delar utredningens uppfattning att integritctshänsyn inte bör utgöra något 

hinder för ett riksomfattande ADB-system för kronofogdemyndigheterna 

eftersom registret inte innehåller sekreta uppgifter. Liinsstyre/sl:'n i Väster

bottens liin ifriigasätter om inte frågan om andra statliga myndigheter i 

egenskap av uppdragsgivare bör ha tillgång till uppgifter ur ADB-registret, 

som rör behandlingen av egna iirenden. bör närmare utredas. Möjligen kan 

sammankoppling av olika terminalbaserade system ske med hjälp av 

minidator. Åtgärder bör enligt länsstyrelsen vidtas för att bestämma vilka 

tjänstemän, som behöver riksåtkomst liksom vilka uppgifter dessa behöver 

för att på ett rationellt siitt fullgöra sina arbetsuppgifter. Datalagstiftnings

komitten ( DA LK) förutsätter en författningsreglering av ADB-stödet för 

exekutionsväscndet. Enligt DALK:s bestämda mening bör den omfatta bl.a. 

registerinnehåll. fr[m vem och pti vilket säll uppgifterna för inhämtas och 
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rutiner för rättelse av oriktiga uppgifter. Oavsett detta bör endast undan

tagsvis uppgifter från andra ADB-system. som har insamlats för andra 

ändamål. användas inom exekutionsväsendets ADB-system. Detta gäller 

särskilt med tanke på att registerspaning skall ske i ökad omfattning varvid 

registerinnehållet till stor del skall utgöra beslutsunderlag. Vid en samman

fattande bedömning finner DALK inga avgörande invändningar mot att de 

lösningar genomförs som utredningsmannen förordar. 

Genomförande m. m. 

I fråga om genomförandet tillstyrker remissinstanserna utredningens 

förslag att det bör ske i två etapper med början budgetåret 1982/83. 

Samtliga remissinstanser, som berört utredningens förslag att ett särskilt 

samrådsorgan bör inrättas för att ge kronofogdemyndigheterna m. fl. 
myndigheter möjlighet att påverka systemets fortsatta utformning. är 

positiva till detta förslag. 

Effektvinster och kostnader 

Riksrevisions1·erket framhåller att generellt har antagits att REX höjer 

effektiviteten i indrivningen genom att vissa funktioner utförs maskinellt och 

därigenom dels minskar personalbehovet dels medför snabbare och säkrare 

och i viss mån högre betalningsfrekvens. Enligt riksrevisionsvcrkets mening 

ger inte indrivningsstatistiken något belägg för detta. I många av de mindre 

och medelstora distrikten kan inte rationaliseringsvinster i nämnvärd grad 

tillgodoräknas. Riksrevisionsverket utesluter inte att organisationsförän

dring visar sig nödvändig för att maximera effekterna av ADB-stöd. 

Länsstyrelserna och kronofogdemyndigheterna anser att utredningens beräk

ningar i1v personalbesparingarna är osäkra. Någon reducering av beman

ningen på vare sig kronofogdemyndighet eller länsstyrelse bör enligt 

remissmyndigheterna inte komma ifråga. Länsstyrelsen i Stockholms län 

m. fl. länsstyrelser förcslin att. för att på sikt kunna ta hem vissa 

rationaliseringsvinster. är det enligt länsstyrelsernas uppfattning nödvändigt 

att införa datorstöd för de enskilda målen ( e-mål). Kronofogdemyndigheten i 

Södertälje distrikt m. fl. kronofogdemyndigheter anser det angeläget att den 

nuvarande mycket arbetskrävande hanteringen av enskilda mål underlättas. 

Ett snabbt genomförande av REX i hela landet skulle skapa förutsättningar 

för att utveckla ett ADB-stöd för handläggningen av de enskilda målen. 

Skatteindrivningsutredningen (SIV) vill anmäla att frågan om exekutionsvii

sendets organisation är mycket viktig när det gäller att skapa förutsättningar 

för en mera effektiv indrivning. Sålunda kan SIU :s översyn av regelsystemet 

aldrig fä full genomslagskraft i tillämpningen om det brister i de organisa

toriska förutsättningarna. Enligt SJU borde REX-utredningcn ifrågasatt 
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vilka organisatoriska förutsättningar som behövs vid sidan av datorstöd för 

att skapa en effektivare indrivning. Även frim ekonomisk_ synpunkt kan 

exekutionsväsendets organisation ifrågasättas. Med datorstöd till en oför

ändrad organisation inom cxekutionsväsendet kommer terminalerna vid de 

mindre kronofogdemyndigheterna inte att bli fullt utnyttjade med hänsyn till 

den begränsade måltillströmningen. JUSEK anser att det finns skäl att på sikt 

överväga om inte vissa stationeringar bör dras in till centralorten. En sådan 

omstrukturering ligger också i linje med intentionerna i utsökningsbalken. 

Det exekutiva arbetet styrs genom balken ifrån den tidigare betoningen av 

fältverksamhet mot ökad registerspaning och kontorsverkställighet. 
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Register 

Översikt 

10 
IO 
11 
Il 

A. Kommundepartementet m. m. 
Kommumkparternentct 
Kommitteer m. m. 
Extra utgifter 

12 B. Länsstyrelsernii m. m. 
12 Länsstyrelserna 
13 Lokala skattemyndigheterna 
13 Kronofogdemyndigheterna 
13 Civilhefälhavarna 

89 C. K)·rkliga ändamål 
89 Domkapitlen och stiftsniimndcrna m. m.: 

Fiirvaltningsk(JStnader 
93 Ersällningar till kvrkor m. m. 
93 Vissa ersiittningar till kyrkofrmden 
94 Kurser för utbild<tnde av kyrkomusiker m. m. 
95 Bidrag till restaurering av iildre domkyrkor 
97 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 
99 Bidrag till ekumenisk verksamhet 

100 Bidrag till de svenska utlandsfiirsamlingarna 
100 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsforsam

lingarnas kyrkobyggnader 
101 Bidrag till trossamfund 
103 Bidrag till anskaffande av lokakr för trossamfund 

105 D. Räddningstjänst m. m. 
106 Statens brandniimnd 
I08 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 
110 Ersiittning för vcrksamhet vid riic..ldningstjiinst m. m. 
111 Strandbekämpningshätar 

Totalt fiir kommundepartementet 

142 

11099000 
7 500 000 

175 000 
18 774 000 

I 668 486 000 
M2 887 000 
4775441100 

9 704 00() 
2 7911621 000 

Il 133 000 
14001)() 

5 051 ()()() 
I 028 000 
2 280 000 
l 800 000 

515 000 
510 000 

340000 
31930000 
12 150 000 
66 877 000 

15 412 000 
15 718 noo 
5 155 ()()() 

I 800000 
38 085 000 

2 922 357 000 

l 12 Underbilaga 18: I Sammanfattning av riksskatteverkets rapport Översyn av 
länsstyrc:lsc:rnas mervärdeskatteenhcters organisation 

I l<i Underhilaga 18:2 Saminanstiillning av remissyl!randen över riksskatteverkets 
rapport Översyn av länsstyrelsernas mcrvärdeskatteenhc
ters organisation 

129 Underhilaga 18:3 Sammanfattning av hc:tiinkandet Datorstiid för exckutions-
viiscndct, avgett a\' utredningc:n om redovisningssystemc:t 
för cxckutionsviisendct (REX) (Os Kn 1981:5. li, 7) 

135 Underhi/aga 18:./ Sammanstiillning av remissyttranden över betänkandet 
Datorstöd för cxekutionsväsendct jämte rapporter (Ds Kn 
1981 :5. li. 7) 



Bilaga 19 till budgetpropositionen 1982 Prop. 1981/82: l 00 
Bilaga 19 

Riksdagen och dess verk m. m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrf1det Wirtcn 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriiJe 

1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser riks
dagen och dess verk m. m. 

Sextonde hm·1ultite/11 

Fullmiiktige i riksgiHJskontorct och riksdagens förvaltningsstyrelse har 

den 8 december resp. den 9 december 1981 överlämnat förslag till de anslag 

som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. för 

budgetftret 1982/83. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en· sam

manställning av förslagen. vilken bör fogas till protokollet i detta ärende 

som hilaga 19.1. 

Jag hemställer att regeringen föresl~ir riksdagen 

alt pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige 

riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Rik.l'da!,?<'11 /9fili8:!. I sa111/. Nr IUO. Bil. /9 
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Bila,:a 19. I 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

Sextonde huvudtiteln 

Förslagen frfrn fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvalt

ningsstyrelse angående regleringen för hudgetåret 1982/83 av utgifterna för 

riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregående iir av praktiska skäl 

sammanförts. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess verks omrade i förhf1llande till 

statsbudgeten för budgetåret 1981/82 framgår av följande sammanställning. 

Beloppen anges i I 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Fiiriindring 
1981/82 19112/83 

A. Riksdagen 9140() 102 173 + 10767 
B. Den inre riksdagsförvaltningen 252 325 311382 +59057 
C. Allmänt kyrkomöte I I 
D. Riksdagens verk 90985 102 992 +12007 
E. Diverse 934 2 248 + I 314 

435651 518796 +83145 
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ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN 

A I. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

58173444 

55613000 

61524000 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arbetsgivaravgift till den allmänna 

sjukförsäkringen 
bl <~rbctsgivaravgift till den allmänna 

!i Iläggspensioneringen 
e) avgift till grupplivforsiikringen 
d) arbetsgivaravgift till arbetslöshets

försäkringen och del kontanta arbets
marknadsstödet 

c) socialförsiikringsavgifl till folkpensioneringen 
f) arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning 
gl vuxenutbildningsavgift 
hl delpensionsförsäkringsavgift 
i) barnomsorgsavgift 
j) arbetarskyddsavgift 
k.l löncgaranliavgift 
IJ arbetsmarknadsavgift 

Upphiirdsmedel 
Ersiittning frfin försäkringskassor 

1981/K! 

38 712 000 
4 276000 

4577000 

2913000 
75000 

174000 
3661000 

174000 
108000 
217000 
959000 
67000 

55913000 

-300000 

55613000 

Beriiknad 
iindring 
1982/83 

+4581000 
+ 319000 

- 140000 

+I 104000 

- 174000 
90000 

- 174000 
2000 
5000 

29000 
I 000 

+ 84000 
+ 338000 

+5811000 

- IOOOOO 

+5911000 

Från anslaget hestrids kostnader för arvoden och kostnadsersiittningar 

till riksdagens ledamöter samt arbetsgivaravgifter avseende dessa kostna

der. 

Kostnadsersättningen har enligt riksdagens beslut <KU 1977/78: 18, rskr 

33) anpassats till gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

Ökningen under anslaget har beräknats till totalt 5911000 kr., varav 

4581000 kr. avser arvodesomräkning till följd av en motsvarande tillämp

ning av lönebclopp, som utgår till statstjänstemän <KU 1974: 28, rskr 269). 

Ökningen 319 000 kr. avser kostnadersättningar. 

Lagen !1981:691) om socialavgifter har av riksdagen beslutats träda i 

tillämpning fr. o. m. den I januari 1982. De preliminära avgifterna, som 

skall betalas under budgetåret 1982/83 för riksdagens ledamöter, beräknas 
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till sammanlagt 13 833 880 kr.. vilket iir en ökning med 909 363 kr. jämfört 

med budgetåret 1981 /82. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslar 

att till Riksdagen: Arrndc11111. m. till riksdagens /ed11111iitcr för bud

get<'iret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 61 524 000 kr. 

A 2. Riksdagen: Rcsccrsättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1980/81 u !gift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

15097667 

15048000 

17926000 

Fr~m anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas llyg

och järnviigsresor m. m. inom riket. dels traktamenten till riksdagsleda

möter under tid riksmöte pågår enligt lagen om ändring i ersättningsstad

gan ( SFS 1971: 1197) för riksdagens ledamöter. Från anslaget bestrids även 

kostnaderna för sådana resor. som riksdagsledamöterna företar med ut

skotten inom Sverige. 

Utgifterna under anslaget beräknas öka med 2 878 000 kr. 

Nettoökningen beräknas sålunda i fråga om fasta kostnader förjiirnviigs

resor (SJ :s ärskor() jämte anslutningsresor med 605 000 kr.. llygresor med 

1921000 kr. (inkl inrikes studieresor. 156000 kr.). samt traktamentsersiitt

ningar med 352 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Rcseersiittningw 111. 111. till riksdagens /cdamiiter 

för budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 17 926000 kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam

het 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

833 865 

I 065000 

I 171000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksdagsledamöters deltagande i 

Europarådets verksamhet enligt bestämmelser den 5 juni 1967 I RFS 

1981: I). 

Någon särskild ambitionshöjning förutses inte i nuHiget för budgetåret 

1982/83 i förhållande till innevarande budgetår. Med hänsyn till de fort

gående internationella prisstegringarna för flyg och hotell föreslås anslaget 

uppräknat till 1 171000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdago1: Riksdags/cdamiiter.1· deltagande i Europau/dets 

1·erksa111het för budgetiiret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 

I 171 000 kr. 
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A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

1980/81 u !gift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I 103 996 

2 846000 

1806000 

Frän anslaget bestrids kostnaderna för ubkottens studieresor utom Sve

rige. 

Anslagsberäkningen har grundats på uppgifter som lämnats av utskotten 

rörande planerade n:sor utom Sverige. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föresliir 

att till Riksdagen: Rikst!11g.rntskottc11s s/tulieresor utom Srerigc för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av I 806 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

58032J 

450000 

638000 

Från anslaget bestrids kostnader för sådana besök av officiella delegatio

ner fr~in andra länders parlament. vilka inbjudits av talmanskonferensen 

och för vilka riksdagen står för viirdskapet. samt för av talmanskonferen

sen utsedda svenska riksdagsdclegationers besök i utlandet. 

För budgetåret 1982/83 planeras inte någon ytterligare ambitionshöjning 

avseende det officiella besöksutbytet. På grund av viintade prishöjningar 

hör anslaget emellertid räknas upp med I 0 r:o;- från 580 000 kr. till 638 000 kr. 

Under förevarande anslag har medel b.:riiknats för kostnader for parla

mentariska delegationer enligt följande: 

I. L!tbmlska dclegationsbesiik i Sverige 
2. Delegationsbcsiik i utlandet 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föresliir 

1981/82 

325 000 
125 (I()() 

450000 

Beräknad 
ändring 
llJlQ/83 

• 155 000 
+ 33000 

+188000 

att till Riksdagen: P11rla111e11t11risk11 dt'leg11tio11er för hudgeti1ret 

1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 638000 kr. 
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A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1980/81 utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

210200 

196000 

196000 

Reservation 2867 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöter

nas enskilda studieresor. Bidragen beviijas av talmanskonferensen. 

Under budgetåret 1980/81 fördelades bidrag om sammanlagt 240950 kr. 

Därav [1terbetalades 30 750 kr. Den reservation som vid utgängen av bud

getåret 1979/80 uppgick till 13067 kr. har den I juli 1981 m.inskat till 2867 

kr. När talmanskonfcrensen de senaste tre åren behandlat framstiillningar 

om bidrag till studieresor har det visat sig alt tillgiingliga medel inte rih.:kt 

till anmiilda och i och för sig berättigade anspråk. Talmanskonfcrensen har 

därför beslutat att reducera bidragsbeloppen med 15 C./(, för n:sor under år 

1979. med I 0 % för resor under år 1980 och med 25 'le för resor under är 

1981. Ävrn för budgetiiret 1982/83 är del troligt att bidragsbeloppen måste 

reduceras. 

Riksdagens förvaltningsstyrclsc föreslår 

att till RiksdaRcn: BidraR till studieresor för budgetåret 1982/83 

anvisas ett reservationsanslag av 196000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

333 755 

325 000 

357 000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksdagens representation gentemot 

utländska diplomater. företrädare för näringslivet och pressen. Vidare 

bekostas utgifter för maltider m. m. för ett stort antal utländska parlamen

tarikergrupper eller motsvarande. vilkas Sverigevistelse i övrigt handhas 

och bekostas av UD/Svenska institutet eller av de utsändande institutio

nerna själva. 

Från anslaget bestrids även kostnaderna för det representationsbidrag 

som enligt riksdagens beslut ( K U 1980/81: 6. rskr 16) skall utgå till talman

nen och vice talmännen. 

För verksamheten förutses inte n[lgon ambitionshöjning för budgetåret 

1982/83. Pä grund av prishöjningar bör anslaget emellertid räknas upp med 

JO~>(, lill 357000 kr. 

Riksdagens förvaltningsslyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Reprl'sc11tatio11 111.111. för budgetåret 1982/83 

anvisas etl förslagsanslag av 357 000 kr. 
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A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1980/81 Utgirt 

I 98 li82 Anslag 

1982/83 Förslag 

277733 
321 000 

414000 

Styrelsen ji'ir riksdagens interparlamentariska gru11p 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp har redovisat ne

danstående uppställning för innevarande budgetår. Förslaget innebär att 

medelsbehovet ökar med 93 000 kr. 

Bidrag till Interparlamentariska unionen och dess 
generalsekreterarassociation 
Utrikes möten 
Nordiska samrådsmötcn samt representation m. m. 
Skrifter m. m. 
Förvaltningskostnadcr o..:h reseförsäkringar 

1982/83 

175 000 
220000 

15 500 
3 200 
2000 

Summa kr 415700 

Avgår medlemsavgifter 

Medelsbehov 

Riksdagens fön·a/tning sstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

-1700 

414000 

att till Riksdagen: Bidrag till riksdagen.i· interparlamentariska grupp för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förs lagsanslag av 414 000 kr. 

A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1980/81 utgift 

1981182 Ansh1g 

1982/83 Förslag 

115 000 

115000 

130000 

Styrelsen fi'ir Sällskapet Riksdagsmän Dch j(1rskare ( RIFOJ 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. En viktig uppgift är att på ett tidigt stadium aktualisera sådana 

frågor som på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen blir 

betydelsefulla i riksdagens arbete. 

RIFO:s arbetsformer har under de år verksamheten bedrivits kontinuer

ligt utvecklats. Tyngdpunkten har förflyttats från allmänna diskussionsmö

ten till studiegrupper inom specialområden. 

En del av RfFO:s verksamhet har varit den kontaktförmedling mellan 

enskilda riksdagsledamöter, tjänstemän inom riksdagen och olika forsk-

Kartonf?: S. 26. sista raden Står: 6195 Rättat till: 6 195 000 
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ningsorgan som startade 1975. Denna verksamhet permanentades 1976/77 

och en kontaktsekreterare anställdes på deltid med placering i riksdagshu

set. Sedan dess har kontaktarbetet successivt vuxit ut. 

Kontaktsekreterarverksamhcten kommer att fortsätta verka i RIFO:s 

namn men fr. o. m. den 1 juli 1980 är kontaktsekreterarcn anställd inom 

riksdagens förvaltningskontor <upplysningstjänsten). Detta fick till följd att 

RIFO:s anslagsäskande föregående budgetår minskades med det belopp 

som budgeterats för kontakt verksamheten. 

RIFO har beräknat sina kostnader för budgetåret 1982/83 till 130000 kr. 

Fördelningen av kostnaderna framgår av nedanstående sammanställning. 

Liiner och sociala kostnada 
Sekreteraren 
Biträdcshjälp 

An·oden 
Studiegruppssekreteraren, kontaktmän m. fl. 
RIFO-nytt, redigering 

Ö1·riga omkostnader 
Kontorskostnader 
Sammankomster 
Resor 
Konferens verksamhet 

1982/83 

65 250 
40800 

8000 
6000 

6200 
10000 
5000 
5000 

Summa kr. 146250 

Av budgeterat belopp kan ca 13 000 kr. täckas med medlemsavgifter och 
3 000 kr. av övriga intäkter. Resterande belopp kan täckas med sällskapets 

tillgångar. 

Riksdaf.U!llS ji'in ·altning sstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdaf?en: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och .forskare 

för budgetåret 1982/83 anvisas ett anslag av 130000 kr. 

A 10. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

30 000 

30000 

Bidraget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studie

verksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor. för representation 

gentemot utländska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i 
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internationella utrikespolitiska seminarier. konferenser och liknande. 

Beslut om medelsdispositionen fattas av talmanskonferensen efter sam

r{1d med riksdagens utrikespolitiska kluhb och riksdagens Eurnparitdsdele

gation. 

I avvaktan pä närmare riktlinjer för hidragets anviindning bör anslaget 

för hudgetilret 1982/83 uppföras med ofiiriindrat belopp. 

Riksdagen förvaltningsstyrelse föreslår 

all till Riksdagen: Bidrag till 11trikc.1politisk. il(fimnatio11srcrk.rn111-

het för hudgetåret 1982i8.'\ anvisas ett anslag av 30000 kr. 

A 11. Riksdagen: KontorshjältJ till riksdagsledamtiter 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 840 365 

2900000 

3 275 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjiilp till riksdagsledamö

terna. 

Enligt beslut av 1975/76 års riksmöte skall beriikningsgrunderna för 

kontorshjiilpen vara ett biträde p[i var iittonde ledamot. dvs. 43 biträden. 

Lönekostnaderna heräknas efter tjiinsktidsklass F 4: 0. Kostnadsiikningen 

i förhållande till innevarande hudget[ir uppgär till 375 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föresliir 

att till Niksdagen: Kolllorsl(jiilp till riksdagsleda111iita för budget

aret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 3 275 ()()()kr. 

A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamiiter m.11. 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Fiirsli1g 

10960945 

10650000 

12 663 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för pensioner [it f. d. riksdagsleda

möter och efterlevande till riksdagsledamöter enligt ers~ittningsstadgan för 

riksdagens ledamöter f SFS 197 I: 11971. 

Med hiinsyn till att en ny mandatperiod infaller under niista budget{tr 

kommer pensionskostnaderna afarenhetsmässigt ail öka. 

Inklusive genen:lla uppräkningar av utgilende pensioner bör anslaget 

dätför u ppriiknas med 2013 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Pensioner· clt .f. d. riksdagsfedamiiter m . .f7. för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 12 663 000 kr. 

t I Riksdagen IWl//8:!. I .wml . .Vr IOO. Bil. 19 
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A 13. Riksdagen: Stöd till partigrupper 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1481160 

1447000 

1593000 

Enligt beslut vid 1975/76 års riksmöte <KU 1975/76: 35. rskr 14!H har ett 

partigrupps stöd infi.\rts. Enligt beslut vid 1978179 års riksmöte ( K U 1978/ 

79: 29, rskr 2631 utgår stödet i form av ett grundbidrag om 150000 kr. samt 

med 3 000 kr. per mandat för oppositionsparti och I 000 kr. per mandat för 

parti i regeringsställning, allt beräknat per budgetår. 

Med utgångspunkt från det parlamentariska läget innevarande budgetår 

beräknas medclsbehovet till I 593 000 kr. vilket innebär en ökning med 

140000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Stiid till parti,~mpper för budgetfll"ct 1982/83 

anvisas ett förslagsanslag av I 593 000 kr. 

A 14. Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

321175 

400000 

450000 

Reservation 132443 

f'rån anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsproto

koll. Anslaget disponeras av riksgäldskontorct. 

Kontrakterade protokoll. som f. n. är under utarbetande. är prästestån

dets protokoll vid riksdagarna 1723 och 1738-1739, ridderskapet och 

adelns protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och 1778-1779, bondestån

dets protokoll vid 1778- 1779 års riksdag samt borgarståndets protokoll vid 

1742-1743 års riksdag. 

För arbete med protokollen erfordras för budgetåret 1982/83 enligt full

mäktiges beräkning 450000 kr. utöver på anslaget beräknad behållning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksdagen: Utgimndc m· otryckta ståndsprotokoll för bud

getåret 1982/83 anvisas ett reservationsanslag av 450 000 kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRV ALTNl'.'JGEN 

B 1. Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnadcr 

1980/81 Utgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Personal 

77 153 505 
83909000 

96170000 

Ka11111111rkanslic1 
lfandläggande personal 
Ovrig personal 

U1skofl1'11 
Handliiggande personal 
Övrig personal 

Fiin·a/111i11gskimtorct 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 
I .i\nekostnader 
Sjukvard m. m. 
Reseersättningar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Bostadsrättsföreningar m. m. 
Expenser 
Kostnader för översiittningsarbetc 
Publikationstryck 
Övriga utgirter 

Upphörd.1·mcdcl 
Ersättning för utl{rnad personal 
Influtna hyror 
Bostadsrättslägenheter m. m. 
Försäljning av informationsmaterial 

1 Inkl. 42 lokalvårdare 

1981/82 

J6 
8 

67 
16 

72 
160 1 

359 

138000 
45 621000 

396000 
743000 
946000 

25 848000 
400000 

9906000 
60000 

378000 
589000 

85025000 

90000 
715000 
310000 

I 000 

83909000 

lkriiknad 
ändring 
198'.!/83 

+ 10000 
+ 4 168000 
+ 52000 

315 000 
155 000 

+ 85'.!6000 

+ 337000 

87000 

12536000 

+ 275000 

+12261000 

Ökningen under anslagsposten Lönekostnader har beräknats till 

4 168 000 kr. vilket helt utgör löneomräkning. 

Förvaltningsstyrelsen har beslutat att en översyn av förvaltningskonlo

rets organisation skall ske. Denna översyn skall särskilt analysera bl. a. 

organisalionsslrukturen inom förvaltningskontoret I såsom lämplig service

nivå m. m. J. utnyttjande av tekniska hjälpmedel. särskilt ADB-tekniken, 
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liimpliga organisatoriska former för utveckling. ledning och styrning av 

wrksamheten på området samt fri'igan om siikerhetsskyddet inom riks

dagsförvaltningen. I ulredningsdirektiven siigs bl. a. att ett huvudförslag 

om den framtida organisationen skall presenteras senast under juli milnad 

198'.!. Den nya organisationen heräknas vara genomförd senast under llkto

ber månad 1983. 

En nu arbetande utredning angående ulskoltsindelningen och ärendeför

delningen mellan utskotten avser alt presentera ett betänkande under 

våren 198'.!. Detta betiinkandc kan resultera i sadan iindrad iirendefördcl

ning mellan utskotten all del kan påverka resurstilldelningen till ubkotten. 

Förvaltningsstyrelsen har beslutat att med hiinsyn till utredningarna om 

dels förvaltningskontorcls organisation. dels utsk<lltsindelningen och tiren

defönlelningen mellan utskotten inte inrätta några nya tjänster. Föranleder 

utredningarnas resultat att resursförstärkning måste ske rnr beslut om 

nyinriittande av tjänster tas i siirskild ordning. Diir starka skiil föreligger 

för förstärkningar av organisationen måste dock. trots sittande utredning

ar. mer temporiira resursförstärkningar kunna ske. 

Anslagsposten Reseersättningar har minskats med :\ 15 000 kr. pi't grund

val av bl. a. de uppgifter som lämnats frftn utskotten om planerad rese verk

samhet. 

Anslagsposten Riksdagens restaurang har minskats med 155 000 kr. pi't 

grund av förväntat mindre behov av inköp av inventarier och ombyggnad. 

I sammanhanget kan noteras all del redovisade underskottet beräknas öka 

från 60 I 700 kr. för budgetåret 198:!/83 till 675 000 kr. 

Anslagshchovel under anslagsposten Lokalkostnader iir i föreliggande 

förslag beräknat till 34 374000 kr. vilket innebär en beriiknad ökning med 

8 5'.!6 000 kr. 

De nu avslutade hyresförhandlingarna. som aviseras i proplisition 1981/ 

8:!: (()0 bil. 19. anslag B I. resulterade i en hyn.:shöjning för lokalerna och 

garaget vid Sergels torg med IOZ/0000 kr. resp. 195000 kr. och för loka

lerna på Malmskillnadsgatan med 6 78 000 kr. De nu överenskomna hyror

na gäller för lokalerna och garaget vid Sergels torg under liden I januari 

1981-30 september 1983 och för lokalerna vid Malmskillnadsgatan under 

tiden I oktober 1981-30 september 1983. I hyresavtalen för lokalerna vid 

Sergels torg och Malmskillnadsgatan finns en indexklausul som skall till

liimpas. 

Av det under anslagsposten Expenser anvisade beloppet har 975 000 kr. 

beräknats för fortsatta försök med datorstödd text hantering m. m. Det kan 

noteras alt förvaltningsstyrelsens direktion heslulat alt för tiden I oktober 

1982 t. o. m. 30 juni 1983 inriilta en tjänst som kontorsassistent som för

stärkning i del pågående ADB-haserade diarieföringsförsöket. 

Riksdagens förvallningsstyrclse föresl<lr 

att till Den inre riksdags.f('irrn/1ni11ge11: Fiirrnltningskostnadcr för 

budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 96170000 kr. 
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B 2. Den inre riksdagsfönaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

lflgifia 
Riksdagshandlingar 

Tryckningskostnadcr 
Uokhindcrikostnadcr 
Kommilletryck 

Upphiird.1medd 

17456437 

17 500000 

1939.3000 

Fiirsiiljning av riksdagstryck och makulatur 

1981/!.C 

165:10000 
4444000 

I 000 

20975000 

-3475000 

17 500000 

Hcriiknad 
iindring 
1982/83 

+ 1570500 
+ 444500 

+2015000 

+ 12200ll 

+1893000 

Enligt meddelande från Grafiska industriförbundet bcriiknas kostnads

ökningen för siittnings-. trycknings- och bokbinderiarbeten till 8-10 <;,;. 

Inkomsterna för försiiljning av riksdagstryck och maklilatur tordt.: kom

ma att öka med 122000 kr. Nettoökningen av anslaget beräknas s{tfunda till 

I 893 000 kr. 

Riksdagt.:ns förvaltningsstyrelse fört.:slär 

att till Den inre riksdllg.\/i"in·lllt11i11gt>n: Kostnllder .f("ir riksdllgs

tryckct m. 111. för budgt.:tilret 1982/83 anvisas ett forslagsanslag av . 

19 393 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvaltningcn: Utgh·ande av särskilda publikationer 

1980/8 I LI tgi ft 

1981 /82 Anslag 

1982/83 f-örslag 

238 921 

240000 

115 ()()() 

Rt.:servation 3 736 

Friln anslaget bcslrids kostnadt"rna för utgivningen av riksdagens års

bok. Pil. grund av att n:daktionsarbctet kommer att övergii i riksdagem; 

t.:gen regi bör anslaget minskas med 125 000 kr. 

Riksdagens forvaltningsslyrelse förcslfir 

att till Den inrt> ri/.:.sdllg.1:f("irrn/111i11gc11: Utgirnndc m· siirs/.:.ilda puh

/i/.:.ationcr för budgetiirel 1982.i83 anvisas cll reservalionsanslag av 

115000 kr. 
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B 4. Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informations· 

verksamhet 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

l)tg(flcr 

442 880 

676000 

704 000 

Serviceverksamhet till massmedier 
Informationsmaterial till besökandt: 

i riksdagshuset 
Riksdagens skoltjänst 

Upphiirdsmedel 
Försliljning av AV -material 01.:h 

studiematerial 

1981/82 

J4\ 000 

50000 
295000 

686000 

-10000 

676000 

Beräknad 
ändring 
1982/83 

+ 34000 

+ 10000 
-19000 

+25000 

- JOOO 

+28000 

Från anslaget bestrids kostmukr dels för viss servicevcrksamhet till 

massmedier. dels för informations material etc. till besökande i riksdagshu

sct. dels för riksdagens skoltjänst. 

för serviccvcrksamhet till massmedier beräknas 375 000 kr. och för 

informationsmaterial 60000 kr. 

För riksdagens skoltjiinst beräknas 276000 kr .. varav 131 000 kr. utgör 

kostnader för fortbildningskurser för lärare och resterande belopp avser 

kostnader för framställning av AV- och studiematerial. klassrumsmatcrial. 

vissa tryckningskostnader m. m. 

Försäljning av AV-material och studiematerial beriiknas medföra en 

inkomst av 7 000 kr., vilket innebär en minskning med 3 000 kr. med 

oförändrad prissättning. Totalt bör anslaget räknas upp med 28000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till .Den inre riksdag.1j('irrnltningen: Riksdagens utåtriktade in

fimnatiun.1·1·erksamhet för budgetåret 1982/83 anvisas ett förslags

anslag av 704000 kr. 
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B 5. Den inre riksdagsförvaltningen: N)·tt riksdagshus 

1980/81 1J tgift 

1981 /82 Anslag 

1982/83 Förslag 

79408005 

150000000 

195 000000 

U11·c'cldi11g sedan augusti /1)80 

Reservation 25030018 

Antagen generalentreprenör i form av ett konsortium: AH Skänska 

Cementgjuteriet. Armerad Betong Yägförbiittringar AH och John Mattson 

8yggm1dsaktiebolag ( riksdagskonsortid) påhö1jadt' i augusti 1980 arbetena 

med riksdagshuset och plenisalsbyggnaden. 

Under hösten 1980 m:h våren 1981 har ett omfattande arbete lagts ner av 

entreprenör. konsulter och personal inom byggnadsstyrelsen för att utreda 

och genomföra kostnadssänkande åtgärder i projektet. huvudsakligen i 

riksdagshusct och plenisalsbyggnadcn. Arbetet, som nu i huvudsak iir 

avslutat. har i stort gett det resultat som eftersträvats. 

Arhetena med utgriivningarna i Riksplan, som hlev långt mer omfattande 

och kostnadskrävande än vad som kunde förutses, avslutades först i sep

temher 1980 och grundläggningsarbctet för stommen i den norra delen av 

planen kunde påhörjas under hösten 1980. 

Beslut om upphandling av stomkomplettering i Riksplan inkl. medeltids

museet togs av riksdagens hyggnadskommittc den 9 april 1981. Kommitten 

antog riksdagskonsortiets anbud på 11.0 milj. kr. i prisHige I april 1980. 

Hygghandlingarna för ledamotsbyggnaden (f. d. kanslihuset) var klara i 

februari 1981. Handlingarna överlämnades för anbudsräkning till riksdags

konsortiet och till byggnadsstyrelsens egenregienhet. Anbudet från riks

dagskonsortiet var det förmånligaste och uppgick till 63.5 milj. kr. inkl. fast 

arvode i prisläge I april 1981. Riksdagens byggnadskommitte beslöt den 19 

maj 1981 att anta riksdagskonsortiets anbud. Arbetet med ledamotsbygg

naden påbörjades under sommaren 1981 med etablering och rivningsarbc

ten i huvudbyggnaden. 

Projektering av bygghandlingar pågår för kvarteret Cephalus. Handling

arna upprättades i oktober 1981 01:h ombyggnaden planeras starta under 

vären 1982. Omhyggnaden skall vara färdigställd under vfö·en 1983. så att 

lokalerna kan tas i bruk av riksdagen samtidigt som övriga lokaler, dvs. 

den I oktober 1983. 

Huvudtidplanen är inriktad på att riksdagen skall återl1ytta till om

hyggda lokaler under sommaren 1983. Denna inriktning står fast. 

Kostnader 

Hyggnadsinvestcringar 

lnvesteringskostnaderna för byggnadsarbeten beräknades i förcgi\ende 

tlrs anslagsframställning till 440 milj. kr. i prisläge 1 april 1980. Byggnads

styrelsen har på grundval av bl. a. upphandlingen av generalentreprenör 

för arbetet med lcdamotsbyggnaden och stomkomplctteringsarbetet i Riks-
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plans underhyggnad gjort en ny total kostnadsavstämning för projektet per 

den 30 april 1981 som redovisades för byggnadskommillcn den lo juni 

1981. Kostnaderna beräknas hiir till 507.2 milj. kr. i prisliige I april 1981. 

Kostnadsökningen utöver vad som beror av byggnadskostnadsindex för 

perioden den I april 1980-den I april 1981 ( 13.5 c..~.) utgörs av 15.9 milj. kr. 

Ökningen beror huvudsakligen pf1 tillkommande kostnader för den arkeo

logiska utgrävningen i Riksplan C.2 milj. kr. l. upphandlingen av entrepre

nör för ledamotsbyggnaden. som översteg kalkylerad kostnad med 8,0 

milj. kr.. kostnader för ändringar. omprojekteringar m. m. ca 4.7 milj. kr. 

samt kostnader för grundvallcnhöjande åtgiirder 0.7 milj. kr. 

Utöver redovisade kostnadsökningar tillkommer kostnader för ätgiirder 

bt:tr. medeltidsmuseet samt kostnadt:r för arbett:n med markytskikt. i 

första hand i Riksplan. Dessa kostnader finansieras dock av utbildningsde

partementet med 10 milj. kr. resp. av Sh.>ckholms kommun med l milj. kr. 

och redovisas inte i riksdagshusprojektcts kostnadsram. 

Inredning 

Kostnaderna enligt föregilende :irs anslagsframstiillning angavs till 39.0 

milj. kr. i prisliige den I april 1980. vilket upprilknat mc:d index blir 44.0 

milj. kr. i prisläge I april 1981. I denna kostnad ingick dii inte kostnaden för 

inredning av kvarteret Cephalus. 

Kostnaderna för inredning hedöms med hiinsynstagande till största möj

liga ftteranviindning av befintlig inredning till 39.7 milj. kr. i prisliige I april 

1981. Till dt:lla skall nu liiggas kostnader. 4.8 milj. kr. fiir inredning av 

riksdagens lokaler i kvarteret Cephalus. Totalt belopp för inrc:dning utgör 

således 44.5 milj. kr. i prisläge I april 1981. 

Teleutrustning 

Kostnaderna för tdeutrustning enligt föreg<tt:nde {1rs anslagsframställ

ning angavs till 42.2 milj. kr. i prislägi: I april 1980 vilkd upprilknat mt:d 

index blir 48.0 milj. kr. i prisliige I april 1981. I denna kostnad ingick d<l 

inte kostnaden för telcutrustning i kvarteret Cephalus. 

Kostnadi:rna för telcutrustning i kvarteret Cephalus beräknas till 2.8 

milj. kr. i prisläge I april 1980. Totalt belopp l"ör teleutrustning utgör 50.8 

milj. kr. i prisliigc I april 1981. 

Övrigt 

Kostnader för konstniirlig ut-;myckning kan r. n. inte slutligt beräknas. 

Redovisning av dessa kostnader avst:s rramliiggas i anslagsframsUllningen 

för budgetåret 1983/84. 

Förhandlingar med Stocklwlms kommun har iigt rum om ekonomisk 

uppgörelse avseende viss inredning och teknisk utrustning som kan kvar

liimnas vid Sergcl5 torg. Frågan är f. n. inte helt sluthchandlad. 
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lnvcsteringsplan 

Projekt Kl>slna<lsram milj. kr. Me<lelsförbrukning 
milj. kr. 

1980-04-01 1981-04-0 I 1981/82 1982/83 

Investering i byggnader 440.0 507.2 149.7 160.0 
Kostnader för inredning 39.0 44.5 3, I 19.5 
Kostnader för teleutrustning 42.2 50.8 IO.O 15 .. 'i 

Tota Il 521,2 602.5 162.8 195,0 

Innsteringsredm·isning 
Byggnadsstyrelsens rrel. mcJclsförbrukning. hingtidsbudget. milj. kr. 

78179 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 Totalt 

13.1 .~8.8 74.8 11>2.8 1 195.0~ 109.0 9.0 602.0 

Anm. I): 1981/tC förbrukas ytterligare 10 milj. kr. via bidrag frtm utb.dcp. avseende 
museum. 
Anm. 2 J: 1982/83 förbrukas yttcrligan: I milj. kr. via bidrag fr<in Stockholms Kom
mun an. viss ytskiktsbehandling. 

Riksdagens förvaltningsstyrclsc föreslår 

att till Den inre riksdag.1:fi)n·1ilmi11ge11: Nytt riksdagshus för budget

[trct 1982/83 anvisas ett rcservationsanslag av 195 000 000 kr. 
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C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C I. Allmänt kyrkom<ite 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

2 390 

I 000 
I 000 

Regeringen har genom förordning I 1981: 3.50) om allmiint kyrkomöte år 

1982 beslutat att kalla till allmiint kyrkomöte den 15 april 1982. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse beslöt den 18 november 1981 att föreslå 

riksdagen att till allmiint kyrkomöte pä tilliiggsbudgeten för budgetiiret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 3 959000 kr. 

Något kyrkomöte kommer diirför sannolikt inte att hiillas under budget

året 1982/83. I likhet med föreg~lende år bör diirför endast ett formellt 

belopp upptas. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till All111ii11t kyrkomiitc för budgetäret 1982/!G anvisas ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 
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D I. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1980/81 utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

p('/".\'011111 

ldiirav revisionsenhdcnl 

A11slai: 
Lönekostnader 
<därav revisionsenheten) 
Sjukdrd 
Resecrsiittningar 
<diirav revisionsenheten) 
I .okalkost nadcr 
Expenser 
Personalutbildning 
Information m. m. 

31581968 

33 573 000 

40837000 

Automatisk databehandling m. m. 
<diirav n:visionscnhetcn J 
Oförutsedda utgifter 

Upphiirds111edcl 

Verksamhetens .fårutsiittningar och inriktning 

1981!H2 

152 
(3.3) 

19241 OllO 
14780001 

80000 
610000 

(-) 

h92!)000 
1940000 

2501100 
-11-1000 

-lti21 OOll 
(-J 

Il 

34084000 

511000 

.33573000 

Hcriiknad 
iindring 
l'!K2/!0 

+0.5 
(+0.5) 

+35h3000 
I+ 1230001 
+ 15000 
+ 390000 

I+ 25000) 
+ 1114000 
+ 811000 
+ 50000 

27000 
+ 87000 

(+ 20000) 
+I 000000 

+7003000 

- 261 ()(I() 

+7 264000 

För en redovisning av verksamheten under de senastt.: budgetilren hänvi

sas till riksgäldskontorets verksamhets- och förvaltningsberättelser. 

För budgetåret 1982/83 beräknar riksgiildskontoret dt.:n totala statliga 

uppläningen till omkring 104 miljarder kronor varav närmare 19 miljarder 

kronor för att avlösa förfallande statsskuld. Underlag saknas för en fastare 

beräkning av upplåningen utomlands under hudgetfiret. Som underlag for 

kontorets arbetsplanering antas dol:k utlandsuppl~iningen uppgå till rn 17 .5 

miljarder kronor varav 2.5 miljarder kronor som avlösning av förfallande 

statslån. Med utgängspunkt hiirifriln heriiknar riksgiildskontoret att upplå

ningen inom landet kommer att uppgf1 till ca 70 miljarder kronor netto 

(Omkring 86.5 miljarder kronor brutto) under budgetåret 1982/83. 

Planeringen av upplåningsverksamheten utgår från fortsatt användning 

av hittillsvarande låneformer. I fråga om utlandsupplåningen kommer 

wrksamht.:ten av allt att döma att avse flertalet internationella länevalutor 

och omfatta såväl fastförräntade lån i kapitalmarknaderna som bankkre

ditt.:r. Vad gäller upplc'tningen inom Sverige har kontoret av riksdagen 

ålagts att söka nå största möjliga belopp i marknaden utanför bankerna. 

Tillämpat på hushållssektorn innebär dessa direktiv att sparohligationerna 

blir det dominerande instrumentet även under hudgeli1re1 1982/83. För 
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pn:rnieobligationernas del kan någnn ökning av nyemissionsvolymen från 

1981 ?1rs låga nivå förutses. Resultatet blir dock beroende av bl. a. riksda

gens beslut om kvittningsreglcr. 

För att öka hushållens intresse att placera sparande i riintebiirande 

statsobligationer överviigcr riksbanken f. n. införandet av ett system med 

bankanknutna obligationsfondcr. avsedda för hush(1llen. Effekten av ett 

sådant system. om det skulle komma till stilllL iir i dagsläget omöjligt att 
förutse. och någon hiinsyn till flirslaget har ej tagits i de hiir rednvisaue 

anslagsberiikningarna för budgetäret 1982/83. 

Nyemissions volymen för riintehi.n ökar kraftigt under budgctäret 1981/82 

och beriiknas uppgii - om nuvarande marknadsfiirh;illanden bestär - till 

över 90 miljarder kronor (att jiimföra med ca 15 miljarder kronor under 

budgetåret l 980/81). Till och med början av november 1981 hade nyemis

sionerna under innevarande hudgct<lr givit 45.6 miljarder kronor. Under 

budgetåret 1982/83 beriiknas nyemissionsvolymen bli något mindre iin i ~lr 

eller ca 80 miljarder kronor. Sådana emissionsvolymer stiiller starkt ökade 

krav på riksgäldskontoret och får betydande konsekvenser ftir den svenska 

kapitalmarknaden. 

Vad giiller upplåningsbehoven på liingre sikt for kontoret anföra föl

jande. 

Den senaste h'tngtidsbu<lgetcn förutsåg foljan<le utveckling av <let statliga 

bu<lgetunderskottet I miljarder kronor). 

1980/81 

57.7 

1981182 

74.9 

1982/83 

80.4 

1983/84 

81.8 

1984/85 

89.6 

1985186 

99.1 

Det förefaller möjligt att riksgiildskontorets nettoupplfrning under de fem 

budgetåren 1981/82 till och med 1985/86 kan komma att uppgå till 450 

miljar<ler kronor, alt statsskulden vi<l slutet av 1985/86 uppntir 700 mil

jarder kronor samt att statsskuld räntorna under budgetiiret 1985/86 belöper 

sig till ca 70 miljar<ler kronor. 

En utveckling enligt vad som ovan angivits kommer med nödviindighet 

att ställa ökade krav pä kontorets kapacitet. Utöver nyuppHlningen kom

mer sålun<la kontorets arbete med låneförvaltningen att öka mycket krnf

tigt under återstoden av 1980-talet. även om bu<lgetutvecklingen skulle 

förbättras under senare hälften av decenniet. 

Problemen på förvaltningssidan gäller främst spambligationer. pre

mieobligationer och utländska li'rn. För sparnbligationer iir arbetshelast

ningen på kontoret vi<l olika ti<lpunkter svår att förutse men kan bli 

betydande. Vad gälla premieobligationer iir förvaltningsarbetet i hög grad 

en funktion av de stora premicliin som utgavs under 1970-talet. Ett toppflr 

blir 1984. di! 17 miljoner premieobligationer kommer att lösas in. Även niir 

det gäller utlandslånen blir förvaltningsuppgifterna mer omfattande och 

komplicera<le. 
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Kon!Orets uppgifter i samband med statliga kreditgarantier har inneburit 

en successivt ökad arbetsbelastning. Nya uppgifter tillkommer i anslutning 

till statens garantier till alternativ produktion. u-landsexport och riinte

stöd. 

A 11 sia gshl'riiknin gar 

Som grund för anslagsberäkningarna för 1982/83 ligger det anslag som 

anvisats för 1981/82 jämte den ökning av lönekostnaderna med 1500000 

kr. som fullmiiktige beräknat i sin skrivelse till riksdagen angäende anvis

ning av medel på tilläggsbudget för 1981/82. I beräkningen av lönekostna

derna har vidare förutsatts att en tjänst som vice riksgiildsdin:ktör kommer 

att inrättas i enlighet med vad som angavs i anslagsframstiillningen för 

budgetåret J 981/82. Kostnadcrna för denna beräknade~ dft till 253 000 kr. 

Utgiftsheriikningarna för budgetäret 1981/82 har pris- och löneomriik

nats till de nivåer som gäller för 1982/83. Pris- och löneomriikningen 

innebiir att utgifterna beräknas öka med 2 341 000 kr. Utöver detta beräk

nas en real ökning av utgifterna enligt följandc. 

Ambitionen i hudgetarbetet för 1982/83 har varit att utgifterna under 

förvaltningskostnadsanslaget skall ligga pfi realt oföriindrad nivit eller om 

möjligt min~ka. I enlighet diirmed riiknar kontoret med en i princip oför

ändrad personalstyrka under budgetäret 1982/83 jfö11fört mcd den fast

ställda dimcnsioneringen för budgetfird 1981/82. 

Fullmiiktigl' har därvid förutsatt att den tjiinst som byråchef och riks

gäldskommissarie som nu är inrättad på övergilngsstat kommer att ersättas 

av en extra ordinarie tjänst i samband med att den nuvarande tjänstens 

innchavare pensioneras ml.gon gång under 1982/83. 

Innehavaren av den nuvarande tjiinsten har huvudsakligcn till uppgift att 

vara koordinator och föredragande inom kontoret för verksamheten i 

samband med den statliga utlandsuppfi"mingen. Dessa arbetsuppgirter. som 

kan beriiknas bli av minst samma omfattning som hittills. bör iiven i 

fortsiittningl'.n skötas av en tjänsteman i byrächefs stiillning. l ,i.ineknstna

derna för budget[iret 1982/8.~ har beräknats pt[ grundval av att innehavaren 

av dl.'n nya tjiinsten kan komma att arbeta i kontoret parallellt med riks

giildskommissarien under högst ca 6 miinader. Detta skulle innebära en 

tillfällig kostnadsi.ikning för 19!C/83 med 100000 kr. 

Pi't grund av att nya arbetsuppgifter tillkommit bör revisionsenheten 

förstärkas med en halvtidstjiinst. I anslagsbcriikningen ingar motsvarande 

ökning av k1.rntorl.'ts lönekl1stnader ( 57 000 kr.). 

Dcn snabba kostnadsstegringen för den utliindska reseverksamheten 

liksom behovet att divcrsifiera marknadcrna for statcns utlandsupplfming 

gör att bl.'räl;.ningen av resecrsiittningarna ma~te justeras upp jiimfört med 

budgctåret 1981/82. För ilndamtilet bcriiknas ett förhöjt belopp med 359000 

kr. För inrikes resor beriiknas oföriindrade utgifter. 

En del av kontorets lokakr finns f. n. i kvarteret Polacken ! Malmskill-
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mu.Isgatan 54). 1 enlighet med vad som tidigare planerats skall kontorets 

personal koncentreras till kvarteret Loen med inflyttning den I oktoher 

1982. 

De nya lokalcrna beräknas bli dyrare än nuvarande lokaler. Ytterligare 

tillkommer att kontoret under tre månader kommer att fä hetala för de 

gamla lokalerna samtidigt som hyran för de nya lokalerna debiteras på 

hclårsbasis. Slutligen har hyrorna för nuvarande lokaler i kvarteret Loen 4 

och 5 höjts. Tillsammans betyder detta en ökning av lokalkostnaderna med 

624000 kr. 

Efter flyttningen beräknas kostnaderna för lokalv?ird öka med 79 000 kr. 

Kostnaden för själva flyttningen har beräknats till 50000 kr. 

Bl. a. för a:t kunna tillvarata de nya lokalerna på ett ändamålsenligt sätt 

krävs vissa engångsinvesteringar för inredning och utrustning. Totalt be

räknas dessa uppgå cill 531 000 kr. 

Övriga utgifter beräknas öka med 109 000 kr. 

Riksgäldskontorets finansrörelse är till sin omfatting och inriktning i hög 

grad beroende av statsskulds- och valutapolitiken. Förvaltningsanslagets 

utnyttjande speglar de åtgärder som enligt fullmäktiges mening är nödvän

diga för att förverkliga politiken. Det ligger i sakens natur att varken 

statsmakternas politik på dessa områden under framförliggande far eller de 

erforderliga åtgärderna låter sig förutses med bestämdhet då anslagsäskan

dena framläggs eller ens dil riksdagen fattar beslut om dessa. Som exempel 

på åtgärder som nu aktualiserats men som inte kunde förutses när anslags

framställningen för 1981/82 skrevs är kostnader för omprogrammering av 

datasystemen till följd av ändrade regler i vinstsparandet och ändrade 

utlottningsregler för premieohligationerna. Andra oförutsedda utgifter 

uppstär om kontoret måste anstiilla extra personal i en utsträckning som 

inte rimligen kunde förutses när anslagen iiskades. t. ex. för att hantera 

oväntat framgiingsrik upplåning från hushfillssektorn. Vidare kan ändrade 

rutiner i samarbetet med banker. post m. fl. kriiva t. ex. nya blanketter med 

åtföljande extrakostnader. 

Anslaget till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader är visserligen ett 

förslagsanslag men fullmäktige har observerat att riksdagen, om utgifterna 

under anslaget skulle överstiga beräknade belopp. önskar uppföra anslag 

på tilliiggsbudget. Då detta enligt fullmäktiges mening knappast bör före

komma annat än i undantagsfall synes det önskvärt att anslaget beräknas 

med visst utrymme för sådana oförutsedda utgifter som berörts ovan. 

Diirför har för oförutsedda utgifter tagits upp I 000000 kr. 

Inkomsterna genom expeditionsavgifter vid postförsäljning av pre

mieobligationer beräknas helt upphöra under 1982/83. Jämfört med vad 

som beräknades för 1981/82 minskar inkomsterna under 1982/83 med 

261000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontorct föreslår 

att till R.ik.1·gä/dskontoret: Fiirl'llltni11gskost11ader för budgetåret 

1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 40 837 000 kr. 
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I> 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader \'id emission a\· statslån m. m. 

1980/81 Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Lån inom landet 

29235489 

30403000 

32180000 

19lW82 

I. Obligationspappcr I 100000 
:!. Värdcpapperstryck 4118000 
3. Reklam. annan information och konsultkostnader 17 185 000 

/,iln 1110111 la11det 8000000 

30403000 

Beräknad 
iindring 
19!:C/83 

- 100000 
- 788000 
+:!h65000 

+1777000 

Anslagen avser den del av de rörliga externa kostnaderna för kontorets 

upplånings verksamhet. som framgär av ovanstående sammanställning. 

Vad gäller inriktning och omfattning av den här aktuella verksamheten 

hänvisas till redogörelsen i anslutning till anslaget D I Riksgäldskontoret: 

Förvaltningskostnader. För upplåning inom landet beräknas utgifterna 

under budgetåret 1982/83 till 24 180000 kr. och för upplåning utom landet 

till 8000000 kr. 

Införs nya former för upplåning inom Sverige. exempelvis något slags 

bankanknutna obligationsfonder. kan detta leda till högre utgifter än som 

här beräknats. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

all till Riksgiildskontorct: \/is sa kostnader l'id emission m· .1·tatslä11 

m.111. för budgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 

32 180000 kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandct 

1980/8 I Utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

I. Vinstutlottning 

624314 

760000 

1520000 

, Information om vinstutlottning och sparpremic 
3. Övrigt 

1981/82 

45000 
695000 

20000 

760000 

Heriiknad 
iindring 
1982/83 

+ 75000 
+685 000 

+760000 
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Fullmäktige i riksgä\dskontoret handhar administrationen av lönsparan

det, bl. a. vinstutlottningarna i vinstsparandet samt vissa kontroller i sam

band med skattesparandet. Anslaget D 3 avser endast externa kostnader. 

således ingår exempelvis inte lönekostnader för personal som arbetar med 

lönsparandet. Anslag till kampanj äskas under VIl:e huvudtiteln. 

Under budgetåret 1982183 bötjar nya regler gföla för vinstsparandet med 

två vinstdragningar årligen mot f. n. en. På grund därav och pil grund av 

prisstcgringar heräknas utgifterna under detta anslag att mer iin förduhb

las. Utgiftsökningarna minskas dock genom en ny metod för tryckning av 

dragningslistor. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Rik.1·giildsko11toret: Admi11istratio11skost11ader.fi'ir lii11spara11-

det för hudgetåret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av I 520000 

kr. 

D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premi

ering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

1000 

1000 

Regeringen har hemyndigats att. om konjunkturläget motiverar det. 

besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminiir 

skall i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering 

av visst frivilligt sparande. Riksgiildskontoret skall handha administratio

nen vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetärct 

1982/83 uppföras med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslitr 

att till Riksgiildskomorct: Ad111i11istrati1111skost11adl'r i samha11d med 

premiering a1· .f/frilligt sparande m· ii1·erski11tande preliminiir 

skatt för budgetäret 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

11626559 

12520000 

13 327000 

Justitieombudsmännen har tillsyn över att de som utövar offentlig verk

samhet efterlever lagar och andra fö1fattningar samt i övrigt fullgör sina 

åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftning

en avhjälps. 

Verksamheten regleras av lagen (SFS 1975: 1057: ändr. 1977: 1023) och 

(RFS 1980: 15) med instruktion för justitieombudsmännen. 

J us ti tieom buds miinne 11 

1981/82 Beräknad 

Personal 
Handläggande personal 33 
Övrig personal 26 

Anslai? 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

59 

10385000 
31000 

240000 
I 164000 

700000 

12520000 

ändring 
1982/83 

+631000 
+ 3000 
+ 30000 
+ 118000 
+ 25000 

+807000 

Inspektionsverksamheten beräknas få samma omfattning under budget
året 1982/83 som den haft under tidigare år. Antalet nya klagoärenden 

under verksamhetsåret 1980/81 uppgick till 3 464 och antalet nya initiativ

ärenden till 87. Detta innebär en ökning beträffande klagoärenden med 253 

och en minskning beträffande initiativärenden med 53 i förhållande till 

föregående år. En fortsatt ökning av klagomålen kan förväntas under de 

närmaste åren. 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 

11 016000 kr.. varav 631000 kr. utgör löneomräkning. 

Lokalkostnaderna beräknas öka med 118000 kr .. beroende främst på 

ökade hyreskostnader. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande år anvisats 700000 

kr. Kostnaderna beräknas öka med 25 000 kr.. huvudsakligen beroende på 

kostnadsstegringar men även på behovet av ökade informationsinsatser 

om JO-ämbetet. 
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Riksdagens fön·altningsstyrelse 

Riksdagens förvallningsstyrelse har inte något att erinra mot mcdelsbe

räkningcn och föreslår 
att till Riksdagens omhudsmiin. justiti{'ombudsmiinnen för budget

året 1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 13 327 000 kr. 

D 6. Riksdagens re\'isorer och deras kansli 

1980/81 Utgift 

1981182 Anslag 

1982/83 Förslag 

5155012 

5812000 

6195000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 

den statliga verksamheten. 

För verksamheten gäller lagen (RFS 1975: 9; omtryckt 1979: JO. ändr. 

1981: 2) med instruktion för riksdagens revisorer. 

Revisorerna 

Personal 
H:mdliiggande personal 
Övrig personal 

Anslai; 

Arvoden till revisorerna 
Lönekostnader 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
L,,kalkostnader 
Expenser 

1981/82 

15 
6 

21 

270000 
4 247 000 

10000 
95000 

930000 
260000 

5812000 

Beräknad 
ändring 
1982/83 

+289000 
+ 2000 
+ 11000 
+ 46000 
+ 35 000 

+3!13000 

Anslagsposten Lönekostnader har för nästkommande budgetår beräk

nats till 4 536 000 kr., varav 289 000 kr. utgör löneomräkning. 

För anlitande av utomstående konsulter disponerar revisorerna f. n. ett 

belopp av 373 000 kr., vilket innebär en minskning med 30 000 kr. 

Lokalkostnaderna beräknas öka med 46000 kr.. beroende främst på 

ökade hyreskostnader. 

Riksdagens ji'in·altningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot mede!sbe

räkningen och föreslilr 

att till Riksdagen.i· rnisvrer och dems kansli för budgetåret 1982/83 
anvisas ett förslagsanslag av 6 195 000 kr. 
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D 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Fönaltningskost

nadcr 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

3 656071 

3 976000 

4211000 

Nordiska rådet. vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommel

sen mellan Danmark. Finland. Island. Norge m:h Sverige 1Hclsingforsav

ta\ct) 1962 med ändringar 1971 och 1974. är t.:lt mgan för samråd mellan de 

nordiska ländernas riksdagar och regeringar. Färöarna och Åland deltar i 

rådets arbete. Rädct sammantriider i regel en gång om året. Under 1973 

och 1974 har dock prövats en försöksordning med delade sessioner. och 

under 1975 anordnade rådet sin första extra session. 

Rädet består av 78 valda medlemmar. av regeringsreprescntanter och av 

representanter för Färöarnas landsstyrc och Ålands landskapsstyrelse. 

Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 

regeringen utsedda representanter ddets svenska delegation. Delegatio

nen bistås i sin verksamhet av ett kansli. 

Delei,:atio11e11 

Per.1·01wl 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden for meJlemmars dcltagumk i sammanträden 
Arvoden för medlemmar av arbetsutskottet 
Liinekostnader för tjiinslemiin 
Extra personal · 
Sjukviird 
Reseersiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1 Varav 1 halvtidstjiinst. 

1981/82 

~I 

81 

16 

25 000 
I.~ 000 

2 114000 
13 000 
14000 

350000 
710000 
735 000 

3976000 

lkriiknad 
ändring 
1982/83 

+ 2000 
+ 123000 
+ 2000 

+ 50000 
+ 30000 
+ 28000 

+235000 

Lönekostnaderna har för niistkommande budgetår beriiknats till 

2 237 000 kr.. varav 235 000 kr. utgör löneomriikning. 

Ökningen av lokalkostnaderna hänför ~ig nästan helt till hyreshöjningar. 

Höjningen av anslagsposten Expenser motiveras huvudsakligen av all

männa kostnadsökningar. 
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Riksdagens .Ji"ir1'lllt11i11gsstyrclse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte niigot att erinra mot medelsbe

riikningen och föreslår 

att till Nordisk11 rildet.1· .1T1'11ska dc/eg111io11 och dess kansli: Fii1T11IT-

11i11gskostnuder för budgctäret 1982/tn anvisas ett förslagsanslag 

av 4211000 kr. 

D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensam

ma kostnader för Nordiska rådet 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

J>ell'gll f i1 men 

2072000 

3 940000 

4 721 (){)() 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkiinna tilliiggsprotokoll om 

Nordiska rådets prcsidiesekretariat och dess riittsliga stiillning, vilket un

dertecknats av Danmarks. Finlands. Islands, Norges och Sveriges rege

ringar den 15 m<\i 1973. Riksdagens beslut innebiir att samma principer som 

föreslagits g:illa ministerrädets sekretariat i proposition 1973: 122 angfaende 

godkännande av överenskommelse om Nordiska .11inistcrrfldets sekreta

riat och deras riittsliga stiillning komrm:r att tilliimpas för presidiesekreta

riatets del. Överenskommelsen inneh~iller hl. a. besUimmclse om ett speci

ellt avgiftssystem för sekretariatspersonalcn enligt regler som utformats i 

samarbete mellan presidiet och representanter för dfavarande finansdepar

tementt:l. 

Rådets presidium har för 1982 antagit en budget om 11 403 000 kr. 

I följ<l!ldc sammanställning upptas Sveriges andel. bcr~iknad efter 41.4 ')i: 

av hithörande budgetkostmlder. 

Andel i geme11.H111111111 ko.\'fnadcr/i"ir Nordiska rädcT 

1. ArvoJen och löner 
') rörv;1ltningskostnadcr 
3. Lokalkostnader 
4. Resc~rsiittningar 
'\. R:idets tryck 
6. Inforrnation 
7. Till presidiets förfogande 

Inkomster 

Medclsn:scrv 

1943730 
437 '\'18 
277 380 
227 700 

150n74 
10.~5000 

182 lhO 

5 610942 

1 138500 

4 721 000 
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Riksdagen.i· ji"in 'llltningsstyrelsc 

Riksdagens förvaltningsstyrclsc har inte något all erinra mol mcdclshe

räkningcn och förcslfa 

att till Nordiska räders .l'l'enska delegation och dess kansli: Andel i 

gc111e11sa111111a ko.1·t11tuler .fi"ir Nordiska rådet for budgetåret 

1982/83 anvisas ett förslagsanslag av 4 721 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E I. Kommittecr m. m. 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

263 601 

100000 

200000 

rriln anslaget bestrids kostnaderna för kommitteer och utredningar ge

nom siirskilda sakkunniga m. m. 

Kostnaderna för budgetåret 1982/83 beräknas för den inre riksdagsför

valtningen till 190000 kr. och för riksgäldskontoret till 10000 kr.. innebii

rande att anslaget uppförs med 200000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Ko111111itti'i.'r 111. 111. för budgetilret 1982/83 anvisas ett förslags

anslag av 200000 kr. 

E 2. Utgivning av tidningen Från Riksdag & Uepartement 

1980/81 utgift 

1981/82 Anslag 

1982/83 Förslag 

Pasonal 
I landliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 
Lokalkostnader 

I 130 105 

I 668 000 1 

2 048 000 

Tryckteknisk produktion 
Distrihutionskostnader 
Taltidningsprnduktion 
Information och undersökningar 
Övriga kostnader 

Uppbiird.1·meJel 

Prenumerationsavgifter 

1981182 

(1 

2 

8 

I 156000 
8000 
5 500 

178000 
902500 
472 500 

70000 
166500 
112000 

3071000 

-1403000 

16611000 

lkriikmtd 
iinuring 
1982i83 

+ 81000 
- 3 000 

500 
+ 58000 
+137500 
+ 64500 
- 10000 
+ .~3 500 
+ 59000 

+420000 

+ 40000 

+3110000 

1 Riksdagen anvisade 834000 kr. under vardera ;lttonde och sextonde huvudtitlarna 
(KU 1980/81: 20, rskr 200). 
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Enligt beslut av riksdagen skall tidningen Frän Riksdag & Departement i 

administrativt hänseende vara knuten till riksdagen fr. om. den I januari 

1982(KU 1980/81:20.rskr200). 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 

I 237 000 kr.. varav 81 000 kr. utgör löneomräkningar. 

Lokalkostnaderna beräknas öka med 58 000 kr., beroende främst på 

ökade hyreskostnader. 

Ökningarna under Tryckteknisk produktion och Distrihutionskostnader 

hänför sig till väntade prishöjningar. 

Efter ett oförändrat prenumerationspris för ftrgångarna 1980-1981 pä 98 

kr. inkl. moms har priset för årgäng 1982 höjts till 109 kr. inkl. moms. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse förcslf1r 

att till tidningen Från Riksdag & Departeme/l/ för budgetilret 

1982/83 anvisas dt förslagsanslag av 2048000 kr. 
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Register 

Sextonde h111·11dtiteln 
Sid. 
2 INLEDNING 
3 ANSLAfiEN 

A. Riksdagen 
3 I. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 
4 2. Reseersiittningar m. m. till riksdagens ledamöter 
4 3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarf1dets verksamhet 
'i 4. Riksdagsutskottens studicn:sor utom Sverige 
5 5. Parlamentariska delegationer 
6 6. Bidrag till studieresor 
6 7. Representation m. m. 
7 8. Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 
7 9. Bidrag till Siillskapet Riksdagsmiin och forskare 
8 JO. Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 
9 11. Kontorsh,iälp till riksdagsledamöter 
9 12. Pensioni:r åt f. d. riksdagsledamöter m. tl. 

10 13. Stöd till partigrupper 
lll 14. lJ !givande av oiryckta ståndsprotokoll 

B. Den inre riksdagsfönaltningen 
11 I. Förvaltningskostnader 
13 2. Kostnader för riksdagstrycket rn. m. 
13 3. Utgivande av siirskilda publikationer 
14 4. Riksdagens ut~itriktade informationsverksamhct 
15 5. Nytt riksdagshus 

C. Allmänt kvrkmniite 
18 I. Allmiint k.yrkmnöte 

19 
23 
23 
24 

25 
26 
27 

D. Riksdagens verk 
Riksgäldskonwret 

I. Förvaltningskostnadcr 
2. Vissa kostnader vid emission av statsl;in m. nl. 
3. Administrationskostnader for lönsparandet 
4. Administrationskostnader i samband med premiering av 

frivilligt sparande av överskjutande prelirninilr skatt 
5. Riksdagens ombudsrniin. justitieomhudsmiinm:n 
h. Riksdagens revisorer och. deras kansli 
7. Nordiska rädets svenska delcgatilin och dess kansli 

Förvaltningsknst nader 
R. Ando:I i genwnsamma kl'Stnader för Nordiska rfidet 

E. DiHrse 
30 I. Kommittfrr m. m. 
30 2. Utgivning av tidningen Fnln Riksdag & Departement 

Summa kr. 

61524000 
1792()000 

I 171000 
1806000 

638000 
196000 
357 000 
414000 
130000 
30000 

3 275 000 
12 6(13000 
I 593 000 

450000 

102173000 

% 170000 
19 393 000 

115000 
704000 

195 000000 

·''' 382 000 

\\\\\\) 

I 000 

40 837 000 
32 180000 

I 520000 

I 000 
13 327 000 

() 195000 

4211 000 
4 721 000 

102 992 000 

200000 
2048000 
2248000 

5111796000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Bilaga 20 

Räntor på statsskulden, m.m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wirtcn 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträdc 

1981-12-22 

Anmähm till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt a\·ser räntor på 

statsskulden, m. m. 

Med skrivelse den 8 december 1981 har fullmäktige i riksgiildskontoret 

överlämnat förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1982/83. 

Riksgäldskontoret har därefter under hand reviderat beloppen i denna 

skrivelse till följd av den räntesänkning som inträffat efter det att den av 

riksgäldskontoret överlämnade skrivelsen utarbetades. Det förslag till stat 

för riksgäldsfonden som jag här redovisar har tagits fram tillsammans med 

riksgäldskontorel. 

På utgiftssidan tas i förslaget till stat för riksgäldsfonden upp räntor till 

ett belopp av 39 712 002 000 kr. samt kapitalrabatter, kursförluster och 

diverse utgifter om sammanlagt 333 I 03 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför 

sig 15 440 milj. kr. till de räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av 

detta bdopp på de olika lånen framgår av följande sammanställning. 

Spec(fikiliion m· ränta på riinre/iipande ohliR11tio11.1/ä11 Kr. 

1934års 3 ','(· lån av 30/ 12 4 363 57'2 
1937 .. 3 ('! amort lån av 112 1300518 
1937" 3 <;( .. 1/3 899 865 
1942 .. 3 1/2 % län av 15/8 nr I 11041016 
1943 .. 3 Il'.!%" 15/3 3 7 881258 
1943 .. 3 112 r;-~- " 15/4 4 12 368 020 
1943 .. 3 1/2 % 

.. 
\I 11 7 11031 318 

1944 .. 3 112 'X- .. 15/3 9 7 281 330 
1944 .. 3 112 ~f .. 15/12 10 16 732380 
1945 .. 3% 117 Il 10 776 570 
1945" 3% 1/11 12 6470490 
1946 .. 3".'r li"' 13 17 494 710 
1946" 3% 15/12 14 6475290 
1951 .. 3 112 i;;-

.. 
15/6 19 8601583 

1952 .. 3 1/2 1-Y .. 10/2 20 f>949915 
1956" 4 }/4 ';·( .. 10112 46 9519000 

I Rik.1daRen 1981182. I sam/. Nr 100. BilaRa 20 
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Kr. 

1963 .. 4 1/2 'X .. 15/3 71 18 000000 
1964 .. 6 c;r. .. 17/12 81 14674550 
1969" 6 ~f ... 23/1 93 4!\000000 
1969" 7 1/4 r;;- ,. 3!9 95 58000000 
1970 .. 7 1/4 '/r amort lån av 20/1 96 32 625 000 
1970"" 7 1/4 '/( Ian av 10/11 98 58000000 
1971 .. 7 1/4 %. amort lån av 8/6 99 34800000 
1972 .. 7 c.+ Ian av 916 .. 

105 56000000 
1972 .. 7 r;; amort län av 10/6 

.. 
106 26950000 

1973 .. 7 C' Ian av IO/I .. 
108 49000000 /( 

1973" F'r 11/4 
.. 

111 56000000 
1973 .. 70;, 10/6 .. 112 56000000 
1973 .. 7 r;; 10/11 

.. 
114 71750000 

1974 .. 7 c.:; 1011 
.. 

116 51800000 
1974 .. 7'/i- 10/2 

.. 
118 64 750000 

1974 .. 7 1/2 7'· .. 10/4 
.. 

119 63 750000 
1974 .. 7 112 7r .. 1017 .. 

120 38 250000 
1974 .. 8% 10/9 

,. 
121 64000000 

1975 .. 8 r.; 10/1 .. 
122 112000000 

1975 .. 8% I0/3 .. 123 72000000 
1975 ., 9 "-i- 10/6 .. 

124 171000000 
1975 .. 9<;;. 10/9 .. 

125 243 000000 
1975 .. 8 5/8 r;; .. 20111 .. in 301875000 
1976" 9 '.'t. 10/1 

.. 
128 189000000 

1976 .. 8 1/4 <.{ •• 20/2 .. 
129 90750000 

1976 .. 9 <:(. I0/4 
,. 

130 243 000000 
1976 .. 9 c,:-c I0/6 

,. 
131 189000000 

1976 .. 9 1/2 ';;; .. 10/11 .. 
132 175 750000 

1977" 9 1/2 r;; . . , 10/2 .. 
133 123 500000 

1977" 9 1/2 '1 .. 1014 .. 
134 104500000 

1977" 9 112 '+ .. 10/6 .. 
135 133000000 

1977" 9 1/2 q ... 1017 .. 
136 152000000 

1977" 9 1/2 C.:<- .. 10/ 11 1 .. 
137 159125000 

1978" 9 1/2 I;'.( •• 10/2 1 .. 
138 118750000 

1978" 10 ~)( .. 10/3 1 .. 
139 370000000 

1978 .. 9 q·· 21/_'i .. 
141 22 500000 

1978 .. 10 r;-;. •. 10/6' .. 
142 400000000 

1978 .. 10 Sf . .. 10/6 .. 
143 220000000 

1978 .. 9 V4 r;; •• 10/10 1 .. 
145 604500000 

1978 .. 9 314 <;( . •• 10/10 .. 
146 H15750000 

1979" 9 314 r;;- .• 10/1 1 .. 
147 458 250000 

1979 .. 9 3/4 9'r ·• 10/1 .. 
148 19500000 

1979" 9 3/4 r;; •• 10/3 1 .. 150 6.~3 750000 
1979" 9 3/4 r;; .. 10/61 .. 

151 165750000 
1979" 10 1/2 r,:; •• 10/11 1 .. 

153 199500000 
1980" 10 3/4 c,;; .. 1011 1 .. 

154 258000000 
1980" Il 1/21/i .. 10/4 1 .. 

155 92000000 
1980" Il 112 c.:·r •• 1016 1 .. 

157 184000000 
1980" 12 1/4 (,>(- •• 21/8 

,. 
158 24500000 

1980" 12 1/2 q .. 10/9 1 .. 
159 187 500000 

1981 "" 12 1/2 11 .. 10/1 1 .. 
160 462 500000 

1981 .. 0+2 1/2% .. 2011~ .. 161 351000000 
1981 "' 13 1/2 0 .. 10/3 1 .. 

162 229500000 
1981 "" D+2 l/2%-'" 181Y 

.. 
163 121500000 

1981 ·· 13 1/2% .. 10/41 .. 
Hi4 67 500000 

1981 "" 13 1/2 % .. 12/6 1 .. 
165 108000000 

1981 "" 131/2%" 20/6 .. 
166 418 500000 

1981 ·· 13 1;2q-." 1/8 1 .. 
167 81000000 

1981 "" IJ l/2 lf .. 31/7 1 .. 
168 1215000000 

1981" 13 r;;/ •• 9/10 .. 
169 1430000000 

1981 '" 13 1/4% .. 15/10 .. 
170 265 000000 

1981 ·· 13 1/2 q .. 10/10 1 .. 
171 3 1051\00000 

Summa kr. 15 439 786 385 
1 Med riintcjustcringsklausul 
~Lån med rörlig riinta ID= riksbankens diskonto) 
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Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt ca 

1518 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande samman

ställning. 

Specijikation m• l'instcr pd premieobligationslån Kr. 

1972års 
1972" 
1973" 
1973 .. 
1973 ., 
1974" 
1974" 
1975" 
1975" 
1975'" 
1976"" 
1976" 
1976" 
1977" 
1977·· 
1977" 
1978" 
1978" 
1978"' 
1979"' 
1979" 
1979'" 
1980"" 
1980"" 
1980"" 
1981 "" 

första premielån 
andra 
första ·· 
andra ·· 
första " 
andra ·· 
tredje ·· 
första ·· 
andra "' 
tredje " 
första ·· 
andra ·· 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje ·· 
första " 
andra ·· 
tredje '' 
första ·· 
andra " 
tredje ·· 
första " 
andra ·· 
tredje " 
premielån 

17700000 
8850000 

32600000 
25200000 
35 600000 
23 740000 
42000000 
48000000 
35200000 
37125000 
41400000 
44850000 
65 550000 
43 500000 
36250000 
87600000 
40500000 
47840000 

103 040000 
74000000 
88800000 

140600000 
104000000 
80000000 

160000000 
54000000 

Summa kr. 1517945000 

Inkomsterna på riksgälds fonden beräknas till 645 I05 000 kr. Förslaget 

till stat utvisar således ett underskott av 39400 milj. kr. som bör föras av på 

statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 9 650 milj. kr. i förhållande till 

det underskott som f. n. beräknas för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfonden för budget

året 1982/83 (bilaga 20. I). 

2. till Räntor pä statsskulden, m. m. för budgt!tåret 1982/83 anvisa 

ett förslagsanslag av 39 400 000 000 kr. 
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Förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1982/83 

Utgifter 

A Riintor pä statsskulden 

a Riintor pä 11ppld11i11g inom landet 

Ränta på riintelöpande obligationslån. 
Ji"inlag.1·ris 

2 Vinster på premieobligationsliin. 
J('irslagsl'is 

J Ränta pä statsskuldförbindelser. f('irslag.11'is 
4 " sparobligationer. fiirslagsl'is 
5 •· av staten övertagna lfin . .f("irslag.1Tis 
6 ·· lfin hos statsinstitutioner och 

fonder rn. m ... t<'irslag.1Tis 
7 Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen 

Idens. k. Guadclouperäntanl 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 
9 Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 

10 .. kortfristig upplåning hos 
banker m. tl..Firslag.1·1·is 

11 Riinta på skallkammarviixlar.,fi'irs/ugsri.1· 

h Riintor pil 11pplä11i11g i 11tla11det 

Ränta pä upplåning i utlandet för statens 
vattenfal Is verk . .f i'irs/11g.wis 

2 Ränta på kn:diter hos internationella 
banker. Firslagsris 

3 Ränta på lån på den internationella 
kapitalmarknaden. ji'irslag.n·is 

c Riinta på heriiknad ny 11pplå11i11g inom och 
utom landet, .f("irslagsris 

B Kapitalrahatter, kur\fi'irluster m. m. 

Kapitalrabatter. ji'irslag.1Ti.1· 
2 Kursförluster. j('irslag.ffis 
3 Valutaförluster. fi'ir.1/ag.1Tis 

A11m. Valutaomvandling har skett till kurser 1981-10-30. 
1 Motsvarar USD I . .:'i milj och Hfr 62.5 milj. 

Bilaga 20. I 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Räntor pt1 statsskulden. 

m.m. 

Kr. 

15 440 000 000 

I 5 I 8 000 000 
113 000000 

I 997 000 000 
100000 

305 000 000 

300000 

90000 
7 500 

150000000 
4800000000 24323497 500 

17 000000 1 

2 669 000 000~ 

3 690 ooo ooo' 6 376 600 ooo 

9011904500 
Summa kr. 39712002000 

I 000 
I 000 
I 000 3000 

~ .. USD 377.6 milj. DEM 35.3 milj, CHF 6.1 milj. SDR 71.9 milj. 
USD 410.-1 milj, DEM 2fi~,4 milj. CHF 85.1 milj. NLG 51.0 milj. JPY 9623.0 milj. fRF X7.8 milj. 
GBP 6.8 milj. 
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C Dil'erse utgifier 

Försäljningsprovisioner m. m .. j("irslagsl"i.1· 

2 Inlösningsprovisioncr m. m.,fiirs/agsl"is 

3 Kostnad för börsnotering av obligationslån. 

f('irslags1·is 

4 Övriga diverse utgifter.}i'ir.1/ag.11"i.1· 

Inkomster 

A Riintor 
I Ränta på uppköpta obligationer 
2 " rörliga krediter 
3 " kortfristig upplåning till banker m. tl. 
4 · · övriga utlånade medel 

B Uppgiilcl. kursl'inster 111. 111. 

Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Di1·erse inkomster 

Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti m. m. 
4 Övriga diverse inkomster 

250000000 

80000000 

3 000000 

100000 
Summa kr. 

Kr. 
20000000 

510000000 
I 000 

17000000 

I 000 
I 000 
I 000 

20000000 
I 000 

78 000000 
I 00000 

333100000 
40 045 105 000 

547001000 

3000 

98101000 

645105000 

Underskott att föras av på statsbudgeten 39 400 000 000 

Summa kr. 4004.5105000 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 
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Bilaga 21 

Oförutsedda utgifter 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-12-22 

Föredragande: statsrådet Wirten 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser oförutsedda 

utgifter 

Adertonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter är i statsbudgeten vid sidan av 

departementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 

komplement till de beredskapsbudgetar för särskilda ändamål som årligen 

antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens förfogande. 

Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budgetår uppfört med 1 milj. 

kr. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1981 har 

anvisats utgå från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall. 

Kom m unika tionsde parte men tel: 

Medel till viss ersättningstrafik med båt ................. . 

U tbi Id ningsd eparteme ntct: 

Undervisning m. m. av assyriska/syrianska elever 

Jordbruksdepartementet: 

Ersättning till förenade fabriksverken för ersättning i anled

ning av avtal rörande utprovning och utveckling av ett system 

för förenklad avgasprovning ........................... . 

Medel till rennäringens katastrofskadeskydd ............. . 

I Riksdagen 1980/XI. I sam/. Nr llJO. Bilaga 21 

1400000 

993 000 

4018386 

I 200000 
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Industridepartementet: 

Åtgärder för hantt:ring av radioaktivt avfall 7000000 

Kommunde part e me ntct: 

Bidrag till vissa kostnader i samband mt:d ett skyfall i Kram-

fors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 

Ersättning till enskilda fastighetsägare i samband med ett 

skyfall i Öckerö kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600000 

Summa kr. 15 511 386 

Rc:geringcn bör även i fortsättningen kunna disponera över medel till 

täckande av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens 

fastställande. Jag förordar s?ilumla att för nästa budgetår ett anslag förs 

upp för ändamålet. Anslaget bör i princip fft disponeras endast för utgifter 

som är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner underställas 

riksdagen och att utgifterna inte liimpligen kan täcka~ av andra medel som 

står till regeringens förfogande. Härmed avses iiven att utgifter inte får 

tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 *tredje stycket regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och de 

undt:r de olika departementshuvudtitlarna uppförda rcservationsanslagcn 

till extra utgifter bör gälla att anslaget till oförutsedda utgifter huvudsakli

gc:n skall användas för större sådana. Denna gränsdragning bör emellertid 

inte tolkas alltför snävt. utan regeringen bör härvidlag ges den handlingsfri

ht:t som efter omständigheterna kan anses päkallad. 

Det bör slutligen ankomma pä regeringen att göra anmälan till riksdagen 

om de utgifter som under det senaste året anvisats utgf1 av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följandt' speciella ändamål få tillgodoses av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen alt, under 

förutsättning att andra medel inte stfar till förfogande for iindamålet. fran 

detta anslag utbetala belopp. som staten genom lagakraftvunnen dom har 

ålagts all ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 

1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada 

i samband med statlig verksamht:t efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut 

som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör inhiimtas för nästa bud

getår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207. rskr 

1948: 406) att friin anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under bud

getåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom 

utom riket till personer. som uppehöll sig utomlands och som var i rikets 

tjänst. liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersätt-
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ning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44-1946/ 

47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som 

hade uppkommit pa grund av krigsförhållandena (prop. 1944: 183. SU 

1944: 147. rskr 1944: 329l. För budgetären 1949/50-1981/82 har riksdagen 

lämnat motsvarande bemyndiganden. Bemyndigande alt pil samma villkor 

betala ut ersiittning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för 

nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen (SU 1951:42, rskr 

1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under budget

åren 1950/51 01.:h 1951 /52 utgå ersättning för skador på egendom inom 

landet. vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För 

budgetåren 1952/53- 1981/82 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndi

ganden. Med hilnsyn till att krigsskador. exempelvis genom minspräng

ning. fortfarande kan tänkas förekomma, bör riksdagens bemyndigande 

inhämtas till att äwn under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut 

krigsskadcersättningar. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförut

sedda utgifter. i likhet med innevarande budgetår. bör tas upp med I milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Otdmtsedda utg(fter för budgetåret 1982/83 anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. att stf1 till regeringens förfogande för 

de ändamål och på de villkor jag har föron.lat i det föregående. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Bilaga 22 

Beredskapsbudgetför 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1981-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 såvitt avser beredskaps

budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 ~ regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering 

för närmast följande budgetår eller. om särskilda skäl föranleder det. för 

annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 

behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 

medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på principi
ellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten över
skrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana 
anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten 

och civilförsvaret fordras vidare att regeringen har riksdagens bemyndi
gande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och bemyndigandera

mar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 

särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och 

att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på bered

skapshudgeten, om förutsättningarna häifor - krig, krigsfara eller andra 

utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstiirkningar täckas pf1 annat sätt 

än från anslag på beredskapshudgcten eller förslagsanslag på statsbudge

ten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig. krigsfara eller annan 
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omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 

rörliga krediter i riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksde

partementets och högst I 000 milj. kr. för handelsdepartementets verksam
hetsområde (prop. 1970: I bil. 11. JoU 1970: 3. rskr 1970: 125. prop. 1970: I 

bil. 12, SU 1970: 10. rskr 1970: 10, prop. 1973: I bil. 12. FöU 1973:9. rskr 

1973:63 och prop. 1974:8, FöU 1974:8. rskr 1974:34). 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbc- .. 

redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 

är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur 

snabbt åtgärderna måste genomföras. Beredskapsbudgeten skall säkerstäl

la att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför 

att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmcdel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande 

budgetår (prop. 1980/81: 100 bil. 22. FöU 1980/81: 18. rskr 1980/81: 166) tar 

upp anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de militära och civila 

utgifter som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvars

beredskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta av 

riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av 

trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1979 har de ändamål 

för vilka medel bör tas upp på beredskapsbudgeten setts över. 

För budgetåret 1982/83 bör på beredskapsbudgeten föras upp oförändra

de anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtit

lar enligt hilaga 22. I. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för 
budgetåret 1982/83 (bilaga 22.1 ). 
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Bilaga 22.1 

Förslag till beredskapsbudget för totalförsvaret för budgetåret 
1982/83 

IV. Försvarsdepartementet 

Utgifter för psykologi~kt försvar, förslagsvis 

V. Socialdepartementet 

a) Krigshjälp, förslagsvis 

b) Det allmänt civila medicinalväsendcts utrustning 

och verksamhet, förslagsvis 

VI. Kommunikationsdepartementet 

a) Utgifter för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

b) Övriga totalförsvarsutgifter, förslagsvis 

VII. Ekonomidepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

VIII. Budgetdepartementet 

Utgifter för totalförsvarets civila delar, förslagsvis 

IX. Utbildningsdepartementet 
Utgifter för psykologiskt försvar. förslagsvis 

X. Jordbruksdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XI. Handelsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

XIV. Industridepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1981 
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